
(CD-ROM) = ISSN 2558 - 8869
ISSN-L 2558 - 8869

Ediţia I
VASLUI

ianuarie 2017

(CD-ROM) = ISSN 2558 - 8869
ISSN-L 2558 - 8869

Ediţia I
VASLUI

ianuarie 2017

(CD-ROM) = ISSN 2558 - 8869
ISSN-L 2558 - 8869

Ediţia I
VASLUI

ianuarie 2017



INIŢIATIVE DIDACTICE

EDITURA CASEI CORPULUI DIDACTIC VASLUI

În această lucrare sunt adunate materialele din cadrul Simpozionului Naţional
„INIŢIATIVE DIDACTICE”, organizat de Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Vaslui, pe 18
noiembrie 2016, în care sunt implicate cadre didactice din mai multe judeţe ale ţării ce fac
cunoscute strategii de promovare a noilor metodelor interactive folosite în actul educațional,
oferind prilejul unor dezbateri, experienţe cu privire la unele aspecte didactice și schimb de
bune practici în context unei educaţii de calitate.

ORGANIZATORI
Coordonator, institutor Loredana-Maria Juverdeanu
Coordonator, prof. înv. primar Iulia-Adriana Cîrlescu
Director, prof. Sorin Popoiu
Director adjunct, prof. Greta-Doina Ciubotaru
Consilier educativ, prof.Carmen Pavel
Prof. înv. primar Lolica Antipa
Prof. Flavia Anton
Prof. înv. primar Diana-Elena Barbu
Secretar Tatiana-Jenica Blănaru
Prof. înv. primar Lăcrămioara Borcan
Prof. Anca-Mădălina Borteş
Înv. Manuela Butnaru
Înv. Gabriela Ciubotariu
Prof. Elena-Daniela Filipescu
Prof. înv. primar Iuliana Gîfei
Înv. Carmen Gherase
Prof. Cristina Gheţeu

Administrator Elena Ignat
Prof. Cristina-Mihaela Lefter
Secretar Viorica Movilă
Prof. înv. primar Simona Munteanu
Prof. Daniela Oatu
Prof. Mirela Obreja
Prof. înv. primar Alina-Nadia Raizu
Prof. înv. primar Adriana Ştefăniţă
Prof.înv.primar Alina-Liliana Teodoru
Prof. Eduard Ursu
Bibliotecar Cecilia Vasilescu
Prof. Luminița Vîrlan

Ilustrație copertă – prof. Lucian Răşcanu

CONŢINUTUL ŞI TEHNOREDACTAREA APARŢIN ÎN EXCLUSIVITATE AUTORILOR.
ORGANIZATORII ACESTUI SIMPOZION SE DELIMITEAZĂ DE EVENTUALE

ÎNCĂLCĂRI ALE LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR.

SECȚIUNI: I. SIMPOZION  NAȚIONAL ,,Inițiative didactice” (referate, lucrări ştiinţifice, eseuri, studii
care se încadrează în tema simpozionului)

II. EXEMPLE DE BUNE PRACTICI (proiecte didactice, proiecte educative, aplicaţii practice,
prezentări în PowerPoint, activități extrașcolare, opționale, auxiliare, reviste care se încadrează în
tema simpozionului)
CUPRINS – pg. 2620

(CD-ROOM) = ISSN 2558 - 8869
ISSN-L 2558 - 8869

COORDONATORI:
Inst. LOREDANA JUVERDEANU
Prof. înv. primar IULIA CÎRLESCU



 

ARGUMENT 

 

 coala Gimnazial  „ tefan cel Mare” din Vaslui a lansat un proiect na ional cu 
titlul generos „Ini iative didactice”. Faptul c  s-au prezentat peste 900 de lucr ri din 
toat  ara vorbe te de la sine despre anvergura ini iativei, ecoul acesteia, diversitatea 
tematic . De asemenea, am re inut cu satisfac ie paleta larg  de parteneri , care au 
gestionat foarte bine ideea asumat . În plus, expozi ia na ional  „ coala –micul meu 
univers ”– a fost o elocvent  confirmare a poten ialului artistic de care dispun micii 
creatori care i-au înmuiat sufletul în culoare, îmbr când fiecare desen într-o poveste. 
Astfel, coala noastr  a devenit matca acestor activit i ce poart  pecetea sensibilit ii 
genuine, a prospe imii artistice. 

 Organizatorii au g sit nimerit s  adune noianul de lucr ri într-o revist  
eponim , Ini iative didactice, având drept int  facilitarea schimbului de bune 
practici din perspectiva educa iei centrate pe elev. Întorcând pagini fermecate, 
cititorul atent i motivat va descoperi lesne liniile de for  ale revistei noastre , care 
este expresia cea mai fidel  a pluralismului de opinii i a pertinen ei celor mai bune 
lucr ri. Explozia informa ional , globalizarea, contactul permanent al culturilor i al 
sistemelor de educa ie ast zi justificau un asemenea demers publicistic.  

Toate aceste activit i înnobileaz  destinul colii „ tefan cel Mare” din Vaslui 
i-i confer  un chip spiritual distinct. 

Daniela Oatu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vineri, 18 noiembrie 2016, amfiteatrul colii Gimnaziale „ tefan cel Mare” 

Vaslui a fost gazda Simpozionului Na ional „INI IATIVE DIDACTIVE”, realizat în 
parteneriat cu Inspectoratul colar Jude ean Vaslui, Prim ria Municipiului Vaslui, 
Casa Corpului Didactic Vaslui şi Biblioteca Jude ean  „Nicolae Milescu Sp taru”. 

Evenimentul a beneficiat de participarea a peste 1 000 de cadre didactice ale 
gr dini elor, colilor gimnaziale i liceelor din Romania, care au prezentat lucr ri 
tiin ifice, proiecte educa ionale, educative sau didactice, auxiliare, ghiduri 

metodologice, reviste şi prezent ri ppt. pentru cele trei sec iuni ale simpozionului, 
propuse de organizatori: I. SIMPOZION NA IONAL ,,Ini iative didactice” 
(referate, lucr ri ştiin ifice, eseuri, studii care se încadreaz  în tema simpozionului), 
II. EXEMPLE DE BUNE PRACTICI (proiecte didactice, proiecte educative, 
aplica ii practice, prezent ri în PowerPoint, activit i extra colare, op ionale, 
auxiliare, reviste care se încadreaz  în tema simpozionului), III. EXPOZI IE – 
CONCURS NA IONAL  ,,Şcoala – micul meu univers”.  

Participarea direct  a fost interesant , mul i colegi venind cu ini iative de 
ameliorare a diferendelor actuale între aştept rile reciproce ale celor trei actori ai 
actului educa ional: elev-p rinte-cadru didactic. 

Cele mai interesante materiale de la Sec iunea II, vor putea fi g site pe site-ul 
şcolii noastre www.scoala5vs.ro. 

Dat  fiind participarea numeroas  la acest eveniment consider m c  
simpozionul a constituit un bun prilej pentru promovarea i diseminarea unor 
abord ri diverse ale metodelor interactive de predare-înv are-evaluare utilizate în 
activit ile didactice, cât i o oportunitate pentru realizarea unui schimb de bune 
practici între profesori de diferite discipline, în contextul unei educa ii centrate pe 
elev. 

 
Coordonator proiect,  

inst. Loredana-Maria Juverdeanu 
  

http://www.scoala5vs.ro/


 
 
 
 

SEC IUNEA I. SIMPOZION  NA IONAL ,,Ini iative didactice” 
(referate, lucr ri ştiin ifice, eseuri, studii) 

 
 
  



1. EDUCA IA ÎNTRE NOU ŞI VECHI 
 

Prof. Înv. Preşcolar Burghelea M d lina Veronica 
Prof. Înv. Preşcolar Cruceanu Daniela  

Gr dini a Nr. 239 
 

Educa ia mai mult decât orice alt domeniu presupune deschidere şi receptivitate pentru a 
cuprinde sisteme sociale şi culturale în toat  complexitatea lor, pentru cunoaştere şi analiz , 
compara ie între forme de preg tire, între sisteme educa ionale diferite, asocieri şi disocieri operate 
cu luciditate şi obiectivitate. 

În contextul societ ii actuale, confruntat  cu numeroase şi complexe provoc ri, educatorii 
sunt chema i „s  p r seasc  algoritmul monoton al rutinei”, s  apeleze cu curaj şi responsabilitate la 
aplicarea creativ  a noilor paradigme (cognitivismul, socioconstructivismul, practicianul reflexiv) în 
proiectarea şi realizarea activit ilor educative. Aşa se explic  orientarea didacticii moderne c tre 
dezvoltarea unei metodologii centrate pe elev, pe demersuri interactive ce respect  profilul 
psihologic de vârst  şi individual al elevului, trebuin ele şi ritmul propriu de înv are. 

Prin standard de eficien  a înv rii se în eleg obiective complexe, largi – obiective 
orientate spre ceea ce va şti, va şti s  fac  şi cum va fi elevul la finalizarea  şcolariz rii sale. 

F r  standarde bine elaborate e complicat de a m sura în mod eficient calitatea sistemului de 
educa ie, de a monitoriza progresele şcolare şi sociale ale elevilor sau de a evalua reformele. 
Standardele nu auscopul de a penaliza sau pedepsi şcolile, profesorii, elevii sau alte p r i interesate 
care nu atingstandardele, ci de a m sura şi îndruma partea interesat , astfel încît ea s  poat  atinge 
standardele la unnivel minim. 

În didactica „tradi ional ”, predarea era abordat  din perspectiva „activismului” 
educatorului, func ionând ca un scop în sine. În prezent, definirea şi explicarea pred rii reprezint  
un demers complex care trebuie s  satisfac  atât cerin ele abord rii riguros ştiin ifice dar şi o 
deschidere c tre o pedagogie praxiologic , „autentic ” centrat  pe optimizarea proceselor de 
înv are şi evaluare. 

Din perspectiv  psihologic , predarea este o component  a procesului de înv mânt care 
implic  proiectarea didactic , elaborarea suporturilor curriculare, comunicare didactic  eficient , 
structurarea şi organizarea situa iei de înv are ca „ofert  de informa ie”; ea cap t  semnifica ie în 
m sura în care produce un proces corespunz tor de înv are din partea elevului, soldat cu noi 
achizi ii în planul dezvolt rii sale psihice. Pentru a accentua rela ia de interdependen  a pred rii cu 
înv area şi evaluarea, subliniem necesitatea regl rii permanente a demersului pred rii-înv rii prin 
m surarea şi aprecierea rezultatelor şcolare ale elevilor. Evaluarea completeaz  ciclul interven iei 
educatorului asupra elevului. Ea vine s  ghideze ac iunea profesorului şi a elevului, s  contribuie la 
adoptarea deciziilor legate de optimizarea procesului de predare-înv are. 

Pentru dezvoltarea unor atitudini şi valori dezirabile, profesorul trebuie s  creeze situa ii de 
înv are menite s  dezvolte astfel de atitudini, s  se descurce în situa ii conflictuale date de 
opinii/atitudini diferite între indivizi sau între individ şi societate, s  evalueze dezvoltarea 
atitudinilor şi valorilor la elevi. Teoriile moderne consider  necesar  înlocuirea modelului 
profesorului ca „specialist într-un domeniu, curând dep şit de evolu iile ştiin ifice” (Maciuc, I., 
1998) cu cel al profesorului - formator, capabil s  se adapteze la nou, s  se autoformeze permanent. 
Multe ri au revizuit sau sunt în curs de revizuire a curriculum-ului în conformitate cu schimb rile 
sociale, politice şi economice din ultima perioad , îns  este deosebit de important ca şi sistemul de 
formare a profesorilor s  r spund  acestor noi dezvolt ri ale curriculumului, ale tehnologiei 
didactice (metodologii de predare-înv are) şi materialelor educa ionale pe care profesorii trebuie s  
fie preg ti i s  le foloseasc  adecvat. Profesorii sunt, poate, partenerii cei mai importan i în procesul 
de modernizare a sistemului de înv mânt. 

 Dezvoltarea unor practici educa ionale cât mai eficiente este fa eta pragmatic  a modelului 
incluzivit ii. Academia interna ional  de Educa ie (AIE) (Walberg şi Paik,1999) propune în acest 
sens o concentrare pe acele aspecte ale înv rii ce par a fi universal valabile, pe acele principii care 



trebuie adaptate în contextele culturale diferite, pentru ca evaluarea s  in  seama de condi iile 
locale. În orice cadru educa ional, sugestiile sau liniile directoare pentru practica se cer aplicate 
temeinic, iar evaluarea rezultatelor trebuie f cut  continuu. Direc iile propuse de institu ia 
men ionat  sunt urm toarele: 

 Implicarea p rin ilor. Studiile au demonstrat c  încurajarea p rin ilor s  stimuleze 
dezvoltarea intelectual  a copiilor lor duce la creşterea timpului acordat înv rii de c tre aceştia.  

 Temele adecvate şi gradual abordate. S-a demonstrat de asemenea c , elevii înva  
mai mult atunci când efectueaz  teme graduale şi acestea sunt periodic analizate de profesor. 

 Acordarea timpului necesar studiului. Elevii care sunt mai atent implica i în 
cunoaşterea obiectivelor înv rii reuşesc s  st pâneasc  mai bine materia.  

 Predarea direct . Pentru a deveni eficient  activitatea de predare a profesorului 
(predarea direct ) trebuie s  pun  în eviden  no iunile cheie şi s  urmeze paşi sistematici. 

 Proiectarea şi planificarea în avans a materiei. Legarea continu  a materiei propuse 
în procesul de predare-înv are de experien a anterioar  a elevilor, precum şi de materiile înv ate 
anterior constituie un mod de adâncire şi l rgire a înv rii.  

 Predarea strategiilor de înv are. Strategiile de predare înv are sunt atât ale 
profesorilor cât şi ale elevilor. Oferindu-le elevilor posibilitatea alegerii strategiei proprii pentru 
stabilirea scopurilor şi sprijinindu-i s -şi monitorizeze progresele, se ob in câştiguri importante în 
procesul didactic. 

 Sprijinul pentru înv are. Dac  se pred  unui singur elev şi grupurilor mici de copii 
cu aceleaşi abilit i şi nevoi educa ionale poate fi extrem de eficient . 

 Asigurarea înv rii temeinice. Pentru st pânirea materiei este necesar s  se înve e 
pas cu pas şi fiecare etap  s  fie consolidat .  

 Înv area prin cooperare. Dac  elevii coopereaz  în grupuri mici de înv are, 
randamentul procesului de înv are creşte pentru to i. 

 Educa ia adaptat . Folosirea unei variet i de tehnici educative care adapteaz  lec iile 
fiec rui elev în parte, constituie o garan ie a creşterii randamentului înv rii. 

Metodele interactive de grup sunt modalit i moderne de stimulare a înv rii experen iale, 
de exersare a capacit ilor de analiz , de dezvoltare a creativit ii copiilor. Specific acestor metode 
este faptul c  ele promoveaz  interac iunea dintre preşcolari, schimbul de idei, de cunoştin e, 
asigurând un demers interactiv al actului de predare-înv are-evaluare. Prin folosirea acestor 
metode, preşcolarii depun un efort intelectual, de exersare a proceselor psihice, de abordare a altor 
demersuri interdisciplinare prin studiul mediului concret şi prin corela iile elaborate interactiv, în 
care îşi asum  responsabilit i, formuleaz  şi verific  solu ii.  

De asemenea, aceste metode activeaz  to i copiii şi le dezvolt  comunicarea, creativitatea, 
independen a în gândire şi ac iune, îi ajut  s  ia decizii corecte şi s  argumenteze deciziile 
luate.  Aceste metode presupun respectarea particularit ilor de vârst , îmbinarea diferitelor forme 
de activitate, îmbinarea muncii individuale cu munca pe grupuri şi activitatea frontal , evaluarea 
corect  a rezultatelor ob inute şi reconstituirea rela iei educatoare-copil. Metodele de înv are activ  
implic  copiii în procesul de înv are în sensul form rii lor ca participan i activi la procesul de 
educare, astfel fiind ajuta i s  în eleag  lumea în care tr iesc şi s  aplice în diferite situa ii de 
înv are ceea ce au înv at. Aceste metode sunt folosite din ce în ce mai mult în practica 
educa ional  al turi de cele tradi ionale ori în combina ie cu acestea. 

Atunci când se alege o metod , se ine cont de finalit ile educa iei, de con inutul procesului 
instructiv, de particularit ile de vârst  şi de cele individuale ale elevilor, de psihosociologia 
grupurilor şcolare, de natura mijloacelor de înv mânt, de experien a şi competen a cadrului 
didactic. O variant  de clasificare a metodelor educa ionale se poate pronun a în jurul axei istorice: 
metode clasice, tradi ionale (modelul clasic) i metode moderne (modelul modern). Noile tehnologii 
au produs schimb ri, modific ri în toate domeniile i era de a teptat ca la un moment dat acest 
progres s  influen eze i procesul de predare-înv are.Astfel elevii sunt nevoi i s  înve e s  
gestioneze un num r impresionant de informa ii,s  le analizeze, s  ia decizii s - i dezvolte 
cuno tin ele pentru a face fa  provoc rilor tehnologice actuale. În ceea ce prive te personalul 



didactic, sunt necesare eforturi de formare profesional . Totalitatea instrumentelor care apar in 
tehnologiei informa iilor i comunic rii sunt binecunoscute sub denumirea de TIC. În aceast  
categorie a  include: calculatorul, internetul, videoproiectorul. 

 
Exemple de metode moderne folosite în înv mântul preşcolar 
 
BULA DUBL   
Este o metod  de predare-înv are, uşor de aplicat, care grupeaz  asem n rile şi deosebirile 

dintre dou  obiecte, fenomene, idei, concepte etc.. Ea este reprezentat  grafic din dou  cercuri mari 
în care se aşeaz  câte o imagine care denumeşte subiectul abordat. De cele dou  cercuri mari se afl  
rela ionate prin linii alte cercuri mici situate între cercurile mari în care se specific  asem n rile, iar 
în cercurile exterioare se specific  caracteristicile fiec rui termen, particularit ile sau deosebirile. 

 
SCHIMB  PERECHEA  
Este o alt  metod  interactiv  pe care am folosit-o în activit ile cu preşcolarii. Aceast  

metod  are ca obiectiv stimularea comunic rii şi rezolvarea de probleme prin lucru în pereche.  
 
BRAINSTORMINGUL 
 În traducere direct  ,,furtun  în creier, sau ,,asalt de idei,, este o metod  pe care am folosit-o 

pentru a ajuta copiii s  emit  cât mai multe idei pentru solu ionarea unor probleme, f r  a critica 
solu iile g site. Aceast  metod  am utilizat-o frecvent în activit ile de dezvoltare a limbajului 
pentru a da frâu liber imagina iei copiilor şi a le dezvolta capacit ile creatoare. Cu rezultate bune 
am folosit brainstormingul în cadrul povestirilor create dup  un tablou, sau un şir de ilustra ii, în 
lecturile dup  imagini, convorbiri şi jocuri didactice. 

 
EXPLOZIA STELAR    
Este o metod  de stimulare a creativit ii şi o modalitate de relaxare a copiilor. Ea se 

bazeaz  pe formularea de întreb ri pentru rezolvarea de probleme. Am folosit aceast  metod  cu 
bune rezultate în activit ile de lecturi dup  imagini, convorbiri, memoriz ri, povestiri. Ca material 
didactic am folosit o stea mare, cinci stele mici de culoare galben , cinci s ge i roşii şi jetoane. Pe 
stelu a mare am aşezat o imagine legat  de tema abordat , iar pe cele cinci stelu e mici am scris câte 
o întrebare de tipul “CE ?”, „CINE ?”, „UNDE?” , „DE CE ?”, „CÂND ?”. 
Aceast  metoda urm reşte dezvoltarea poten ialului creativ al preşcolarilor, familiarizarea lor cu 
strategia elabor rii de întreb ri de tipul prezentat mai sus, exersarea capacit ii acestora de a alc tui 
propozi ii interogative pe baza con inutului unor imagini şi nu în ultimul rând rezolvarea 
problemelor prin g sirea r spunsurilor la întreb rile adresate. 

 
DIAGRAMA  VENN  
Este o metod  interactiv , de fixare, consolidare şi evaluare a cunoştin elor. Aceast  metod  

are o larg  aplicabilitate şi am folosit-o cu succes în activit ile de observare, povestiri, convorbiri, 
jocuri didactice, etc.. Diagrama Venn este format  din 2 cercuri care se suprapun par ial. În spa iul 
care intersecteaz  cele dou  cercuri am aşezat, desenate sau scrise, asem n rile dintre dou  obiecte, 
idei, concepte, iar în cele dou  cercuri am aşezat aspectele specifice ale acestora. Pentru fixarea şi 
evaluarea cunoştin elor copiilor, am folosit aceasta metod  în activit ile de povestire, observare, 
convorbire, etc. 

 
CUBUL  
Strategie de predare –înv are ce urm reşte un algoritm ce vizeaz  descrierea, compara ia, 

asocierea, analizarea, aplicarea, argumentarea atunci când se doreşte explorarea unui subiect nou 
sau unul cunoscut pentru a fi îmbog it cu noi cunoştin e sau a unei situa ii privite din mai multe 
perspective. 

 



P L RIU ELE GÂNDITOARE   
P l ria albastr  – este liderul, conduce activitatea. Este p l ria responsabil  cu controlul 

discu iilor, extrage concluzii – clarific /alege solu ia corect    
P l ria alb  – de ine informa ii despre tema pus  în discu ie, face conexiuni, ofer  

informa ia brut  aşa cum a primit-o – informeaz    
P l ria roşie – îşi exprim  emo iile, sentimentele, sup rarea, fa  de personajele întâlnite, 

nu se justific  – spune ce simte   
P l ria neagr  – este criticul, prezint  posibile riscuri, pericole, greşeli la solu iile propuse, 

exprim  doar judec i negative – identific  greşelile   
P l ria verde – ofer  solu ii alternative, idei noi, inovatoare, cauta alternative (Ce trebuie 

f cut?) – genereaz  idei noi   
P l ria galben  – este creatorul, simbolul gândirii pozitive şi constructive, exploreaz  

optimist posibilit ile, creeaz  finalul. – Efortul aduce beneficii 
  
Metodele şi tehnicile active şi interactive au avantaje şi dezavantaje. Dezvoltarea gândirii  
critice, caracterul formativ şi informativ, valorificarea experien ei proprii a elevilor, 

determinarea  
elevilor de a c uta şi dezvolta solu ii la diverse probleme, eviden ierea modului propriu de 

în elegere, climatul antrenant, relaxat, bazat pe colaborarea, încrederea şi respectul dintre înv tor-
elev/elevi, elev-elev/elevi sunt câteva dintre avantajele metodelor şi tehnicilor active care fac din 
lec ie o aventur  a cunoaşterii în care copilul particip  activ, dup  propriile puteri. Dintre 
dezavantaje putem men iona pe cele de ordin evaluativ, pe cele de ordin temporal, material, de 
proiectare, se creeaz  agita ie în rândul elevilor, necesit  introducerea de elemente de creativitate 
pentru a evita monotonia şi repeti ia. 
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2. PROIECTAREA CURRICULAR  
 

Prof. Faur Elena 
Prof. Istrate  Marinela 

Gr dini a P.P. Nr. 7 Deva – Structura Gr dini a P.N. Nr. 2 Deva 
 
Toate activit ile socio-umane, deci i cele didactice, pentru a fi realizate la nivelele 

superioare de calitate, de performan  i eficien  implic  în mod necesar proiectarea lor. 
Proiectarea  reprezint  ac iunea complex  de concepere anticipat , într-o viziune sistemic , a 

modelelor activit ilor didactice, în func ie de care vor fi îndeplinite la un nivel ridicat de 
competen  i eficien  componentele procesului de înv mânt – obiectivele – con inuturile, 
strategiile, evaluarea i în mod deosebit formele de activitate didactic . 

Reformele din ultimele decenii evoc  insistent paradigma curricumului, care promoveaz  o 



nou  modalitate de proiectare, realizare i dezvoltare a educa iei/ instruirii. Este vorba despre 
prioritatea acordat  finalit ilor (ideal, scopuri, obiective) i structurilor de organizare, 
corespunz toare acestora (niveluri, trepte, cicluri colare), care condi ioneaz  logica de proiectare a 
planului de înv mânt, a programelor i manualelor colare dar i a mecanismelor managerial i de 
evaluare (integrate în curriculum), logic  de proiectare resim it  la nivelul activit ii fiec rui cadru 
didactic. 

Proiectarea curriculumului reprezint  un aspect important al actului managerial şi este un 
proces complex care presupune identificarea obiectivelor, stabilirea con inuturilor, crearea de 
situa ii de înv are care valorific  acele con inuturi stabilite şi contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
propuse. Ultima etap  în acest proces este cea a evalu rii în care se m soar  gradul şi calitatea 
îndeplinirii obiectivelor educa ionale. În urma evalu rii se transmite un feedback cu rolul de a 
îmbun t i calitatea procesului managerial.  

Printre cerin ele actuale ale activit ilor de înv are elaborate prin curriculum enumer m:  
 raportarea la modul de gândire, ac iune şi sim ire a celor care înva , cât şi la alte 

grupuri pe lâng  care tr iesc asigurând caracterul multicultural al educa iei;  
 minimalizarea diferen elor umane, f r  excluderea variabilit ii ca realitate, aceasta 

fiind baza individualiz rii înv rii;  
 stimularea competi iei şi a cooper rii;  
 cunoaşterea valorilor şi dezvoltarea personalit ii;  
 crearea unor modele pe care educatul s  le imite;  
 asigurarea unor rela ii stimulative de comunicare şi interrela ionare;  
 dezvoltarea unor structuri cognitive mai complexe;  
 determinarea curiozit ii şi perseveren ei ca sprijin în evolu ia celor care înva ;  
 stimularea creativit ii în exprimare şi în manifestarea afectiv ;  
 generarea de comportamente noi, calitativ superioare.  
Activit ile descrise în curriculum trebuie s  fie atractive, aplicative şi pe în elesul celor care 

înva . 
 Proiectarea curricular  impune elaborarea unui plan de înv mânt sistemic, unitar i 

deschis. Caracterul sistemic rezult  din interdependen a disciplinelor i a treptelor colare. 
Caracterul unitar rezult  din structura planului subordonat  idealului educa iei – personalitatea 
autonom  i creativ .  

 Proiectarea curriculumului reprezint  o ac iune continu , permanent , care precede 
demersurile instructiv-educative, indiferent de dimensiunea, complexitatea sau durata acestora. 

La nivel macro, proiectarea curriculum-ului reprezint  un  proces continuu, care implic  atât 
perioade şi demersuri de schimbare profund , cât şi de stabilitate. Acest proces presupune 
anticiparea ansamblului ac iunilor şi opera iilor angajate în cadrul activit ilor de instruire şi 
educare conform finalit ilor asumate la nivel de sistem şi de proces, în vederea asigur rii 
func ionalit ii acestuia în sens managerial şi strategic. 

Proiectarea curricular  este urmat  de implementarea, evaluarea şi ameliorarea curriculum-
ului; toate aceste etape esen iale ale demersului curricular îi asigur  acestuia procesualitatea ciclic . 

La nivel micro, proiectarea didactic  reprezint  ansamblul opera iilor de anticipare a 
obiectivelor, con inuturilor, strategiilor instruc iei şi educa iei şi strategiilor de evaluare, precum şi a 
rela iilor dintre acestea. Din perspectiv  pragmatic , proiectarea didactic  presupune stabilirea 
mental  şi, de preferat, obiectivat  într-un instrument didactic scris a  paşilor care vor fi parcurşi, 
inându-se cont de condi iile instruirii, de resursele existente. 

 În perspectiva organiz rii  func ionale a procesului de înv mânt, proiectarea didactic  
devine activitatea principal  a cadrelor didactice. 

Curriculumul se raporteaz  la tendin ele de evolu ie din educa ie, la standardele 
interna ionale unanim acceptate în domeniul reformelor curriculare şi are o anumit  configura ie 
structural  descris  prin: finalit i, con inuturi, timp de instruire, strategii de înv are şi evaluare.   

Modelul de proiectare curricular  avanseaz  o noua structur  a activit ii de 
instruire/educa ie a c rei consisten  intern  sus ine coresponden a obiective – con inuturi - 



metodologie - evaluare, interdependen a ac iunilor de predare-înva are-evaluare i deschiderea 
acestora spre (auto)perfectionare, posibil  i necesar   în cadrul unui sistem adecvat de formare a 
cadrelor didactice.  

Dezvoltarea proiectarii curriculare angajeaza un demers pedagogic care presupune trei tipuri 
de decizii: 

       I) Decizii macrostructurale, de ordin filosofic i politic, care implic : 
a) stabilirea op iunilor fundamentale (idealul pedagogic, scopurile pedagogice) care definesc 

direc iile de evolu ie ale sistemului ; 
b) stabilirea resurselor pedagogice fundamentale, necesare la scara întregului sistem 

educa ional (resursele materiale; resursele umane; resursele informa ionale; resursele bugetare / 
na ionale, teritoriale, locale; externe; interne etc.). 

       II) Decizii macrostructurale, de ordin pedagogic (dependente de idealul pedagogic - 
scopurilor pedagogice - resursele pedagogice), care implic : 

a) stabilirea criteriilor de elaborare a planului de înva mânt, exprimate ca principii valorice 
de abordare a instruirii; 

b) stabilirea profilurilor de formare-dezvoltare a personalit ii elevului pe trepte, cicluri, ani 
de înv mânt, exprimate ca principii cu valoare de obiective terminale; 

c) stabilirea modalita ilor de evaluare global  a elevilor (examene: de absolvire, de admitere) 
i par ial  (probe docimologice: trimestriale, anuale). 

       III) Decizii microstructurale (determinate la nivel macrostructural) care implic : 
a) stabilirea obiectivelor specifice pe discipline de înv mânt sau module monodisciplinare, 

interdisciplinare, transdisciplinare etc.; 
b) stabilirea resurselor pedagogice necesare pentru realizarea obiectivelor specifice: 

con inuturi - metodologie de predare-înv are-evaluare – condi ii interne si externe de înv are; 
c) stabilirea modalit ilor de evaluare par ial  a elevilor: teste docimologice aplicabile pe 

lec ii, subcapitole, capitole, trimestre, ani de înv mânt. 
Finalit ile educa ionale reprezint  un sistem de ac iuni informativ-formative desf şurate în 

mod conştient care determin  la nivelul educatului un model dinamic, func ional, mereu deschis 
spre perfec iune.  

Finalitatea educa iei de maxim  generalitate este reprezentat  de idealul educa ional care 
descrie tipul de personalitate ob inut în urma desf şur rii întregului demers educa ional. Finalit ile 
generale, formulate în termeni de competen e psihosociale şi profesionale, genereaz  obiective 
generale. Pe o treapt  mai sc zut  de generalitate sunt finalit ile de referin  care genereaz  
obiective de referin . Pe o treapt  mai sc zut  de generalitate sunt finalit ile de referin  care 
genereaz  obiective de referin .  

Proiectarea curricular , promovat  la nivelul didacticii (post)moderne, este centrat  asupra 
obiectivelor activit ii de instruire/educa ie, urm rind, cu prioritate, optimizarea raporturilor de 
coresponden  pedagogic  între elementele componente (obiective-con inuturi-metodologie-
evaluare), între ac iunile de predare-înva are-evaluare, subordonate finalit ilor angajate la nivel de 
sistem i de proces.  

Structura acestui model de proiectare valorific rolul central acordat obiectivelor 
pedagogice, urm rind realizarea unui înv mânt care vizeaza formarea-dezvoltarea optim  a 
elevului prin valorificarea tuturor resurselor (dimensiunilor i formelor) de 
(auto)educa ie/(auto)instruire (intelectual -moral -tehnologic -estetic -fizic ; formal -nonformal -
informal ). O asemenea structur  presupune institu ionalizarea unui anumit sistem de formare 
ini iala i continu  a educatorilor, care devine func ional în contextul oric rui proiect pedagogic 
avansat la nivel de sistem i de proces. 

Principiile modelului de proiectare curricular , lansate cu peste patru decenii în urm , 
vizeaza:  

       a) analiza necesit ilor societa ii, care asigura definitivarea finalit ilor sistemului de 
educa ie (idealul pedagogic - scopurile pedagogice);        

       b) analiza necesit ilor elevilor, care asigura definitivarea finalita ilor procesului de 



înva mânt (obiectivele pedagogice generale i specifice);  
       c) analiza con inuturilor i a metodologiilor (de predare-învaare-evaluare), necesare 

pentru definitivarea programelor colare. 
Obiectivele de referin  sunt instrumente ale procesului instructiv-educativ prin care se 

urm reşte ob inerea de competen e concrete. Prin concretizarea competen elor se formuleaz  
obiectivele opera ionale, elemente de baz  în implementarea curriculumului. Formularea lor 
reprezint  un demers specific fiec rei situa ii de instruire şi are o serie de avantaje:  

 descrie comportamente observabile şi m surabile;  
 sus ine evaluarea rezultatelor ob inute;  
 stabileşte eficien a actului educa ional;  
 face posibil  individualizarea înv mântului;  
 permite antrenarea elevilor în propria lor formare.  
Criticile aduse la adresa obiectivelor opera ionale sunt cele legate de:  
 dificultatea elabor rii lor;  
 ignoran a aspectelor subiective, fiind mai greu de m surat;  
 accentul pus pe aspectele cantitative. 
Problema opera ionaliz rii obiectivelor este mereu dezb tut  în elaborarea şi  
implementarea curriculumului. Fiecare cadru didactic trebuie s  aib  capacitatea de a 

formula obiective opera ionale, în func ie de elevii cu care lucreaz . La început, elaborarea lor se 
realizeaz  în scris ca apoi proiectarea s  se fac  în plan mental. În literatura de specialitate exist  o 
serie de studii care abordeaz  problematica opera ionaliz rii obiectivelor finalizate printr-un num r 
mare de taxonomii structurate pe trei domenii: cognitiv, afectiv, psihomotor. Pentru domeniul 
cognitiv cele mai interesante contribu ii le-au adus taxonomiile lui: Bloom, Guilford şi De Block. 
Domeniului afectiv îi sunt consacrate taxonomiile lui: French şi Raven iar pentru domeniul 
psihomotor sunt taxonomiile lui Guilford, Dave, Kilber şi Harrow. Mager a identificat trei mari 
caracteristici ale obiectivelor opera ionale:  

 finalitatea - obiectivul vizeaz  un comportament terminal, ce descrie ceea ce 
educatul va face la finalul etapei de înv are;  

 fidelitatea - obiectivul include condi ii prin care comportamentul este specific 
situa iei date;  

 calitatea - obiectivul descrie criterii de ob inere a performan ei: limite de timp, nivel 
de productivitate, standarde calitative, praguri şi scoruri limit .  

Con inuturile şi problematica lor reprezint  o tem  major  de dezbatere pentru specialiştii în 
curriculum. Cele mai importante componente ale con inuturilor sunt:  

 conceptele (creştere, cultur , evolu ie);  
 generaliz rile – concluziile elaborate în urma cercet rilor ştiin ifice;  
 deprinderile – abilit ile;  
 valorile – credin ele împ rt şite.  
Curriculumul reprezint  o expresie a rela iei dintre cultur  şi con inuturile educa iei de aceea 

aceast  rela ie trebuie explicat  corespunz tor. În anii anteriori, no iunea de curriculum era 
confundat  cu cea a con inuturilor, în zilele noastre când vorbim de curriculum ne referim la: 
finalit i, strategii didactice, evaluare şi timp de instruire. Con inutul ca element component al 
curriculumului este transmis, înv at şi împ rt şit  

Cercetarea domeniului de elaborare a curriculumului din România relev  preocuparea pentru 
conceptualizarea unor documente curriculare în acord cu politica educa ional . Rezultatele 
cercet rii au eviden iat faptul c  proiectarea genereaz  modele de evaluare adaptate paradigmei 
curriculare iar evaluarea ofer  feedback-ul necesar pentru autorii de curriculum în realizarea unui 
document cu valoare de model pedagogic la nivelul fiec rei discipline şcolare.  

Factorii care influen eaz  proiectarea unui curriculum sunt:  
 globalitatea în raport cu sursele con inuturilor, cu tipurile de educa ie şi relevan a 

curriculumului;  



 echilibrul optim între curriculumul general şi cel specific pentru niveluri aptitudinale 
înalte;  

 echilibrul între obiectivele culturii generale şi cele ale antren rii în aria de manifestare a 
competen elor;  

 integrarea con inuturilor.   
Ac iunile necesare în activitatea de proiectare si dezvoltare curricular , angajate la toate 

nivelurile procesului de înva mânt (plan de înva mânt, programe colare, proiecte de activitate 
didactic ) vizeaz , în ordine ierarhic :  

       a) selec ionarea i definirea obiectivelor înv arii în calitate de obiective pedagogice ale 
procesului de înv mânt;  

       b) selec ionarea i crearea experien elor de înv are, adecvate obiectivelor pedagogice, 
în calitate de con inuturi cu resurse formative maxime;  

       c) organizarea experien elor de înv are la niveluri formative superioare prin 
metodologii adecvate obiectivelor si con inuturilor selec ionate;  

       d) organizarea ac iunii de evaluare a rezultatelor activit ii de instruire, realizat  
conform criteriilor definite la nivelul obiectivelor pedagogice asumate, valorifica-te/valorificabile, 
în termeni de "revizuiri dezirabile". 

Proiectarea pedagogica de tip curricular solicita conceperea unui înv mânt diferen iat, 
individualizat, în contextul oricarei modalit i de organizare a corela iei subiect-obiect (frontal - pe 
grupe - individual), angajând procese specifice strategiei adaptarii înva mântului la tr s turile 
elevului. 

Instruirea diferen iat  - deosebit  de instruirea diversificat , realizat  prin coli speciale, 
profiluri de studii, specialit i, profesii - vizeaz  adaptarea activit ii de înva are la posibilit ile 
diferite ale elevilor, la capacitatea de în elegere i la ritmul de lucru propriu unor grupuri de elevi 
sau chiar fiec rui elev în parte. 
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 The teachers of kindergarten are part of those educational agents that have been invested by 

the company with the mission to guide development processes psychophysical children to a course 
always upward, in order to capitalize on the higher their potential native and fostering better 
integration in society theirs. For such reasons they must be constantly alert to changes that occur in 
the child's body, to capture the specificity facilitate favorable manifestations sis prevent the 
expression of adverse actions. 
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Considered in itself, the behavior of a developing organism is a very complex phenomenon 
which highlights the aspect anatomic-structural organization neurological, biochemical 
composition. 

Cuvinte cheie  
Education , creativity, skills , personality , kindergarten 
 
Educatoarele din gr dini  fac parte din categoria acelor agen i educa ionali care au fost 

investi i de societate cu menirea de a orienta procesele dezvolt rii psiho-fizice a copiilor c tre un 
curs mereu ascendent, în scopul valorific rii superioare a poten ialului lor native i pentru 
favorizarea mai bunei integr ri în societate a acestora. Pentru astfel de considerente ele trebuie s  
fie în permanent atente la transform rile ce se produc în organismul copilului, s  le surprind  
specificitatea, s  faciliteze manifest rile favorabile sis  împiedice manifestarea ac iunilor 
nefavorabile. Considerat în sine, comportamentul unui organism în dezvoltare este un fenomen 
deosebit de complex care pune în eviden  aspect anatomico-structurale, organiz ri neurologice, 
compozi ii bio-chimice. De bun  seam  c  educatoarea din gr dini  nu le va putea controla i nici 
explica pe toate, dare a poate uza de anumite cuno tin e cu caracter psiho-pedagogic pe care le 
poate adaptaunui anumit specific al dezvolt riipsiho-fizice a copilului. Realizarea sarcinilor şi a 
obiectivelor înv mântului preşcolar depinde în mare m sur  de calit ile şi competen ele 
educatorului. Este dificil de redat în câteva fraze care sunt tr s turile şi capacit ile ce disting un 
bun educator şi, chiar dac  am putea s  le descriem, s  prescriem o re et  a „ingredientelor"; ele vor 
fi doar o vag  descriere ce ar putea servi drept ghid general de formare şi nu ca solu ie cert  de 
realizare a imaginii calit ilor şi competen elor. Cu toate acestea, în activitatea la grup , oricine 
poate distinge un educator talentat, înzestrat cu m iestrie didactic , chiar dac  nu are o vast  
experien  în activitate. ,,A fi educator înseamn  un risc asumat. Şi asta deoarece preg tirea pentru a 
preda, pentru a-i înv a pe al ii cum s  înve e este o oper  niciodat  încheiat  şi care implic  mult  
r bdare, multe momente de incertitudine, de descurajare şi multe ore de studiu, iar rezultatele nu pot 
fi m surate nici cantitativ şi nici imediat.” (Fulga M., ,,Metode interactive de grup”-Ghid Metodic, 
Editura Arves, 2002, p.11).  

Totuşi, la cap tul acestui drum te pot aştepta multe bucurii şi satisfac ii. Clasa şcolar  nu 
este atât un spa iu unde, dup  un ritual academic, se trateaz  un subiect din program , iar educatorul 
nu este doar persoana care propune con inuturi, formuleaz  sarcini şi cere anumite conduite.In clas  
se înva  mai mult decât o materie, se înva  o lec ie de via . Educatorul stimuleaz  şi între ine 
curiozitatea elevilor pentru lucruri noi, le modeleaz  comportamentele sociale, le înt reşte 
încrederea în for ele proprii şi îi ajut  s  îşi g seasc  identitatea. Realizarea acestor sarcini depinde 
de m sura în care educatorul posed  calit ile şi competen a necesare centr rii cu prec dere pe 
aştept rile, trebuin ele şi interesele elevilor. Educatoarea are ca obiectiv moral îndeplinirea misiunii 
educative. Ea se informeaz  prin diverse canale, cele mai moderne fiind înv area şi comunicarea 
on-line, care cere o atitudine curajoas , dar şi aptitudini tehnice.  

Platforma suport de comunicare în mediul educa ional numit  şi mediul electronic 
cooperativ poate fi parcurs  prin cursuri on-line de formare continu ..În gr dini , toate acestea sunt 
cu atât mai importante, cu cât preşcolarul beneficiaz  numai de un singur model educativ cel al 
educatoarei spre deosebire de aceast  situa ie, şcolarul are mai multe modele educative, având mai 
mul i profesori, alegerea fiind determinat  de starea afectiv  pe care i-o insufl :  

a)însuşirile biopshice constituie o condi ie sine-qua-non a îndeplinirii profesiunii 
didactice,starea de s n tate (fizic  şi psihic ). Disfunc iile patologice,chiar daca nu implic  
pericolul contamin rii copiilor, îngreuneaz  actul comunic rii,creeaz  disconfort;acuitatea senzorio-
perceptiv  (v z, auz), motricitatea general sunt implicate direct în actul comunic rii, în organizarea 
şi desf şurarea activit ilor cu grupa de copii;capacitatea de concentrare şi aten ia distributiv  este o 
calitate ce cap t  valen e deosebite cu cât vârsta copiilor este mai mic .  
b) însuşirile de personalitate sunt, de asemenea, foarte importante pentru educatoare.  

E necesar, mai ales, ca fiecare cadru didactic s se cunoasc , s  ştie s -şi valorifice calit ile 
şi s -şi mascheze sau s -şi suplineasc  eventualele lipsuri. Dintre aceste însuşiri enumer m: 



- capacitatea de comunicare - const  în modul deschis de adresare, în r bdarea şi interesul 
pentru a-1 „descifra" pe interlocutorul preşcolar, în modul pl cut în care se prezint  cadrul didactic 
în fa a copilului;  

- capacit i intelectuale - o bun  memorie, creativitate, inventivitate, folosirea unui limbaj 
corect din punct de vedere gramatical, expresiv, logic, prezen  de spirit şi imagina ie. 

Este necesar  cultur  general  temeinic , cunoscut  fiind dorin a de informa ii a copilului, 
c reia noi trebuie s -i facem fa  prin explica ii corecte şi, de cele mai.multe ori, chiar am nun ite.-
însuşirile socio-afective: echilibrul emo ional, altruism, perseveren . De asemenea, firea sociabil , 
obiectivitatea, încrederea în sine şi în ceilal i sunt calit i necesare în meseria de dasc l. O alt  
categorie de competen e ce in de individualitatea fiec rui cadru didactic sunt cele exprimate prin 
posibilitatea de a capta rapid interesul interlocutorului, simpatia acestuia, de a crea un mediu 
empatic ce favorizeaz  rela iile pozitive. Dintre factorii ce favorizeaz  aceste însuşiri G. Ruiu (Ruiu 
G.,”Metode interactive de grup” Ghid Metodic, Editura Arves, 2002, p.14) gândirea pozitiv   este 
un mod de abordare a situa iilor, stimulativ, constructiv, ce exprim  încredere în for ele proprii şi 
favorizeaz  performan ele, reuşita, succesul. Gândirea pozitiv  exprim  echilibrul interior şi ajut  
integrarea social .Când devine o constant  a modului de raportare la realitate, influen eaz  întregul 
sistem cognitiv, afectiv, motiva ional, conduita individului, în general. Prin contrast, gândirea 
negativ  (negativismul) nu ofer  solu ii constructive, este excesiv critic , ajungând s  distrug  
siguran a, s  anuleze bucuria reuşitei.Dezvoltarea gândirii pozitive presupune, pe lâng  o anumit  
structur  psihic , şi antrenament conştient, constant şi consecvent.Evaluarea performan elor 
personale şi st ruin a în îmbun t irea acestora, cultivarea poten ialului mental, lupta cu „gândurile 
negre”, cu nesiguran ele sunt atribute ale unui cadru didactic „cu har".  

Despre persoanele care au darul de a se face repede acceptate, simpatizate se spune c  au 
farmec personal. Dac  vom fi ceva mai aten i vom observa c  cei ce posed  farmec personal sunt 
mai dezinvol i, mai aten i cu semenii lor, cuceresc prin inut , prin zâmbet, prin atitudine 
încurajatoare, prin timbrul şi inflexiunile vocii, prin lucrurile interesante pe care ni le 
împ rt şesc.Fiecare ne putem exersa farmecul personal, aceast  capacitate de a cuceri dragostea 
copiilor al c ror suflet, atât de sensibil, nici nu aşteapt  altceva din partea noastr . De fapt, atrac ia 
ce o vom exercita (sau nu) asupra copiilor,va veni şi din înf işarea îngrijit , din modul pl cut şi 
decent de a ne îmbr ca, din c ldura vocii, din interesul ce-1 vom ar ta permanent fiec rui membru 
al grupei de preşcolari.  Ar fi frumos cu fiecare dasc l s  fie pentru copiii lui "formator" pentru a 
sim i zilnic acea satisfac ie pe care i-o d  preg tirea pentru activitatea cu copiii şi mai ales pl cerea 
de a realiza o predare/inva are/evaluare creativ  divers , eficient , atraciiv , diferen ial  atât penim 
tine ca dasc l cât şi pentru copii.Metodele interactive î i ofer  astfel de tr iri şi satisfac ii 
pedagogice pe care le împ rt şeşti cu copiii.  Rolurile pe care le indeplineste educatoarea pedagog, 
proiectant, coevaluator, mediator, actor, facilitator, consilier, organizator,coordonator, partener, 
animator, scenograf. În gr dini , împlinirea misiunii profesionale se împleteşte cu personalitatea, 
cu profilul general-uman al fiec rei educatoare. Dac  în preg tirea profesional  exist  un sistem 
bine pus la punct de formare şi perfec ionare pentru cadrele didactice, în ceea ce priveşte 
competen ele general-umane, exersarea perfec ion rii acestora este mai pu in avut  în vedere, se fac 
mai pu ine referiri la aceste aspecte.De aceea, pe lâng  bagajul informa ional pe care trebuie s -1 
de inem şi s -1 transmitem copiilor şi deprinderile pe care trebuie s  le form m acestora, sunt 
importante pentru noi însuşirile noastre biopsihice, însuşirile de personalitate etc. Educatoarea 
îndeplineşte mai multe roluri: rolul de animator oblig  la ascultare activ  a tuturor copiilor, 
grupurilor, la dialog, le provocare.S  nu uit m c  suntem şi exper i şi copiii aşteapt  de la noi 
confrunt ri de idei şi explica ii atractive.Suntem şi educatori. Prin tot ce întreprinde, prin 
personalitatea sa, educatorul reprezint  un model pentru copil, un sprijin pentru familie, înv tor, 
un factor de cultur  în comunitate. 
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4. JOCUL DIDACTIC ŞI STIMULAREA CREATIVIT II 
Prof.înv.pre colar Cop cel Luminița 

coala Gimnazial  nr. 10, structur  Gr dinița Ostroveni 1 
Localitatea Rm Vîlcea 

 
De cele mai multe ori se ignor  faptul c  omul este, prin structura sa biologic , o fiin  

autocinetic  şi c  dreptul la mişcare nu poate fi abolit de nici un fel de norm  didactic . În 
activitatea didactic  nu trebuie ignorat raportul dintre evolu ia randamentului intelectual şi starea 
fizic  general .  

Jocurile didactice ofer  un cadru propice pentru înv area activ , participativ , stimulând 
ini iativa si creativitatea elevului. Obiectivele instructiv-educative ale fiec rui obiect de studiu pot fi 
mai bine realizate prin utilizarea jocului. Acesta, prin natura sa, cuprinde o motiva ie intrinsec  de a 
mobiliza resursele psihice ale copiilor, de a asigura participarea lor creatoare, de a le capta interesul, 
de a-i angaja afectiv şi atitudinal. 

Elementele de joc: descoperirea, ghicirea, simularea, întrecerea, surpriza, aşteptarea vor 
asigura mobilizarea efortului propriu în descoperirea unor solu ii, în rezolvarea unor probleme, 
stimulând puterea de investiga ii şi cointeresarea continu .  

Jocul este foarte important, sub variatele sale forme, în dezvoltarea copilului, importan e 
subliniate de numeroase teorii ale jocului din literatura pedagogic  şi de locul acestuia în diferite 
sisteme de educa ie. Jocul are o valoare func ional  ce rezid  în faptul c  el transpune simbolic 
copilul în rolurile adultului. De aici decurge importan a îmbog irii impresiilor copiilor despre via a 
şi activitatea oamenilor dintr-o sfer  larg , de domenii profesionale, accesibile în elegerii lor. 

Copilul se joac  de-a ceea ce a v zut sau a auzit. Modelele de urmat pe care el le transpune 
în joc izvor sc din realitatea apropiat , din via a şi activitatea adul ilor din preajma lui. Pe aceast  
cale îşi asimileaz  semnifica ia social  a rolurilor care îl aşteapt  în via . 

Prin joc, copilul înva  cu pl cere, devine interesat de activit ile ce se desf şoar . Datorit  
con inutului şi modului de desf şurare, jocurile didactice sunt mijloace eficiente de activizare a 
întregului colectiv al clasei, dezvolt  spiritul de echip , de întrajutorare, formeaz  şi dezvolt  unele 
deprinderi elementare şi de munc  organizat .  

Jocurile didactice sunt un mijloc foarte important şi pentru realizarea sarcinilor educa iei 
morale. Ele contribuie la dezvoltarea st pânirii de sine, a autocontrolului, a spiritului de 
independen , a disciplinei conştiente, a spiritului colectiv şi a altor calit i de voin  şi de caracter. 
În joc copiii înva  s  se ajute unii pe al ii, s  se bucure de succesele colegilor, s  aprecieze 
nep rtinitor succesele altora. Aşadar, jocurile didactice exercit  o influen  pozitiv  asupra întregii 
personalit i a copilului. Ele pot înso i fiecare obiect de înv mânt, fiecare lec ie luând şi forma 
unor întreceri, concursuri între to i elevii, între rânduri de b nci, grupe de elevi. 

Voi prezenta în continuare câteva jocuri didactice folosite la educa ie plastic  pentru 
dezvoltarea creativit ii. 

Continu  tu!—este un exerci iu care cere îmbog irea formei date. Se ofer  spre observare 
o planş  pe care au fost desenate fragmente, elemente, forme: o mân , un cap de peşte, un triunghi, 
o p l rie, o frunz , o petal  şi se cere elevilor s  constituie, alegând dintre posibilit i pe aceea care 
li se pare cea mai potrivit , pentru a realiza ei înşişi o compozi ie, completând partea aleas  cu 
elementele care întregesc forma. 

Un tablou neterminat—este un exerci iu care vizeaz  imagina ia, creativitatea, cât şi 
inteligen a şi abilitatea de a desena. Se prezint  o lucrare neterminat  (sunt trasate doar câteva linii) 
şi se cere elevilor s  o continue. 

Creeaz  un model—este un joc ce urm reşte inventivitatea, sim ul m surii, ritmul şi 
originalitatea. Se cere elevilor s  foloseasc  semnele: ∩, *, │, în orice pozi ie, în orice ordine şi 



repetate de câte ori vor pentru a realiza un desen decorativ (friz , chenar sau un obiect astfel 
decorat). 

Jocul Kim, dezvolt  memoria vizual  – grafic —o serie de 8 – 12 obiecte sunt puse pe 
catedr  şi se las  un timp în câmpul vizual al copiilor, apoi se acoper  cu o pânz . Copiii vor desena 
toate obiectele pe care şi le amintesc. 

Tunelul—joc ce urm reşte dezvoltarea memoriei vizuale, plecând de la datele percepute 
într-o anumit  ordine. Un copil confec ioneaz  un colier din m rgele multicolore cu o anumit  
alternan  de culoare. Colierul va fi introdus sub un tunel format dintr-o bucat  de carton pliat în 
dou . Copiii trebuie s -şi imagineze şi s  spun  ordinea perlelor la ieşirea din tunel (ordinea direct  
sau ordinea invers ). 

Serii de desene—joc pentru dezvoltarea memoriei vizuale şi aten iei. Se execut  la tabl , 
sub ochii elevilor, o serie de desene şi, în timp ce aten ia copiilor este distras , se şterge unul sau 
mai multe. Elevii trebuie s  identifice desenul sau desenele care au fost şterse. 

Jocul punctelor—elevii trebuie s  uneasc  cele nou  puncte cu numai patru drepte f r  s  
ridice creionul de pe hârtie şi f r  s  revin  pe acelaşi traseu. 

  
 
 
 
  
Gama jocurilor didactice este foarte variat . Imagina ia înv torului poate genera jocuri noi, 

dintre cele mai ingenioase. 
Jocurile didactice contribuie la dezvoltarea unei gândiri creatoare, la formarea priceperilor şi 

deprinderilor de activitate independent . De aceea, metoda jocurilor trebuie s  fac  parte din 
strategiile didactice de predare-înv are. 
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5. ÎNVA  DE LA COPILUL T U... EL E NEPRE UIT 
 

Prof. înv. preşc. Creu Elena, Gr d. 138, Bucureşti 
Prof. înv. preşc. Truşc  Gianina, Gr d. 138, Bucureşti 

 
 Ştie copilul t u ce anume îl defineşte, îl caracterizeaz  şi îl face unic în ochii lui şi ai lumii? 

Sigur, toate caracteristicile  ad ugate fiin ei noastre: nume, , calit i, insuficien e (ca s  nu le zicem 
defecte, pentru c  acestea nu exist !), sunt “un pachet” care ne formeaz  identitatea şi imaginea de 
sine, îns  acestea nu ne definesc în totalitate. Acestea toate ne sunt ad ugate şi, astfel, 
ne diferen iem unii de ceilal i. Ne ajut  s  ne construim o imagine despre noi înşine şi s  ne 
raport m la ceilal i. 

Putem afla ce tr s turi avem, putem face psihodiagnoz  (teste, evaluare psihologic ), putem 
face introspec ie, putem s -i întreb m pe ceilal i cum ne percep şi, astfel, ne putem crea o imagine 
despre noi înşine. 

Putem afla ce abilit i avem, ce talente ascunse stau în adâncul nostru, toate acestea sunt un 
alt mod prin care ne putem defini ca fiin e. 



Toate acestea le putem dezvolta, le putem pune în valoare, le putem aduce pân  la nivelul de 
competen e, performan e etc. Pentru a deveni valoroşi ca fiin e şi pentru a fi  pre ioşi e nevoie s  
ştim s  d ruim din ceea ce am dobândit! St  în puterea noastr, copiii de ieri- prin ii de azi. 

 Chiar dup  ce dobândim multe cunoştin e, nici astea nu ne definesc cu totul! Înc  nu am 
ajuns la esen a noastr .  

 Ajut -l pe copilul t u s  se conştientizeze pe el! Cum? 
Descoper -i copilului t u adev rul a ceea poate s  fac  pentru el însuşi şi pentru ceilal i. 

Ajut -l s  aib  visuri m re e şi s -şi construiasc  propria via . S  se simt  pre ios! 
Copiii se nasc foarte creativi, imaginativi, originali, fantezişti, cred cu t rie în visurile lor, 

cred c  pot avea ceea ce îşi doresc. Las -i acest avânt copilului t u pentru c  for a ce iese din 
fiecare e nelimitat , atunci când nu mai punem barierele ra iunii şi ale experien elor altora. 

Încurajeaz -l s  creeze mereu câte ceva. Este un mijloc prin care îi vei  ar ta c  poate s  
transforme lumea prin ceva şi c  îşi poate crea propria via . C  el are valoare şi c  a venit cu un 
scop aici, nu doar pentru a supravie ui, ci pentru a-şi tr i frumos via a şi a fi creator. 

Ce anume îl ajut  pe copilul t u s  afle ce este? 
Propriile experien e sunt cele care îi arat  adev rul despre el. Nu sunt experien e bune sau 

rele, dar sunt necesare lui! Sunt necesare fiec ruia dintre noi! Toat  via a ne redescoprim prin 
experien ele pe care le tr im. Înva -l pe copilul t u c  şi el poate s  fie el însuşi, s  fie liber s  se 
manifeste, s -şi în eleag  propriile auto-limit ri şi s  le dep şeasc . Tu eşti un model care s -l 
ghideze, îns  înva -l s  aleag ,s -şi asume alegerile şi s  porneasc  cu ele la drumul vie ii. Cum va 
şti dac  drumul ales este cel bun? 

Încercând, jucându-se, analizându-i propriile bucurii şi sup r ri, propriile motiva ii pentru a 
ac iona într-o direc ie sau alta. În interiorul lui va descoperi resursele şi bog iile care îl vor 
alimenta cu energia necesar  ascensiunii. Cu efort, cu perseveren , cu d ruire, motivat. Oferindu-i 
copilului alternative, experien e el va şti care îi sunt pasiunile. Îns   exersarea lor îl vor ajuta 
s  capete încredere şi s  fac  cele mai potrivite alegeri pentru el. Ghideaz -l pe copil s  
conştientizeze valoarea lui, s  ştie cât este de pre ios şi s  nu se lase influen at de piedicile care 
apar. Dificult ile sunt ca s -l ajute s  se descopere, s -l înt reasc , s -l fac  mai puternic şi s -i 
des vâşeasc  fiin a. 

Având în vedere influen a semnificativ  pe care competen ele emo ionale o au asupra 
întregii dezvolt ri a copilului şi a adultului de mai târziu, formarea şi dezvoltarea acestora trebuie 
urm rit  în mod sistematic de c tre to i adul ii din jurul copiilor.de asemenea, nu trebuie pierdut din 
vedere faptul c  dezvoltarea abilit ilor emo ionale este doar o fa et  a dezvolt rii copilului. 

O aten ie la fel de mare trebuie acordat  şi abilit ilor sociale şi cognitive care, şi ele, trebuie 
cultivate în mod sistematic prin activit i organizate special în acest scop. 

La vârsta preşcolar  copiii achizi ioneaz  peste 80% din abilit ile pe care le vor folosi mai 
târziu, ca adul i. Abilit ile sociale şi emo ionale reprezint  surse importante care le permit copiilor 
şi adul ilor de mai târziu, s  se adapteze la diferite contexte de via . 

Abilit ile emo ionale sus in atât dezvoltarea social , cât şi pe cea cognitiv  a copilului. Ele 
ajut  în primul rând copilul s  men in  rela ii cu ceilal i. El poate avea rela ii pozitive cu cei din jur 
atunci când este capabil s  în eleag  ce se întâmpl  şi s  reac ioneze adecvat la o situa ie. Aceasta 
presupune ca un copil s  în eleag  emo iile şi modul în care acestea sunt exprimate, s  empatizeze 
cu ceilal i copii şi s  îi sprijine. Astfel, colegii s i îl percep ca fiind un partener de joac  mai bun şi 
mai distractiv, tocmai datorit  faptului c  este capabil s  utilizeze expresivitatea sa pentru a atinge 
scopuri sociale, r spunzând adecvat emo iilor colegilor în timpul jocului. 

Copiii care se simt iubi i şi aprecia i îşi vor dezvolta un anumit limbaj al sentimentelor 
pozitive ce este în concordan  cu modul în care p rin ii, educatorii, semenii lor, cei din jur, l-au 
manifestat fa  de ei. Ei “vor vorbi” şi se vor cupla cu prec dere la acest limbaj al iubirii, chiar dac  
vor înv a şi alte “limbaje”. 

Dac  nevoile afective ale copilului sunt satisf cute, copilul devine un adult echilibrat, 
responsabil, armonios. Dac  aceste nevoi nu sunt împlinite, copilul poate avea un comportament 



necuviincios, deviant, şi acestea, în majoritatea cazurilor, din cauz  c  cei din jurul s u nu au înv at 
s -şi comunice sentimentele bune în acel limbaj pe care copilul s -l în eleag . 
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6. IMPORTAN A ACTIVIT ILOR EDUCATIVE ÎN PROCESUL 
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Prof. Lican Carmen Alina 

G.PP.Nr.21, Dr.Tr.Severin, 
 Mehedin i 

 
“S  nu-i educ m pe copiii noştri pentru lumea de azi. Aceast  lume nu va mai 

exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite s  ştim cum va fi lumea lor. Atunci s -i 
inv m s  se adapteze.” (Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

Înv mântul preşcolar ca parte integrant  a înv mântului preuniversitar, are scopul de a 
oferi copiilor afla i la vârsta preşcolar  condi iile necesare pentru o dezvoltare normala şi deplin . 
Ea are în vedere asigurarea acelor experien e care s  in  seama de ritmul propriu al copilului, de 
nevoile sale şi de activitatea sa fundamental  – jocul. 

Obiectivul fundamental al educa iei preşcolare este de a permite fiec rui copil s -şi urmeze 
drumul personal de creştere şi dezvoltare oferind suport pentru: 

- Dezvoltarea liber , integral  şi armonioas  a copilului, în func ie de ritmul propriu şi de 
trebuin ele sale, sprijinind formarea autonom  şi creativ  a acestuia; 

- Dezvoltarea capacit ii acestuia de a intra în rela ie cu ceilal i copii, cu adul ii şi cu 
mediul pentru a dobândi cunoştin e, deprinderi, atitudini şi conduite noi;  

- Descoperirea de c tre fiecare copil a propriei identit i şi formarea unei imagini de sine 
pozitive; 

- Sprijinirea copilului de a dobândi cunoştin e, deprinderi, atitudini şi conduite  necesare 
activit ilor viitoare din şcoal ; 

Preg tirea copiilor pentru şcoal  a fost şi este o problem  de mare actualitate  mai ales în 
condi iile intensific rii şi aceler rii întregului proces de înv t mânt, a schimb rilor din înv mântul 
preşcolar, a Programului de reform  a educa iei timpurii ini iat de MECS. Acest program vizeaz  
optimizarea şi eficientizarea calit ii educa iei la vârstele timpurii, pentru a putea r spunde 
actualelor exigen e sociale, cât şi celor de dezvoltare personal . 

Dezvoltarea copilului este dependent  de ocaziile pe care i le ofer  rutina zilnic , de 
interac iunile cu ceilal i, de organizarea mediului şi activit ile sau situa iile de inv are special 
create.   

În orice domeniu de activitate este necesar  cunoaşterea propriet ilor materialului de 
prelucrat, pentru a utiliza uneltele cele mai potrivite şi tehnologia adecvat . Aceast  cerin  se 
impune cu atât mai mult în domeniul educa iei , unde se modeleaz  ,,materialul” uman care are o 
multitudine divers  de variante comportamentale ce cu greu pot fi prev zute, unele fiind chiar 
imprevizibile. 

Necesit ile curente ale activit ii instructiv – educative impun cerin a de a cunoaşte cât mai 
bine personalitatea fiin ei umane pe care o prelucr m, pentru a g si mijloacele şi strategiile cele mai 
eficiente.   



Studierea şi cunoaşterea personalit ii celor care intr  sub inciden a educa iei se impune şi 
pentru depistarea cât mai timpurie a copiilor dota i şi supradota i şi pentru dirijarea educ rii şi 
instruirii lor. 

Cunoaşterea poten elor individuale ale elevului, a înclina iilor şi aspira iilor lui ajut  la 
orientarea fiec ruia c tre tipul şi profilul de şcoal  cel mai potrivit, la îndrumarea c tre profesia în 
care se va putea realiza optimal. 

Problema studierii şi cunoaşterii personalit ii copilului trebuie pus  ast zi în termeni noi, 
mult mai largi, mai boga i şi mai diverşi, pentru a dep şi încadrarea tr s turilor personalit ii în 
tipare preconcepute. 

Procesul educa ional din gr dini  presupune şi forme de munc  didactic  complementar  
activit ilor obligatorii. Acestea sunt activit i desf şurate în gr dini  în afara activit ilor 
obligatorii sau activit i desf şurate în afara gr dini ei; ele sunt activit i extracurriculare şi se 
desf şoar  sub îndrumarea educatoarelor. Activitatea extracurricular  în sine, prin structur , 
con inut specific, este firesc complementar  activita ii de înv are realizat  în gr dini . 

Dup  o binecunoscut  clasificare UNESCO, educa ia extracurricular , adic  educa ia de 
dincolo de procesul de înv mânt, apare sub dou  aspecte principale: educa ia informal  – 
reprezint  influen a incidental  a mediului social transmis  prin situa iile vie ii de zi cu zi - şi 
educa ia non-formal , care se realizeaz  fie în sistemul de înv mânt, fie în cadrul unor organiza ii 
cu caracter educativ. Ca fiind parte integrant  a procesului instructiv-educativ, activit ile 
extracurriculare trebuie s  respecte reperele oric rei activit i didactice : 

a) Comunicarea în cadrul c reia se asigur  climatul educa ional, individualizarea 
comunic rii şi modalit ile comunic rii ; 

b) Etica rela iilor educatoare-preşcolar bazate pe valori, conduit , considerarea preşcolarului 
ca partener educa ional; 

c) Strategii de management : 
I-Proiectarea activit ii – stabilirea realist  a obiectivelor, actualizarea con inutului de 

înv are în func ie de cunoştin ele elevilor, adaptarea con inutului la particularit ile cognitive, 
selectarea metodelor participative pentru valorificarea poten ialului creativ, selectarea tehnicilor de 
lucru diversitatea şi atractivitatea activit ilor, utilizarea adecvat  a tehnicilor auxiliare ; 

 II –Implementarea – parcurgerea etapelor de înv are – proiectare, adaptarea la contexte, 
gestionarea corect  a metodelor şi tehnicilor de lucru, gestionarea eficient  a timpului, claritatea 
explica iilor şi cerin elor, transformarea elevilor din consumatori de informa ie în produc tori de 
informa ie ; 

d) Evaluarea – proiectarea activit ilor de evaluare corespunz toare, selectarea eficient  a 
metodelor de evaluare în vederea ob inerii unui feed-back rapid asupra atingerii obiectivelor, 
diversificarea metodelor şi tehnicilor de evaluare, prezen a elementelor de noutate şi inova ie în 
produsele copiilor; 

Întreg colectivul didactic urm reşte ca activit ile extracurriculare s  fie cât mai eficiente, 
consistente, care s  se poat  organiza la nivelul gr dini ei f r  costuri prea mari financiare şi de 
timp.Activit ile extracurriculare trebuie s  pun  în valoare responsabilitatea individual  şi în grup, 
socializarea, autocontrolul, realizarea de sine prin conformism, realizarea de sine prin independen ; 
Pentru succesul şi complementaritatea activit ilor desf şurate în afara orelor de curs educatoarele 
ar trebui s  in  cont de urm toarele recomand ri: oferi i preşcolarilor dota i o îmbog ire pe 
orizontal  şi pe vertical  a materiei; încuraja i lucrul şi acas ; purta i discu ii asupra posibilit ii 
preşcolarilor de a-şi gestiona creativ timpul liber; stimula i apari ia ,,hobby-urilor “; descoperi i şi 
cultiva i talente . 

Se ştie c  începând de la cea mai fraged  vârst  , copiii acumuleaz  o serie de cunoştinte 
punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natur .     Activit ile de acest gen  au o 
deosebit  influen  formativ , au la baz  toate formele de ac iuni turistice: plimb ri, excursii, 
tabere. În cadrul activit ilor organizate in mijlocul naturii, al vie ii sociale , copiii se confrunt  cu 
realitatea i percep activ, prin ac iuni directe obiectele , fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind 
axate în principal pe via a în aer liber, în cadrul ac iunilor turistice, pre colarii î i pot forma 



sentimentul de respect i dragoste fa  de natur , fa  de om i realiz rile sale. În urma plimb rilor, 
a excursiilor în natur , copiii pot reda cu mai multa creativitate i sensibilitate, imaginea realit ii, în 
cadrul activit ilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le culeg, sunt folosite în activit ile 
practice, în jocurile de crea ie. La vârsta preşcolar , copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arat  
sau li se spune în legatur  cu mediul , fiind dispuşi s  ac ioneze în acest sens.  

Activit iile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de înv are, la 
dezvoltarea înclina iilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea ra ional  şi pl cut  a timpului 
lor liber.Având un caracter atractiv, preşcolarii  particip  într-o atmosfer  de voie bun  şi optimism, 
cu însufle ire şi d ruire, la astfel de activit i. 

Poten ialul larg al activit ilor extracurriculare este generator de c ut ri şi solu ii variate. 
Succesul este garantat dac  ai încredere în imagina ia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar s  îi laşi pe ei s  te conduc  spre ac iuni frumoase şi valoroase. 

Activitatea extraşcolar  genereaz  rela ii de prietenie şi ajutor reciproc, educ  sim ul 
responsabilit ii şi statornicesc o atitudine just  fa  de colectiv şi f  de scopurile urm rite. 
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7. INDIVIDUALIZAREA ŞI DIFEREN IEREA, MODALIT I DE EFICIENTIZARE A 
INSTRUIRII 

 
Autor: Prof. MAHU FELICIA 

Gr dini a cu P.P „Micii Cercetaşi”-Botoşani 
 

În urm  cu cinci decenii, a determina eficacitatea general  a instruirii sau a determina reuşita 
la înv tur  a tuturor elevilor din clasele şcolilor noastre erau simple himere. Ast zi toate acestea 
sunt pe deplin realizabile, din punct de vedere ştiin ific, dac  asigur m anumite condi ii. Pentru a 
determina eficacitatea instruirii şi reuşita tuturor elevilor la înv tur  (mastery learning) în 
condi iile actuale ale înv mântului românesc, solu ia este individualizarea, diferen ierea şi 
motivarea înv rii în condi iile instruirii dirijate diferen iate în clas  şi în cadrul unor programe 
compensatorii. 

Pare îns  imposibil de realizat în şcolile de azi cu clase înc  aglomerate, cu elevi care trebuie 
s  continue studiul acas  pentru c  timpul de înv are în şcoal  este prea scurt, iar tratamentul se 
restrânge la plicticoase şi obositoare “lec ii frontale” care se sfârşesc obsedant cu cerin e imperioase 
precum “Ave i ca teme pentru acas  x probleme” sau  “Înv a i pe de rost x strofe din Luceaf rul”. 

Din punct de vedere ştiin ific se pot dep şi aceste practici bizare, rezolvarea fiind instruirea 
diferen iat  în clasa de elevi. Ea îşi valorific  virtu ile în modul cel mai eficient cu putin  în 
condi iile respect rii exigen elor de tehnologie educa ional  (Gagne) şi ale paradigmei mastery 
learning. 

Experien a „la catedr ”, st pânirea domeniului de specialitate, priceperea de a „lucra cu 
copiii” ş.a. sunt atribu ii pe care, de cele mai multe ori, orice educator consider  c  le posed . Exist  
chiar un foarte mare num r de profesori care nutresc convingerea c  în munca lor dau dovad  de 
„m iestrie pedagogic ”. 



Convingerea de a fi posesorii „m iestriei pedagogice” ni se înt reşte ori de câte ori unii 
dintre care îi instruim ob in performan e deosebite sau excep ionale; dar ni se „sl beşte” sau se 
„spulber ” când al ii dintre elevii noştri cad victim  insuccesului la înv tur . Eşecurile lor ne apar 
ca rezultate fie ale incompeten ei lor, fie a „lipsei de conştiinciozitate” sau a „insuficientei 
str duin e”. Aceast  abordare se dovedeşte a fi fals  dac  se iau în considerare dou  lucruri 
eviden iate de pedagogia modern :  cei mai mul i elevi (aprox. 95-98%) din popula ii şcolare 
neselec ionate sunt capabili cel pu in de performan e instruc ionale acceptabile în raport cu cerin ele 
programelor de înv mânt obişnuite; aptitudinile pedagogice excep ionale care intr  în componen a 
”m iestriei pedagogice” (sau ”harului didactic”) sunt extrem de rare (apar aproximativ o dat  la un 
milion de educatori). 

Iat  cel pu in câteva dintre cele formulate adesea ca „aforisme”, ”proverbe” şi ”zic tori” ce 
alc tuiesc un etos pedagogic devenit anacronic în raport cu rezultatele cercet rii ştiin ifice din 
ultimele decenii şi realit ile şcolii româneşti de ast zi: 

 Nu toate muştele fac miere”, ”O treime sunt slabi, jum tate sunt mediocri şi numai restul 
sunt buni sau foarte buni”; ”Şcoala nu este pentru to i”; ”La elevi egali-tratament pedagogic egal”; 
”Elevii trebuie lua i, de la început, cât mai tare”. 

 ”Eu predau-ei trebuie s  înve e”. ”Nu dasc lul trebuie s  se preg teasc  pentru lec ie, ci 
elevul trebuie s  se preg teasc  dup  lec ie!”. ”A preda bine înseamn  a st pâni bine disciplina pe 
care o predai”. ”Cel care este foarte bun specialist n-are nevoie de nici o metod ”. ”Metoda vine de 
la sine”. ”Fiecare cu metoda şi cu modul s u didactic!”. ”Lucrul cel mai important într-o lec ie bun  
este inspira ia de moment a dasc lului” 

 ”Nuiaua şi certarea dau în elepciunea”. ”A educa înseamn  a pedepsi elevul-de atâtea ori 
de câte ori îl prinzi nepreg tit”. ”Datoria educatorului este s  aleag  grâul pentru hambar şi s  
azvârle neghina la gunoi”. ”Elevul nu înva  decât de fric ”. ”Mi-a tras o palm  (dasc lul), dar m-a 
f cut om”. ”B taia e rupt  din rai”. 

 ”Elevul nu trebuie s  ştie ce urm resc cu prioritate pentru simplu motiv c  el trebuie s  
înve e tot”. ”Nota maxim  nu o merit , cu adev rat, decât cel de la catedr ”.” Nu ştiu al ii cum 
noteaz , dar eu nu greşesc niciodat  când apreciez un elev”. ”Dasc lul este singurul st pân pe nota 
dat  elevului”. ”A comunica elevului nota nu înseamn  decât a-l împinge spre dasc l!” 

 ”La şcoal  elevul ascult  şi este ascultat; acas  trebuie s  înve e ceea ce a ascultat”. ”Cei 
mai mul i fie c  nu ştiu, fie c  nu vor s  înve e acas ”. ”Rezultatele slabe ale multor elevi se 
datoreaz  faptului c  p rin ii nu-i ajut  s -şi fac  temele”. ”Cei care nu ştiu s  înve e sunt de fapt 
cei care nu pot s  înve e” 

 ”Nu exist  nici o <<ştiin  a înv rii>>, sârguin a este totul!”. ”Oricât i-aş  cere unui 
elev s  înve e cum s  înve e, dac  el nu vrea s  înve e, nu va înv a nici s  înve e”. ”Pl cerea de a 
înv a nu vine” pe parcurs”, precum alte soiuri de pl ceri. Pl cerea e s dit  de la început în unii şi 
lipseşte la al ii cu des vârşire” etc. etc. 

În toate cele şase categorii de ,,aforisme”, elevul apare ca un ”personaj negativ” al activit ii 
didactice. Etosul pedagogic pe care toate  prejudec ile îl eviden iaz  nu se circumscrie mult 
teoretizatului” optimism pedagogic” dimpotriv  el este marcat de un profund scepticism pedagogic, 
generat de îndoiala c  to i sunt capabili s  înve e. Or, în lumina rezultatelor cercet rilor ştiin ifice, 
aceast  îndoial  apare ca profund nefondat . În realitate, avem de-a face cu un întreg eşafodaj de 
erori privind instruirea eficient . Ele pot fi îns  cu uşurin  dep şite dac  sunt conştientizate ca 
atare. Întrucât, cu siguran , orice educator conştient de rolul lor şi de importan a misiunii sale 
doreşte s  realizeze o instruire eficient   Aceasta nu se realizeaz  îns  cu metodica precar  sugerat  
de prejudec ile de mai sus, ci valorificând cât mai mult rezultatele cercet rii psihopedagogice intr-
o manier  coerent , bine gândit  şi corect realizat .  Desigur, expresiile ”bine gândit” şi „corect 
realizat” sunt generice şi neclare dac  le privim din unghiul practicii şi dac  avem în vedere 
complexitatea şi vastitatea cercet rilor psihopedagogice din ultimele decenii. 

Pentru a determina eficacitatea instruirii, reuşita tuturor elevilor la înv tur  (mastery)  în 
condi iile actuale ale înv mântului românesc, solu ia este individualizarea, diferen ierea şi 



motivarea înv rii în condi iile instruirii dirijate diferen iate în clas  şi în cadrul unor programe 
compensatorii. 

Aceast  abordare este perfect motivat  de faptul c  noi, oamenii, venim pe lume cu un 
genofond unic care ne diferen iaz  net de alte specii.Totuşi nu suntem egali,  niciun individ uman 
nu este identic cu altul, nu au existat niciodat  pa Terra doi indivizi umani identici. Aşadar, trebuie 
s  lu m în considera ie aceast  variabilitate şi în planul educa iei. To i elevii care s-au n scut 
normal dispun de toate capacit ile psihice necesare înv rii şi  supravie uirii: ele fac parte din 
genofond. Dar în genotipul individual ele variaz  considerabil: nu to i elevii îşi folosesc aceste 
capacit i într-un mod unic. De aceea instruirea şi educarea trebuie s  se desf şoare cel pu in în mod 
diferen iat. 

Desigur, cea mai bun  instruire este cea individualizat , realizat  cu preceptor unic şi în 
condi ii cu totul originale. Ea s-a practicat în istoria educa iei europene deseori, cu rezultate cel mai 
adesea excep ionale; dar aceast  strategie optim  este costisitoare şi greu de organizat în condi iile 
înv mântului de mas  organizat pe clase şi lec ii. Instruirea individualizat  nu este îns  panaceu. 
Deseori instruirea difern iat  se dovedeşte mai avantajoas  decât cea strict individualizat  (de 
exemplu în cazul înv rii limbilor str ine, în care dialogul este esen ial). Dimpotriv , predarea 
diferen iat  comport  numeroase facilit i de organizare a strategiilor de înv are bazat  pe 
comProiectarea instruirii diferen iate implic  luarea în considerare a unor variabile. Educatorul 
creativ şi eficient care practic  instruirea diferen iat  raportându-se strict la programa analitic  
oficial ,  nu poate neglija întreb ri precum cele de mai jos şi r spunsurile lor: 

-Ce  vor  înv a doar  mai pu ini elevi? 
-Ce vor înv a câ iva elevi? 
-Ce vor înv a cei mai mul i elevi? 
Aceasta este modalitatea cea mai simpl  de a depista c  în clasa de elevi exist cel pu in trei 

categorii de elevi: 
-elevi cu ritm lent de înv are – aprox. 15% 
-elevi cu ritm de înv are mediu – aprox. 70% 
-elevi cu ritm de înv are rapid – aprox. 15% 
Prima tenta ie, cauzat  de tradi iile şcolare şi prejudec ile este aceea de a atribui aceste 

fenomene unor „cauze naturale” şi unor „factori endogeni” precum vestitul „coeficient de 
inteligen ”. Este una dintre marile erori ale pedagogiei tradi ionale şi ale practicilor instruc ionale 
cu r d cini în Antichitatea elin  şi mai ales în şcolile eclesiastice medievale. In realitate, exceptând 
copiii speciali, care s-au n scut cu unele deficien e psihice, to i copiii considera i „normali” dispun 
de toate capacit ile psihice implicate în activitatea complex  pe care o numim „înv are”, sunt 
capabili s  înve e şi s  ob in  performan e şcolare cel pu in la nivelul unor standarde acceptabile 
(prestabilite sau nu prin curriculum şi precizate în programele analitice ale materiilor). 

Deşi dispun de toate capacit ile psihice implicate în înv are copiii le folosesc foarte diferit. 
Ca observatori obiectivi sau ca educatori noi percepem aceast  realitate folosindu-ne de singura 
modalitate observa ional  de care dispunem: cea behaviorist-comportamentist . Ea ne determin  s  
percepem în orice clas  şcolar  c  : 

-Unii elevi înva  mai greu şi pierd „ritmul instruirii” impus de organizarea înv mântului, 
în mod procustian, pe „clase şi lec ii”; aceşti elevi sunt boteza i şi eticheta i în fel şi chip:„leneşi”, 
„slabi”, „molâi”. (Exemple ilustre: elevii Georg Wilhelm Hegel, Lucian Blaga, Charles Darwin). 

-Mai mul i elevi pot fi eticheta i ca „mediocri” (Exemple ilustre: Michel de Montaigne, 
Albert Einstein) 

-Un num r restrâns de elevi care îşi folosesc foarte bine capacit ile psihice şi deci înva  
rapid, ei fiind considera i „inteligen i”, „geniali”, „foarte deştep i”. (Exemple ilustre: Diogene din 
Sinope Cinicul, împ ratul Nero,  Alexandru Macedon, Aristotel, Pico della Mirandola.) 

Ce concluzii se pot trage pentru planul instruirii dac  lu m în serios exemplele date? 
Desigur, nu unele foarte favorabile pentru educatorii predispuşi s  eticheteze în grab . În realitate 
avem de a face cu celebra „curb  în form  de clopot a lui Gauss”, citit  repede şi greşit,  în termenii 
unei „psihologii” arhaice,  dep şit  demult de cercet ri revelatoare, care au desfiin at „mitul 



inteligen ei generale” şi mitul „coeficientului de inteligen  unic”. Curba lui Gauss exprim  grafic 
hazardul. Este totuşi o lege a naturii. Este legea dup  care caracteristicile unei popula ii se 
repartizeaz  simetric în jurul unei valori centrale de aşa natur  înc t rezult  c  în popula ie exist  
70% „membri mijlocii”, 13% „membri buni”, 13% „membi mediocri”, 2% „membri inferiori” şi 
2% „membri superiori”. 

E uşor – dar profund greşit – s  „traducem”  într-un limbaj pseudo-psihologic  termenul de 
„mediocru” cu „elev cu QI mediu” sau termenul de „elev foarte slab” cu „elev cu QI inferior”! Dar 
cu riscuri enorme. S  ne imagin m  c  în clasa de elevi îl întâlnim pe „molâul gimnazist Albert 
Einstein”. Oare l-am eticheta ca având „QI inferior”?  În realitate, exist  „inteligen e multiple” la 
mai to i oamenii iar to i copiii care s-au n scut normal sunt ap i s  înve e. Dar aceast  afirma ie 
poate r mâne retoric , dac  nu se caut  solu ii pentru dep şirea numeroaselor dificult i pe care le 
ridic  diferen ele individuale din clasa de elevi. 

„Nu cunoa tem natura nici unui proces psihic. Nu cunoa tem nici în ce const  natura 
inteligen ei. Prin urmare nu se pune problema de a m sura obiectiv ceva a c rui natur  ne este 
necunoscut . Nu se pune deci problema m sur rii obiective a inteligen ei umane ” (Jean Piaget, 
1945).  Constituie difere ele individuale o fatalitate şcolar ? Desigur, nu.  Tradi ia european , care 
s-a impus şi în şcoala româneasc  organizat  pe clase şi lec ii a impus urm toarele „remedii” ale 
acestei presupuse „boli”: individualizarea şi diferen ierea. 

Individualizarea înv rii se poate realiza prin: înv mânt particular cu preceptor  sau 
meditator individual, prin sisteme de înv mânt individualizate complet (ambele imposibil de 
realizat în sistemul de înv mânt organizat pe clase), dar şi prin: 

-programe compensatorii (programe de recuperare/îmbog ire); 
-tratament pedagogic individual. 
Diferen ierea înv rii se poate realize prin: 
-folosirea sarcinilor diferen iate în micro-grupuri eterogene în clasa de elevi; 
-folosirea de sarcini diferen iate în micro-grupuri omogene în func ie de performan ; 
-interînv area în microgrupuri eterogene ; 
-programe compensatorii de ratrapare şi de îmbog ire: 
-interînv area îm microgrupuri fals-eterogene 
Instruirea diferen iat  comport  modalit i şi strategii cu fundamenare pedagogic  pe deplin 

justificate din punct de vedere ştiin ific. 
Desigur, nu trebuie confundat  diferen ierea instruirii cu discriminarea, aceasta din urm  

presupunând: 
-existen a unor grupuri omogene; 
-sarcini diferite şi obiective de nivel; 
-şcoli şi clase de elit ; 
-discrimin ri pe baz  de sex, pe baz  de ras , pe baz  de avere etc.; 
-comport  practici rasiste şi/sau discriminatorii care încalc  marile principii ale pedagogiei; 
-presupun înc lc ri grave ale demnit ii umane; 
-sunt contrare deontologiei profesiei de dasc l. 
În concluzie, prin instruirea individualizat  şi diferen iat , profesorul îşi poate atinge 

principalul scop al carierei: reuşita la înv tur  a tuturor elevilor s i. 
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8. PLEDOARIE PENTRU EDUCA IE 
(eseu despre principiile didactice) 

 
Prof.înv.presc. Gîfei Margareta 

Gr dini a cu PP” Raza de soare” Bac u 
 
A  fi cadru didactic în ziua de ast zi,  constituie o adev rat   provocare, împotriva valurilor 

de reform   ce se  succed peste înva mântul  românesc .În acelaşi timp ,” a şti “  pentru un cadru 
didactic   nu înseamn   nimic, daca ştiin a  lui  ,  nu  este  împ rtaşit   copiilor,  pentru ca   fiecare 
dintre ei ,  s  se  poata sim i  apoi  important prin ceea ce reprezint   deoarece... 

 
                                                     Copilul e minune,  
                                                     Copilul este joc, 
                                                     Copilul este totul 
                                                     Şi toate la un loc. 
 
 Copilul  - “micu a noastra floare” cu care  lucr m,  p şeşte cu sfial  în fiecare toamn  spre 

c su a cu pitici .Şi cât de greu este începutul... totul pare s  fie nou pentru el. Plin de  curiozitate, 
aşteapt  nerabd tor r spunsul  la noianul de întreb ri ce îi apar în minte.   

Menirea  noast , a  educatorului  . este de   a-i facilita drumul  acestei flori,  în  evolu ia sa, 
oferindu-i suport pentru integrare în via a social . şi   f când-o s   descopere aceas    lume 
minunat  ,  plin  de mister , pentru ea. . . Înarmându-m     cu r bdare,  cu tact ,  informându-m  cu 
tot ce se poate,  m-am str duit  în activitate  mea didactic   s -i vin  în ajutor  acestei micu e flori,  
c utându-i cele mai potrivite  pun i de comunicare şi de rela ionare cu  ceilalti.   

Cunoscându-i gingaşia, puritatea şi inocenta, nu  i-am   for at dezvoltarea, .nepermitându-mi  
s - i  dep esc   limitele pe care i  le   îng duie vârsta .   Am  selectat  şi gradat  informa iile  ,  
ajutându-o   astfel  s   p trund   mai u or în marele laborator al cunoaşterii, activizându-i şi 
valorificându-i  poten ialul real. ( principiul  accesibilit ii). 

 De asemeni , pentru a-i forma  atitudini pozitive fa  de cei din jur, favorabile cooper rii , 
am  îmbinat tehnicile clasice de lucru  cu cele moderne de grup  ( GLC,ciorchinele, tehnica 
asertiunii, posterul, turnirul l întreb rilor, blazonul, metoda p l riilor gânditoare,  explozia stelar  , 
discu ii în cerc , etc.) , organizând corespunz tor, pl cut si atractiv  spa iile  educa ionale . I- am  
dezvoltat  şi  modelat  procesele de cunoaştere , convingerile,   formându-i în final deprinderi de 
munc  intelectual  dar şi de comportament civilizat în orice imprejurare.  -  principiul caracterul 
educativ al instruirii ) 

Am provocat micuta floare  s  se implice activ si afectiv în procesul ei de formare, l sându-o   
s -şi  exprime p rerile în propriul  limbaj, reformulându-şi  singura   noile con inuturi. ( ce ai fi 
f cut dac  ai fi fost  tu Scufi a Roşie? Dar lupul?  De ce crezi c  a cântat lupul sub fereast ?  Cum a 
fost pedepsit lupul? Tu cum l-ai fi pedepsit?  Ti-ai dori s  fii Scufita ¿ De    ce ?  Cum o asculti tu 
pe mama ta?) etc.   Am  îmbinat  apoi formele de comunicare cu copilul  ,  punând accent pe  
predarea dialogat ,  spre  a-l  determina – s -si  câstige încredere în for ele proprii (organizând  
dramatiz ri, teatru de umbre, teatru de papusi,  teatru de mas , carnaval,  spectacole, serb ri, 
concursuri, competi ii sportiv e, etc ) .  Evaluarea cunoştintelor însuşite  am efectuat –o pe tot  
demersul  didactic-principiul însuşirii conştiente şi active . 

Activit ile  desf şurate,  i-au oferit suficiente  ocazii de valorificare în practic  a 
cunoştin elor, asigurându-i  transferul mai usor  al  înv arii,  în via a cotidian  .  ( mici 



experimente, observatii spontane si dirijate în natur ,  excursii tematice, drumetii, vizite la muzee, 
magazine,  gr dini zoologice, parcuri, instututii de cultur  , serb ri , concursuri tematice etc)- 
principiul leg rii teoriei de practic  . 

O atentie deosebit  am acordat  cunoa terii lumii înconjuratoare prin  cât mai sim uri.  
Materialul didactic prezentat fie  natural sau confectionat , a constituit pentru copil  un izvor plin de 
informa ii. , cunoştin ele fiind clare şi vii, dezvoltându-i spiritul de observa ie ( despre  diversitatea 
plantelor si vietuitoarelor , cunoaşterea legilor naturii,  asigurându-i  totodat   si  progresul 
intelectual. (principiul intuitiei ).  

Con inuturile  înv rii  le-am  ordonat si  prezentat logic , cunoscând  faptul c    mintea  cu  
cunoştintele fragmentare  şi neordonate , seamana cu o c mar  , in care g seşti ceva numai din 
intamplare.- (  exemplu - ordonarea cunostintelor matematice,   a presupus  : formare de multimi 
dup  diferite criterii , ordonare in sir cresc tor si descresc tor ,   punere in corespondent , numeratie  
, operatii de calcul matematic ) - principiul  sistem tizarii  si continuit tii de înv are.  

Cuno tin ele  au fost  mereu repetate i reintegrate în noi con inuturi , pentru a deveni 
durabile în timp,  fiind actualizate si utilizate  în profunzimea lor. (realizarea unor scurte dialoguri,  
miniscenete,  jocuri de rol,  dansuri tematice, dansuri  moderne, dansuri  folclorice, ez tori , 
discutii libere, convorbiri tematice,etc.   pr incipiul  însu irii temeinice ( durabilitatea 
performan elor). 

Având la îndeman  acest arsenal de strategii didactice,  copilul  adun  din ele  nectarul,   
asemeni albinei , pentru a face miere mai tarziu.  

 Nou  dasc lilor  nu ne r mâne decât  s   deschidem u a sufletului nostru pentru  a-i 
primi  , a-i  întelege  si a-i   sprijini   în traseul form rii lor ca   om , îmbinând cât mai bine aceste 
principii didactice care nu pot acționa asupra  personalit ții copilului decât   într-o strâns   
interdependenț .   

Bibliografie: 
Maria  Matasaru , Secrete metodice, Editura Rovimed Publishers, 2008, Bac u 
Venera Mihaela Cojocariu, Gabriel Stan, Sinteze didactice, Editura CCD, 2008, Bac u. 

   
 
 

9. IMPORTAN A JOCULUI LA PREŞCOLARI 
Bund  Cristina, Şcoala Gimazial  nr. 7 Buz u 

 
Jocul în aer liber are un rol crucial în dezvoltarea armonioas  şi s n toas  a copilului. Într-o 

epoc  în care televizorul şi calculatorul domin  din ce în ce mai mult via a copilului şi îl atrag în 
plasa sedentarismului, activit ile în aer liber sunt o f râm  de speran  la care merit  s  apelezi 
pentru a creşte un prichindel falnic şi s n tos, atât din punct de vedere fizic cât şi mental!  

Pedagogia modern  consider  c  jocul reprezint  baza conceperii întregii activit i 
instructiv-educative, deoarece acesta este cale direct  prin care copilul în contact cu mediul ambiant 
îşi îmbog eşte sfera cunoaşterii şi sfera motricit ii, se orienteaz , stabileşte rela ii, ac ioneaz . 
Jocul reprezint  activitatea principal  a copilului în gr dini . Rolul acestuia este foarte mare în 
dezvoltarea fizic  şi psihic  a preşcolarilor. Folosit cu prec dere de educatoare, el este un important 
mijloc educativ cu multiple influen e în evolu ia copilului. Jocul de mişcare este un exerci iu fizic şi 



un mijloc principal de dezvoltare armonioas  a copilului preşcolar, un mijloc de educa ie care 
satisface în cel mai înalt grad nevoia de mişcare şi de ac iune a acestuia. 

Beneficiile fizice ale jocului în aer liber sunt cele mai numeroase pentru dezvoltarea 
copilului. Petrecerea timpului în aer liber încurajeaz , înainte de orice, practicarea multor tipuri de 
sport: fotbal, baschet, handbal, volei, etc., care se dovedesc esen iale pentru creşterea lui 
armonioas . Supraponderalitatea şi obezitatea sunt cele mai mari riscuri pentru s n tate la care sunt 
expuşi copiii erei moderne. În prezent, din ce în ce mai mul i prichindei sunt sedentari şi m nânc  
defectuos, lucruri care contribuie la îngr şarea rapid  şi apari ia problemelor de s n tate. 

Jocul în aer liber ofer  copilului oportunitatea de a se plimba sau merge cu rolele, bicicleta, 
trotineta etc. Exist  o mul ime de jocuri pe care le pot practica copiii în aer liber şi care au un rol, 
esen ial în a-l men ine activ şi s n tos. op iala şi alergatul de colo pân  colo sunt exerci ii fizice 
importante, care ajut  la dezvoltarea grupelor de muşchi, la înt rirea oaselor şi la buna func ionare a 
tuturor organelor. 

În mare, copiii care se joac  în mijlocul naturii se dezvolt  mai armonios din punct de 
vedere fizic decât cei care petrec majoritatea timpului în scaun sau pe canapea, cu ochii în televizor. 

Beneficii emo ionale şi de ordin social şi comportamental 
Activitatea fizic  şi jocurile care se practic  în aer liber au un impact puternic şi asupra 

dezvolt rii lui emo ionale şi sociale, dar şi asupra comportamentului lui, Jocul ajut  copilul s  îşi 
fac  prieteni noi şi s -şi dezvolte via a social . Este un instrument puternic de socializare. 

Atunci când iese în parc sau într-un spa iu de joac  amenajat în aer liber, cel mic intr  în 
contact cu o mul ime de copii cu care are ocazia s  interac ioneze şi s  lege prietenii. O via  social  
bogat  a copilului contribuie la creşterea stimei şi încrederii de sine, esen iale pentru dezvoltarea lui 
emo ional . În plus, înva  cel mai bine s  coopereze cu al i copii şi s  în eleag  ce este spiritul de 
echip  din jocurile de grup care au adesea loc în aer liber. 

Atunci când copilul construieşte castele, se joac  frunza, şotronul sau elasticul cu ceilal i 
prichindei sau exploreaz  diverse spa ii şi locuri din natur , îşi dezvolt  gândirea logic  şi 
capacitatea de a ra iona. Joaca în aer liber, încurajeaz  copilul s  îşi dezvolte imagina ia şi 
creativitatea, s  îşi asume riscuri şi responsabilit i, s  g seasc  solu ii sau strategii şi s  descopere 
pl cerea de a face anumite lucruri. 

Activit ile f cute de copii în mijlocul naturii se dovedesc a fi cel mai puternic remediu 
antistres. Alergarea şi petrecerea timpului în aer liber contribuie la redarea unei st ri de relaxare şi 
destindere, esen iale pentru s n tatea lui emo ional . 

Jocul este o activitate care îndeplineşte mai multe func ii: 
- func ia formativ - educativ : este o func ie cu caracter predominant de cunoa tere, 

asimilare practic  şi mental  atât a însuşirilor lumii înconjur toare cât şi a experien ei de via , în 
care sunt antrenate şi exersate toate procesele psihice. 

- func ia de echilibru şi tonifiere: este o func ie de exersare a psihomotricit ii în vederea 
form rii unor deprinderi . 

- func ia psihoterapeutic : este o func ie care  eviden iaz  importan a psihologic  a jocurilor 
şi juc riilor pentru copii. 

Jocul duce la dezvoltarea capacit ilor psihomotorii, la formarea rela iilor psihosociale şi 
asimilarea valorilor sociale , fapt care îi uşureaz  copilului integrarea în societate. 

Activitatea de joc prezint  mai multe forme care se modific  odat  cu dezvoltarea vie ii 
psihice a copilului. 

În primul an de via  exist  trei forme principale de joc: jocuri de mișcare - copilul se 
joac  cu mâinile şi cu picioarele; jocuri de manipulare a obiectelor - copilul se acomodeaz  cu 
obiectele, cu aşezarea lor în spa iu şi apoi începe s  întind  mâinile dup  ele; jocuri de vocalizare - 
copilul începe s  gungureasc , descoper  treptat c  lumea sonor  este interesant  şi c  el o poate 
influen a, apare premisa dialogului verbal între p rinte şi copil. Spre sfârşitul primului an apar 
primele simboluri în joc. 

În perioada 1-3 ani jocul de manipulare este înc  foarte activ, îns  jocul simbolic  are rolul 
cel mai important. Apare tendin a de finalizare în joc, ceea ce înseamn  fixarea unui obiectiv, 



alegerea unor mijloace şi atingerea obiectivului. Jocul cu adultul devine interesant în aceast  
perioad  de vârst , deoarece este de tip interactiv. O juc rie banal  nu reac ioneaz  pe când adultul 
structureaz situa ia ludic , îi d  o anumit  coeren , vine cu ceva nou. 

La 3-7 ani jocul cunoaşte cea mai mare dezvoltare dar nu şi cea mai mare complexitate. 
Este considerat  “perioada de aur” în care jocul este predominant şi orice tentativ  de înv are 
trebuie s se fac  sub form  ludic  pentru a avea succes. Jocul simbolic se preschimb  în jocul cu 
subiect, iar subiectele alese sunt atât din experien a real  a copilului cât şi din imagina ia lui. Se 
remarc  capacitatea copilului de a imita evenimente, conduite, interac iuni umane observate 
cotidian. Treptat, odat  cu formularea scopului jocului începe s  se elaboreze şi planul de joc. 

Cu cât copiii evolueaz  în plan fizic şi psihic, ponderea elementului de joc scade. Procesul 
de dezvoltare psihomotric   se realizeaz  printr-o for  intermediar  - jocul didactic - care face 
trecerea de la joc la lec ii. 

Jocul didactic este o valoroas  metod  de instruire şi educare , poate fi utilizat ca procedeu 
înso ind alte metode educative şi poate constitui şi o form  de organizare a activit ii şi vie ii 
cotidiene a copiilor. 

Jocul trebuie privit ca o activitate ce formeaz  şi modeleaz  inteligen a. El prilejuieşte o 
refacere energeti a, o relaxare, o odihn  activ  evident . Jocul poate constitui o modalitate 
important  de identificare a capacit ilor psihologice, intelectuale, a tr s turilor de personalitate 
precum şi a capacit ilor copilului de socializare şi rela ionare cu cei de vârsta lui şi cu adul ii. 
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10.IMPORTAN A EXCURSIILOR TEMATICE ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 
 

  Prof. înv pre colar NICULA COSMINA  
  Prof. înv.pre colar   PROTEASA LOREDANA 

  Gr dini a „Floare albastr ”, Bucure ti 
 
Excursia ca activitate extraccuricular , organizat  de gr dini  are multiple valen e de 

informare i educare a pre colarilor, contribuind la adâncirea i ancorarea în realitate a mediului 
natural i social explorat direct. Con inutul didactic al excursiilor este mai variat i mai complex 
decât al activit ilor în sala de grup , având un caracter atractiv, pre colarii participând într-o 
atmosfer  de voio ie, optimism i însufle ire la asemenea ac iuni. 

Astfel de activit i sunt de o real  importan  într-o lume dominat  de mass media, 
referindu-ne aici la televizor, calculator, internet, care nu fac altceva decât s  contribuie  (dac  sunt 
utilizate f r  m sur ) la transformarea copiilor no tri în ni te persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emo ional i mai presus de toate slab dezvolta i intelectual.  

Se tie c  începând de la cea mai fraged  vârst , copiii acumuleaz  o serie de cuno tin e 
punându-i în contact direct cu obiectele i fenomenele din natur . Ei sunt foarte receptivi  la tot ce li 
se arat  sau li se spune în leg tur  cu mediul înconjur tor, fiind dispu i s  ac ioneze în acest sens. 

Excursiile al turi de plimb ri au o deosebit  influen  formativ . Organizate în mijlocul 
naturii, al vie ii sociale, copiii se confrunt  cu realitatea i percep activ, prin ac iuni directe obiectele 
i fenomenele, anumite locuri istorice.  

Fiind axate în principal pe via a în aer liber, în cadrul ac iunilor turistice, pre colarii î i pot 
forma sentimentul de respect i dragoste fa  de natur , fa  de om i realiz rile sale. Excursiile 



contribuie la îmbog irea cuno tin elor copiilor despre frumuse ile rii, la educarea dragostei, 
respectului pentru frumosul din natur , art , cultur . 

În urma plimb rilor, a excursiilor în natur , copiii pot reda cu mai mult  creativitate i 
sensibilitate, imaginea realit ii, în cadrul activit ilor de desen, pictur , modelaj, iar materialele pe 
care le culeg, sunt folosite în activit ile practice, în jocurile de crea ie. 

Având o bogat  experien  în înv mântul pre colar trebuie s  preciz m c  efectuarea 
excursiilor, drume iilor, plimb rilor, presupune o organizare temeinic .  

De asemenea am avut în vedere particularit ile de vârst  ale copiilor în stabilirea 
itinerariului (distan a fiind adaptat  în func ie de vârst ), perioada în care se organizeaz  deplasarea, 
mijlocul de locomo ie, atrac iile turistice i observa iile ce trebuie f cute asupra naturii. Excursiile 
trebuie s  ofere de fiecare dat  elemente noi, s  incite i s  trezeasc  curiozitatea i interesul 
pre colarilor, s  îi atrag  i s  îi fac  s  participe activ. 

În organizarea excursiilor am inut seama de dorin a acestora de a- i satisface setea de 
cunoa tere, nevoia de joc, de mi care în aer liber, de frumos. În deplas rile noastre în mijlocul 
naturii, pe lâng  observarea atent  de c tre copii a tot ce-i înconjoar , am organizat convorbiri, 
concursuri, întreceri sportive, strângere de plante medicinale, pietre etc. 

În excursie copiii î i pot etala cuno tin ele dobândite pân  în acel moment, vorbind la fa a 
locului despre vegeta ia i fauna din zona vizitat . De exemplu s-au bucurat enorm când au vizitat 
Gr dina zoologic  de la Bucov, de la Ploie ti sau Ferma V cu ei Muu de la Pietro ani, jude ul 
Arge , Vulcanii noroio i din jude ul Buz u.  

O experien  deosebit  au tr it-o pre colarii când la Pietro ani au f cut cu mâinile lor fiecare 
o pâinic  i au v zut cu ochii lor cum se coace în cuptorul cu lemne, a teptarea coacerii fiind ceva 
aparte. Dar nici plimbarea cu c ru a tras  de cai nu a fost de uitat, mai ales pentru cei care nu au 
rude la sat. Cu alt  genera ie, la aceea i loca ie copiii au sim it gustul ciocolatei, au modelat în 
mar ipan i au decorat diferite pr jiturele. 

Totodat  i-au dezvoltat cuno tin ele vizitând locuri înc rcate de istorie ca Mân stirea 
Curtea de Arge , Mân stirea Ghighiu, Mân stirea Ciolanu i Tab ra de sculptur  de la M gura, 
Castelul Pele  i Castelul Bran. 

Cultura moral-religioas  are un loc important în dezvoltarea copiilor. Vizita la m n stiri i 
biserici, indiferent de religia pe care o au copiii, le prezint  locuri deosebite, oameni cura i, o lec ie 
de credin , un mijloc concret de realizare a activit ii religioase de la clas  i informa ii despre 
via a monahal . 

Au vizitat de asemenea Barajul Vidraru, s-au plimbat cu vapora ul, dar au v zut cu ochii lor 
i ce înseamn  o ap  curg toare când s-au jucat pe malul Arge ului, când au cules cele mai 

frumoase pietre de râu (pe care apoi la gr dini  le-au pictat, decorându-le foarte frumos) i plante 
medicinale din zon . Totodat , cu o alt  serie de copii, la întoarcerea spre Bucure ti de la Castelul 
Bran, am oprit autocarul la Gara Sinaia. Acolo au vizitat Muzeul trenurilor. Au fost deosebit de 
încânta i de trenule ele în miniatur  care parcurgeau trasee prin diferite forme de relief. Puneau 
întreb ri una dup  alta i cu greu am reu it s -i desprindem de lâng  acele geamuri protectoare. 

Bog iile i frumuse ile rii noastre pot provoca în sufletul copiilor o impresie deosebit . 
Din experien a personal  putem spune c  ace tia au fost foarte sensibiliza i dup  vizitele  la 
Salinele: Sl nic Prahova i Ocnele Mari. 

Deci excursiile i drume iile sunt un mijloc prin care copiii intuiesc i înva  s  pre uiasc  
valorile culturale, folclorice i istorice ale poporului nostru, î i formeaz  conduite i norme eco- 
civice.  

Întrând în contact direct i nemijlocit cu natura, sim indu-i pulsul i observându-i 
frumuse ile, dar i neajunsurile create uneori chiar de om, copiii devin prieteni ai naturii, iar mai 
târziu, adul i fiind, se transform  în protectorii ei.  

Organizând cu pre colarii asemenea activit i extra colare, avem posibilitatea de a-i 
cunoa te mai bine i în afara clasei, de a contribui la dezvoltarea personalit ii armonioase a 
acestora, la dezvoltarea i valorificarea intereselor i aptitudinilor lor.  



Activit ile turistice sunt apreciate de copii i de cadrele didactice, deoarece sunt 
caracterizate de optimism i umor, de relaxare i urm resc l rgirea i adâncirea influen elor 
exercitate în procesul de înv mânt.  

În concluzie, putem afirma, c  pe teren, în compara ie cu sala de clas , con inutul informativ 
al activit ilor are o arie mai vast  de cuprindere a elementelor adiacente care definesc categoria de 
no iuni propus  în studiu.  

Prin observa ie, conversa ie i dezbatere în teren a mai multor probleme se vor consolida 
generaliz ri i se vor face leg turile cauzale între comportamentele mediului i un complex teritorial 
din zon .  

Protec ia naturii reprezint  una dintre cele mai importante preocup ri ale zilelor noastre 
manifestând trei aspecte importante: prevenirea deterior rii mediului, ac iuni de depoluare i 
reconstruc ie, p strarea sau între inerea acestuia.  

Trezindu-le interesul fa  de natur , putem aprinde o scânteie a sentimentului de stim  fa  
de sine i nu trebuie s  ne facem griji dac  nu putem face totul. Aprinderea unei scântei este un 
început bun.  

Excursia, ca activitate extra colar  are rolul de a ajuta copiii în procesul instructiv-educativ, 
motiv pentru care nu ar trebui s  lipseasc  din proiectarea didactic  semestrial / anual  a oric rui 
cadru didactic. 

 
 

11.IMPORTAN A DEZVOLT RII GÂNDIRII LATERALE DE LA VÂRSTE FRAGEDE 
 

Prof. înv. pre . Bra oveanu Elena Liliana 
Liceul Tehnologic Todireni 

 
Gândirea lateral  semnific  un mod de a gândi care urm reşte schimb ri în percep ii, 

concepte şi idei prin utilizarea unor instrumente specifice. Dup  ce înve i tehnicile gândirii laterale 
po i s : 

- rezolvi probleme pe care nu le-ai putut rezolva cu metode obişnuite;  
- priveşti lucrurile din mai multe perspective- ai abilitatea de a gândi altfel decât critic şi 

analitic; 
 - descoperi idei noi şi creezi noi produse, procese şi servicii;  
- valorifici la maxim poten ialul indivizilor şi echipelor ai şansa de a inova şi a fi lider pe 

pia ;  
- po i preîntâmpina blocajele în gândire;  
- eşti proactiv; 
 - vezi oportunit i acolo unde al ii v d probleme;  
- derulezi aceleaşi procese mult mai eficient, salvând timp şi bani.  
O dat  ce i-ai însuşit instrumentele gândirii laterale, po i s  le aplici oricând, oric rei 

situa ii. Sunt folosite de mul i ani de oameni din diferite domenii si culturi si toti au ob inut rezultate 
remarcabile. Gândirea creativ  este o deprindere mental  pe care oricine poate s  o achizi ioneze – 
dac  îşi doreşte. Instrumentele gândirii laterale pot fi înv ate, exersate şi folosite într-o manier  
deliberat . Este foarte dificil s  fii creativ cu obiceiurile i metodele de gândire tradi ionale. 

Tehnicile gândirii laterale: 
 Focus: formularea defini iilor alternative pentru a ob ine cele mai bune rezultate; 
 Lista propunerilor creative: canalizarea energiei creative într-un mod optim; 
 Cuvântul aleator: folosirea unui in-put întâmpl tor pentru a ieşi dintr-o stare de blocaj; 
 Contestare: aplicarea întreb rilor: de ce A?, de ce B?, de ce C? oric rei situa ii sau mod 

de gândire; 
 Lista de verificare a stilului de gândire obişnuit: ce pattern-uri de gândire foloseşti în mod 

obişnuit şi cum po i ieşi din limitele lor; 
 Conceptul triunghi: utilizarea unui "punct fix" pentru a genera mai multe idei; 



 Conceptul evantai: cum sa generezi un numar mare de idei care satisfac acelasi focus; 
 Provocare: utilizarea termenului "po", valorificarea stimul rilor inten ionate şi 

neinten ionate şi aplicarea celor 6 tehnici de avansare pentru a crea idei noi; 
 Recoltare: colectarea şi organizarea sistematic  a tuturor ideilor emise; 
 Tratarea ideilor: transformarea oric rei idei într-una valoroas  şi practic  în acelaşi timp; 
 Evaluare: check-list cu 11 aspecte diferite care fac ca evaluarea unei idei s  asigure 

implementarea ei cu succes.  
Gândirea lateral  nu este altceva decât abilitatea de a gândi creativ, i de a ie i în mod 

degajat din “zona de confort”, concept care se poate referi atât la rezolvarea ingenioas  a 
problemelor personale, cât i a celor legate de inspira ie, imagina ie sau propria afacere i abordarea 
subiectelor dintr-o perspectiv  nea teptat . Gândirea lateral  presupune renun area la limite de orice 
fel, îndep rtarea modului de gândire tradi ional, i eliminarea prejudec ilor din minte. Pe lâng  
faptul c  este o calitate indispensabil  pentru cei care î i planific  o carier  în domeniul publicitate, 
marketing, media, art  i design sau oricare alta în care solicitarea p r ii creative a creierului este 
f cut  la maxim, aceast  tr s tur  de personalitate este pur i simplu un atu important indiferent de 
priorit i, ocupa ie sau vârst . 

Stimularea gândirii  pre colarilor prin metoda interactiv  de grup ”P l riile gânditoare” 
Metoda celor Şase p l rii gânditoare a fost creat  de Eduard de Bono în cartea sa intitulat  Six 
Thinking Hats. Titulatura ei are la baz  proverbul englezesc ”Gândeşte în conformitate cu p l ria pe 
are o por i”. Cele şase p l rii întruchipeaz  şase posibilit i de procesare a datelor. Schimbarea 
p l riilor î i ofer  eliberarea fa  de stilul conven ional de tratare a problemelor şi î i permite 
cuprinderea cât mai multor informa ii variate privind o situa ie concret . Este o tehnic  interactiv , 
de stimulare a creativit ii participan ilor care se bazeaz  pe interpretarea de roluri în func ie de 
p l ria aleas . Sunt 6 p l rii gânditoare, fiecare având câte o culoare: alb, roşu, galben, verde, 
albastru şi negru. Membrii grupului îşi aleg p l riile şi vor interpreta astfel rolul precis, aşa cum 
consider  mai bine. Rolurile se pot inversa, participan ii sunt liberi s  spun  ce gândesc, dar s  fie în 
acord cu rolul pe care îl joac . Culoarea p l riei este cea care defineşte rolul: → p l ria alb  este 
neutr , participan ii sunt înv a i s  gândeasc  obiectiv; → p l ria roşie ofer  o perspectiv  
emo ional  asupra evenimentelor; → p l ria neagr  este perspectiva gândirii negativiste, pesimiste; 
→ p l ria galben  este simbolul gândirii pozitive şi constructive, al optimismului; → p l ria verde 
trebuie s  fie creativ . Gândirea lateral  este specific  acestui tip de p l rie. Cere un efort de 
crea ie; → p l ria albastr  este dirijorul orchestrei şi cere ajutorul celorlalte p l rii. Gânditorul 
p l riei albastre defineşte problema şi conduce întreb rile, reconcentreaz  informa iile pe parcursul 
activit ii şi formuleaz  ideile principale şi concluziile la sfârşit. Monitorizeaz  jocul şi are în 
vedere respectarea regulilor. Copiii se împart în şase grupe – pentru şase p l rii. Ei pot juca şi câte 
şase într-o singur  grup . Împ irea copiilor depinde de materialul studiat. P l ria albastr  – este 
liderul, conduce activitatea. Este p l ria responsabil  cu controlul discu iilor, extrage concluzii – 
clarific /alege solu ia corect . P l ria alb  – de ine informa ii despre tema pus  în discu ie, face 
conexiuni, ofera informa ia brut  aşa cum a primit-o – informeaz . P l ria roşie – îşi exprim  
emo iile, sentimentele, sup rarea, fa  de personajele întâlnite, nu se justific  – spune ce simte. 
P l ria neagr  – este criticul, prezint posibile riscuri, pericole, greşeli la solu iile propuse, exprim  
doar judec i negative – identific  greşelile. P l ria verde – ofer  solu ii alternative, idei noi, 
inovatoare, caut  alternative (Ce trebuie facut?) – genereaz  idei noi. P l ria galben  – este 
creatorul, simbolul gândirii pozitive şi constructive, exploreaz  optimist posibilit ile, creeaz  
finalul. – efortul aduce beneficii. Scufi a Roşie – Povestirea copiilor P l ria alb  – povesteşte pe 
scurt textul poveştii. P l ria albastr  – o caracterizeaz  pe Scufi a Roşie în contradic ie cu lupul: 
vesel , prietenoas , bun  la suflet, gata s  sar  în ajutor, dar neascult toare, în timp ce lupul este 
r u, lacom, şiret, preocupat s  par  sensibil la situa ie; arat  ce se întâmpl  când un copil nu ascult  
sfaturile p rin ilor; realizeaz  mul imea personajelor bune şi mul imea personajelor rele, apoi face 
coresponden e între elementele celor dou  mul imi. P l ria roşie – arat  cum Scufi a îşi iubea mama 
şi bunica pe care le-a ascultat întotdeauna, iubea mult florile, animalele, îi pl cea s  se joace în 
natur , îşi exprim  compasiunea fa  de bunica, bucuria pentru vân tor şi sup rarea fa  de lup; 



deseneaz  elemente din natur  (din p dure), le num r , realizeaz  mul imi de aceleşi elemente. 
P l ria neagr  – critic  atitudinea Scufi ei, care trebuia s  asculte sfaturile mamei, trebuia s  ajung  
repede la bunica bolnav . Considera c  nu trebuia s  aib  încredere în animale, nu trebuia s  dea 
informa ii despre inten iile ei. Este sup rat  pe vicleşugul lupului. P l ria verde – acord  variante 
Scufi ei: dac  dorea s  ofere flori bunicii, trebuia s -i cear  mamei s -i cumpere un buchet de flori; 
dac  dorea s  culeag  flori, trebuia s  cear  mamei s  o înso easc  în p dure; lupul o putea ajuta s  
culeag  mai repede flori sau ciuperci pentru bunica; num r  florile oferite de Scufi  bunicii, 
num r  bucatele trimise, num r  ciupercu e, deseneaz  elemente în completarea mul imilor date 
pentru a fi mai multe, mai pu ine sau tot atâtea elemente între mul imile date. P l ria alb  P l ria 
roşie P l ria galben  P l ria neagr  P l ria albastr  P l ria verde Ce informa ii avem? Ce 
informa ii lipsesc? Ce informa ii am vrea s  avem? Cum putem ob ine informa iile? Punându-mi 
p l ria roşie, uite cum privesc eu lucrurile… Sentimentul meu e c … Nu-mi place felul cum s-a 
procedat. Pe ce se bazeaz  aceste idei? Care sunt avantajele? Pe ce drum o lu m? Dac  începem 
aşa… sigur vom ajunge la rezultatul bun! Care sunt erorile? Ce ne împiedic ? La ce riscuri ne 
expunem? Ne permite regulamentul? Putem s  rezum m? Care e urm torul pas? Care sunt ideile 
principale? S  nu pierdem timpul şi s  ne concentr m asupra…, Nu crede i? Şansa succesului este 
dac … Cum poate fi altfel atacat  problema? Putem face asta şi în alt mod? G sim şi o alt  
explica ie? P l ria galben  – g seşte alt final textului: Scufi a putea s  refuze s  mearg  la bunica 
ştiind c  trece prin p dure; Scufi a nu asculta de lup; lupul îi ar ta Scufi ei drumul cel mai scurt spre 
bunica; lupul o ajuta s  culeag  flori bunicii aflând c  aceasta este bolnav ; animalele din p dure o 
sf tuiesc pe Scufi  s  nu asculte de lup.  

 
Bibliografie: Breben Silvia, Gongea Elena, Ruiu Georgeta, Fulga Mihaela: ,,Metode interactive de 
grup-ghid metodic”, Editura Arves, Craiova, 2006, pag. 121-132 

 
 

12. SOCIALIZAREA COPILULUI PREŞCOLAR PRIN LIMBAJ 
 

Ed. Bra oveanu Aurora Greta 
Gr dini a Nr. 14 Boto ani/ coala Gimnazial  Nr. 11 Boto ani 

 
Motto: „ Fiecare dintre noi este ceea ce este fiindc  provine dintr-un anumit ou şi fiindc  a 

tr it o anumit  via , el este de dou  ori unic atât prin singularitatea originii sale, cât şi prin 
singularitatea aventurii sale personale” (Rostand, 1975, p. 58) 

Vârsta simbolic , vârsta de aur a copil riei, preşcolaritatea, este vârsta unor achizi ii psiho-
comportamentale fundamentale, a c ror calitate va influen a în mare m sur  nivelul de adaptare şi 
integrare a copilului în fazele urm toare ale evolu iei şi dezvolt rii lui. 

Pentru majoritatea copiilor din România, educa ia preşcolar  este primul pas în sistemul 
na ional de educa ie, gr dini a fiind cea care ofer  servicii de educa ie la nivel na ional. Pân  a 
ajunge la ciclul primar, copiii acumuleaz  deja o serie de cunoştin e, deprinderi şi abilit i care le 
permit dezvoltarea personal  integral  şi le faciliteaz  adaptarea la mediul şcolar. 

Pentru îndeplinirea prevederilor noului Curriculum Na ional pentru Educa ia timpurie în 
gr dini  sunt organizate o diversitate de activit i, accentul punându-se pe educarea limbajului şi 
comunic rii. Este cunoscut faptul c  rolul limbajului şi al comunic rii este hot râtor în formarea şi 
dezvoltarea personalit ii copilului, în îmbog irea capacit ii acestuia de a intra în rela ie cu ceilal i 
copii şi cu adul ii, de a interac iona cu mediul, de a-l cunoaşte şi de a-l st pâni prin explor ri, 
încerc ri, exerci ii, experimente, în descoperirea de c tre fiecare copil a propriei identit i. 

 “Comunicarea verbal  în copil rie îşi pune amprenta asupra dezvolt rii psihice a omului, 
influentând ansamblul capacit ilor sale sociale (chiar stilul social – educa ional), influen eaz  
precizia şi estetica exprim rii gândirii şi chiar însuşirile personalit ii. La preşcolar, limbajul joac  
rolul unui instrument activ şi deosebit de complex al rela iilor copilului cu cei din jurul s u şi, în 
acelaşi timp, un instrument de organizare a activit ii psihice. Important este c , la aceast  vârst  se 



întâlnesc diferen e individuale însemnate legate de bog ia şi folosirea limbajului.”(Verza,E.,2000, 
p.113) 

Comportamentele verbale constituie unul dintre cele mai importante segmente ale 
activit ilor sociale umane. Evolu ia uman  din punct de vedere cultural a fost posibil  pentru c  
oamenii au reuşit s  vorbeasc  , s  asculte, s  scrie şi s  citeasc . Func ia de baz  a comunic rii 
verbale este prezentat  şi obiectivat  prin efectele ei fa  de un alter – ego , de al i semeni , de al i 
subiec i. 

La venirea în gr dini , copiii au o serie de re ineri şi de deficien e sub raportul exprim rii 
verbale. A nu se uita c , în bun  parte, dificult ile i greşelile lor de pronun ie provin din 
dezvoltarea insuficient  a analizatorului motor – verbal, inclusiv a aparatului fonoarticulator. De 
asemenea cadrele didactice din gr dini  se confrunt  cu o gam  larg  de comportamente ale 
copiilor. Unii au o timiditate excesiv , sunt închişi în ei, retraşi, necomunicativi, al ii 
dimpotriv ,sunt excesiv de energici, deschişi c tre rela ionarea cu cei din jur (adul i sau copii). De 
aceea este necesar  integrarea copilului în via a de colectiv cu atât mai timpuriu cu cât copilul este 
mai timid şi are o vorbire mai slab dezvoltat .  

La vârsta preşcolar , când au loc l rgirea şi complicarea raporturilor dintre copil şi realitatea 
înconjur toare, copilul devine în gradini  inta unor variate influen e complexe şi mai bine 
organizate în compara ie cu cele din perioada precedent . Formele şi con inutul comunic rii devin 
mai ample şi mai diversificate. Comunicarea este un factor esen ial în educarea copilului preşcolar, 
în formarea personalit ii.  

Repartizarea şi încredin area unor “responsabilit i sociale”, utilizarea echilibrat  a aprob rii 
şi dezaprob rii stimuleaz  mecanismul socializ rii conduitei copilului, dezvolt  autonomia acestuia, 
faciliteaz  apari ia premiselor tr s turilor caracteriale. Selectarea şi utilizarea unor strategii 
metodologice unitare, organizarea unor jocuri – exercitiu de imitare a vorbirii altuia, a unor gesturi, 
a mimicii şi pantomimicii, valorizarea pozitiv  a modelelor de interac iune contribuie, de asemenea, 
la educarea sensibilit ii, a atitudinii lor fa  de ei înşişi şi fa  de al ii, la interiorizarea treptat  a 
unor modele de conduit . 

În cadrul grupului de copii din gr dini  se pot întâlni o serie de forme de sociabilizare 
exprimate prin cooperare, excluziune, rivalitate, afirmare, dependen , supunere, ca urmare a 
creşterii individualit ii, dar şi a intercorela iilor colective, cadrului didactic revenindu-i sarcina de a 
modela şi de a media aceste forme de sociabilizare. 

Socializarea conduitelor copiilor, apari ia tr s turilor caracteriale are loc în contextul jocului 
şi al activit ilor obligatorii, când rela iile interpersonale şi cele de grup sunt principalele modalit i 
de comunicare. Exist  îns  şi întârzieri sau tulbur ri ale sociabilit ii, primele manifestându-se prin 
instabilitate comportamental sau prin persisten a la vârsta preşcolarit ii mari a unor forme 
specifice celorlalte substadii, exprimate prin timiditate, izolare etc. Tulbur rile sociabilit ii pot fi 
determinate, printre altele, de asimilarea şi utilizarea unui limbaj nepoliticos, vulgar sau chiar prin 
nefolosirea limbajului. Educarea sociabilit ii se face prin încredin area unor sarcini şi 
responsabilit i sociale, prin antrenarea copiilor în jocuri şi activit i colective sau prin 
recompensarea lor pozitiv . 

Deoarece sunt cadru didactic în gr dini  şi m-am confruntat cu aspectele enun ate mai sus, 
dar şi cu altele care in de minun ia lumii, copilul, am ales s  desf şor cercetarea cu tema :  

“Socializarea copilului preşcolar prin limbaj”, pentru a urm ri modul în care limbajul, prin 
forma sa obiectivat  comunicarea, influen eaz  gradul de socializare a copilului.  

Cercetarea a avut urm toarele obiective: 
 Identificarea structurii masei vocabularului; 
 Investigarea caracteristicilor vocabularului activ; 
 Identificarea componentelor vocabularului func ional; 
 Identificarea gradului de sociabilitate.  
Având în vedere scopul şi obiectivele cerecet rii, am formulat urm toarea ipotez  :  
Se prezum  c  pe fondul tr s turilor specifice de dezvoltare ale vârstei reale, înregistr m 

moduri de influen  a limbajului asupra gradului de sociabilitate în raport de QI. 



Cercetarea noastr  a avut desf şurarea etapizat . Prima etap  a fost cea de pre-testare pe un 
lot de 15 subiec i. Datorit   corela iilor semnificative (indicele de validitate intern   Cronbach’s 
Alpha ( .544 ) am putut trece la testarea propriu-zis . 

Cercetarea noastr  s-a desf şurat pe un lot de 33 de subiec i, 16 b ie i şi 17 fete, având 
vârste cuprinse între 5 – 7 ani, de la grupa mare „Iepuraşii curajoşi”, din Gr dini a nr. 14. 

METODE DE CERCETARE 
S-au folosit metode de documentare, metode propriu-zise (metoda testelor : test de 

similitudini, test de vocabular, test de asocia ii verbale şi testul mesei festive), precum şi metode 
complementare (observa ia, metode statistice de prelucrare a datelor cercet rii şi analiza 
corela ional ). 

DIFICULT ILE CERCET RII 
Cercetarea noastr  a întâmpinat înc  de la început o serie de dificult i, în sensul c  

instrumentele pe care le-am folosit au trebuit a fi adaptate pentru copiii preşcolari. Rezultatele 
ob inute în absen a unui etalon na ional nu permit compara ii cu caracteristicile sociabilit ii la nivel 
na ional. 

De asemenea, numarul mic al subiec ilor investiga i nu ne permite stabilirea unor afirma ii 
cu caracter de generalizare la nivelul intregii popula ii de copii preşcolari. 

Rezultatele ob inute de noi nu ne permit deferen ieri în func ie de sex, pe linia impactului 
nivelului de comunicare asupra gradului de sociabilitate. 

Totuşi, cercetarea noastr  se înscrie pe linia relev rii complexit ii func ionale a limbajului. 
CONCLUZII 
1.Se remarc  înc  de la început dou  elemente cu caracter specific al comunic rii la 

preşcolari :  
 Caracterul primitiv – situativ al limbajului ca form  de comunicare prin care preşcolarul 

face economie de cuvinte; 
 Centrarea comunic rii pe contextual activit ilor desf şurate, pe asigurarea securit ii 

personale. 
 
Aşadar, vocabularul copilului preşcolar relev  într-o dinamic  specific  structurarea 

comunic rii motivat  de satisfacerea nevoilor personale, puternic înc rcate afectiv, şi de câştigarea 
afec iunii adultul. 

2.La nivelul vocabularului activ se remarc  urm toarele : 
 Prezen a cuvintelor ce desemneaz  utilitatea obiectelor, aspect justificat de stadiul 

preoperator al gândirii preşcolarilor, unde fiecare obiect obligatoriu trebuie s  aib  rol de utilizare: 
 Întregul act de comunicare este centrat în jurul ac iunilor ludice, a sarcinilor şi regulilor ce 

transpar din acestea; 
 Caracterul de opera ionalizare al no iunilor confer  comunic rii stabilitate . 
Aşadar, vocabularul activ al preşcolarilor este marcat de centrarea pe sarcina de execu ie cu 

predominarea direc ionat  a elementelor afectogene, motivat  infantil. 
3.La nivelul vocabularului activ func ional se remarc  urm toarele : 
 Predomin  cuvintele care desemneaz  loca ii, lucru justificat de distan a interpersonal  

mic , (având în vedere contextul specific al activitî ii de rela ionare a copiilor), fapt ce genereaz  un 
context intim de rela ionare; 

 Prezen a cuvintelor “juc rii”, care duce la înregistrarea fenomenului sublimat de 
socializare; 

 Prezen a cuvintelor care desemneaz  nevoile bazale ale subiec ilor (alimente, instrumente). 
Aşadar, masa vocabularului activ func ional reflect  la subiec ii preşcolari investiga i o 

dinamic  determinat  de exersarea formulelor de convie uire social , care implic  înc  o 
opera ionalitate limitat  de experien a de cunoaştere şi de cea de comunicare.  

4.În privin a gradului de socializare se remarc  diferen e între sociabilitatea manifest  şi 
sociabilitatea latent , lucru perfect justificat, deoarece preşcolarii se afl  la începutul procesului de 
cunoaştere şi interrela ionare, proces marcat de ezit ri şi nuan ri cu preferin  pentru rela ionarea 



cu adultul şi cu copiii mai mici, având ezit ri marcante, st ri conflictuale cu copiii de aceeaşi vârst . 
Totuşi sociabilitatea semnific  şi gradul de deschidere fa  de experien e noi, fa  de experien e de 
cunoaştere a altor persoane în afara mediului familiar şi cu formarea de pattern-uri de r spuns 
social, a c ror valabilitate este testat  prin intermediul comunic rii şi optimizat  pe m sur  ce se 
interiorizeaz  în modelele culturale.  

CONCLUZIE FINAL  
Gradul de sociabilitate al preşcolarilor este reflectarea experien ei de comunicare şi 

interiorizarea modelului cultural.  
 Având în vedere indicele de valabilitate intern  Cronbach Alpha (775) putem afirma c  

obiectivele cercet rii au fost atinse şi ipoteza confirmat . 
Activit i de îmbun t ire a vorbirii în plan social  
La vârsta preşcolar  activitatea predominant  este jocul. Jocul are o putere imens  în via a 

copiilor. Jucându-se, copiii muncesc, înva , se dezvolt  cognitive, socioafectiv şi psihofizic, îşi 
exerseaz  limbajul interac ionînd cu cei din grup. Jocul este luat în serios de c tre copii, o 
nerespectare a unei reguli de joc poate fi sanc ionat  ca şi tr darea adultului. De aceea exist  o 
interdependen  între evenimentele de la începuturile înv rii copilului şi succesele sau insuccesele 
sale de mai târziu. Jocul primeşte mai mult  fantezie, lucru îmbucur tor, deoarece favorizeaz  
socializarea. 

 Pentru îmbun t irea vorbirii copiilor în plan social, pentru sociabilizarea lor, în gr dini  se 
pot desf şura, cu rezultate remarcabile o multitudine de jocuri sub diferite forme : jocuri de crea ie, 
jocuri distractive, jocuri didactice.  

 De exemplu : “Spune cum te cheam ”(grupa mic ); “De-a magazinul”(grupa mijlocie); 
“Cunoşti copiii din grupa ta?’, “Alege- i partenerul”, “S  primim musafiri”, “Cine locuieşte in 
c su ?”, “De-a poştasul”, “Cine te-a chemat la telefon?”, “De-a spectacolul”, “S  ajut m copilul 
pierdut”(grupa mare). 

Aceste jocuri sunt doar câteva din jocurile şi activit ile care se pot desf şura în vederea unei 
sociabiliz ri eficiente cu ajutorul limbajului. Cu pu in  imagina ie, cu mult tact şi cunoscându-şi 
bine copiii din grup , educatoarea va reuşi s  creeze jocuri noi, menite s  închege colectivul pe care 
îl conduce. 

Totul pentru “m ria sa copilul” ! 
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Sursеlе fɑvοrizɑntе ɑlе ɑgrеsivit iii în şcοɑl  sunt dе rеgul  fɑctοri ехtеriοri şcοlii: mеdiul 
fɑmiliɑl, mеdiul sοciɑl şi fɑctοri cе in dе реrsοnɑlitɑtеɑ individului. Mul i dintrе cοрiii cɑrе 
рrеzint  un рrοfil ɑgrеsiv рrοvin din fɑmilii dеzοrgɑnizɑtе şi tr iеsc în fɑmilii mοnοрɑrеntɑlе. 
Р rin ii sunt cοnfruntɑ i cu numеrοɑsе dificult i mɑtеriɑlе, dɑr şi рsihοlοgicе. Viοlеn ɑ 
intrɑfɑmiliɑl , cοnsumul dе ɑlcοοl, nеglijеn ɑ, utilizɑrеɑ mijlοɑcеlοr viοlеntе dе sɑnc iοnɑrе ɑ 
cοрilului iɑr ре dе ɑltɑ рɑrtе rеlɑ iɑ ɑfеctiv  ехɑgеrɑt  în dеtrimеntul rοlului еducɑtiv, liрsɑ 
οric rοr rеguli şi intеrdic ii sunt tοt ɑtɑtеɑ cɑuzе ɑlе ɑрɑri iеi, viοlеn еi lɑ еlеvi.  

Τr s turilе dе реrsοnɑlitɑtе ɑlе еlеvilοr sunt şi еlе într-ο strâns  cοrеlɑ iе cu 
cοmрοrtɑmеntеlе viοlеntе: tr sɑturi dе οrdin еgοcеntric, instɑbilitɑtеɑ еmο iοnɑl , incɑрɑcitɑtеɑ 
dе ɑutοcοntrοl stimulеɑz  viοlеn ɑ şcοlɑr . 



Рrintrе ɑltе sursе ɑlе viοlеn еi în şcοɑl  рutеm еnumеrɑ: 
1. Cοncереrеɑ şi rеɑlizɑrеɑ rеlɑ iеi реdɑgοgicе ехclusiv cɑ rеlɑ iе dе рutеrе dеfinit  рrin 

fɑрtul c  рrοfеsοrul dοmin  еlеvii, еlеvi sе lɑs  dοminɑ i. Аstfеl, în timр cе еlеvii  îşi dοrеsc un 
înv mânt cοmрrеhеnsiv, реrsοnɑlizɑt, рrοfеsοrii rеcurg lɑ un stil ɑutοritɑr şi dе ɑici рrοvinе 
frustrɑrеɑ еlеvilοr. 

2. Dеcɑlɑjul întrе ɑsрirɑ iilе еlеvilοr şi οfеrtɑ şcοlɑr  : 
ɑ) ɑtitudinеɑ рrοfеsοrului  fɑ  dе еlеv (еlеvii vοr s  fiе trɑtɑ i cɑ fiin е mɑturе, рrοfеsοrii  

реrcер еlеvii cɑ fiind dереndеn i dе ştiin ɑ lοr ) 
Аtitudinеɑ еducɑtοrului influеn еɑz  ɑtitudinеɑ еlеvului. Drɑgοstеɑ dе cοрii еstе рrimɑ 

cοndi iе реntru ɑ dеvеni un bun еducɑtοr. Ре lângɑ culturɑ рrοfеsiοnɑl , un bun еducɑtοr ɑrе 
nеvοiе dе ɑltе câtеvɑ cɑlit i : 

- “ɑрtitudinеɑ dе ɑ cunοɑştе şi în еlеgе рsihicul cеlui suрus ɑc iunii еducɑtivе : cɑрɑcitɑtеɑ 
intuitiv , dе р trundеrе şi sеsizɑrе rɑрid  ɑ рɑrticulɑrit ilοr рsihicе individuɑlе, cunοɑştеrеɑ lumii 
intеriοɑrе ɑ еlеvului; 

- ɑрtitudinеɑ еmрɑtic  cе рrеsuрunе ɑ рrivi tοɑtе influеn еlе рrin рrismɑ cеlοr c rοrɑ li sе 
ɑdresеɑz  şi dе ɑ рrеvеdеɑ nu numɑi еvеntuɑlеlе dificult i cе ɑr рutеɑ fi întâmрinɑtе, dɑr şi 
rеzultɑtеlе рοsibilе cе ɑr fi ɑtinsе; 

- ɑрtitudini οrgɑnizɑtοricе cе рrеv d οrgɑnizɑrеɑ рrοрriеi munci, рrеg tirеɑ şi dеsf şurɑrеɑ 
lеc iilοr, îndrumɑrеɑ еlеvilοr; 

- “sрiritul dе οbsеvɑ iе, tɑctul реdɑgοcic şi m iеstriɑ реdɑgοgic  sunt cοndi iilе unеi 
реrsοnɑlit ti dерlinе ɑlе unui dɑscɑl şi tοtοdɑt  cɑlit ilе cе îl ɑjutɑ  s  gɑsеɑsc  fοrmɑ cеɑ mɑi 
ɑdеcvɑt  dе ɑtitudinе şi trɑtɑrе ɑ еlеvilοr, s  ɑib  sim ul m surii” (Ioɑn Νicοlɑ, 1994) 

Stɑtul trеbuiе s  sе imрlicе în rеducеrеɑ şi рrеvеn iɑ mοbbing-ului în şcοli luând 
urm tοɑrеlе m suri: 

- S  încurɑjеzе şcοlilе s  ɑdοрtе şi s  imрlеmеntеzе cοduri dе conduit  ɑрlicɑbilе întrеgului 
реrsοnɑl şi еlеvilοr cɑrе sе cοnfrunt  cu tοɑtе fοrmеlе dе viοlеn , cɑrе s  iɑ in cοnsidеrɑrе 
stеrеοtiрurilе dе gеn, рrеcum şi cοmрοrtɑmеntеlе şi ɑltе fοrmе dе discriminɑrе. 

- S  sе ɑsigurе c  dirеctοrii dе şcοli şi рrοfеsοrii fοlοsеsc strɑtеgii dе рrеdɑrе şi înv ɑrе 
nοn-vеrbɑlе şi ɑοdрt  un mɑnɑgеmеnt ɑl clɑsеi şi m suri disciрlinɑrе cɑrе nu sе bɑzеɑz  ре tеɑm , 
ɑmеninş ri, umilirе sɑu fοr  fizic . 

- S  рrеvin  şi s  rеduc  viοlеn ɑ în şcοli рrin рrοgrɑmе sреcificе cɑrе sе ɑdrеsеɑz  
întrеgului mеdiu şcοlɑr şi cɑrе încurɑjеɑz  dеzvοltɑrеɑ dе ɑbilit i, cum sunt ɑbοrd rilе nοn-
viοlеntе ɑlе rеzοlv rii cοnflictеlοr, imрlеmеntɑrеɑ unοr рοlitici cɑrе s  рrеvin  tеrοrizɑrеɑ şi s  
рrοmοvеzе rеsреctul реntru tο i mеmbrii cοmunit ii şcοlɑrе. 

-S  sе ɑsigurе c  рrοcеsеlе dе рrеdɑrе, curriculumul şi ɑltе рrɑctici şcοlɑrе sunt ре dерlin 
cοnfοrmе cu рrеvеdеrilе şi рrinciрiilе Cοnvеn iеi cu рrivirе lɑ Drерturilе cοрilului, c  nu cοn in 
рrеvеdеri  cɑrе рrοmοvеɑz  în mοd ɑctiv viοlеn ɑ şi discriminɑrеɑ în οricɑrе din mɑnifеst rilе lοr. 

Рrοgrɑmе dе intеrvеn iе lɑ nivеlul  şcοlii 
 
Οrgɑnizɑrеɑ unοr stɑgii dе fοrmɑrе (în cɑdrul fοrm rii cοntinuе), ɑхɑtе ре рrеvеnirеɑ 

ɑctеlοr dе viοlеn . În ɑbsеn ɑ ɑcеstοr stɑgii, chiɑr şi lɑ nivеlul şcοlii, sе рοt înfiin ɑ gruрuri dе 
dеzbɑtеri (cu ο frеcvеn  lunɑr ) lɑ cɑrе s  рɑrticiре рrοfеsοrii şcοlii şi еvеntuɑl un cοnsultɑnt 
ехtеrn (рsihοреdɑgοg, jurist, рοli ist), în cɑrе s  sе рun  în discu iе dificult ilе muncii dе fοrmɑrе 
ɑ tinеrеi gеnеrɑ ii. Situɑ iilе-рrοblеm  ехрusе dе unul sɑu mɑi mul i рrοtɑgοnişti sunt încrеdin ɑtе 
gruрului şi dеzb tutе în cɑdrul ɑcеstuiɑ. 

Includеrеɑ în cɑdrul рrοgrɑmеlοr şcοlɑrе ɑ unοr tеmе sреciɑlе cɑrе s  vizеzе dеzvοltɑrеɑ 
cοmреtеn еlοr sοciɑlе, fοrmɑrеɑ cοmрοrtɑmеntеlοr рrοsοciɑlе, dеzvοltɑrеɑ реrsοnɑl , mοdɑlit i 
dе sοlu iοnɑrе nеgοciɑt  ɑ cοnflictеlοr. 

Εlɑbοrɑrеɑ unui cοd dе cοmрοrtɑmеnt şi disciрlin  în şcοɑl . 
Stɑbilirеɑ unеi cοlɑbοr ri mɑi strânsе cu fɑmiliɑ рrin imрlicɑrеɑ ɑcеstеiɑ în cɑdrul 

difеritеlοr ɑctivit i ехtrɑşcοlɑrе. 
Înfiin ɑrеɑ, în cɑdrul şcοlii, ɑ unui cеntru dе cοnsultɑn  cu р rin ii.  



Οrgɑnizɑrеɑ unеi ɑsistеn е şi ɑ unеi рrοtеc ii ɑdеcvɑtе реntru victimе рrin cοlɑbοrɑrеɑ cu 
рsihοlοgul şcοlɑr, mеdicul şcοlii şi cu cеntrеlе dе ɑsistеn  рsihοреdɑgοgic . 

Structurɑrеɑ unοr рɑrtеnеriɑtе (şcοɑl , рοli iе, justi iе, cοmunitɑtе). 
Mοdɑlit i dе рrеvеnirе ɑ cοmрοrtɑmеntului ɑgrеsiv. 
Рrеvеnirеɑ viοlеn еi şcοlɑrе еstе un fеnοmеn cοmрlех deoarece trеbuiе ɑvu i în vеdеrе tο i 

fɑctοrii ( sοciɑli, şcοlɑri, fɑmiliɑli, dе реrsοnɑlitɑtе) cе рοt dеtеrminɑ cοmрοrtɑmеntul viοlеnt. 
Şcοɑlɑ рοɑtе dеsf şurɑ trеi tiрuri dе рrеvеn iе: 
- рrеvеn iɑ рrimɑr  ( cе cοnst  în ɑsigurɑrеɑ şɑnsеlοr еgɑlе, în dеzvοltɑrеɑ unеi imɑgini 

рοzitivе dеsрrе fiеcɑrе еlеv ). 
- рrеvеn iɑ sеcundɑr : рrοfеsοrul рοɑtе rереrɑ  рrin οbsеrvɑrеɑ ɑtеnt  ɑ еlеvului еfеctеlе 

unοr viοlеn е lɑ cɑrе еlеvul еstе suрus în ɑfɑrɑ mеdiului şcοlɑr; рrin cοlɑbοrɑrе cu sреciɑliştii рοt 
fi luɑtе m suri dе ɑjutοr şi dе рrοtеc iе.  

- рrеvеn iɑ tеr iɑr : sе rеfеr  lɑ sрrijinl dirеct ɑdus еlеvilοr cе mɑnifеst  cοmрοrtɑmеntе 
viοlеntе: рrеοcuрɑrеɑ fɑ  dе situɑ iɑ ре cɑrе ο ɑu , sеntimеntul dе ɑрɑrtеnеn  lɑ cοlеctivitɑtе еtc. 
sunt fɑctοri dе рrοtеc iе cе рοt imрiеdicɑ crοnicizɑrеɑ tulbur rilοr рrοvοcɑtе dе viοlеn . 

Un ɑlt ɑsреct cе nu trеbuiе nеglijɑt dе cɑdrеlе didɑcticе еstе еficiеn ɑ sɑnc iunilοr ɑрlicɑtе 
еlеvilοr când încɑlc  rеgulilе. Dе cеlе mɑi multе οri еi nu în еlеg vɑlοɑrеɑ cοеrcitiv  ɑ  ɑcеstοr 
m suri, v zând în еlе dοɑr mɑnifеstɑrеɑ ɑutοrit ii рrοfеsοrilοr.  

Cu рrivirе lɑ trɑnsgrеsiunеɑ rеgurilοr şi ɑрlicɑrеɑ sɑnc iunilοr sе imрun câtеvɑ 
rеcοmɑnd ri :  

ɑ) рrοfеsοrul trеbuiе s  stɑbilеɑsc  fοɑrtе clɑr, dе lɑ încерut, cɑrе sunt rеgulilе, limitеlе dе 
tοlеrɑn  ɑdmisе şi sɑnc iunilе ɑрlicɑtе în cɑzul înc lc rii lοr;  

b) s  încurɑjеzе şi s  rеcunοɑsc  ехрlicit cοmрοrtɑmеntеlе  рοzitivе;  
c) s  intеrvin  οреrɑtiv în cɑz dе înc lcɑrе ɑ lеgii, dеnun ând şi numind ɑbɑtеrеɑ cοmis ; 
d) s  crееzе cοndi ii dе diɑlοg cu cеl cɑrе ɑ înc lcɑt rеgulɑ;  
е) s  cɑutе s  în еlеɑg  mοtivеlе trɑnsgrеsiunii rеguliliοr;  
f) s  rеcurg  lɑ реdеɑрs  dοɑr când cοmрοrtɑmеntul indеzirɑbil еstе реrsistеnt şi nu lɑs  lοc 

ɑltеrnɑtivеi;  
g) реdеɑрsɑ trеbuiе s  fiе cât mɑi ɑрrοрiɑt  tеmрοrɑr dе infrɑc iunе;  
h) ɑрlicɑrеɑ реdерsеi nu trеbuiе f cut  în mοmеntе dе furiе, реntru c  risc  s  fiе injust  , 

ехɑgеrɑt dе mɑrе şi nеɑdɑрtɑt  situɑ iеi;  
i)реdеɑрsɑ trеbuiе s  fiе însο it  dе ο discu iе ɑsuрrɑ circumstɑn еlοr, ɑsuрrɑ rеgulilοr cе 

ɑu fοst înc lcɑtе, рrеcum şi ɑ cοnsеcin еlοr viitοɑrе dɑc  sе vɑ rереtɑ grеşеɑlɑ; 
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14.EDUCAREA SIM ULUI MORAL ÎN „ÎNTÂLNIREA DE DIMINEA ” 
 

Prof. Inv. Pre c. Maxim Ruxandra Gina 
Gr dini a cu P.P. nr. 4 Bârlad  

structur  a colii Gimnaziale de Arte „N.N. Tonitza” 
 
Educa ia moral  a preşcolarilor reprezint  o component  esen ial  a procesului instructiv-

educativ şi totodat  a influen ei exercitate de familie, mediu social apropiat şi prietenii copilului. 
Aceasta are ca scop punerea bazelor conştiin ei şi conduitei morale a copilului. 



Educa ia moral  are în vedere însuşirea normelor, regulilor şi principiilor elementare de 
convie uire social  , formarea unor reprezent ri morale (elementul cognitiv al conştiin ei morale) şi 
educarea sentimentelor morale(elementul afectiv). Un alt aspect pe care şi-l propune educa ia 
moral  este educarea unor tr s turi de voin  şi caracter precum şi educarea unor comportamente şi 
deprinderi morale. Pentru reuşita educa iei morale este important ca, pe lâng  vehicularea unor 
informa ii esen iale despre cum trebuie s  se comporte copilul, s  se declanşeze tr iri adecvate, 
sentimente morale ce duc la declanşarea voin ei şi hot rârii de a respecta normele, de a le aplica în 
comportament moral. 

Toate activit ile din gr dini  au, implicit sau explicit, şi o influen  asupra educa iei 
morale, dar acest aspect este urm rit mai ales prin activit ile din Domeniul Om şi societate, prin 
activit ile op ionale ca: educa ia religioas , educa ia sanitar  şi prin activit ile alese şi jocurile cu 
subiecte din via a social . 

Un moment important al programului din gr dini  în care se pot realiza dezideratele 
educa iei morale îl reprezint  „Întâlnirea de diminea ”. La aceast  întâlnire copiii se adun  pentru a 
saluta, pentru a asculta cu aten ie gândurile colegilor de grup  în leg tur  cu o problem  ridicat  de 
unul dintre ei, pentru a comenta şi a pune întreb ri respectuos, apoi aceştia colaboreaz  la 
desf şurarea unor activit i, discut  nout i din ziua respectiv . 

Comportamentul etic se formeaz  şi se dezvolt  în cadrul acestei întâlniri. Totodat  se 
creeaz  o atmosfer  vioaie, entuziast , prietenoas  pentru toat  ziua, se stabilesc ritualuri şi rutine 
care dau ocazia particip rii individuale şi de grup, se recunoaşte contribu ia fiec ruia, se exerseaz  
deprinderi importante cum ar fi cele de a asculta, a vorbi, a sintetiza informa ii, a rezolva probleme, 
a urma indica ii, a lua decizii. 

„Întâlnirea de diminea ” are numeroase beneficii: familiarizeaz  copiii cu reguli şi 
responsabilit i („Regulile grupei”); faciliteaz  comunicarea şi cooperarea de grup a copiilor;  
dezvolt  respectul şi grija fa  de ceilal i; cultiv  spiritul critic, dezvolt  gândirea critic  şi 
exerseaz  gândirea independent ; încurajeaz  atitudinile şi comportamentele democratice; educ  
toleran a şi acceptarea. 

Prin intermediul jocurilor, a convorbirilor, a lecturilor dup  imagini, a textelor literare sau a 
metodelor activ-participative folosite în cadrul „Întâlnirii de diminea ” sunt promovate urm toarele 
valori morale: sociabilitatea, polite ea, recunoştin a, prietenia, iubirea, dragostea p rinteasc , 
încrederea, responsabilitatea, adaptabilitatea, h rnicia, disciplina, în elegerea, pruden a, hot rârea, 
spiritul critic şi autocritic, devotamentul, independen a, autonomia, bun tatea. 

 
Exemple de jocuri didactice folosite în „Întâlnirea de diminea ” pentru educarea sim ului 

moral: 
Joc didactic: „Eu sunt...tu eşti...” 
Sugestii de desf şurare: Educatoarea numeşte un copil c ruia îi înmâneaz  un ursule  şi îi 

spune: „Eu sunt doamna educatoare Valentina, tu eşti Andrei.” Copilul înmâneaz  ursule ul altui 
coleg numindu-l dup  modelul educatoarei: „Eu sunt Andrei, tu eşti Andra”. Jocul se desf şoar  
pân  când to i copiii primesc ursule ul numindu-se pe ei şi pe ceilal i colegi. 

Joc didactic: „Cine te-a strigat?”  
Sugestii de desf şurare: Un copil îşi acoper  ochii şi este strigat pe rând de c tre colegi. El 

trebuie s -l identifice pe colegul care l-a strigat dup  voce. 
Joc didactic: „Cine locuieşte în c su ?” 
Sugestii de desf şurare: Educatoarea confec ioneaz  o cas  cu un geam care se deschide. În 

interiorul geamului se afl  un buzunar transparent în care educatoarea aşeaz  succesiv pozele 
copiilor din grup . În momentul în care geamul se deschide copiii trebuie s  recunoasc  copilul a 
c rui poz  se afl  la geam. Geamul se închide şi poza este înlocuit . 

Joc didactic: „Cump r m şi oferim flori” 
Sugestii de desf şurare: Educatoarea amenajeaz  un stand cu flori naturale sau confec ionate 

chiar de copii în cadrul altor activit i. Copiii cump r  flori folosind formulele de adresare potrivite( 



V  rog frumos! Mul umesc! Bun  ziua! La revedere!) şi le ofer  colegilor folosind alte formule de 
adresare (Poftim! Mul umesc!) 

Joc didactic: „Recunoaşte greşeala din imagini” 
Sugestii de desf şurare: Se folosesc imagini în care sunt ilustrate pe lâng  fapte bune şi fapte 

rele. Copiii trebuie s  descrie imaginile, s  identifice faptele bune şi s  observe care fapte sunt 
greşite , motivând alegerile f cute. 

 
Exemple de teme pentru „Împ rt şirea cu ceilal i”: 
„Familia mea mi-e drag  pentru c ...” 
„O întâmplare din casa mea” 
„De ce m-a certat mama?” 
„Îmi prezint personajul preferat” 
„Cum m  simt ast zi” 
„Cum ne putem ar ta şi exprima dragostea fa  de cei dragi” 
„Cum putem pune cap t unei certe” 
„Cu cine vreau s  sem n şi de ce” 
 
Exemple de metode interactive folosite în „Întâlnirea de diminea ” pentru educarea sim ului 

moral: 
Piramida „Copiii din grupa noastr ” 
Sugestii de desf şurare: Se folosesc fotografiile copiilor din grup . Acestea sunt grupate şi 

aşezate pe o piramid  în func ie de anumite criterii de ordin moral: 
-  În vârful piramidei se aşeaz  poza celui mai respectuos copil; 
- Doi copii din grup  cu ochi albaştri şi care sunt buni prieteni; 
- Trei b ie i cumin i; 
- Patru fete ordonate; 
- Cinci copii politicoşi (care folosesc cuvintele Te rog! Mul umesc! Cu pl cere!) 
- Şase copii care salut  frumos (Bun  ziua! La revedere!) 
Important este ca to i copiii s  se reg seasc  în aceast  piramid  care eviden iaz  doar 

calit i. Pozi ia copiilor în piramid  se poate schimba în diferite zile, astfel eviden iindu-se alte 
calit i morale. 

 
„Blazonul cuvintelor frumoase” 
Sugestii de desf şurare: Materialul didactic const  în imagini cu situa ii în care copiii 

folosesc cuvinte frumoase sau formule de polite e. Copiii descriu imaginile şi identific  formulele 
de polite e folosite. Aceste formule sunt scrise pe buc i de hîrtie între care sunt strecutare şi cuvinte 
nepotrivite. Copiii aleg cuvintele frumoase dup  ce sunt citite în prealabil de educatoare şi sunt 
grupate şi lipite pe un carton în form  de inim  sau floare.Acest blazon poate fi afişat în sala de 
grup . Al turi de cuvinte se pot lipi pe blazon şi imagini sugestive pentru formulele de polite e, 
pentru o mai bun  identificare de c tre copii. 

 
„Blazonul faptelor frumoase” 
Sugestii de desf şurare: în urma desf şur rii jocului didactic „Aşa da, aşa nu!” copiii 

sorteaz  imagini cu fapte bune pe care le lipesc pe un afiş realizând blazonul faptelor frumoase 
(copii care salut , copii care ofer  locul unor b trâni, copii care ajut  mama la cur enie, copil care 
îşi plimb  fr iorul mai mic etc). Al turi de imagini pot fi lipite şi îndemnuri:” Salut  frumos! 
Suntem respectuoşi! S  oferim locul! Ajut m! Îngrijim!” 

 
„Blazonul regulilor grupei” 
Sugestii de desf şurare: dup  ce are loc lectura dup  imagini „Cum ne purt m la gr dini ” 

copiii împreun  cu educatoarea formuleaz  regulile grupei pe care le lipesc al turi de imagini 
sugestive pe un afiş: Suntem prietenoşi cu to i copiii! 



   Ne juc m împreun ! 
   Împ r im juc riile! 
   Suntem ordona i! 
   Vorbim frumos! 

Acest afiş este expus permanent în sala de clas  pentru a le reaminti copiilor cum trebuie s  
se poarte la gr dini . 

 
Diamantul „Sunt un copil civilizat”  
Sugestii de desf şurare: copiii trebuie s  completeze c su ele diamantului r spunzând la 

cerin ele din sfera educa iei morale: 
- O urare adresat  unui copil s rb torit (La mul i ani!) 
- Dou  lucruri pe care le oferim la ziua de naştere a unui copil (Flori, cadou) 
- Trei cuvinte frumoase pe care le foloseşti când oferi şi primeşti ceva (Poftim! 

Mul umesc! Cu pl cere!) 
- Patru reguli pe care le respect m la gr dini  (Suntem prietenoşi cu to i copiii! 

Împ r im juc riile! Suntem ordona i! Vorbim frumos!) 
- Trei saluturi pe care le folosim într-o zi (Bun  diminea a! Bun  ziua! Bun  seara!) 
- Dou  reguli pe care le respect m pe strad  (Mergem frumos. P str m cur enia.) 
- Un salut la culcare (Noapte bun !) 
 
Cubul „Îmi iubesc mama” 
Sugestii de desf şurare: pe un cub sunt formulate sarcini specifice acestei metode (descrie, 

compar , analizeaz , asociaz , aplic , argumenteaz ) dar din sfera educa iei morale. Copiii 
rostogolesc cubul şi fiecare rezolv  o sarcin  scris  pe cub: 

- Descrie sentimentul de iubire pentru mama. 
- Compar  cum se manifest  iubirea copiilor fa  de mama şi fa  de bunic . 
- Analizeaz  comportamentul mamei când copilul este neascult tor. 
- Asociaz-o pe mama cu un personaj din poveşti. 
- Aplic  : realizeaz  o felicitare pentru mama sau cânt  un cîntec pentru mama. 
- Argumenteaz  afirma ia: „Orice mam  îşi iubeşte puiul!” 
Folosind aceast  metod  preşcolarii afl  diferite moduri de rela ionare a copiilor cu mamele 

lor, despre greşeli şi moduri de corectare a acestora. 
 
Explozia stelar  „Tâlharul pedepsit”  
Sugestii de desf şurare: metoda se aplic  dup  expunerea poeziei de c tre educatoare pentru 

în elegerea textului si a mesajului moral. 
Copiii formuleaz  întreb ri despre con inutul poeziei dup  care r spund: 
- Ce înv m din aceast  întâmplare? Ce credea şoarecele despre albine? 
- Cine este tâlharul? Cine l-a pedepsit pe şoarece? 
- Unde se afl  casa albinelor? Unde l-au prins albinele pe şoarece? 
- Când a vrut şoarecele s  fure mierea? 
- De ce a fost pedepsit şoarecele? 
Alte texte literare scurte care pot fi folosite pentru aplicarea acestei metode sunt: 
 „Obiceiuri bune” de V.Carianopol 
„Bondarul leneş” de E.Dragoş 
„Pedeapsa mâ ei”de E. Farago 
„Gospodina” de O.Cazimir 
„Motanul pedepsit” de E.Farago 
„Greierele şi furnica” 
 
Ciorchinele „Ne apreciem comportamentul” 



Sugestii de desf şurare: se folosesc pozele copiilor şi un carton mare pentru realizarea 
ciochinelui. În mijloc se lipeşte o poz  de grup a întregului colectiv de copii. Se face departajarea 
între fete şi b ie i.Fiecare grup ,de fete şi b ie i, este alc tuit din copii cu comportament de trei 
inimioare, cu comportament de dou  iminioare, cucomportament de o inimioar  în func ie de modul 
în care se comport  în ziua respectiv . Se poate folosi şi departajarea în comportament r spl tit cu o 
inimioar  şi comportament r spl tit cu o lacrim . Copiii îşi lipesc poza pe ciorchine dup  ce îşi 
apreciaz  şi le este apreciat comportamentul de c tre educatoare şi ceilal i copii, fiecare copil 
motivând aprecierea f cut . Este util ca în zilele urm toare copilul s  poat  schimba pozi ia în 
ciorchine prin îmbun t irea comportamentului. 

 
 
Bibliografie: 

Breban, Silvia(coord),2008 „Metode interactive de grup”, Editura Arves, Craiova 
Tomşa, Gheorghe (coord) 2005„Psihopedagogie preşcolar  şi şcolar ” Bucureşti 

 
 

15.METODE ŞI PROCEDEE MODERNE UTILIZATE ÎN PROCESUL INSTRUCTIV - 
EDUCATIV LA GR DIN  

 
   Prof. Scînteie Ana Maria & Munteanu Mihaela 

Gr dini a cu P.P. NR. 3 Vaslui 
 

Motto: “ Mai mult decat a preda, tehnica didactic  
înseamn  a înv a pentru sine şi a facilita înv area altora.” 

 
 Metodele inovative de înv are sunt modalit i moderne de stimulare a înv rii şi 

dezvolt rii personale înc  de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizeaz  
interschimbul de idei, de experien e, de cunoştin e, asigurând perfec ionarea şi optimizarea 
demersului educa ional. 

Metodele utilizate la preşcolari sunt atât cele “clasice”, cât şi cele “moderne”; numai 
abilitatea cadrului didactic poate face ca orice metod  folosit  s  stârneasc  interesul copilului 
preşcolar şi s -l determine s  înve e în modul cel mai pl cut: prin joc. Cele mai utilizate metode 
interactive sunt cele care canalizeaz  energiile creatoare ale preşcolarilor în direc ia propus , le 
capteaz  aten ia, stimuleaz  mecasnismele gândirii, ale inteligen ei, voin ei, motiva iei şi 
imagina iei şi îi implic  afectiv în ceea ce fac. 

Procesul de formare interactiv presupune ac iune atât din partea profesorului cât şi din partea 
elevului.Profesorul model pentru a crea cadrul optim de înv are este necesar s  in  cont de 
anumite criterii în aplicarea metodelor moderne de înv are, cum ar fi: competen ele ce urmeaz  a fi 
dezvoltate la elevi, nivelul intelectual şi capacit ile elevilor, resursele materiale accesibile şi gradul 
de complexitate al con inutului. Astfel metodele inovative trebuie adaptate acestor criterii, pentru ca 
procesul instructiv-educativ s  se desf şoare într-un cadru activ-participativ, de stimulare a 
înv rii. 

Metodele inovative presupun o înv are prin comunicare, prin colaborare, care produce o 
confruntare de idei, opinii şi argumente, creeaz  situa ii de înv are centrate pe disponibilitatea şi 
dorin a de cooperare a copiilor, pe implicarea lor direct  şi activ , pe influen a reciproc  din 
interiorul microgrupurilor şi interac iunea social  a membrilor unui grup.În înv mântul preşcolar 
sunt utilizate o multitudine de metode moderne înso ite de tehnici specifice şi resursemateriale, 
dintre care amintim: explozia stelar  ,lotus,bula dubl ,predarea/înv area reciproc , 
ciorchinele,cubul,p l riu e gânditoare,piramida şi diamantul, mozaicul, diagrama venn.  

1. Explozia stelar . –Este o metod  de stimulare a creativit ii, o modalitate de relaxare a 
copiilor şi se bazeaz  pe formularea de întreb ri pentru rezolvarea de noi probleme şi noi 
descopeririObiective –formularea de întreb ri şi realizarea de conexiuni între ideile descoperite de 



copii în grup prin interac iune şi individual pentru rezolvarea unei probleme. Descrierea metodei –
copiii aşeza i în semicerc propun problema de rezolvat. Pe steaua mare se scrie sau deseneaz  ideea 
central .Pe 5 stelu e se scrie câte o întrebare de tipul CE, CINE, UNDE, DE CE, CÂND, iar 5 copii 
din grup  extrag câte o întrebare.Fiecare copil din cei 5 îşi alege 3-4 colegi, organizându-se în cinci 
grupuri.Grupurile coopereaz  pentru elaborar  întreb rilor.La expirarea timpului, copiii revin în 
cerc în jurul stelu ei mari şi spun întreb rile elaborate fie individual, fie un reprezentant al 
grupului.Copiii celorlalte grupuri r spund la întreb ri sau formuleaz  întreb ri la întreb ri.-Se 
apreciaz  întreb rile copiilor, efortul aceestora de a elabora întreb ri corect, precum şi modul de 
cooperare, interac iune. 

2. Tehnica Lotus 
Este o modalitate interactiv  de lucru în grup care ofer  posibilitatea stabilirii de rela ii între 
no iuni pe baza unei teme principale din care deriv  alte opt teme.Obiective –stimularea 

inteligen elor multiple şi a poten ialului creativ în activit i individuale şi în grupe, teme din 
domenii diferite. 

ETAPE:   1. Construirea schemei/diagramei tehnicii de lucru; 
2. Plasarea temei principale în mijlocul schemei grafice; 
3. Grupul de copii se gândeşte la con inuturile/ideile/cunoştintele legate de tema principal  
4. Abordarea celor opt teme principale pentru cadranele libere 
5. Stabilirea în grupuri mici de noi leg turi/rela ii/conexiuni, pentru aceste opt teme şi 

trecerea lor în diagram  
6. Prezentarea rezultatelor muncii în grup, analiza produselor, aprecierea în mod 

evaluativ,sublinierea ideilor noi. 
 
3. Bula dubl . 
Tehnica bula dubl  grupeaz  asem n rile şi deosebirile dintre dou  obiecte, procese, 

fenomene, idei, concepte.Bula dubl  este prezentat  grafic prin dou  cercuri mari în care se aşeaz  
imaginea care denumeşte subiectul.Exemple: Animale-p s ri, Copii-p rin i, Fructe-legumeÎn 
cercurile mici aşezate între cele dou  cercuri mari, se deseneaz  sau se aşeaz  simbolurile ce 
reprezint  asem n rile dintre cei doi termeni cheie.În cercurile situate în exterior la dreapta şi la 
stânga termenilor cheie se înscriu caracteristicile, particularit ile sau deosebirile. 

4.Predarea –înv area reciproc  
Defini ie: strategie de înv are prin studiu pe text/imagine sau imagine/text pentru 

dezvoltarea comunic rii copil-copil şi experimentarea rolului educatoarei. 
Se poate aplica atât în jocurile libere cât şi în activitatea frontal  (povestire, lectura dup  

imagini, memorizare, etc.) 
1. Rezumarea-se expune sinteza textului citit sau a imaginii contemplate timp de 5-7min. 

(REZUMATORI) 
2. Punerea de întreb ri-analizeaz  textul s u imaginea în grup apoi se formuleaz   
întreb ri folosindu-se de paletele cu întreb ri -ÎNTREB TORII 
3. Clarificarea datelor-se identific  cuvinte, expresii, comportamente, etc. şi se g sesc 

împreun  r spunsuri -CLARIFICATORII 
4. Precizarea (pronosticarea) -se analizeaz  textul, imaginea şi prognozeaz  ce se va 

întâmpla, exprimând cele mai neaşteptate idei, fapte, PREZIC TORII 
 
5. Ciorchinele 
Stimuleaz  realizarea unor asocia ii noi de idei. Permite cunoaşterea propriului mod de a 

în elege o anumit  tem  
ETAPE:Se scrie un cuvânt sau se deseneaz  un obiect în mijlocul sau în partea de sus a 

tablei/foii de hârtie.Copiii, individual sau în grupuri mici, emit idei prin cuvinte sau desene, jetoane, 
legate de tema dat .Sefac conecxiuni, de la titlu la lucr rile copiilor, acestea se pot face cu linii 
trasate de la nucleu la contribu iile copiilor sau a grupurilor.  

Este bine ca tema propus  s  fie cunoscut  copiilor, mai ales când se realizeaz  individual. 



 
6. Cubul. 
Strategie de predare –înv are ce urm reşte un algoritm ce vizeaz  descrierea, compara ia, 

asocierea, analizarea, aplicarea, argumentarea atunci când se doreşte explorarea unui subiect nou 
sau unul cunoscut pentru a fi îmbog it cu noi cunoştin e sau a unei situa ii privite din mai multe 
perspective. 

ETAPE: se formeaz  grupuri de 4-5 copii,fiecare copil din grup interpreteaz  un rol în 
func ie de sarcina primit  (rostogolici, iste ul, ştie tot, umoristul, cronometrorul),copiii rezolv  
sarcina individal sau în grup, într-un timp dat,prezint  pe rând r spunsul formulat. 

7. P l riu ele gânditoare 
P l ria albastr –este liderul, conduce activitatea. Este p l ria responsabil  cu controlul 

discu iilor, extrage concluzii –clarific /alege solu ia corect  
P l ria alb –de ine informa ii despre tema pus  în discu ie, face conexiuni, ofer  informa ia 

brut  aşa cum a primit-o –informeaz  
P l ria roşie–îşi exprim  emo iile, sentimentele, sup rarea, fa  de personajele întâlnite, nu 

se justific  –spune ce simte 
P l ria neagr –criticul, prezint  posibile riscuri, pericole, greşeli la solu iile propuse, 

exprim  doar judec i negative –identific  greşelile 
P l ria verde–ofer  solu ii alternative, idei noi, inovatoare, cauta alternative {Ce trebuie 

f cut?} –genereaz  idei noi 
P l ria galben –este creatorul, simbolul gândirii pozitive şi constructive, exploreaz  

optimist posibilit ile, creeaz  finalul. –Efortul aduce beneficii 
8. Piramida şi Diamantul 
Obiectiv -dezvoltarea capacit ii de a sintetiza principalele probleme, informa ii, idei, ale 

unei teme date sau unui text literar. 
9. Mozaic 
Defini ie: presupune înv area prin cooperare, prin interdependen a grupurilor şi exercitarea 

statutului de expert în realizarea unei sarcini de înv are 
Obiectiv: documentarea şi prezentarea rezultatelor studiului independent celorlal i, devenind 

expert pntru tematica studiat   
ETAPE: 
1. Stabilirea temei şi împ r irea în 4-5 subteme 
2. Organizarea grupelor de înv are 
3. Constituirea grupelor de exper i 
4. Activit i în echipa ini ial  de înv are 
5. Evaluare 
10. Diagrama Venn 
Se aplic  cu eficien  maxim  în activit ile de observare, povestiri, jocuri didactice, 

convorbiri 
Obiectiv: sistematizarea cunoştin elor-restructurarea idelor unui con inut abordat 
Etape: 
1. Comunicarea sarcinii de lucru 
2. Activitatea în pereche sau în grup 
3. Activitate în grup 
4. Activitate frontal  
Aşadar aplicarea cu regularitate a metodelor inovative, de cooperare, duc în timp la rezultate 

superioare, rela ion ri heterogene mai pozitive, motiva ie intrinsec  mai mare, respect de sine mai 
crescut şi dezvolt  abilit i sociale deosebite, solicitate de pia a muncii. 

 
  



 
16.INI IATIVE DIDACTICE ÎN  ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR, PRIN 

UTILIZAREA METODELOR INTERACTIVE 
 

Prof. Pt. Înv. Preşcolar: Mif Delia Emilia 
Prof.Pt.Înv.Preşcolar: C lin Elena Maria 

Gr dini a Cu  P.P. Nr.2 – Aiud 
 
Înv mântul preşcolar românesc se num r  printre subsistemele de înv mânt cu cea mai 

lung  tradi ie, care înc  de la începuturi a r spuns prompt nout ilor din domeniul educa iei copiilor 
mici. În contextul actual, când se acord  o importan  deosebit  educa iei pentru to i, când 
societatea româneasc  tinde spre a deveni o societate educa ional , înv mântul preşcolar 
românesc parcurge o perioad  de valorizare şi de compatibilizare cu trepte similare din alte ri.  

„Înv area în grup exerseaz  capacitatea de decizie şi ini iativ , d  o not  mai personal  
muncii, dar şi o complementaritate mai mare aptitudinilor şi talentelor ceea ce asigur  o 
participare mai vie, mai activ , sus inut  de foarte multe elemente de emula ie, de stimulare 
reciproc , de cooperare fructuoas ”, sus ine Ioan Cerghit. În contextul celor spuse mai sus, am 
subliniat valoarea formativ , beneficiile mari, pe care le produc utilizarea metodelor interactive de 
grup asupra copilului a dezvolt rii sale, din perspectiva modern . Ştiind c  jocul este form  de 
organizare, metod  şi procedeu, în activitatea instructiv educativ  din gr dini , oricare din 
metodele interactive este un joc cu multiple valen e formativ-informative ce se r sfrâng asupra 
min i, personalit ii copilului.  

Astfel, utilizarea metodelor: dezvolt  şi stimuleaz  capacit ile intelectuale; cognitive, 
gândirea divergent , gândirea critic , gândirea lateral , capacitatea de ascultare, ascultarea activ , 
capacitatea de comunicare, capacitatea de în elegere, de cunoaştere de sine şi recunoaştere a 
calit ilor partenerilor, coechipierilor, capacitatea de evaluare şi autoevaluare, capacitatea de 
sintez , capacitatea de decizie, de compara ie şi generalizare, de descriere, de abstractizare, de 
argumentare, de aplicare; dezvolt  spiritul de observa ie, de cercetare, de exprimare şi investiga ie a 
fenomenelor, faptelor, problemelor; stimuleaz  şi dezvolt  cooperarea şi ajutorul reciproc, spiritul 
de echip , competi ia constructiv , munca în grup, lucrul în echip : dezvolt  şi exerseaz  
inteligen ele multiple şi permit instruirea diferen iat  respectând posibilit ile reale ale copilului în 
realizarea obiectivelor; stimuleaz  şi dezvolt  curajul, încrederea în sine şi în partenerul/partenerii 
de grup, st pânirea de sine; educ  toleran a, în elegerea fa  de opinia celuilalt înfrângerea 
subiectivismului; stimuleaz  şi dezvolt  creativitatea individual  şi de grup; dezvolt  interac iunea 
şi interrela ionarea în grup; implic  şi activizeaz  întreg colectivul în realizarea sarcinii; faciliteaz  
înv area „altfel” în activit ile integrate; stimuleaz  şi declanşeaz  buna dispozi ie, prim asumarea 
de roluri şi responsabilit i; stimuleaz  capacitatea de a formula întreb ri, de a face conexiuni şi 
interac iuni logice; stimuleaz  copiii s  g seasc  mai multe r spunsuri la întreb ri, mai multe solu ii 
de rezolvare a unei probleme, a unui caz; înva  copiii cum s  înve e creând momente de relaxare în 
înv are jucându-se; îmbin  armonios înv area frontal , cu înv area individual  şi pe grupuri; 
înva  copiii s -şi exprime liber şi curajos p rerea şi s-o sus in  pertinent cu argumente sau contra 
argumente; dezvolt  spiritul şi capacitatea de organizare a grupului, echipei sau perechilor, 
aşteptarea; educ  r bdarea în respectarea regulilor impuse de joc, de rezolvarea sarcinilor; înva  
copiii s  formuleze predic ii, s  caute solu ii de rezolvare a acestora; înva  copiii s  elaboreze 
„proiecte” sugerând tematici, parteneri, locuri de desf şurare, mijloace de utilizare, etc.; înva  
copiii s  extrag  informa ii din mai multe surse; implic  p rin ii al turi de copiii în realizarea unor 
paşi, etape necesare în aplicarea şi rezolvarea unor sarcini; dezvolt  imagina ia, flexibilitatea, 
perseveren a; înva  s  formuleze ipoteze, s  g seasc  solu ii de validare/invalidare a acestora, de a 
face leg turi cauz  efect; înva  s  aplice în situa ii noi ceea ce am înv at abordând tema în 
manier  interdisciplinar , pluridisciplinar , transdisciplinar ; dezvolt  noi competen e, (evalueaz  
de exemplu ca „cercet tori”, „investigatori”, „reporteri”, „rezumatori”, „analizatori”, etc). 
Consider c  am reuşit s  creionez numai o parte din multiplele beneficii ale metodelor 



experimentate, valen ele formativ-educative ale acestora r mânând s  fie totuşi tem  şi subiect 
pentru specialişti, pedagogi şi psihologi preocupa i de acest subiect. Sper în reformarea 
înv mântului, în necesitatea înv rii metodologiei didactice, a c ut rii de noi metode, tehnici şi 
procedee care s  eficientizeze activitatea instructiv- educativ  prin implicarea direct  a copilului, 
metode care s  solicite mecanismele gândirii, ale inteligen ei, imagina iei şi creativit ii. 

Este nevoie de voin , curaj, ambi ie din partea educatorului de a înl tura conservatorismul, 
plafonarea şi rutina şi a îmbina armonios metodele clasice cu cele noi, îndr zne e în crearea unui 
înv mânt centrat pe copil. Pentru c , aşa cum afirma Ioan Cerghit, „pedagogia modern  nu caut  
s  impun  nici un fel de re etar rigid, dimpotriv , consider  c  fixitatea metodelor, 
conservatorismul educatorilor, rutina excesiv , indiferen a, etc. aduc mari prejudicii efortului 
actual de ridicare a înv mântului pe noi trepte, ea nu se opune în nici un fel de ini iativei şi 
originalit ii individuale sau colective de regândire şi reconsiderare în spirit creator, a oric ror 
aspecte care privesc perfec ionarea şi modernizarea metodologiei înv mântului de toate 
gradele”.  

 În continuare, vom prezenta schi a unui proiect de activitate integrat , desf şurat în cadrul 
proiectului tematic: ,,Toamna, anotimpul bog iei’’, în care am utilizat metode interactive. 

 
PROIECT  DE  ACTIVITATE  INTEGRAT  

,,BOG IILE  TOAMNEI’’ 
 
GR DINI A CU P.P. NR. 2 –AIUD  
 PROF. PT. ÎNV. PREŞCOLAR: MIF DELIA EMILIA/C LIN ELENA MARIA 
NIVELUL I: grupa mijlocie   
TEMA DE STUDIU : „Când, cum şi de ce se întâmpl ?” 
SUBTEMA: ,,Bog iile Toamnei” (evaluarea proiectului tematic) 
DENUMIREA ACTIVIT II: ,,Bog iile Toamnei’’ 
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrat : DŞ şi DEC 
TIPUL DE ACTIVITATE:  sistematizare/consolidare de cunoştin e, priceperi şi deprinderi 
  DŞ: Cunoaşterea mediului: „Bog iile Toamnei” - joc didactic 
 DEC: ,,Copilaşul” , ,,Vaza cu flori’’- aplica ie 
OBIECTIVE CADRU:  
Dezvoltarea capacit ii de cunoaştere şi în elegere a mediului înconjur tor, precum şi   

stimularea curiozit ii pentru investigarea acestuia; 
 Sistematizarea cunoştin elor copiilor despre legume, fructe, flori de toamn ; 
 Formarea şi consolidarea unor abilit i practice specifice nivelului de dezvoltare motric . 
           OBIECTIVE DE REFERIN : 

- s  cunoasc  unele elemente ale lumii înconjur toare precum şi interdependen a dintre ele; 
- s  recunoasc  şi s  descrie verbal anumite schimb ri şi transform ri din mediul apropiat; 
- s  recunoasc  şi descrie fructele, legumele şi florile de toamn , folosind sim ul tactil, sim ul 
olfactiv şi sim ul gustativ; 
- s  lipeasc  siluetele decupate (frunze, fructe, legume) de c tre educatoare pentru a reda 
,,copilul’’; 
- s  aplice pasta de lipit uniform pe toat  suprafa a, mânuind materialele necesare îndeplinirii 
sarcinilor; 
- s  participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi 
în calitate de auditor; 
- s  cunoasc  şi s  utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice; 

OBIECTIVE OPERA IONALE: la sfârşitul activit ii didactice, copiii vor fi capabili: 
a) Cognitive: 
O1 – s  cunoasc  fenomene meteorologice şi aspecte generale specifice anotimpului toamna; 
O2 – s  cunoasc  şi s  denumeasc  fructele, legumele, florile de toamn  în stare natural ; 
O3 – s  enumere principalele caracteristici ale acestora; 



O4 – s  separe corect fructele, legumele şi florile; 
O5 – s  recunoasc  şi s  denumeasc  florile specifice acestui anotimp; 
O6 – s  respecte regulile jocului; 
O7 – s -şi exprime opinia fa  de lucrarea realizat . 
b) psiho- motrice: 
O8 – s  mânuiasc  corect materialul pus la dispozi ie; 
O9 – s  sorteze jetoanele cu fructe, legume şi flori conform indica iilor; 
O10 – s  se grupeze pe echipe conform cerin ei; 
O11 – s  execute în grup tema dat , folosind materialele de lucru specifice activit ilor practice; 
c) afectiv – motiva ionale: 
O12 – s -şi cultive sentimentele de dragoste şi admira ie fa  de fenomene şi corpuri caracteristice 
anotimpului toamna; 
O13 – s  se conformeze regulilor grupului, cooperând adecvat pentru realizarea lucr rilor.  

SARCINA DIDACTIC :  
          - recunoaşterea fructelor, legumelor şi florilor de toamn , precum şi a principalelor 

caracteristici ale acestora. 
REGULI DE JOC: -  din sacul Toamnei, lega i la ochi, copiii trebuie s  recunoasc  fructul, 

leguma sau floarea dup  miros, form  sau gust, fiind aşezate apon pe petalele ,,Lotusului’’. 
ELEMENTE DE JOC : surpriza, întrecerea, aplauze, mânuirea materialului. 
    STRATEGII DIDACTICE: 
Metode şi procedee: conversa ia, explica ia, descrierea, demonstra ia, jocul didactic, 

înv area prin cooperare, exerci iul, brainstorming-ul, metoda „Lotus”, turul galeriei, 
problematizarea. 

Mijloace didactice: s cule  cu surprize care con ine: legume, fructe şi flori în stare natural , 
jetoane, medalioane, lipici, carton colorat, tabl  magnetic , coşule e, p puş  Zâna Toamn , 
flipchart, recompense 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individual. 
FORMA DE EVALUARE : verificare oral , aprecieri verbale, prob  practic . 
 
BIBLIOGRAFIE: 

Cerghit, I.- Metode de înv mânt, Editura Didactic  şi Pedagogic , Bucureşti, 1997; 
Constantin Cucoş - Psihopedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2009; 
Dumitru, I. - Dezvoltarea gândirii critice şi înv area eficient , Editura de Vest, Timişoara, 2001; 
Ionescu, M., Radu I. - Didactica modern , Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001 

 
 

17. CARACTERISTICI ALE CON INUTURILOR DE EDUCA IE NUTRI IONAL  
ADRESATE VÂRSTEI PREŞCOLARE 

 
Prof.înv.preşc. Ilaş Simona, prof.înv.preşc. Coşan Ioana Cristina,   

Gr dini a ,,Cuvioasa Parascheva” Iaşi  
 

Alimenta ia popula iei şi educarea acesteia din punct de vedere nutri ional ocup  un loc 
important în agenda public  interna ional . Men ion m în acest sens, cronologic, o serie de strategii 
de ac iune stabilite la nivel interna ional: ,,Carta European  pentru Combaterea Obezit ii’’ – 
adoptat  în cadrul ,,Conferin ei Ministeriale Europene pentru Combaterea Obezit ii” (Istanbul, 
2006); ,,Politica în materie de alimenta ie şi nutri ie în şcoli” – ,,Raportul Organiza iei Mondiale a 
S n t ii” (Copenhaga, 2006); ,,Cartea Alb  a Comisiei Comunit ilor Europene – Strategie pentru 
Europa privind problemele de s n tate legate de alimenta ie, excesul de greutate şi obezitate” 
(Bruxelles, 2007); ,,Declara ia de la Viena” – adoptat  în cadrul ,,Conferin ei Ministeriale Europene 
a OMS despre Nutri ie şi Boli Netransmisibile în Contextul S n t ii 2020” (Viena, 2013); ,,Planul 
european de ac iune pentru alimenta ie şi nutri ie 2015-2020” (Copenhaga, 2014), ,,Declara ia de la 



Roma” - adoptat  în cadrul ,,Conferin ei Interna ionale de Nutri ie” (Roma, 2014) şi ,,Raportul 
Comisiei pentru Stoparea Obezit ii Infantile” (OMS, 2016), Astfel, un accent tot mai mare se pune 
asupra s n t ii copiilor şi a mediilor colare s n toase, asupra produselor alimentare şi a creşterii 
gradului de informare a popula iei prin m suri de interven ie la nivel de comunitate - informare, 
educare şi consiliere.  

Obiceiurile alimentare s n toase sunt esen iale pentru cre terea i dezvoltarea normal  a 
copiilor pre colari. Copil ria timpurie este o perioad  în care copiii dezvolt  o serie de 
comportamente, preferin e şi atitudini legate de nutri ie şi produse alimentare pe parcursul anilor 
pre colari (Birch, Sullivan, 1991). Astfel, copil ria timpurie este un moment critic în dezvoltarea 
comportamentelor alimentare, inând cont c  experien ele copiilor din aceast  perioad  joac  un rol 
major în conturarea comportamentelor lor alimentare de pe tot parcursul vie ii i al preferin elor 
alimentare (Schwartz & Puhl, 2003). Prin urmare, influen area pozitiv  a preferin elor alimentare în 
timpul copil riei contribuie la stabilirea unor obiceiuri alimentare s n toase pe tot parcursul vie ii. 

Schimb rile din sfera socio-economic  şi ritmul rapid înregistrat de progresul tehnico-
ştiin ific se oglindesc la nivelul fenomenului educa ional şi presupun restructur ri a dimensiunilor 
educa iei şi introducerea de noi tipuri de con inuturi. Aceste con inuturi sunt atent selectare şi 
adaptate, ele r spunzând nevoilor prezente şi de viitor ale copiilor preşcolari. Con inuturile adresate 
înv mântului preşcolar sunt cuprinse în documentul intitulat ,,Curriculum pentru educa ia 
timpurie a copiilor cu vârsta între 3 şi 6/7 ani” (2008). Acesta men ioneaz  cinci domenii 
experien iale: Limb  şi comunicare, Ştiin e, Om şi societate, Estetic şi creativ şi Psihomotric. 
Con inuturile abordate zi de zi la grupa de preşcolari, dar şi forma luat  de aceste con inuturi (de 
exemplu, poveşti, poezii etc.) sunt stabilite de c tre cadrele didactice ce coordoneaz  clasa. Actualul 
curriculum le ofer  o libertate mare de decizie educatoarelor în alegerea şi abordarea con inuturilor, 
punându-se accent pe maniera integrat , unde se îmbin  armonios con inuturile din cadrul mai 
multor discipline.  

 Con inuturile educa iei nutri ionale ce vizeaz  copiii preşcolari sunt în strâns  leg tur  cu 
finalit ile ciclului preşcolar, în func ie de acestea selectându-se oferta tematic . inând cont de 
criteriile de selec ie a con inuturilor educative pentru copiii de vârst  mic  (L. Stan, 2014: 127), 
men ion m o serie de aspecte generale, de caracteristici ale con inuturilor ce abordeaz  educa ia 
nutri ional  la copiii de vârst  mic : (1) con inuturile trebuie s  descrie un mod de via  uman 
dezirabil al unei persoane, în acest caz un mod de via  s n tos, bazat pe respectarea regulilor de 
igien  şi pe formarea deprinderilor şi obişnuin elor corecte pentru o alimenta ie s n toas ; (2) 
con inuturile educa iei nutri ionale trebuie s  aib  la baz  informa ii validate ştiin ific, dovedite, 
surse credibile, care s  nu lase loc de interpret ri; de asemenea, cadrul didactic trebuie s  fie la 
curent cu ultimele cercet ri în domeniu, pentru a de ine informa ii actuale de natur  medical  şi 
psihopedagogic ; nu în ultimul rând, aceste informa ii sunt în concordan  cu recomand rile 
nutri ionale date de Guvernul României; (3) mesajele educative transmise copiilor cu privire la 
educa ia nutri ional  trebuie s  fie accesibile acestora (ca limbaj, nivel de vârst , nivel de 
cunoştinte, complexitate a ideilor) şi s  fie prezentate cu ajutorul unor mijloace de realizare 
specifice – activit i de observare, povestire, memorizare, convorbire; (4) raportarea con inuturilor 
la ludic - valen ele formative ale jocului la vârsta copil riei fiind larg acceptate - şi implicarea 
componentei emo ionale (de exemplu, dramatizarea unui text); (5) con inuturile integreaz  valori 
(morale, estetice etc.), de exemplu respect pentru munca agricultorului şi fermierului, stim  de sine 
în a consuma alimente benefice organismului şi a avea grij  de corpul nostru, dezvoltarea 
armonioas  din punct de vedere fizic; (6) con inuturile educa iei nutri ionale trebuie s -şi g seasc  
context în mediul înconjur tor cu care ia contact copilul, cu realitatea zilnic  pe care o exploreaz  
cu ajutorul adul ilor, atât la nivelul şcolii (activit i didactice, valorizarea momentelor reprezentate 
de mesele principale pe care copiii le servesc în gr dini , a petrecerilor cu p rin ii şi a zilelor de 
naştere, dar şi crearea de contexte noi – vizite la supermarket, la ferm , proiecte de colaborare cu 
comunitatea local ), cât şi în mediul familial (obiceiurile alimentare din familie). 

 Stabilirea con inuturilor de educa ie nutri ional  oferite copiilor preşcolari presupune un 
anumit grad de dificultate, care solicit  în primul rând o bun  cunoaştere a capacit ii de 



comprehensiune a preşcolarilor legat de unele no iuni privind corpul uman, alimentele şi 
alimenta ia, idee pe care o abord m în continuare, f când apel la cercet rile reprezentative din 
domeniu.  

În privin a educa iei nutri ionale, o serie de cercet ri au încercat s  identifice ce anume pot 
în elege copiii de vârst  preşcolar  despre alimente şi nutri ie. Gorelick şi Clark (1985) au remarcat 
c  preşcolarii cu vârsta între 3-5 ani pot identifica cu uşurin  tipuri de alimente. Contento (2008) a 
ar tat c  preşcolarii cu vârsta de 5-6 ani nu în eleg pe deplin c  alimentele sunt transformate de corp 
în nutrien i şi c  au un efect, precum şi faptul c  ei clasific  alimentele mai mult pe baza unor 
calit i observabile decât a unor similarit i nutri ionale. Lee et al. (2006) au descoperit c  
preşcolarii dezvolt  o în elegere a conceptelor de valoare nutri ional  şi a impactului nutri iei asupra 
s n t ii dac  li se prezint  cartonaşe cu imaginea alimentului, numele s u şi un grafic color pentru 
con inutul de vitamina A, C, calciu şi fier. 

Joaca pre colarilor în buc t riile de juc rie a demonstrat c  aceştia aveau deja unele 
cuno tin e de planificare a mesei, de preparare a hranei, de preg tire a mesei, despre alimente i 
despre cur enie; de asemenea, s-au observat diferen e de gen în comportamentele de joac  ale 
copii, care au fost, în cea mai mare parte, în conformitate cu stereotipurile de gen (Matheson et al., 
2002). În cele mai multe cercet ri privind nutri ia, diferen ele de gen în comportamentele alimentare 
sau în atitudinile fa  de nutri ie nu sunt abordate decât la adolescen  şi la maturitate. Un program 
de interven ie în domeniul educa iei nutri ionale a crescut în mod semnificativ percep ia copiilor 
privind faptul c  s n tatea şi nutri ia sunt concepte asociate aflate într-o strâns  leg tur . Astfel, 
preşcolarii dezvolt  un anumit grad de în elegere a conceptelor relevante acestei problematici. 
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18. ROLUL ACTIVIT ILOR  DE EDUCA IE PENTRU SOCIETATE  
ÎN EDUCAREA COPILULUI PRESCOLAR, VIITOR CET EA EUROPEAN 

 
Pisaltu Cecilia, Grdini a cu P.P.Nr. 12 

 
“Omul nu poate deveni  om decât prin educa ie”, spunea Imanuel Kant, educa ie pe care 

copilul o primeşte, desigur în familie, gr dini  şi de la comunitate. Între factorii educa iei, familia a 
fost şi este considerat  ca factor prioritar şi primordial, deoarece în ordinea fireasc  a lucrurilor, 
educa ia începe din familie, motiv care l-a determinat pe Loisel  s  afirme c : “în familie şi pe 
genunchii mamei se formeaz  ceea ce este mai valoros pe lume-omul de caracter”. Citatul pune în 
eviden  dimensiunea moral  a educa iei din familie dar într-un anumit fel şi într-o anumit  m sur  
îşi aduce contribu ia în toate sectoarele educa iei, aici formându-şi copilul ucenicia pentru via , cea 
moral  r mânâd  esen ial  prin substan a pe care i-o imprim  familia. 

Conturarea tr s turilor de caracter se fac înc  din perioada preşcolar , când educa ia ocup  
locul primordial în procesul pedagogic. O coordonat  important  a form rii personalit ii şi a 
caracterului o constituie educa ia moral-civic , care se manifest  printr-un anumit fel  de a ac iona, 
de a gândi, de a se comporta. 



Din experien a acumulat  am constatat c  fiecare activitate sau joc  dispune de multiple 
valen e specifice  pentru  educa ia moral  a preşcolarilor. În acest fel copiilor li se formeaz  
reprezent ri simple despre bine şi r u, despre cinste şi neciste, despre adev r şi minciun , despre 
munc  şi lenevie, despre disciplin  şi indisciplin , conştiinciozitate, li se transmit emo ii şi 
sentimente, devin mai sensibili la ac iunile morale.  

Nu de mult, Uniunea European a aniversat 50 de ani  de la  înfiin are.  Este momentul 
potrvit pentru a ne reaminti c , în ciuda diferen elor culturale, lingvistice şi de tradi ii, unitatea 
noastr  se bazeaz  pe valori comune precum libertate, democra ie şi egalitate, de care ne bucur m 
noi, „de la cei mai mici pân  la cei mai mari europeni” 

Rolul Uniunii Europene este ameliorarea calit ii educa iei, prin încurajarea cooper rii între 
institu iile educa ionale din rile membre, prin promovarea dimensiunii europene în educa ie şi prin 
crearea unui sistem de cooperare între statele membre, l sând la latitudinea fiec rei rii: 

 modul de organizare; 
 con inutul sistemului de educa ie; 
 formarea profesional . 
 
Care este dimensiunea european  pentru înv mântul prescolar? 
Copiii, de la cea mai fraged  vârst , vor fi preg ti i pentru a tr i, a înv a şi a munci într-o 

Europ  l rgit , manifest nd profunzime, spontaneitate şi naivitate în dorin a de a g si explica ii 
pentru toate fenomenele şi evenimentele ce apar în jurul lor. Educatoarele,  trebuie ş - i asume 
responsabilitatea de a deveni promotorii ai promov rii interesului şi identit ii na ionale pentru 
compatibilizare european  . Comisia European   a adoptat o serie de recomand ri cu privire  la 
promovarea fiec rui stat european a unei educa ii care s  cuprind  , nu numai structural, ci şi în 
planul  con inuturilor educa ionale, elemente de apropiere cum ar fi: „educa ia pentru democra ie”, 
„educa ia pe parcursul întregii vie i”,”educa ia multicultural ”,etc. Dimensiunea european  în 
inv mântul preşcolar se poate realiza prin promovarea unor deziderate cum ar fi: 

 cunoaşterea şi respectarea drepturilor copilului; 
 democra ie(egalitate, libertate, dreptate) 
 realizarea integr rii sociale; 
 formarea unui comportament tolerant care s  stimuleze respectul, în elegerea şi 

cooperarea. 
 eliminarea discrimin rii de orice tip. 
Cosider m c , în acest context, înv mântul preşcolar are un rol esen ial în    formarea 

copiilor în spiritul valorilor europene, c  este necesar şi putem s  dezvolt m conştiin a european  în 
rândul copiilor şi s -i înv m despre valorile europene. 

Plec nd de la cunoaşterea şi respectarea  drepturilor copilului am desf şurat o tem  
s pt mânal  cu titlul „ŞI EU AM  DREPTURI”  în cadrul temei de studiu „CINE SUNT/SUNTEM? 
cu copiii de la  grupa mare, în anul şcolar 2012-2013. 

În fiacare zi au  fost planificate activit i integrate unde copii au f cut cunoştin  cu 
drepturile lor:        Luni - Dreptul la un nume, familie, ar . 

                                 Mar i-Dreptul la s n tate 
                                 Miercuri- Dreptul la înv tur . 
                                 Joi- Dreptul la o via  liniştit  (far  violen ) 
                                 Vineri- Copii au drepturi dar şi îndatoriri. 

Data/ 
ziua 

ACTIVIT I DE ÎNV ARE 

Luni,  
15. X. 
2013 

ACTIVITATE INTEGRAT   -„AM UN NUME,  O FAMILIE ŞI O AR ” 
ALA 1:Bibliotec :Feti a care nu avea un nume.(pov. educatoarei) 
Art :”Blazonul meu”-desen 
Construc ii:”Case” 
ADP: IP-„Eu am un nume” 
          R- „Suntem aten i la cei de lâng  noi” 



          T- „Facem gimnastic  
                „Plici plici! –exerci ii, joc cu dege elele. 
ADE: DŞ -cunoasterea mediului-observare (Acte de identitate) 
           DEC-educa ie muzical -„Sunt român”-cântec repetare, 
                                                     „Dac  vesel se tr ieste” joc muzical, predare 
ALA 2:  Joc distractiv: O persoan  n-o vede i? 
               Dans clasic :”Dansul prieteniei” 

Marti,  
16. X. 
2013 
 

ACTIVITATE INTEGRAT   -„MINTE S N TOAS  ÎN CORP S N TOS” 
ALA 1:Joc de mas :”Ajut -m !” (ob. de toalet ) 
Joc de rol:”Cu familia la doctor” 
Construc ii:”Dispensarul” 
ADP: IP-„Am din i s n toşi” 
           R- „Suntem aten i la cei de lâng  noi” 
           T- „Dac  vesel se tr ieşte”-cântec 
                „Vr biu a”-cântec.                                                                                                              
ADE:  DLC-educarea limbajului „Iat  cum cresc s n tos”-lectur  d. imagine                                                                              
            DPM-educa ie-fizic  „Facem gimnastic ”-gimnastic  aerobic                                  
ALA 2:  Piramida alimentelor 
               Vizit  la biblioteca gr dini ei 

 
Miercuri,  
17. X. 
2013 
 

ACTIVITATE INTEGRAT   -„M  JOC, ÎNV , M  PREG TESC” 
ALA 1:Bibliotec : „Citim în c r i ca nişte şcolari” 
Exerci iu grafic:”Scriem linii pe caiet” 
Joc de rol: „Ne juc m cum dorim” 
ADP: IP-„Am adus ceva interesant” 
           R- „Suntem aten i la cei de lâng  noi” 
           T- „Ne mişc m frumos”-ex. de gimnastic  aerobic  
                „Hai cu mine”-joc cu text şi cânt.                                                                                                         
ADE: DŞ-activitate matematic :”Biblioteca”-joc logic                                                                              
           DLC-educarea limbajului: „Ce face copilul?-joc didactic                                                              
ALA 2:  Dans m şi ne bucur m!-Discoteca copiilor 
                

Joi,  
18. X. 
2013 
 

ACTIVITATE INTEGRAT   -„F R   VIOLEN !” 
ALA 1:Construc ii: „Ad posturi pentru copii s rmani” 
Joc de mas :”S  îmbr c m copii str zii” 
 Joc de rol: „Preg tim o salat ” 
 
ADP: IP-„Ce ie nu- i place, altuia nu-i face” 
           R- „Suntem aten i la cei de lâng  noi” 
           T- „Ne juc m cu dege elele”, joc cu text şi cânt.                                                                               
                „Oglinda” stimularea empatiei cu colegul.                                                                                                     
ADE: DOS- educa ie pentru societate:”Cenuş reasa”, pov. educatoarei                                                      
           DEC-activitate artistico-plastic : „Daruri pentru copii neajutora i”-modelaj                                                             
ALA 2:  Proverbe şi zic tori despre comportamente. 

Vineri,  
19. X. 
2013 
 

ACTIVITATE INTEGRAT   -„COPII AU DREPTURI DAR ŞI INDATORIRI” 
ALA 1:Bibliotec  „Dou  fete îngânfate”-pov. educatoarei”(comportamente) 
 Stiin :   „ Mobil m casa”, joc cu jetoane magnetice 
  Art  :    „ Camera mea” desen liber 
ADP: IP-„Vreau s ..........., dar trebuie s ................” 
           R- „Suntem aten i la cei de lâng  noi” 
           T- „Trenul inimoşilor politicoşi”, joc de mişcare.                                                                              
                „Oglinda” stimularea empatiei cu colegul.                                                                                    
ADE: DŞ-activitate matematic : „Cum este şi cum nu este?-joc logic                                                                              



           DOS- activitate practic :”Br ar  împletit ”                                                             
ALA 2:  Plimbare pe strada gr dini ei pentru a observa oameni, case, copii. 
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19. UNIVERSUL CULORILOR ÎN LUMEA COPIILOR 

 
Tamas Carmen 

Gr dinita cu P.P. Nr. 4, Bârlad, Jud. Vaslui 
 
„Culoarea este via a, fiindc  o lume f r  culoare se înf işeaz  moart . Culorile sunt 

energii radiante care ne influen eaz  pozitiv sau negativ.” (I. Şuşal , O. B rbulescu) 
Culoarea este o însuşire unic  cosmic  a existen ei noastre prezent  în via a şi în activitatea 

zilnic  la orice pas: de la floarea din ghiveci ce decoreaz  înc perea la culoarea zugr velii şi 
covorului, de la uneltele de munc  la produsele industriale, de la vestimenta ie la afişe şi reclame. 
Din studiile efectuate s-a constatat c  sensibilizarea diferen ial cromatic  (capacitatea de a distinge 
nuanele fine de culori) a copiilor crescu i la ar  într-un mediu cromatic variat şi bogat: livezi, ape, 
câmpuri cu cereale, flori, mun i, este superioar  acelor copii crescu i într-un mediu cromatic rece, 
gol, monoton, cenuşiu. 

Culoarea a fost studiat  şi utilizat  din cele mai vechi timpuri de c tre om, iar în prezent se 
pune un accent deosebit în toate rile pe cercetarea ştiin ific  şi utilizarea practic  a culorilor, 
contrastelor şi combina iilor cromatice în cele mai variate situa ii şi domenii de activitate: 
amenajarea interioarelor locuin elor, amenajarea gr dinilor, domeniul modei şi a cosmeticii 
(machiaj), comer , industrie, transporturi şi circula ie, art  şi arhitectur , s n tate, în arta 
fotografic , panouri publicitare, afişe, în coloritul mobilierului, juc riilor. 

Culoarea, aceast  fermec toare însuşire a tot ce ne înconjoar , aduce în sufletul nostru 
bucurie sau triste e, c ldur  sau r ceal , linişte şi prospe ime sau agita ie şi preocupare, ne face s  
ne sim im mai aproape sau mai departe de ceva, iar în felul cum ne pricepem s  o utiliz m, cu 
discre ie şi rafinament, cu gust şi fantezie, depinde în mare m sur  echilibrul, liniştea noastr  
interioar  şi bog ia tr irilor noastre afective. 

O lume f r  culori n-ar fi numai trist , ci ar p rea moart . S  ne gândim doar la marea 
deosebire dintre o zi însorit , sc ldat  de cerul albastru, sm l uit  de flori, frunze, fâne e şi o zi de 
toamn  târzie, ploios , mohorât , când totul este dominat de cenuşiu... Şi totuşi, chiar şi în trista 
înf işare a naturii ce se preg teşte de iarn , exist  culori, chiar dac  trebuie reduse la o gam  ocru-
cenuşiu. 

Total lipsit de culoare este numai întunericul absolut. O cât de slab  raz  de lumin  naşte 
culori şi acest lucru s -l inem minte, c ci de lumin  depinde existen a culorilor: lumina este chiar 
izvorul lor. 

Totodat , culoarea este principalul mijloc prin care omul deosebeşte şi recunoaşte 
elementele şi fenomenele naturii. Varietatera orelor zilei – da la razele voirii ale zorilor, la gama de 
roşu aprins al r s ritului şi pân  la lumina alb , intens  de amiaz , culorile anotimpurilor – de la 
boarea verdelui crud şi armoniile pastelate ale prim verii, la culorile puternice de var  şi cele ale 
fructelor pârguite, apoi la toamna aurie – plin  de roade şi în sfârşit, la albul cenuşiu, vrâstat de 
copacii negri ai iernii, întunecarea vân t  – albastr  dinaintea furtunii şi lumina verzuie – aurie a 
liniştii de dup  vijelie (furtun ), curcubeul, etc., precum şi culoarea tuturor lucrurilor, au dat 
oamenilor excelente mijloace de orientare. 



Culorile oferite de natur , fiind în majoritate culori cu o intens  cromatic  mai mult sau mai 
pu in atent , au format prin analogie gustul omului pentru armonia cromatic . În natur , în pu ine 
cazuri, apar culori în stare pur , cu intensitate cromatic  neatenuat , ca accente cromatice pe fondul 
general. 

Culorile constituie o component  important  nu numai a echilibrului ambian ei interioare a 
locuin ei, ci şi a st rii noastre afective. Culorile au putere de influen are asupra st rii fiziologice a 
organismului, proceselor psihice şi st rii noastre afective, de aceea cunoaşterea caracteristicilor 
afective ale culorilor permite realizarea de argumente coloristice pl cute ochiului, care  s  
contribuie la crearea unei st ri de confort fizic şi psihic în locuin e. De exemplu: culoarea roşie, din 
punct de vedere fiziologic creşte presiunea sangvin , ridic  tonusul muscular, activeaz  respira ia; 
psihologic este culoare foarte cald , excit , irit , provoac , incit  la ac iune, neliniştitor, excitant. 

În general, culoarea are o strâns   leg tur  cu via a: atunci când copiii o folosesc ca mijloc 
de exprimare (şi nu ca pe un simplu element de ornament) culoarea reflect  tr irile lor interioare, 
tr s turile lor de temperament, preocup rile, bucuriile lor interioare, dar şi triste ea lor. 

Culorile copiilor ofer  educatoarei calea cea mai direct  de a citi în sufletele lor şi de a le 
cunoaşte universul viziunii lor, întrucât ele demonstreaz  c  orice crea ie plastic  a copiilor este 
asemenea unei declara ii sincere de prietenie şi dragoste. 

Copiii îşi petrec cea mai mare parte a timpului în gr dini , în ambian a aparatelor de joc, a 
juc riilor, de aceea acest cadru are o mare valoare emo ional-estetic . Din acest motiv, acest cadru, 
gr dini a, trebuie s  aib  calit i estetice remarcabile, pentru a oferi pl cere în desf şurarea 
activit ilor instructiv-educative, sensibilitatea la frumos, înva  s  fie exigen i în aprecierea 
frumosului. 

Calit ile estetice ale clasei, juc riile produc satisfac ie, înv ându-i s  tr iasc  într-un astfel 
de mediu. Copilul, în jocul s u, va c uta s  dea obiectelor confec ionate de el, valen e estetice, în 
acest fel începe educa ia estetic  a copilului şi în acelaşi timp se dezvolt  creativitatea. 

Este necesar ca mediul ambiant s  fie func ional şi pl cut, în acest scop, este necesar ca 
educatoarea s  ştie cum trebuie folosite lumina şi culoarea. Dispunerea luminii în sala de grup  şi 
implicit iluminatul natural influen eaz  pozitiv starea psihic  a copilului. Cromatica influen eaz  
desf şurarea activita ii copilului. 

În natur  culorile şi formele sunt însuşiri inseparabile ale lucrurilor şi fiin elor dându-le o 
not  distinct  f r  de care ele ar fi de neconceput. Omul a citit, este pasionat din totdeauna de aceste 
însuşiri cromatice şi configura ionale ale obiectelor şi fiin elor  din imperativele boilogice ale 
speciei, dictate de nevoile de adaptare şi conservare. 

Formele şi culorile unor plante, animale sau obiecte au fost al turi de altele tot atâtea pe 
baza c rora omul a în eles şi cunoscut natura, reuşind nu numai s  se adapteze, ci s  se înscrie pe 
linia unei evolu ii continue. 

Primele considera ii cu privire la culoare şi form  le-au f cut grecii antici, care acordau o 
mare aten ie nu numai conceptuluui, ci şi aplic rii frumosului în via , culoarea fiind atributul 
fundamental al formei ideale. 

Culorile şi formele nu pot fi desp r ite continuând elemente comune ale tuturor obiectelor 
lumii materiale având o func ie impresiv  şi una expresiv . La latura impresiv  a culorii se refer  la 
efectele optice determinate de tonul cromatic al obiectului, de nuan ele luminiii incidente, a celei 
reflectate şi de unde. Prin latura expresiv  se în elege numeroase ipostaze pe care o culoare sau un 
grup de culori le au în accep ia lor subiectiv , psihic  şi obiectivate prin intermediul cromatic ân 
art  şi în afara ei. 

„Se poate afirma c  toate atributele impresive constau în for a şi caracterul de stimul al 
culorii cu toate calit ilor intrinseci, dar şi înmagazinate în timp, traductibile psihologic, precum şi 
comportamentul, iar func ia expresiv  rezid  în contribu ia individului şi colectivit ii de a  stabili 
un cod al culorii, a semnifica iilor pe care le poate transmite”. (Dan Mih iescu – „Limbajul 
culorilor şi al formelor”, pag. 83). 

Limbajul simbolurilor cromatice a fost utilizat din cele mai îndep rtate perioade ale 
civiliza iei şi culturii umane pentru reprezentarea punctelor cardinale, a elementelor materiale 



fundamentale în arhitectur , pentru indicarea ierarhiilor sociale sau religioase, pentru realizarea 
steagurilor na ionale etc., toate acestea având sensuri precis codificate în anumite intervale istorice 
şi zone geografice (portul popular). Dac  pentru popula iile africane negrul reprezint  puterea 
binelui (iar albul pe cea a r ului), la europeni lucrurile stau exact invers. La români, negrul este 
culoarea doliului, a nenorocirii, exprim  maleficul, iar la chinezi, japonezi şi alte popoare, aceleaşi 
st ri sunt exprimate prin culoarea alb . 

Func ia exprasiv  a culorii este prezent  la români şi în limba vorbit , în expresii ca: „galben 
ca turta de cear ”, „galben ca l mâia”, „este negru în cerul gurii”, „negru de sup rare”, „s-a înroşit 
pân  în vârful urechilor”, „alb ca varul”, „vede stele verzi”, „roşu ca racul” etc. 

Simbolul cromatic la români exprim  şi vârsta, sexul, prin cromatica îmbr c mintei: 
semnele de vârast  sunt redate prin cromatica mai închis  pe fond alb, în timp ce în Mun ii Apuseni 
vârstele se disting prin culoarea dominant  aplicat  în port (pentru feti e – oranj deschis, pentru 
femeia mai în vârst  – roşu mai închis). 

Simbolurile cromatice au p truns şi în poezia popular  şi cult , exprimând anumite laturi 
estetice ale vie ii, idei, sentimente, tr iri, etc.: 

„Vai mândru  alb  eşti, 
Alb  şi frumoas  eşti, 

 Dar eşti alb  de albele, 
Roşie de rumenele.” 

             (Folclor) 
Culorile au puterea de a influen a starea fiziologic  a organismului, procesele psihologice şi 

st ri afective, lucru dovedit printr-o serie de cercet ri ştiin ifice. Dup  opinia specialiştilor 
vestimenta ia şi fardul prin colorit – schimb  nu doar aspectul, ci şi starea de spirit. „Şi tot culoarea 
este cea care ne face bucuroşi, interioriza i, meditativi”. (Pavel Mureşan, „Cultura în v a a noastr ” 
– pag. 21). 

Culorile pot crea efecte psihologice şi fiziologice ce pot determina un anumit comportament 
subiectiv: de exemplu – unele culori pot avea senza ia de distan  sau de apropiere în spa iu, de 
triste e sau de veselie, de stimularea sau calmarea necesar . 

În general, culorile exercit  asupra omului un însemnat rol psihologic, producând impresii, 
sentimente şi numeroase alte st ri afective. De exemplu: 

Galben – inteligen  
Luminos, vesel, însorit, galbenul are o semnifica ie psihologic  aparte, aceea a str lucirii 

interioare, a inteligen ei. Denot  o persoan  extrovertit , deschis , comunicativ , care ştie s  ia din 
via  aspectele pozitiv . 

Efecte fiziologice – stimuleaz  nervul optic, influen eaz  func ionarea normal  a sistemului 
cardiovascular. 

Efecte psihologice – c ldura, intimitate, satisfac ie, admira ie, înviorare, culoare cald , 
stimuleaz  vederea, calmantul psihonevrozelor, predispune la comunicativitate. 

Oranj – veselie 
Simbolizeaz  v paia soarelui, energie, c ldur , bucurie. Este o culoare tonic , vie, 

primitoare. Este mai activ  decât galbenul şi d  impresia de s n tate, optimism. În suprafe e mari, 
pare dulceag  şi uşor iritant . 

Efecte fiziologice – accelereaz  pulsa iile inimii, favorizeaz  secre ia gastric  şi digestia. 
Efecte psihologice – optimism, veselie, culoarea cea mai cald , stimulator emotiv, senza ia 

de apropiere puternic , culoare sociabil . 
Roşu – cutezan  
O culoare puternic , arogant , ispititoare. Dinamic, pasional, combate apatia, excit , irit , 

creeaz  unei persoane energie şi îndeamn  la ac iune. Simbolizeaz  focul, lupta, revolu ia din înalta 
justi ie, conducerea armatei. 

Efecte fiziologice – creşte presiunea sangvin , activeaz  respira ia, ridic  tonusul muscular. 
Efecte psihologice – culoare foarte cald , stimulator general, provoac , stimulator 

intelectual, neliniştitor, senza ie de apropiere în spa iu, însufle ire, activare, mobilizare. 



Albastru – optimism 
Deşi se num r  printre culorile reci, albastru degaj  prospe ime, încredere, speran . Denot  

profunzime, un spirit analitic, introspect. În acelaşi timp, îns  are o not  cert  de optimism şi 
degajare. 

Efecte fizilogice – scade presiunea sangvin  şi tonusul muscular, calmeaz  respira ia şi 
reduce frecven a pulsului. 

Efecte psihologice – culoare foarte rece, odihnitoare şi liniştitoare, îndeamn  la calm şi 
reverie, seriozitate, tendin a de evocare, îng duin , pace, dor, nostalgie, senza ie de dep rtare în 
spa iu, infinit şi medita ie. 

Verde – inspira ie 
Vital, proap t, verdele este un simbol al inspira iei, al creatorului. 
Semnific  abunden  de idei, dar şi nevoia de spa iu. Este ideal pentru cel ce vrea s  

gândeasc  singur în intimitate. Este recomandat romanticilor, firilor comtemplative. În Evul Mediu 
simboliza iubirea, era culoarea c s toriilor. La musulmani era culoarea sfânt  a profetului 
Mohamed.  

Efecte fiziologice – scade presiunea sangvin , dilat  vasele capilare. 
Efecte psihologice – linişte, bun  dispozi ie, relaxare, echilibru, contemplare, culoare rece, 

pl cut p, odihnitoare, calmant , d  impresia de prospe ime, faciliteaz  deconectarea nervoas . 
Violet 
Simbolizeaz  umbra, b trâne ea, credin a, poc in a şi doliul. Este o culoare de distan , 

grav , solemn . Violetul spre roşu exprim  iubirea platonic , sfiiciune; violetul-alb strui exprim  
sinceritate, consecven , iar în func ie de puritate şi de luminozitate poate fi calm, dar şi mohorât, 
chiar trist. Contracteaz  agrabil cu ocru, galben şi galben-verzui. 

Efecte fiziologice – intensific  activitatea cardiovascular , accelereaz  respira ia, 
influen eaz  pozitiv rezisten a cardiac , pulmonar . 

Efecte psihologice – culoare rece, neliniştitoare şi descurajatoare, stimulatoare, efect 
contradictoriu; în acelaşi timp atrac ie şi dep rtare, optimism şi nostalgie. 

Albul – succes 
Este pur, proasp t, inocent. Semnific  eternul început, candoarea şi succesul, castitatea, 

cur enia. Are un efect tonic, pozitiv, relaxant. În China simbolizeaz  doliul. 
Efecte fiziologice – contrac ia pupilei şi a muşchilor globilor oculari. 
Efecte psihologice – expansivitate, uşurin , suavitate, puritate, r ceal . 
Negru – suple e 
Elegant, zvelt, cerebral, negrul este considerat de c tre psihologi nu atât o culoare cât o 

declara ie f iş . Te arat  independent, lipsit de prejudec i, chiar r zvr tit. Simbolizeaz  doliul, 
întunericul, dar şi suple ea, elegan a, dominanta solemnit ii. Al turi de negru, celelalte culori sunt 
puse în valoare în mod pl cut. Se utilizeaz  ca element de delimitare şi contrast cu celelalte culori. 

Efecte fiziologice – repaus, reducerea activit ii metabolice. 
Efecte psihologice – re inere, nelinişte, depresie, înduioşare, impresie de adâncime, plin tate 

şi greutate. 
Constat m c  fiecare culoare are mesajul ei, la care copilul (omul) reac ioneaz  în func ie de 

loc, timp, fapt sau eveniment, dar şi de starea lui sufleteasc . Se poate afirma c , atunci când omul 
are o bun  dispozi ie şi culorile par mai vii, mai str lucitoare, iar când este sup rat şi trist, toate 
culorile aproape c  sunt ignorate. 

Prin observarea diferitelor tonuri şi nuan e ale culorilor din natur  sau ale unor valori de 
alb.negru, copiii pot s  cunoasc  şi influen a acestora asupra st rii lor de spirit. De exemplu: 
galbenul – este culoarea cea mai luminoas , portocaliul – culoarea cea mai cald , roşul – culoarea 
cea mai activ  (stimulatoare), violetul – culoarea cea mai trist , albastrul – este culoarea cea mai 
rece, verdele – este culoarea cea mai liniştitoare. 

Culorile pot fi expresie, în m sura în care ele poart  un sens (tâlc) şi ac ioneaz  asupra vie ii 
sufleteşti a copiilor (oamenilor). Referitor la expresivitatea culorilor, acesta este un criteriu valoric 



exprimat prin calitatea lor de a emo iona; este for a care face s  promoveze la copii primele afirm ri 
ale „eu-lui” lor şi nu la to i în acelaşi fel, fiind în func ie de temperamentul lor. 

Expresivitatea culorilor depinde atât de nivelul de dezvolt rii lor vizuale cât şi de nivelul lor 
de preg tire.  

Câteva exemple: 
 roşu înfl c rat – exalt , încurajeaz ; 
 roşu oranj – exprim  pasiune, agita ie, perseveren ; 
 galbenul clar – d  str lucire, bog ie, stimuleaz  gândirea creatoare, exprim  

inteligen  (în China Antic , galbenul era culoarea rezervat  împ ra ilor); 
 galbenul tulburat  – provoac  neîncredere, invidie, gelozie; 
 oranjul  – exprim  mândrie, c ldur , prietenie; 
 oranjul roşcat – exprim  febrilitate, încordare; 
 albastrul pur  – exprim  predispunerea la refle ie, la gândire;  
 albastrul tulburat  – provoac  fric  de necunoscut; 
 verdele pur – învioreaz , exprim  speran a, satisfac ie; 
 verdele galben – exprim  bucurie, în elegere; 
 verde-albastru – predispune la activitate spiritual  intens ; 
 violetul spre roşu – exprim  iubire platonic , sfiiciune; 
 violetul spre albastru – exprim  sinceritate, consecven . 
Vorbind despre culoare, în raport cu vârsta preşcolar , aceasta constituie limbajul plastic de 

baz  al copil riei, este chiar o necesitate vital . 
Se abordeaz  posibilit ile de expresivitate ale culorilor: 
 culori vesele – cele calde; 
 culori triste  – cele reci; 
 culori întunecoase – tonurile spre închis şi nuan ele culorilor reci. 
Toate acestea asociate cu mici povestioare menite s  determine copii s  descopere singuri 

semnifica iile culorilor şi ale amestecurilor. 
Ei se vor putea exprima apoi în subiecte propuse de educatoare, inând cont de impresia ce 

le-o produc culorile în lucr ri – compozi ii aplicative ce vor fi evaluate în func ie de capacitatea de 
a acoperi suprafa a de culori, de efectul expresiv al întregului, de originalitatea abord rii şi de 
num rul lucr rilor, pentru aceeaşi problem  de studii. 

Fiind considerat  un atribut fundamental al lumii, este necesar ca în cadrul orelor de 
educa ie artistico- plastic  s  se întreprind  exerci ii de antrenament pentru a vedea, a privi, a cânta 
şi de a extrage informa ii cât mai multe din lumea înconjur toare. 

Natura trebuie privit  cu mult  aten ie şi dragoste, deoarece ea aduce bucurie şi relaxare 
celui trudit şi solu ii celui care caut . 

Jocul cu culoarea permite copilului şi mai mult s  exprime ceea ce vede, doreşte şi trece prin 
afectivitatea sa. Jocul cu culoarea este jocul apropierii de sensuri multiple ale lumii colorate, dorite, 
efective şi imaginative. 

Copilul preşcolar lucreaz  cu mare pl cere cu acuarele, cu tempera dar şi cu creione colorate 
şi plastilin . În jocul copilului cu pensula, se proiecteaz  lumi deschise spre el şi lumile interioare 
ale universului s u, c utat de mari pictori. 

Realismul intelectual specific desenului tuturor preşcolarilor mai este denumit şi fenomenul 
Rontgen; preşcolarii nu deseneaz  numai ce v d în acel moment sau ceea ce în mod normal este 
vizibil dintr-o anumit  pozi ie sau dintr-un anumit unghi de vedere, ei redau şi lucruri care nu sunt 
vizibile, dar pe care şi le imagineaz . 

Educa ia artistico – plastic  cu preşcolarii implic  o pedagogie deschis  şi liber  care s  
determine dorin a copiilor de a se exprima firesc prin linii şi culori, noi educatoarele trebuie s  
inem seama de faptul c  vârsta preşcolar  este vârsta întreb rilor, a nedumeririlor, a dorin elor de 

cunoaştere, a viselor şi a jocului imaginii cu lumea real , a imagina iei fabuloase şi a bogatei 
fantezii. 



Cunoscând aceste particularit i specifice vârstei preşcolare, educatoarea trebuie s  dispun  
de capacitatea de în elegere a copilului, în jurul lui trebuie s  graviteze toate interven iile formative 
pentru ca el s  se dezvolte frumos sub scutul r bd rii şi al cuget rii iubitoare. 

Dar pentru a reuşi s -i cunoaştem, trebuie s -i ajut m, s -i îndrum m s  p trund  în 
fascinanta lume a culorilor, pentru c , dintotdeauna culorile l-au impresionat pe om. 

Este bine ştiut faptul c , în dezvoltarea sim ului estetic, studiul culorilor r mâne de mare 
importan , pentru c  acest element expresiv-emo ional – culoarea – care amplific  frumuse ea 
desenului, impune un studiu cromatic f cut înc  din gr dini . 

Jocul cu culoarea permite copilului s  exprime prin culoare ceea ce vede, doreşte şi trece 
prin afectivitatea sa, culoarea fiind elementul apropierii copilului de lumi multiple şi colorate, 
dezvoltându-i astfel imagina ia. 

 
 
20. ACTIVIT ILE  EXTRACURRICULARE ÎN GR DINI - EXCURSIA 

 
Prof. Moraru Anca-Elena 

Gr dini a P.P. Nr. 21 
Dr.Tr.Severin, Mehedin i 

 
“S  nu-i educ m pe copiii noştri pentru lumea de azi. Aceast  lume nu va mai exista când 

ei vor fi mari şi nimic nu ne permite s  ştim cum va fi lumea lor. Atunci, s -i înv m s  se 
adapteze.” (Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

 
Activit ile extra colare au un rol important în dezvoltarea personalit ii copiilor, 

dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea copiilor în activit i cât mai variate şi bogate în 
con inut, cultivarea interesului pentru activit i socio-culturale, facilitarea integr rii în mediul 
şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolar  în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi 
corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Micul preşcolar trebuie înv at s  fie receptiv la nou şi s  vibreze în fa a frumuse ilor naturii, 
a lumii, în continu  schimbare, şi s  aprecieze valorile trecutului. 

Excursiile organizate de gr dinit  au multiple valen e de informare şi educare a copiilor . 
Acestea, bine preg tite, sunt atractive la orice vârst  pentru c  se desf şoar  într-un cadru nou, 
stârnesc interes, produc bucurie, faciliteaz  acumularea de cunoştin e, chiar dac  reclam  efort 
suplimentar. 

Mediul de ac iune fiind deosebit, iar tehnicile de instruire altele, contribuie la dezvoltarea 
spiritului de observa ie, îmbun t esc memoria vizual  şi auditiv , formeaz  gândirea operatorie a 
copilului cu calit ile ei de echilibrare, organizare şi obiectivare. 

Prescolarii se deprind s  foloseasc  surse informa ionale diverse, s  întocmeasc  colec ii, s  
sistematizeze date, înva  s  înve e. 

Ac ionând individual sau în cadrul grupului, copiilor li se dezvolt  spiritul practic, 
opera ional, manualitatea, dând posibilitatea fiec ruia s  se afirme conform naturii sale. 

 Participarea efectiv  şi total  în activitate angajeaz  atât scolarii timizi cât şi pe cei slabi, îi 
tempereaz  pe cei impulsivi, stimuleaz  curentul de influen e reciproce, dezvolt  spiritul de 
cooperare, contribuie la formarea colectivului. 

 Prin faptul c  în asemenea activit i se supun de bun  voie regulilor, asumându-şi 
responsabilit i, elevii se autodisciplineaz  . 

 Con inutul didactic al excursiilor este mult mai flexibil şi mai variat decât al activit tilor 
desf şurate în sala de clas , copiii participând cu mult  bucurie şi optimism la aceste ac iuni, 
l rgindu-şi în acest fel orizontul de cunoştin e prin contactul direct cu realitatea. Prin mijloacele 
atr g toare pe care le are la dispozi ie, excursia învioreaz  activitatea şcolar , stimuleaz  
curiozitatea de a descoperi noi fenomene, formeaz  o atitudine ecologic  pozitiv , prilejuieşte tr iri 
adânci ale unor sentimente patriotice. 



 Astfel, cu ajutorul excursiilor şcolare se dezvolt  spiritul de prietenie, de colectiv, de 
disciplin , ini iativ , precum şi deprinderi, proceduri gospod reşti de la vârst  mic , toate acestea 
fiindu-le folositoare în via . 

Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate, posibilit i deosebite s -şi cunoasc  copii, s -
i dirijeze, s  le influen eze dezvoltarea, s  realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al 
înv mântului preprimar - preg tirea copilului pentru  scoala si via . 

Excursiile şi drume iile au un caracter relaxant, contribuind în mod categoric la sudarea 
colectivelor de elevi. Dup  trecerea  anilor, copiii îşi amintesc cu pl cere de întâmpl rile, din timpul 
excursiilor. 

De aceea, cred c  organizarea unor astfel de activit i trebuie continuat , constituind o latur  
de seam  a procesului instructiv - educativ .         

 
 

21. JOCUL CA MODALITATE DE INTEGRARE A COPILULUI HIPERACTIV  
ÎN GR DINI A DE COPII 

 
Profesor Mladin Emilia, Gr dinita Nr.38 Constan a 

 
Suntem înconjurati de cimiliturişi nu pu ine: ne naştem la o anumit  dat  din p rin i pe care 

nu ni-i putem alege, într-un anumit loc mai mult sau mai pu in atractiv, avem dascali pe care nu-i 
putem selecta, suntem foarte juc uşi, curioşi, agita i, fricoşi, timizi şi câte şi mai câte. De ce unii se 
joac  linistit şi paşnic, iar al ii distrug, trec repede de la un joc la altul, de la o juc rie la alta şi sunt 
permanent nemultumiti?De cele mai multe ori, copilul hiperactiv, c ci despre el este vorba, este 
catalogat drept r u c ci face tot posibilul pentru a-i nec ji pe copiii de lâng  el şi pentru a exaspera 
adul ii din jurul lui: educatoare, p rin i, bunici. 

Din primele zile de via  copilul se joac , este vr jit de mişcarea în alb-negru a degetelelor, 
are loc un ritual de descoperire a sinelui. Acesta evolueaz , misterul se amplific , unda de 
cunoaştere se l rgeşte iar jocul devine prieten de nedesp r it al copil riei. Jocul detine un rol 
important în via a copilului începând de la doi-trei ani pentru c îi satisface nevoia de mişcare, de 
colaborare cu al ii. 

Jocul o s -i introduc în cunoaşterea lumii complexe îin care tr iesc, pentru copil sunt multe 
necunoscute, sunt taine care-l aşteapt  pe el, pe el copilul plin de energie, veşnic în c utare, care 
încearc s  p trund  cu neastâmp r, cu sete de cunoaştere: stric şi desface, demonteaz  apoi 
încearc  s  recladeasc întregul, dar nu-i mai iese, uneori este dezam git, n-a g sit ceea ce c uta şi 
se înfurie. Mama îl ceart , tat l strig şi atunci cine s -l mai în eleag . El şi aşa are destule 
probleme. În astfel de situa ii mamele se simt singure, cred c  problemele lor sunt unice, se simt 
înstrzinate de al i p rin i, dau dovada de neîncredere, îşi pierd speran a, se citeşte dezn dejdea pe 
chipul lor.  Este momentul când p rin ii sesizeaz  existen a unei probleme. 

Diagnosticarea copiilor cu ADHD se face de c tre specialişti. Simptomele acestei tulbur ri 
trebuie s  persiste cel pu in şase luni, s  se depisteze înainte de vârsta de şapte ani şi s  se manifeste 
în mai mult de o singur  situa ie de via  pentru a discuta despre hiperactivitate. 

P rin ii trebuie s  constientizeze c  copilul lor are nevoie de mai mult ajutor. Ei vor putea 
face fa  situa iilor dificile legate de educarea copilului lor dac în eleg natura problemei copilului şi 
vor reuşi s  pun în aplicare strategii mult mai eficiente. Ele constau în a identifica pe rând 
comportamentele problematice şi a pune în aplicare metode care contribuie la modificarea lor. 

La copiii cu ADHD este necesar s  facem distinc ia între disciplinare şi pedeaps . Pedeapsa 
se naşte din r zbunare. P rintele ajunge s  recurg  la pedeaps  când simte c  nu mai are resurse. 
Dar din pedeaps  nu înva  nimic decât c  trebuie s  evite situa iile în care este pedepsit. Nu va 
înv a s  nu mai fac  unele lucruri, ci s  evite pedeapsa. A evita pedeapsa la vârsta 
preşcolar înseamn  a ascunde faptele rele de ochii p rin ilor. De aceea se recomand  disciplinarea 
înso it  de dragoste, iar acest lucru implic  fermitate şi nici într-un caz agresivitate. 



Recompensa şi lauda, aprecierea unui comportament pozitiv constituie o modalitate 
miraculoas în înt rirea comportamentului dorit şi în perseverarea acestuia.Încurajarea 
comportamentului dorit va duce la sc derea comportamentelor indezirabile. Este remarcabil efectul 
pe care îl are acest lucru în comportamentul problematic al copilului. 

Dar nu este suficient s -l încuraj m pe copil atunci când face ceea ce dorim, aceasta este o 
condi ie necesar  pentru a schimba repede şi de durat  comportamentul, aceste încuraj ri s  fie 
înso ite de recompense pe placul copilului: s  fie dus la zoo, la spectacol, teatru de p puşi, s  se 
joace mai mult decât de obicei cu cel mai bun prieten, s  i se citeasc  o poveste înainte de culcare, 
s  se culce mai târziu cu 15-25  minute şi altele. 

Stabilirea unor reguli clare îi vor ajuta pe p rin i s  evite impactul negativ al observa iilor pe 
care le fac copilului, iar acestea s  fie realizate în colaborare cu copilul, în acest fel se faciliteaz  
respectarea lor de c tre copil. Nu  trebuie s   existe prea multe reguli, alese cele importante.P rin ii 
copiilor cu hiperactivitate trebuie s  depun  un efort mai mare pentru punerea lor în aplicare, s  
aib  mai mult  r bdare pentru ca rezultatele la aceşti copii apar dup  foarte multe încerc ri.Pentru 
aceşti copii recompensa cea mai eficient  este cea material  sub forma de obiecte, juc rii specifice 
vârstei. Satisfac ia resim it  de copil la aprecierile pozitive ale p rin ilor devin o motiva ie pentru 
repetarea acelui comportament. El are nevoie s  fie sus inut şi sprijinit. 

În disciplinarea copilului, regula de aur o constituie consecven a în aplicarea regulilor, 
cerin elor. Deşi va fi dificil, iar el va încerca s  saboteze munca adultului nu trebuie disperat, ci cu 
perseveren  s -i cerem s  respecte orele de trezire-culcare, activitate, joac , mas , etc. E nevoie de 
timp şi mult  r bdare şi dragoste pentru formarea deprinderilor, iar pentru a accepta acest lucru va fi 
necesar s înv m s  cunoaştem limitele copilului. 

Este important alc tuirea unui program de activit i care urmeaz  s  fie f cute împreun  cu 
copilul. El are nevoie de ajutorul adultului în ac iunea pe care o întreprinde, aceasta trebuie s  fie 
simpl şi uşor de realizat. Indica iile trebuie s  fie clare şi precise.Este important s  fie încurajat şi 
l udat pentru orice încercare a sa, chiar dac  rezultatul e departe de a fi cel dorit. 

O solu ie eficient  de folosire a energiei este practicarea unui sport: dansul sportiv, tenis, 
înotul, şah, plimbarea, alergarea; toate acestea au ca rezultat creşterea capacit ii de concentrare a 
aten iei, determin  un mai bun autocontrol al mişc rilor, au un efect relaxant şi ridic  nivelul stimei 
de sine, atât de fragil  la aceşti copii. 

Jocul este activitatea conduc toare a prescolarului şi totuşi ascunde reguli şi cerinte, 
imagina ie, perseveren , restric ii, ac iuni mintale şi multe altele. În timpul jocului copilul înva  
s în eleag  mai usor, ce estebine şi r u, ce are voie şi ce nu are voie s  fac . La început este foarte 
greu. Aprecierea autocontrolului ac ioneaz  mult în jocul copilului. Copilul hiperactiv iubeşte 
colectivitatea şi se las  uşor antrenat în aceasta. 

Jocul sau elementul de joc posed  calitatea de a poten a eficien a ac iunii educative 
exercitat  asupra copilului, f când ca sarcina didactic  ce i se prezint  s  capete o form  atractiv  
care îi declanşeaz  dori a de a o îndeplini şi de a depune efortul cerut f r  s  fie sim it  ca o 
constrângere sau povar . Putem folosi jocuri de mişcare ca De-a ascunsul, Zboar -zboar !, La 
cine-i m rgica? - jocuri în care copilul este nevoit s  accepte regulile f r  s  realizeze. Prin joc îl 
determin m s  re in  sarcini accesibile, simple, s înve e, s  afle lucruri noi, s  se autoconduc , s  
deprind  a coopera civilizat cu al i copii câştigând în acest mod încrederea în sine şiîn 
ceilal i.Astfel, educatoarea are multe posibilit i de a implica eficient copilul hiperactiv în întreaga 
activitate pe care acesta o desf şoar în gr dini .    
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22. EDUCA IA PENTRU SCHIMBARE ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII 
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Este adevarat c  adesea  este dificil a privi din alt  perspectiv  situa ia, ştiut fiind faptul c  

suntem eticheta i ca unul dintre cele mai conservatoare segmente sociale, îns  în m sura în care 
conştientiz m fiecare dintre noi acest lucru, putem g si mijloace pentru a determina schimbarea  
mentalit ii noastre, iar acest “clic” apare în momentul în care intr m în contact  cu cei din jurul 
nostru. De aceea este important s  în elegem c  via a este o continu  înv are şi experimentare, iar 
evolu ia fiec ruia dintre noi e strâns legat  de modul în care percepem aceast  realitate. 

Când intr  în ciclul preşcolar, copiii vin din medii diferite, cu deprinderi mai mult sau mai 
pu in dezvoltate, cu un volum mai mic sau mai mare de cunoştin e pentru ca la sfârşitul ciclului 
preşcolar to i s  ajung  a poseda cunoştin e, priceperi şi deprinderi conform obiectivelor cadru ale 
fiec rui domeniu experen ial, îns  nu to i copiii sunt la fel de înzestra i, aşa cum niciun adult nu 
poate excela în toate domeniile de activitate. Rolul nostru este acela de a crea condi ii de dezvoltare 
pentru fiecare în func ie de capacit ile pe care le posed , de a-i ajuta s -şi canalizeze curiozitatea 
înn scut  spre descoperirea lumii înconjur toare şi de a le dezvolta acele capacit i care s  le 
permit  adaptarea într-o lume în continu  schimbare. Spiritul de ini iativ , curajul de a c uta şi g si 
solu ii, încrederea în for ele proprii, perseveren a, spiritul de responsabilitate, sunt câteva dintre 
calit ile care le vor servi în viitor şi pe care avem sarcina s  le cultiv m şi s  le dezvolt m. De 
aceea întreg ansamblul de strategii educa ionale trebuie alese astfel încât s  asigure atingerea 
acestui obiectiv. 

Este  necesar ca p rin ii şi educatorii s  înt reasc  misiunea lor de transmi tori de valori. 
Pentru a sprijini schimbarea spre o societate mai s n toas  trebuie s -i educ m luand in considerare: 
solidaritatea, dreptatea, toleran a, pacea, libertatea, sinceritatea, etc. Acestea sunt câteva dintre 
valorile posibile spre a fi dezvoltate, dar fiecare presupune multe altele: respectul, generozitatea, 
loialitatea, sim ul r spunderii, cinstea . 

Valorile ne ajut  s  ieşim din noi înşine, s  ne gândim la ceilal i, s  ne d m seama c  lumea  
nu se sfârşeşte cu noi, c  exist  ceva mai mare şi mai important. 

Prin formele sale specifice, activitatea educativ  şcolar  şi extraşcolar  dezvolt  gândirea 
critic  şi stimuleaz  implicarea tinerei genera ii în actul decizional în contextul respect rii 
drepturilor omului şi al asum rii responsabilit ilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioz  
lucrativ  între componenta cognitiv  şi cea comportamental .  

 
 

23. COMUNICARE DIDACTIC  
 

Educatoare:Zaharia Elena 
Gradini a Cu P.P. Nr.2 Barlad 

 
Un comunicator (şi prin extensie cadrul didactic, ce se contureaz  pornind de la calit ile 

sale de bun comunicator) trebuie s  reuşeasc  s  descifreze inten iile de comunicare proprii, 
respectiv ale celorlal i. Aceast  desluşire a inten iilor se poate realiza fie în etapa premerg toare 
actului de comunicare, fie în timpul conversa iei. În acest sens, trebuie s  amintim faptul c  un 
fundament al succesului comunica ional este egalitatea dintre partenerii de comunicare. 
Interlocutori trebuie s  se adreseze unul altuia de pe aceeşi treapt , nu trebuie s  existe discriminare 
între ei; orice antipatie, tendin  de evaluare, de control al situa iei nu duce decât la instaurarea unui 
climat defensiv, ceea ce se va finaliza treptat în încetarea comunic rii, respectiv în eşecul 
rela ion riz rii. Perceperea diferen iat  a interlocutorilor, respectiv a elevilor sau încercarea de a 



încadra fiecare interlocutor într-un anumit tipar al perfec iunii imaginat de noi (complexul lui 
Pygmalion), atitudinea de a judeca persoanele din jurul nostru dup  prima impresie sau dup  
impresii auzite sunt doar obstacole ale comunic rii. De asemenea, atribuirile excesive (interne sau 
externe) sau stereotipurile ne transform  doar în nişte actori pe planul actului de comunicare. De 
exemplu, am avut uneori tendin a s  judec anumite persoane din perspectiva celorlal i f r  s  
cunosc în prealabil interlocutorii mei.  

În actul de comunicare didactic , comunicarea interpersonal  eficient  presupune atât 
franche e (ca marc  a autodezv luirii şi a men inerii stimei de sine), ascultare empatic , solidaritate 
şi egalitate. Pentru ca actul de comunicare s  se catalizeze, s  se încadreze într-un tipar al coeren ei 
şi al conciziei, interlocutorii trebuie s  îndeplineasc  şi rolurile de ascult tori. Ascultarea nu trebuie 
s  ia forma unui exerci iu al egocentrismului sau al pasivit ii deoarece rela ionarea între vorbitori 
trebuie s  se coordoneze cu empatia dintre cei doi. Un punct forte al portretului personal de 
comunicator este ascultarea, sub forma ei empatic , prin care pot s  m  identific cu interlocutorul 
meu, pot s  v d situa ia şi din perspectiva lui. Gestionarea interac iunii semiotice, respectiv 
echilibrul dintre emiterea mesajului, autodezv luirea şi ascultarea, congruen a verbal-nonverbal şi 
conştientizarea şi reglarea imaginii produse, dar şi stimularea interlocutorului sunt obiectivele 
primordiale ale des vârşirii actului de comunicare.  

Prin urmare, comunicarea, sub diferitele ei aspecte, verbal  şi nonverbal , este unul dintre 
elementele definitorii ale fiin ei umane, care trebuie s  se formeze pe fundamentul ra iunii, 
onestit ii, empatiei, egalit ii. Fiecare dintre interlocutori are responsabilitatea de a rela iona cu 
receptorul s u, nu trebuie s  îşi focalizeze aten ia numai pe con inutul mesajului. O situa ie de 
comunicare eficient  va avea şi un feedback pe m sur , un r spuns metacomunica ional 
corespunz tor, pentru c , prin excelen , comunicare didactic   se defineşte ca interven ie complex  
cognitiv , afectiv , atitudinal  în procesul de instruire, compensare, recuperare. 
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24. ACTIVIT ILE MUZICALE DIN GR DINI  
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Gr dini a P.P.Nr.25 Baia Mare 
 

Pentru a forma deprinderi în domeniul muzical la preşcolari este nevoie s  fie ajuta i s  şi le 
dezvolte şi s  li se dea posibilitatea s  creeze ceva frumos pentru cei din jur. Şi cum vom reuşi asta 
dac  nu prin sensibilizarea preşcolarului fa  de frumos şi aici ne referim la cậntec, joc, mişcare, 
activit i care exprim  domeniul muzical. Cu ajutorul activit ilor din domeniul artelor plastice, 
cum ar fi muzica, dansul, jocul, cậntecul, poezia, sunt exprimate buna dispozi ie, voioşia, bucuria de 
via , de ac iune sau chiar cerin a de mişcare. 

La preşcolari muzica trezeşte o sensibilitate aparte, este un domeniu foarte pl cut pentru ei 
deoarece este accesibil pentru vậrsta lor. Cậntecele care se înva  în gr dini  îi influen eaz  pozitiv 
pe preşcolari, le trezesc bogate disponibilit i afective şi-i fac s -şi creeeze impresii frumoase 
despre via . Individual sau în grup, în cadrul activit ilor de înv are sau în cadrul celor 
extraşcolare, educatoarea le prezint  diverse cậntece preşcolarilor pe care aceştia şi le însuşesc pe 
diferite tematici. Pentru a înv a cật mai uşor cậntecele educatoarea creaz  o atmosfer  cật mai 
pl cut , folosindu-se de imagini adecvate pentru a sugera cật mai bine con inutul cậntecelor. Atunci 



cậnd se prezint  titlul cậntecului, educatoarea va face referire la tema activit ii, dac  este în 
programul de diminea , sau se va anun a la ce serbare sau eveniment îl vor cậnta copiii, iar apoi se 
va trece la familiarizarea acestora cu con inutul cậntecului. 

Jocurile cu text şi cật sau jocurile muzicale sunt altfel de activit i îndr gite de preşcolari. 
Acestea se folosesc în activit ile de dezvoltare personal , ca şi tranzi ii, în activit ile pe domenii 
experien iale, chiar şi cele liber alese de copii sau în cadrul serb rilor gr dini ei sau în cadrul unor 
activit i demonstrative. Jocurile cu cậnt sunt un tot unitar cu textul, melodia şi mişcarea. Toate 
mişc rile realizate de copii trebuie s  se raporteze la cậntec, la ce exprim  el şi este nevoie s  se 
respecte anumite etape, cum ar fi, educatoarea s  cậnte muzica jocului, s  prezinte jocul şi regulile 
lui, s -i ini ieze pe copii în exersarea jocului şi înv area ac iunii lui. 

 În func ie de combinarea sarcinii muzicale cu regulile de joc şi elementele de joc, jocurile 
muzicale se pot grupa în diferite feluri, cum ar fi jocuri muzicale care se desf şoar  dup  versuri şi 
const  în redarea ritmic  a unor versuri prin b t i din palme sau cu ajutorul unor instrumente 
muzicale, jocuri ce se realizeaz  dup  o melodie cunoscut , jocuri de recunoaştere prin identificarea 
unui cậntec sau melodie cunoscut  de copii sau jocuri realizate dup  o sarcin  dat  de educatoare 
sau de c tre copii, cum ar fi s  se deplaseze dup  b taile într-un instrument muzical. 

 Audi iile muzicale fac parte şi ele din activit i muzicale şi sunt realizate cu ajutorul 
calculatorului, dvd-lui sau casetofonului, de diferite feluri şi pe diverse tematici, în diferite 
momente ale zilei sau integrate în cadrul serb rilor pentru acompaniamentul ritmic sau melodic a 
unor cậntece interpretate de copii.  

Dac  ne referim la serb ri, prin intermediul lor copiii îşi pot exprima latura artistic , iar 
con inutul lor cuprinde o tematic  stabilit  de educatoare în func ie de scopul urm rit, de 
evenimentul c ruia îi este destinat sau perioada cậnd se organizeaz . În cadrul acestora sunt 
prezentate unele povestiri sau poezii prin care sunt puse în eviden  unele valori morale, cinstea, 
dreptatea, h rnicia, etc. Pe care copiii şi le însuşesc. Prin intermediul acestui gen de activitate copiii 
îşi dezvolt  şi exprimarea corect  şi expresiv  a limbii romậne, şi cunoaşterea unor lucr ri literare 
prin care s -şi însuşeasc  no iuni şi concepte despre lume sau locurile în care tr im. 

Pentru o serbare reuşit  educatoarea va fi nevoit  s  preg teasc  un montaj literar-artistic 
bine ales, s  stabileasc  un generic ce cuprinde cậntece, texte sau poezii cu priz  la copii, adecvate 
fiec rei vậrste şi care s  nu dep şeasc  un interval de circa 45 de minute. Con inutul unui montaj 
literar, a unei scenete de exemplu, trebuie s  fie în raport cu timpul necesar dersf şur rii, nu prea 
mare ca intindere, circa 15 minute. În acest timp copiii vor fi înv a i s  prezinte anumite mişc ri 
scenice în func ie de rolul s u, de con inutul de idei exprimate şi vor fi aşeza i de educatoare dup  
con inutul scenetei. Prin modul de interpretare a unor senete scurte, fabule, dramatiz ri, etc. 
preşcolarii promoveaz  adev rate spectacole de teatru, ei fiind micii actori veni i pe scen  s  
încậnte şi s  bucure publicul. La grupa mare, dar nu numai, copiii sunt foarte încậnta i s  prezinte 
anumite momente din via a lor prin intermediul serb rilor de genul ,,Hai s  facem o serbare” sau 
prin intermediul unor basme dramatizate ca : ,,Fata moşului şi fata babei”. În cadrul serb rilor mai 
pot fi puse în eviden  unele dansuri tematice printr-o coregrafie adecvat . Aici se manifest  un 
interes deosebit pentru dansurile populare care sunt puse în eviden  cu ajutorul unor paşi simpli de 
hor , sậrb , alunelul, prin care sunt puse în valoare tradi iile rii noastre. Activitatea coregrafic  se 
foloseşte şi în cadrul dansurilor tematice pe care educatoarea le preg teşte cu copiii şi care sunt 
prezentate cu diverse ocazii, nu numai în cadrul serb rilor, ci şi în cadrul unor proiecte, în cadrul 
unor vizite, în cadrul unor concursuri, a unui program artistic dedicat unor invita i ai unit ii, la 
lansarea unor proiecte sau cu diverse ocazii. 

În toate activit ile muzicale educatoarea are rolul de animator, copiii sunt ,,actorii”, iar 
acestea trebuie s  se desf şoare într-o ambian  pl cut , destins , dar care impune şi respect, 
disciplin  şi sarcini corect realizate. Putem spune c  am atins scopul educa iei muzicale numai cậnd 
copilul şi-a format unele deprinderi şi şi-a însuşit anumite interese din domeniul muzicii. Prin 
educa ie muzical  copilul îşi dezvolt  capacit ile cognitive, afective, îşi dezvolt  aptitudinile şi 
înva  s  fie încrez tor şi s  rela ioneze cu cei din jur. Copiii îşi exprim  emo iile şi sentimentele 



prin intermediul activit ilor muzicale deoarece recep ioneaz  chiar ei con inutul afectiv al muzicii 
şi îşi pun în valoare munca prin încrederea în for ele proprii. 

Deoarece educa ia muzical  este un proces destul de complex şi are ca scop dezvoltarea la 
copii a sensibilit ii estetice, iar prin cậnt, joc, dans, mişcare, copilul s -şi dezvolte capacitatea sa de 
exprimare, de receptare şi redare muzical . Cunoştin ele, priceperile şi deprinderile se dobậndesc în 
gr dini  prin audierea, studierea şi asimilarea în ritm propriu a repertoriului na ional şi universal 
care alc tuiesc activit ile muzicale incluse în programa şcolar . Prin activit ile muzicale 
desf şurate în gr dini  se urm reşte creşterea bunei dispozi ii, dezvoltarea auzului şi a vocii, a 
sim ului melodic, a ritmului, a dansului, a armoniei, formarea gustului estetic, sensibilizarea pentru 
art , pentru frumos. 

Şi în încheiere vom folosi un citat celebru pentru a reda importan a deosebit  a activit ilor 
muzicale desf şurate în gr dini : ,,e nevoie de educa ie muzical  pentru oameni mai s n toşi şi mai 
inteligen i” (Eduard Kunz). 
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Metodele interactive de grup sunt modalit i moderne de stimulare a înv rii experen iale, 

de exersare a capacit ilor de analiz , de dezvoltare a creativit ii copiilor. Specific acestor 
metodeeste faptul c  ele promoveaz  interac iunea dintre pre colari, schimbul de idei, de cuno tin e, 
asigurândun demers interactiv al actului de predare-înv are-evaluare. Prin folosirea acestor 
metode,pre colarii depun un efort intelectual, de exersare a proceselor psihice, de abordare a altor 
demersuriinterdisciplinare prin studiul mediului concret i prin corela iile elaborate interactiv, în 
care î i asum responsabilit i, formuleaz  i verific  solu ii. 

De asemenea, aceste metode activeaz  to i copiii i le dezvolt  comunicarea, creativitatea, 
independen a în gândire i ac iune, îi ajut  s  ia decizii corecte i s  argumenteze deciziile luate. 

Aceste metode presupun respectarea particularit ilor de vârst , îmbinarea diferitelor forme 
de activitate, îmbinarea muncii individuale cu munca pe grupuri i activitatea frontal , evaluarea 
corect  arezultatelor ob inute i reconstituirea rela iei educatoare-copil. Metodele de înv are activ  
implic copiii în procesul de înv are în sensul form rii lor ca participan i activi la procesul de 
educare, astfelfiind ajuta i s  în eleag  lumea în care tr iesc i s  aplice în diferite situa ii de 
înv are ceea ceau înv at. Aceste metode sunt folosite din ce în ce mai mult în practica 
educa ional  al turi de celetradi ionale ori în combina ie cu acestea. 

În continuare voi prezenta câteva metode moderne pe care le-am folosit în cadrul 
activit ilorde educare a limbajului desf urate în gr dini : 

Brainstormingul , în traducere direct  „furtun  în creier, sau „asalt de idei” este o metod  
pecare am folosit-o pentru a ajuta copiii s  emit  cât mai multe idei pentru solu ionarea unor 
probleme, f r  a critica solu iile g site. Aceast  metod  am utilizat-o frecvent în activit ile de 
dezvoltarea limbajului pentru a da frâu liber imagina iei copiilor i a le dezvolta capacit ile 
creatoare. Curezultate bune am folosit brainstormingul în cadrul povestirilor create dup  un tablou, 
sau un ir deilustra ii, în lecturile dup  imagini, convorbiri i jocuri didactice. 



Bula dubl  - este o metod  de predare-înv are, u or de aplicat, care grupeaz  asem n rile i 
deosebirile dintre dou  obiecte, fenomene, idei, concepte etc. . Ea este reprezentat  grafic dindou  
cercuri mari în care se a eaz  câte o imagine care denume te subiectul abordat. De cele dou  cercuri 
mari se afl  rela ionate prin linii alte cercuri mici situate între cercurile mari în care se 
specific asem n rile, iar în cercurile exterioare se specific  caracteristicile fiec rui termen, 
particularit ilesau deosebirile. 

Explozia stelar  este o alt  metod  pe care am folosit-o în procesul instructiv educativ. 
Esteo metod  de stimulare a creativit ii i o modalitate de relaxare a copiilor. Ea se bazeaz  pe 
formulareade întreb ri pentru rezolvarea de probleme. Am folosit aceast  metod  cu bune rezultate 
înactivit ile de lecturi dup  imagini, convorbiri, memoriz ri, povestiri. Ca material didactic am 
folosito stea mare, cinci stele mici de culoare galben , cinci s ge i ro ii i jetoane. Pe stelu a mare 
ama ezat o imagine legat  de tema abordat , iar pe cele cinci stelu e mici am scris câte o întrebare 
detipul CE?, CINE?, UNDE?, DE CE?, CÂND?.Prin folosirea acestei metode, am urm rit 
dezvoltarea poten ialului creativ al pre colarilor,familiarizarea lor cu strategia elabor rii de întreb ri 
de tipul prezentat mai sus, exersarea capacit iiacestora de a alc tui propozi ii interogative pe baza 
con inutului unor imagini i nu în ultimul rândrezolvarea problemelor prin g sirea r spunsurilor la 
întreb rile adresate. 

Diagrama Venn este o metod  interactiv , de fixare, consolidare i evaluare a 
cuno tin elor.Aceast  metod  are o larg  aplicabilitate i am folosit-o cu succes în activit ile de 
observare, povestiri,convorbiri, jocuri didactice, etc. Diagrama Venn este format  din 2 cercuri care 
se suprapunpar ial. În spa iul care intersecteaz  cele dou  cercuri am a ezat, desenate sau scrise, 
asem n riledintre dou  obiecte, idei, concepte, iar în cele dou  cercuri am a ezat aspectele specifice 
ale acestora. Pentru fixarea i evaluarea cuno tin elor copiilor, am folosit aceasta metod  în 
activit ile depovestire, convorbire, etc. 

Tehnica ciorchinelui - este o tehnic  de predare-înv are care încurajeaz  pe copii s  
gândeasc liber i deschis, este o metod  brainstorming neliniar  care stimuleaz  g sirea 
conexiunilordintre idei. „Ciorchinele” const  în utilizarea unei modalit i grafice de organizare a 
brainstorminguluipentru a ilustra rela iile, conexiunile dintre idei, o modalitate de a construi 
asocia ii noi de ideisau de a releva noi sensuri ale ideilor.„Ciorchinele” ca metod  se poate folosi 
atât în evocare cât i în reflexie, fiind o tehnic  flexibil care se poate utiliza atât individual cât i în 
grup. Când se aplic  individual, tema pus  în discu ietrebuie s  fie familiar  elevilor care nu mai pot 
culege informa ii i afla idei de la colegi. Folosit în grup, aceast  tehnic , d  posibilitatea fiec rui 
elev s  ia cuno tin  de ideile altora, de leg turile i asocia iile dintre acestea. 

Turul galeriei - este o metod  de înv are prin colaborare care încurajeaz  exprimarea 
propriiloridei i opinii dar i a p rerilor cu privire la solu iile de rezolvare a unei probleme sau 
efectuarea unor sarcini de c tre colegii lor, membrii ai celorlalte grupuri. 

Pe lâng  metodele interactive prezentate mai sus, cu rezultate bune am mai folosit i alte 
metodecum sunt: metoda cubului, tehnica blazonului, p l riuțele gânditoare, studiu de caz etc.  

Una dinte cele mai atractive metode, în ton cu evolu ia informaticii, este înv area cu 
ajutorulcalculatorului. Copiii sunt entuziasma i de jocurile ce solicit  capacit ile de recunoa tere 
aliterelor, împ r irea cuvintelor în silabe etc . Din acela i motiv, le plac pove tile care sunt 
prezentatepe calculator sub forma filmelor de desene animate i plan ele cu personaje ce le propun 
s aleag  ce se potrive te, s  coloreze îmbr c mintea acestora dup  preferin e. Se mai pot folosi 
jocurice solicit  capacitatea de concentrare, c utarea i g sirea solu iilor potrivite, a drumului 
potrivitpentru personajul preferat. 

Prin toate aceste metode, am urm rit urm toarele: s  dezvolt m copiilor spiritul de 
ini iativ ,de independen  în ac iune (în alegerea temelor din pove tile cunoscute), s  educ m 
capacitateacopiilor de a reda prin joc tr s turile care definesc un personaj, prin sublinierea 
tr s turilor pozitivede caracter, s  dezvolt m expresivitatea exprim rii, s  form m obi nuin a 
copiilor de a subordonainteresele personale celor colective, s  aprofundam mesajului etic transmis 
prin basme/pove ti. 
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26. DEZVOLTAREA CREATIVIT II PRIN JOCURI DIDACTICE 
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Gradini a cu program prelungit nr. 2 Aiud 
 

Ideea dezvolt rii creativit ii copiilor pus  insistent în ultima vreme, pune educatorului o 
serie de probleme privind modul de manifestare a creativit ii, factorii şi metodele de stimulare a 
creativit ii,modalit i de evaluare a crea iilor plastice ale copiilor. 

Preşcolaritatea este vârsta la care este imperios necesar  stimularea poten ialului creativ al 
copilului, necunoscut sau neexprimat înc , prin cunoaşterea şi încurajarea aptitudinilor, prin 
mobilizarea resurselor existente şi prin sus inerea manifest rii lor printr-o mobilizare intrinsec . De 
la aceast  vârst  trebuie cultivate unele valori: originalitatea, perseveren a, interesele cognitive, dar 
şi artistice. 

Jocul este domeniul principal în care se manifest  şi se exerseaz  imagina ia, climatul 
psihologic cel mai favorabil al copilului preşcolar pentru a se forma armonios. Prin joc copilul ne 
d ruieste tot ce are el mai bun, atat ca for e fizice, cât şi ca valori morale. El contribuie la formarea 
personalit ii copilului şi creeaz  o ambian  de cooperare. Jocul este un mijloc foarte important de 
dezvoltare psihic multilateral  a copilului, devenind pe parcurs o form  de activitate tot mai 
complex .   

Datorit  schimb rilor care se produc în psihicul copilului, jocul prezint  o serie de 
particularit i caracteristice Jocul este cea mai sigur  cale de acces la sufletul copilului, ocupând o 
pozi ie privilegiat  la aceast  vârs . Îmbinând armonios blânde ea cu exigen a, am c utat ca, prin tot 
ceea ce fac s  trezesc dorin a copilului de a deveni el însuşi creator de frumuse i. Pornind de la 
premisa ca jocul mobilizeaz  personalitatea copilului, am g sit în acesta un excelent mijloc de a 
fructifica, stimula şi consolida imagina ia debordant  a preşcolarului.  

 Unul din obiectivele fundamentale ale reformei înv mântului se refer  la dezvoltarea 
personalit ii copilului integrat în sistemul educa ional, în componentele creativit ii, libert ii de 
gândire şi ac iune. Nou , dasc lilor, ne revin sarcinile de a viza organizarea activit ii, oferindu-le 
informa ii şi sugestii, încurajându-i s  participe sau s  le oferim ajutorul atunci când este necesar. 
Preşcolaritatea reprezint  vârsta la care este imperios necesar  stimularea poten ialului creator al 
copiilor, necunoscut sau neexprimat înc .  

Creativitatea didactic  este o form  de lucru în echip  ( educatoare – copil) prin care 
educatoarea foloseşte o strategie didactic  novatoare care induce copilului o stare generatoare de 
produse şi idei noi într-un context dat.  

Odat  cu venirea la gr dini  experien a de via  a copilului se îmbog eşte, ceea ce 
stimuleaz  dorin a de comunicare şi de cunoaştere. ,,De ce?” – ul este tot mai frecvent între copii, 
pe de o parte şi educatoare şi p rin i pe de alt  parte, dup  informare şi în elegare copilul simte 
nevoia s  reproduc , s  demonstreze ce a re inut, manifestare care-l situeaz , crede el, pe o treapt  
superioar  de vârst , în fa a celor ce-l ascult  şi cu care poart  conversa ie. Stimularea acestei 
dorin e de comunicare este deosebit de important  înc  de la gr dini  şi se cere accentuat  pe 
m sur  ce copilul creşte.  



Succesele ob inute în aceast  direc ie influen eaz  şi în formarea personalita ii copiilor; cei 
care au deprinderea de comunicare, la nivelul vârstei lor sunt mai activi, mai siguri pe ei, cap t  
încredere în ceea ce fac. Ceilal i sunt retraşi, timizi, ascult  interioriza i.  

Elaborarea strategiilor creative se impune cu necesitate în primul rând în dezvoltarea 
vorbirii, deoarece limbajul reprezint  nu numai un proces care se dezvolt  spectaculos, ci 
instrumentul prin care se asimileaz  experien a personal  şi care influen eaz  şi este influen at de 
toate procesele psihice. Insuşirea limbajului este întotdeauna legat  de experien a personal  direct  
a copiilor Activit ile de educarea limbajului ofer  forme variate de îmbog ire a vocabularului 
copiilor, de formare a exprim rii corecte orale, de stimulare a creativit ii acestora, ceea ce le 
situeaz  printre activit ile cu pondere important  în formarea copiilor în preg tirea lor pentru via . 
Îns  nu doar prin activit ile de educarea limbajului ca mijloc de comunicare şi gândire, s -i 
dezvolte spiritul de observa ie, s -şi cultive deprinderea de a gândi , s -şi dezvolte imagina ia 
reproductiv  şi creatoare şi, implcit, s -şi dezvolte creativitatea. 

Gr dini a trebuie s  se adapteze fiec rui copil în parte, încurajând creativitatea. Educatoarea 
va deveni ,,antrenor’’ iar activit ile ,,experin e de înv are’’. Desigur, pân  la dezvoltarea 
creativit ii putem ac iona asupra componentelor acesteia: noutatea, spontaneitatea, ingeniozitatea, 
flexibilitatea, etc. Activit ile trebuie s  fie stimulative, provocatoare, interesante, pl cute, chiar 
amuzante. Copiilor le face o deosebit  pl cere s  participe la aceste activit i, iar rezultatele sunt 
deosebite.  

Cu minim de efort, dar ceva bun voin  şi o mig loas  proiectare a activit ilor, toate 
categoriile de activit i pot deveni în orice moment un teren propice dezvolt rii gândirii creatoare. 
Am ales câteva jocuri despre creativitate pe care le-am aplicat la clas  iar rezultatele au fost peste 
aştept ri. S-a dovedit astfel c  posibilitatea de creativitate a copiilor este practic inepuizabil .  

 
Jocul compara iilor 
 
Se alege un cuvânt în func ie de tema abordat  şi se cere s  se g seasc  un termen de 

compara ie (ex.: ,,Furnica este ca.......” ). Se încurajeaz  copiii s  g seasc  compara ii cât mai 
interesante, una, dou , chiar mai multe. 

Compara iile au fost dintre cele mai variate: ,,o gr un  mic ’’, o buc t reas  harnic ’’, ,,un 
piticot’’, ,,o s mân  de mac’’, ,,o firimitur ’’, ,,un robot care munceşte neîncetat’’  

 
Lucruri şi numere  
 
Copiii stau aşeza i în semicerc, cu fa a spre educatoare. Aceasta strig  un num r şi indic  un 

copil. Copilul trebuie s  r spund  imediat, cu un cuvânt sau cu o propozi ie asociat  cu num rul. 
Nereuşitele fiec ruia sunt notate. La trei nereuşite sau mai pu ine, copilul este eliminat.    

        Exemple de asocieri:  
7 – zilele s pt mânii, piticii din poveste 
 4 – anotimpuri, s pt mâni ale lunii 
 1 – lun , soare, mama, tata, inim , nas, gura  
2 – urechi, ochi, mâini, picioare 
 5 – zilele lucr toare ale s pt mânii, degete la o mân  
 3 – iezii din poveste  
 
Întreb ri rapide  
 
Copiii stau aşeza i în cerc. Conduc torul jocului st  în centru şi arunc  o minge oric rui 

copil din cerc, în timp ce îi adreseaz  o întrebare dintr-o tem  aleas  de educatoare. Dac  copilul 
r spunde la întrebare pân  când conduc torul jocului num r  pân  la 10 îi va lua locul în centrul 
cercului şi va pune o alt  întrebare. Dac  nu ştie r spunsul, va fi eliminat din joc.  

 



Cuvântul interzis 
 
Acest joc care se poate desfşura cu toat  grupa sau în perechi. Se cere copiilor ca la 

întreb rile conduc torului de joc s  r spund  în aşa fel încât s  nu foloseasc  cuvântul ales - 
interzis.  

Exemplu: cuvântul interzis este ,,prim vara”. 
 Întrebare: - Când se topeşte z pada?  
R spuns: - În anotimpul când înfloresc ghioceii. 
 Întrebare: - Când înfloresc ghioceii? 
 R spuns: - Când se apropie Ziua de 8 Martie. 
 Întrebare: - Când vin p s rile c l toare? 
 R spuns: - Atunci când înfloresc pomii.  
 
Lan ul  
 
Primul juc tor spune un cuvânt, iar urm torul juc tor trebuie s  spun  un alt cuvânt care 

începe cu ultimul sunet al primului cuvânt. Cel de-al treilea juc tor trebuie s  spun  un cuvânt care 
începe cu ultimul sunet al cuvântului anterior. Sunt elimina i juc torii care nu g sesc cuvântul 
potrivit.  

 
Cuvântul îşi caut  rudele  
 
Pornind de la un cuvânt dat, copiii vor g si cuvinte înrudite cu acestea. P dure: p durice, 

p durar, p dure  Copil: copil ros, copil ire, copilaş,  
Jocul didactic imprim  activit ii didactice un caracter viu şi atr g tor, induce o stare de 

bun  dispozi ie, de veselie şi de bucurie, de divertisment si de destindere care previne monotonia şi 
oboseala. 

  
Bibliografie :  

1. Rafila Cotuna—Locul şi rolul jocului didactic în înv are 
2.Miron Ionescu, Ioan Radu—Didactica modern , Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2005 
3. Avram, I., (2000), Cartea educatoarei, Ed. Tipomur, Tîrgu-Mureş;  
4. Bocoş, M., (2007), Teoria şi practica cercet rii pedagogice, Editura Casa C r ii de Ştiin , Cluj-
Napoca ;  
5. Bocoş, M., Catalano, H., Avram, I., Someşan, E., (2009) Pedagogia înv mântului preşcolar. 
Instrumente didactice Editura Presa Universitar  Clujean , ClujNapoca;  
6. Cerghit, I. ( 2007). Metode de înv mânt.Ed. a IV-a. Iaşi : Polirom ;.  
7.Cucoş, C. ( 2002). Pedagogie. Ed. a Il-a. Polirom, ClujNapoca 

 
 

27. ACTIVIT I INTEGRATE ÎN GR DINI A DE COPII 
 

Educ. Grasu Iulica 
Gradinita Nr. 7 Motru 

 
„ Nu da copilului nicio lec ie prin simple cuvinte, 

el trebuie s  înve e numai din explica ii !” 
 (  JJ Rousseau ) 

 
Preşcolaritatea este cel mai bun moment al vie ii în care se pot forma abilit i importante de 

baz , pentru: muzic , sport, limbi moderne, dar şi capacit i de gândire şi comunicare necesare 
înv rii şcolare de mai târziu. Procesul  instructiv - educativ pe care îl desf şur m în gr dini  



permite fiec rei educatoare  punerea în valoare a propriei experien e didactice, prin activit i 
educative cu caracter integrat şi cu o abordare complex  a con inuturilor. 

Predarea integrat  a cunoştin elor este considerat  o strategie modern  de organizare şi 
desf şura a con inuturilor, iar conceptul de activitate integrat  se refer  la o activitate în care se 
îmbr işeaz  metoda de predare – înv are a cunoştin elor îmbinând diverse domenii şi constituirea 
deprinderilor şi abilit ilor preşcolarit ii. 

Reuşita acestor activit i se bazeaz  pe un scenariu unitar  foarte bine întocmit de c tre 
educatoare, cu obiective clare, cu o repartizare a sarcinilor zilnice în fiecare sector  de activitate şi 
asigurarea  unei palete variate de op iuni care duc la atingerea obiectivelor propuse. 

Scenariul începe întotdeauna cu o întâlnire în grup, motivul fiind o poveste, o întâmplare sau 
un personaj şi chiar dac  acele con inuturi apar in unor domenii diferite, au totuşi un subiect comun 
care urmeaz  s  fie studiat în urma realiz rii obiectivelor propuse. Integrarea se va face prin 
împlinirea într-un scenariu bine închegat a con inuturilor corespunz toare celor dou  arii curriculare 
implicate. Evident, con inuturile  propuse au un subiect comun, care urmeaz  a fi investigat şi 
elucidat în urma parcurgerii acestora şi a realiz rii obiectivelor propuse. 

Foarte important este faptul c  înv area se  realizeaz  prin efortul propriu al copiilor. În 
realizarea corespunz toare  a proiectului trebuie s  inem seama de cele trei etape ale unei activit i 
, r spunzând celor trei  întreb ri; 

1. Ce ştim deja? ( educatoarea ini iaz  o discu ie în care copiii vor fi întreba i ce anume 
cunosc deja în leg tur  cu tema) 

2. Ce dorim s  ştim ( Ce v-a i dori s  şti i despre ?...) 
3. Ce am înv at ? ( r spunsul la aceast  întrebare pentru educatoare s  realizeze evaluarea 

individual  a copiilor)  
Activit i integrate  nu sunt alte activit i , ci cele  pe care noi le proiect m calendaristic 

conform planului de înv mânt sus inute de experien a cadrului didactic. Am organizat şi 
desf şurat activit i integrate generate de subiecte stabile planificate pentru tot timpul anului cum ar 
fi : Flori – plante ( dup  anotimpuri); Animale ( domestice, s lbatice) ; Fructe ( dup  anotimpuri); 
Evenimente istorice ( 1 decembrie, 24 Ianuarie) , Fenomene ale naturii; Tradi ii – obiceiuri sau 
subiecte dinamice ce se eviden iaz  la un moment dat  trezind puternic interesul  şi aten ia copiilor. 
Astfel de activit i le-am desf şurat şi dup  un scenariu elaborat de mine şi care a început cu 
întâlnirea de grup ini iat  în fiecare zi, ce se poate realiza sub forma unei povestiri, a întâlnirii ce se 
poate realiza sub forma unei povestiri, a întâlnirii cu un personal îndr git, cu vizita unei persoane 
adulte ce poate fi : înv tor, medic, poli ist, etc., prezen a unui animal sau o întâmplare tr it  în 
zilele cât au fost liberi sau în vacan , un eveniment social sau eveniment  special petrecut în familie 
etc. 

Activit ile din gr dini  pot fi desf şurate integrat dup  scenarii zilnice cu generice distincte 
care reunesc activit i comune şi la alegere dar din zona respectiv   sau prin care se reg sesc 
fragmentele de activit i dintr-o s pt mân  cu generice de zi, respectând tema şi subtema 
s pt mânii. Diversitatea şi varietatea materialelor încurajeaz  copiii s  se manifeste, s  observe, s  
gândeasc , s -şi exprime ideile, s  interpreteze date, s  fac  predic ii. Activit ile integrate se pot 
desf şura fie frontal, fie pe grupuri ajungând pân  la individual. Dintre activit ile pe care le-am 
desf şurat frontal îmbinate cu microgrupuri şi individual, amintesc: „Toamn , toamn  harnic  şi de 
roade  darnic ” , „Frunz  verde şi-o lalea, ce frumoas -i ara mea”, „Animale”, „Prim var  ai sosit, 
noi î i spunem: bun venit!”, „Apa – surs  de via ”, „În lumea insectelor”, „Via a subacvatic ”, 
„Copil rie fericit ”, „În curând vom fi şcolari” etc. 

Prin activit ile integrate desf şurate aducem un plus de lejeritate şi mai mult  coeren  
procesului de predare-înv are, punând un accent deosebit pe joc ca metod  de baz  a acestui 
proces. Prin activit ile integrate trebuie s  utiliz m metode active care s  conduc  la sporirea 
eficien ei muncii didactice a educatoarei prin impresionarea capacit ii copilului de aplicare a 
transferului de idei. 



Educatoarea este cea care hot r şte atmosfera din grup , personific  acele calit i pe care le 
doreşte s  le reg seasc  la copii, comunic  entuziasmul ei copiilor, face procesul de înv are 
interesant şi eficient. 

Trebuie s  existe un echilibru între ce ofer  educatoarea şi ce doreşte  copilul pentru a 
realiza cu succes obiectivele propuse. 

Reuşita pred rii integrate a con inuturilor în gr dini  ine în mare m sur  de gradul de 
structurare a con inutului proiectat, într-o viziune unitar , intind anumite finalit i. Înv area într-o 
manier  cât mai fireasc , natural  pe o parte şi înv area conform unei structuri riguroase, pe de alt  
parte, sunt extreme care trebuie s   coexiste în curriculum-ul integrat. 

De re inut este faptul c  preşcolarii trebuie s  înve e într-o manier  integrat  sunt oportune 
în acest sens, prin ele aducându-se un plus de lejeritate şi mai mult   coeren  procesului de 
înv are, punând accent  deosebit pe joc ca metod  de baz  a acestui proces. 

Activitatea integrat  se dovedeşte a fi o solu ie pentru o mai bun  corelare a activit ilor de 
înv are cu via a societ ii , cultura şi tehnologia didactic . 
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28. APLICAREA METODELOR ACTIVE ŞI INTERACTIVE ÎN 
ÎNVÂ MÂNTUL  PREŞCOLARE 

 
Educatoare – Vintilescu Loredana 

Gradinita Nr.7 Motru 
 

În modernizarea procesului de înv mânt din gr dini  sunt implicate  toate componentele 
activit ii: de la proiectarea didactic  la tehnicile de cunoaştere a copiilor , la evaluare , dot ri 
materiale, parteneriate, activit i extracuriculare. Finalitatea demersului de modernizare se 
constituie în desf şurarea unui proces de înv mânt care se adreseaz  individualizat fiec rui copil 
în gr dini . 

Înv area activ  dezvolt  gândirea critic , creativ  şi responsabilitatea. 
Cadrul necesar înv rii active trebuie s  fie stimulativ, bazat pe încredere şi respect între 

educator şi educat. Trebuie acceptat  diversitatea de idei, promovat   gândirea şi stimulat  
implicarea activ  a tuturor copiilor. 

În procesul pred rii interactive, rolul educatorului se schimb , el formuleaz  probleme, 
ascult  p rerile copiilor, sugereaz  rezolv ri, lucreaz  împreun  cu copii, corecteaz  greşelile 
acestora, dar niciodat  nu impune autoritar un punct de vedere. Cu alte cuvinte, este organizatorul şi 
conduc torul ac iunii  devine consilier, dar  şi  coechipier. 

C utând s  r spund necesit ilor unui înv mânt modern am încercat s  diversific 
instrumentarul de metode pe care le-am aplicat în activit ile cu grupa.            Am considerat c  este 
necesar s  adaptez  unele metode vârstei preşcolare. Iat  câteva din aceste metode: 

1.„DIAGRAMA VENN ” este o metod  de înv are activ , care  se   foloseşte pentru a 
compara, a observa, a analiza şi se poate utiliza  în activit ile de înv are şi fixare a cunoştin elor”. 

Am desena pe tabl  dou  cercuri mari, suprapuse par ial. Aceleaşi cercuri sunt desenate  şi 
pe foile copiilor, care vor lucra în  perechi sau grup. 

 
Tema : „ Copilul”  
Obiectiv : Fixarea no iunii „ copil” 



 
          FETITA                                                        B IAT 
- Rochi a                       - Au mam ,              - p r scurt 
- Cercei                           au tat ;                   - pantaloni           
- Codi e                          - Înf işare              - prefer  maşinile              
- Prefer  p puşile          - Alc tuirea 
                                              corpului  
                                           -  Culoarea   
                                               acestora       
           CARACTERISTICI                                         CARACTERISTICI 
 
 
În primul cerc sunt desenate caracteristicile feti elor şi în cel de-al doilea caracteristicile 

b iatului . În zona suprapus  asem n rile dintre b iat şi feti . 
2. MOZAICUL   Este o metod  de înv are prin colabora şi are la baz   împ r irea grupului 

în mai multe grupuri de lucru, coordonate de c tre educatoare. 
 
Etapele metodei 
 
1.Am împ r it  în patru grupe a câte  4 astfel: fiecare copil a spus un num r de la 1 pân  la 4, 

to i cei cu nr.1 au mers într-un grup, cei cu nr.2 în alt grup ş.a.m.d. 
Le-am explicat copiilor c  au sarcin  s  relateze ce v d în imaginea pe care o vor primi. S  

priveasc  cu aten ie, s  discute între ei şi s  stabileasc , în grup, cum vor descrie imaginea, re inând 
propozi iile formulate. 

Fiecare grup trebuie s  aib  un lider care va explica celorlal i ce au stabilit c  trebuie spus 
despre ilustra ia primit . 

 
2.Dup  ce grupele de copii şi-au încheiat lucrul, liderul fiec rei echipe prezint  celorlal i 

copii con inutul preg tit. 
Astfel am ob inut rezultate bune în activit ile de  repovestire, copiii, relatând prin propozi ii 

ample con inutul unei poveşti, cu respectarea succesiunii logice a întâmpl rilor. 
 
 3. „ INTERVIUL” este metoda care are ca scop formarea şi dezvoltarea capacit ii de a 

formula întreb ri şi propozi ii corecte din punct  de vedere logic şi gramatical 
Se anun  o tem  şi se stabileşte copilul care va realiza interviul şi copilul care va „ da 

interviul” ( va r spunde la întreb ri). Acesta din urm  îşi va alege un personaj pe care s -l 
întruchipeze şi va primi un accesoriu specific ( unelte, instrumente ori costuma ie ). 

La primul joc educatoarea îns şi va avea rolul de „reporter” pentru a ar ta copiilor modul de 
adresare a unui reporter. Dac  este cazul educatoarea poate ajuta copilul care realizeaz  interviul , 
orientându-l: 

„ Ce altceva ai dori tu s  te întreb dac  eu aş fu reporter”. 
  Se urm reşte dezvoltarea comunic rii, a pronun iei, a creativit ii şi a operativit i. 
Accentul cade atât pe formularea întreb rilor cât şi a r spunsurilor, care se doreşte a fi clare, 

la obiect, cât mai complete. 
Metodele de înv are activ  pot fi instrumente importante pe care educatoarele le pot utiliza 

pentru activit i interesante, care ajut  copiii s  realizeze judec i de substan  şi fundamentale , s  
sprijine copiii în în elegerea con inuturilor pe care s  fie capabil copilul s  le aplice în via a real . 

 
BIBLIOGRAFIE: 
- Metode interactive de grup , - Ghid metodic 
 
 



29. PERSONA DOLLS – CHEI A CE DESCUIE MULTE LAC TE 
 

Prof. înv. preşcolar Burciu Elvira 
G.P.N. nr. 4, BUZ U 

 
Inteligen a emo ional   joac  un rol  important în dezvoltarea unor copii deştep i, ferici i şi 

de succes. Este "hrana" cu care trebuie alimentat copilul înc  din primii ani de via , pentru a-l ajuta 
s  se cunoasc  mai bine şi s -şi înteleag  emo iile pentru a le folosi în mod constructiv. 

În gr dini , metoda Persona Dolls este un instrument educa ional ideal pentru promovarea 
diversit ii, creşterea empatiei şi dezvoltarea inteligen ei emo ionale, stimularea gândirii în luarea 
unor decizii, dezvoltarea aptitudinilor în rezolvarea problemelor, explorarea unor experien e 
delicate, cum ar fi excluziunea, care poate provoca durere şi nefericire.   Poveştile p puşilor ajut  
copiii s  dezvolte alfabetizarea emo ional , le stârneşte curiozitatea şi îi provoac  intelectual. 

Educatoarea foloseşte p puşile la grup  ca material didactic, ale c rui obiective principale 
sunt stimularea discu iilor interactive, solu ionarea problemelor şi dezvoltarea inteligen ei 
emo ionale. Se construieşte o biografie şi o personalitate detaliat  a p puşii (vârst , aspect fizic, 
preferin e vestimentare/ culinare/ de petrecere a timpului liber,  domiciliu, p rin i/ bunici etc.), care 
evolueaz  în timp şi care este dezv luit  treptat copiilor. Se are în vedere diversitatea, care se 
manifest  într-o grup : familii monoparentale/ p rin i pleca i în str in tate, divor , decesul (bunic), 
adop ia, copii proveni i din familii defavorizate, din familii de etnie rrom  sau alte nevoi speciale ce 
pot fi oglindite de c tre p puş .   Este important ca informa iile oferite despre fiecare p puş  s  
reflecte realitatea din grupa de copii şi s  nu fie fantezist .            

P puşa le este prezentat  copiilor ca o coleg / prieten  nou . Ea are propria identitate şi 
personalitate.  P puşa şopteşte educatoarei ce are de spus şi aceasta faciliteaz  dialogul dintre copii 
şi p puş , care deseori îşi împ rt şeşte experien ele, discut  despre problemele ei şi cere sfaturi. În 
loc s  spun  o poveste lung , în doar câteva minute, educatoarea va prezenta o situa ie în locul 
p puşii şi apoi va începe s  adreseze copiilor întreb ri deschise pentru a-i ajuta s  identifice 
diferitele personaje, s  se gândeasc  la posibile solu ii, sau la ce ar fi f cut în situa ii asem n toare 
şi s -şi împ rt şeasc  propriile experien e similare. Copiii sunt dornici s  ajute p puşa în rezolvarea 
problemei sale şi astfel ei câştig  experien  în a vedea lumea din perspective multiple, dezvolt  
empatie şi accept  diversitatea la nivelul celorlal i copii. În încheiere, educatorul transmite diferitele 
p reri ale copiilor, iar p puşa le mul umeşte pentru idei, sfaturi, precizând c  ea va încerca s  fac  
ceea ce ei au sugerat. 

Incluzând detalii cu care copiii pot rezona îi vom ajuta s  rela ioneze cu p puşa, îns  
folosind detalii noi, cu care ei nu sunt obişnui i îi putem ajuta s  accepte mai uşor diversitatea.  

Odat  ce copiii s-au împrietenit şi identificat  cu p puşa, ea poate fi utilizat  la ini ierea unor 
discu ii despre anumite chestiuni ce au loc în clas , cum ar fi tachinarea, excluderea,  prejudec ile, 
stereotipurile.                                                                                                   

Exemplu: Colegii (Persona Dolls) noşti sunt  Carmen  si Vlad   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ei particip  la ,,Întâlnirea de diminea ” şi intervin ori de câte ori apare o situa ie mai 

delicat  în activitatea copiilor preşcolari. 



Într-o diminea  friguroas  de iarn , Silviu ajunge la gr dini  împreun  cu  surioara lui, 
care spune cu voce tare copiilor prezen i c  fr iorul ei şi-a tuns p rul blond, pe care îl avea destul 
de lung. Copiii, pu in amuza i, au fost curioşi s -l vad , dar Silviu s-a ruşinat şi nu a vrut s -şi 
descopere capul. O coleg  a vrut s -i ia c ciula, contra voin ei lui Silviu. El s-a opus şi s-a întristat 
foarte r u. Chiar dac  unii colegi, prieteni ai lui, au insistat, el a continuat aşa dou  zile. În a treia 
zi, la Întâlnirea de diminea , colegul (p puşa) Vlad, care are p rul blond ca şi Silviu, i-a spus 
şoptit la ureche doamnei educatoare c  în ultimele zile a sim it c  Silviu este cam trist şi i-a 
întrebat pe copii dac  ei ştiu de ce este Silviu sup rat. Copiii au ştiut cauza sup r rii, apoi au fost 
întreba i cum cred ei c  s-a sim it Silviu când colega lor a vrut s -i smulg  c ciula de pe cap. 
Copiii au r spuns: furios, ruşinat, sup rat, am rât, trist, dezam git de colegi. Atunci Vlad a spus 
(prin vocea doamnei) c  şi el a avut p rul lung pân  acum dou  luni, când era la o alt  gr dini . 
Când şi-a tuns p rul, colegii lui s-au amuzat şi el a fost foarte trist, ca şi Silviu. 

Pe m sur  ce copiii ascultau povestea lui Vlad au început s  empatizeze cu el şi au în eles 
c  un comportament discriminatoriu poate s  doar  şi astfel au fost motiva i s  se gândeasc  la 
solu ii: ,,S  fie copil de serviciu dou  zile la r nd”, ,,S  fie aplauda i to i b ie ii care au p rul 
scurt”, ,,S  aleag  el jocul pe care îl prefer ”, ,,S  fotografieze copiii în timpul activit ilor”, etc. 
Vlad le-a mul umit pentru c  l-au înveselit. 

Rezolvarea problemei lui Vlad l-au motivat pe Silviu s -şi descopere capul. To i colegii  l-au 
aplaudat, l-au felicitat  şi i-au spus c -i st  foarte bine cu p rul tuns scurt. Din acea zi, Silviu a fost 
copilul vesel, fericit şi sociabil la fel cum era el înainte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceast  rezolvare a problemelor ajut  la creşterea încrederii în sine a copiilor, ei înva  c  

este bine s  r spund  cu respect şi sensibilitate la problema unui copil. 
P puşile pot fi utilizate în mod flexibil într-o varietate mare de situa ii, pot deveni prieteni 

adev ra i ai copiilor. P puşile îi pot ajuta pe copii s  primeasc  imforma ii despre copii cu nevoi 
speciale. 

Metoda constituie o resurs  valoroas , care creşte empatia,  inteligen a emo ional  prin 
prisma faptului c  ofer   un spa iu de siguran , care-i ajut  pe copii s  se gândeasc  la dreptate, 
sentimente şi la alte modalit i prin care suntem atât asem n tori, cât şi diferi i. 

Persona Dolls promoveaz  diversitatea şi acceptarea, îi  ajut  pe copii s  î i verbalizeze 
propriile îngrijor ri i lucruri în elese gre it, dezvoltând, în acelaşi timp, abilit ile sociale şi 
emo ionale ale copiilor, capacit ile lor de a gestiona probleme diverse, de a coopera cu ceilal i şi de 
a-şi recunoaşte şi controla propriile sentimente într-un mod pozitiv şi s n tos. 

Bibliografie: 
1. Anghelescu Carmen, ,,Copilul meu este o personalitate important ”; 
2. Ionescu Mihaela (coord.) , ,,Repere fundamentale în înv area şi dezvoltarea 

timpurie a copilului de la naştere la 7 ani” 
 
 
 
 



30. STRATEGIILE INTERACTIVE ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV DIN 
GR DINI  

 
Popescu Adriana,profesor pt.înv.pre colar 

Popescu Laura, profesor pt.înv.pre colar 
Gr dini anr.185,Bucure ti 

 
Pentru creşterea calit ii procesului instructiv – educativ din gr dini  urm rim 

perfec ionarea metodelor tradi ionale, dar şi introducerea unor metode şi procedee educative. 
Metodele implic  mult tact pedagogic din partea educatoarelor deoarece stilul didactic trebuie s -l 
adopte în func ie de personalitatea copiilor. Regândirea educa iei formale duce la schimbarea 
rela iei cu copii promovând un dialog reciproc, constructiv. Proiectarea unui demers didactic, diferit 
de cel tradi ional d  posibilitatea fiec rei educatoare s -şi valorifice propria experien  prin 
utilizarea unor metode moderne într-o abordare interdisciplinar . 

 Dac  pân  acum educatoarea conducea activitatea în stil tradi ional, acum aplicând metode 
moderne interactive de grup, rolul educatoarei se schimb . Ea devine coechipier, îi orienteaz  pe 
copii s -şi caute informa iile de care are nevoie, îi înva  s  dialogheze cu colegii, s  aib  ini iativ  
şi rapiditate în gândire şi ac iune, le stârneşte interesul pentru competi ii şi nu în ultimul rând îi 
consiliaz . 

 Întregul proces educativ are în centrul s u copilul cu nevoile, trebuin ele lui şi în consecin  
se adreseaz  fiec rui copil din gr dini . „A individualiza înv mântul înseamn  s  se in  seama 
de resursele autoeducative ale fiec rui copil, adic  în fond de individualitatea sa”. (Couchet) 

 Procesul de individualizare este un proces dinamic în care se realizeaz  dezvoltarea 
copilului de pe un plan inferior spre unul superior. 

 Programa activit ilor din gr dini  ofer  libertatea educatoarelor da a-şi alege tipul de 
activit i, metode şi procedee în acord cu particularit ile de vârst . Activitatea cu  copiii trebuie 
desf şurat  într-o atmosfer  destins  unde copiii s  se manifeste spontan, s  gândeasc  şi s  
ac ioneze în func ie de situa ie. 

 Prin metodele interactive copilul intr  în necunoscut, într-o aventur  a descoperirii de noi 
cunoştin e, deprinderi el fiind participant activ. Copilul se descoper  cu adev rat în universul 
copil riei, în cadrul colectivului de copii. În lumea minunat  a copil riei exist  comunicare 
interuman , prietenie, cooperare. Ac ionând al turi de ceilal i din grup, începe s  rezolve sarcini şi 
s  se simt  c  este persoan  important , capabil  s  ia decizii pentru bunul mers al activit ii de 
grup. În grupul de copii fiecare trebuie s  ştie s  descopere, compare, clasifice cunoştin ele 
dobândite. Efortul copiilor este unul intelectual, prin care se exerseaz  procesele psihice cognitive. 
Metodele interactive îl motiveaz  pe copil, îi ofer  o înc rc tur  afectiv  deosebit . 

 În gr dini  principala activitate este jocul şi bazându-ma pe acest fapt, metodele interactive 
trebuie introduse ca nişte jocuri cu sarcini şi reguli care s  fie antrenante, atractive. Jocul, ca 
metod , valorific  avantajele dinamicii de grup, independen a şi spiritul de cooperare. Prin joc se 
afirm  eul copilului, personalitatea sa. 

 Înv area prin cooperare la copil-copil este mai eficient  decât înv area individual . Dac  la 
venirea în gr dini  copiii sunt egoişti, egocentrismul manifestându-se puternic, contactele 
interpersonale ale copiilor cu adul ii sau cu cei de aceeaşi vârst  atenueaz  st rile conflictuale. 
Grupul d  posibilitatea test rii ideilor, revizuirii opiniilor şi dezvoltarea inteligen ei personale. 

 Înv area prin cooperare este un tip de înv are eficient. Strategiile didactice trebuie s  
includ  înv area prin cooperare deoarece în acest fel se permite o abordare interdisciplinar  a 
con inuturilor şi creeaz  un element al înv rii pl cut, stimulativ care valorific  interesele şi 
nevoile copiilor. Psihologia social  clasic  pune mare accent pe interac iunea de grup. Cooperarea 
înseamn  în planul interac iunii dintre preşcolari un câştig care se reg seşte în sentimente de 
acceptare şi simpatie. 

 Desprinderea de metodele tradi ionale o realiz m mai încet, dar cu r bdare şi perseveren , 
cu experien a noastr , credem c  putem urca treapt  cu treapt  în descifrarea şi aplicarea acestor 



metode. Ştim c  este un efort atât pentru noi, cât şi pentru copii, dar încerc m s  fim coechipierii 
copiilor. Aplicarea lor necesit  timp şi încredere în capacitatea personal  de a le aplica creator 
pentru creşterea calit ii procesului instructiv-educativ. 

 Am încercat s  introduc treptat câte o metod  şi am avut pl cuta surpriz  s  v d c  şi copiii 
sunt interesa i de schimb rile ce intervin în activitatea lor. 

 În cadrul domeniului ştiin  (DS) având ca tem  „Bog iile toamnei” – convorbire am 
aplicat metoda Lotus (floare de nuf r). Ca obiectiv urm rit a fost evaluarea cunoştin elor despre 
anotimpul toamna pe baza reprezent rilor formate în urma desf şur rii activit ilor pe parcursul a 
câtorva s pt mâni în care au avut ca tem  central  „Toamna”. Copiii au avut la îndemân  un 
material bogat şi variat (tablouri specifice anotimpului toamna, frunze şi flori presate, legume şi 
fructe proaspete, imagini cu fructe şi legume, flori etc.) 

 Pornind de la tema principal  „Bog iile toamnei” am derivat opt teme secundare care s  fie 
abordate în activitatea pe grupuri mici. 

 Copiii au fost împ r i i în opt grupuri şi fiecare a abordat o tem  secundar . Fiecare grup 
punându-şi întreb ri, a clasificat aspecte, a elaborat idei. Am intervenit acolo unde am v zut c  
grupul întâmpin  greut i devenind coechipierul copiilor. 

 Un lider al fiec rui grup prezint  sinteza a ceea ce s-a rezolvat în grup. Celelalte grupuri pun 
întreb ri sau completeaz  ideile lor. Fiecare grup a avut şi material cu care a lucrat în func ie de 
tema sa. Astfel s-au realizat colaje, aplica ii, lucr ri colective. Rolul nostru a fost de a sintetiza 
rezultatele muncii lor, de a le aprecia munca depus . Prin aceast  metod  am observat c  
preşcolarilor li se stimuleaz  inteligen a şi poten ialul creativ. 

 Aceast  metod  am încercat-o şi în activitatea matematic  având ca tem : „S  form m 
grupe” realizat  prin joc didactic. Fiecare grup a avut de realizat o clasificare a materialului primul 
dup  criteriul dat. În cadrul temei au avut posibilitatea s  numere, s  realizeze diferite construc ii, 
aplica ii de form  geometrice, frunze de diferite culori etc. 

 O alt  metod  pe care am folosit-o în activit ile noastre a fost şi metoda „Cubul”. În cadrul 
domeniului limb  şi comunicare (DLC) am avut ca tem  „Pungu a cu doi bani”- realizat  prin 
repovestire (povestirea copiilor). Pentru desf şurarea activit ii am realizat un cub. Fiecare fa  a 
cubului avea o culoare. Am împ r it grupa în şase echipe, fiec rei echipe atribuindu-i o culoare şi o 
sarcin . 

 Roşu – Descrie! (descrie imaginile prezentate!) 
 Galben – Compar ! (compar  comportamentul personajelor!) 
 Albastru – Asociaz ! (La ce te gândeşti când vezi cocoş, g in ?) 
 Portocaliu – Analizeaz ! (Ce însuşiri observi la moş, dar la bab ?) 
 Verde – Aplic ! (Ce foloase are moşul de la cocoş, dar baba de la g in ?) 
 Mov – Argumenteaz ! (Pro sau contra ceea ce a f cut cocoşul pentru moş, moşul pentru 

bab .) 
 Am verificat dac  copiii au în eles sarcinile ce le au. Pe rând, liderul fiec rei echipe, dup  ce 

se consult  cu colegii s i, vine şi îndeplineşte sarcina dat . 
 Am folosit metode „Cubul” deoarece am dorit explorarea unui subiect sau a unei situa ii din 

mai multe perspective. Aceeaşi metod  am aplicat-o şi în cadrul observ rii: „M rul şi para”. Am 
folosit acelaşi cub cu şase culori, numai c  sarcinile au fost adaptate acestui tip de activitate. 

 Descrie! (Cum arat  aceste fructe?(m rime, culoare, form )) 
 Compar ! (Eviden iaz  asem n rile şi deosebirile) 
 Asociaz ! (Ce sim i i sau la ce v  gândi i când vede i aceste fructe?) 
 Analizeaz ! (Care sunt p r ile fructelor şi ce rol are fiecare?) 
 Aplic ! (De ce trebuie cultivate fructele?) 
 Argumenteaz ! (este bine s  consum m fructe? De ce?) 
 Metoda „Schimb  perechea” am folosit-o în cadrul domeniului estetico- creativ (DEC) la 

activitatea practic  cu tema „Tablou de toamn ”. Am pus la dispozi ia copiilor material variat 
(siluete de flori, pomi, p s ri, frunze în diverse culori, precum şi alte siluete din hârtie glasat ). 
Mobilierul l-am aşezat în form  de careu deschis, copiii fiind aşeza i atât în interiorul cât şi în 



exteriorul careului. Ne-am propus realizarea unui tablou de toamn  prin lucru în pereche. Fiecare 
pereche are sarcina de a lipi dou  - trei elemente. La semnalul meu sonor (dou  b t i din palme) se 
„schimb  perechea”. Copiii din interiorul  careului se mut  pe scaunul din dreapta şi continu  
lucrul. Perechiile se schimb  aşa încât fiecare copil s  fac  pereche cu to i copiii din grup . În 
cadrul acestei activit i copiii s-au consultat între ei şi au realizat o lucrare colectiv . Aceast  
metod  stimuleaz  creativitatea copiilor prin crearea con inuturilor tablourilor şi compunerea 
spa iului liber. Când copiii au terminat lucrul am prezentat rezultatele muncii lor şi lucr rile lor 
împreun  cu altele pe care le-am executat în cadrul altor activit i le-am aşezat într-o expozi ie 
pentru p rin i. 

 Metoda „Schimb  perechea” am folosit-o cu succes şi în cadrul activit ilor matematice. 
 Tehnicile descrise şi aplicate  sunt doar câteva din multitudinea metodelor moderne pe care 

am încercat s  le introducem în procesul educativ din gr dini . Ele se eviden iaz  ca metode 
moderne de organizare a con inuturilor înv rii şi datorit  caracterului lor interdisciplinar. 
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31. METODE I INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN CADRUL CERCET RII PRIVIND 
REALIZARE A LUCR RII METODICO- TIIN IFICE PENTRU OB INEREA 

GRADULUI DIDACTIC I 
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Cercetarea realizat  a avut ca obiectiv principal stimularea imagina iei creatoare a 

preşcolarilor, prin intemediul poveştilor.  
Nu exist  act de predare, înv are, cercetare care s  nu includ  cu necesitate în structura lui 

un anumit fel de a proceda. Metodele utilizate în cercetarea de fa  îndeplinesc func ii ca: func ia 
cognitiv  (organizeaz  şi dirijeaz  cercetarea), func ia instrumental  (intermediar între copil-
educator - ipoteza cercet rii), func ia normativ  (de a ar ta cum anume s  se procedeze, astfel încât 
s  se ob in  cele mai bune rezultate), func ia motiva ional  (de stimulare a curiozit ii, a dorin ei de 
a ac iona) şi func ia formativ-educativ . 

Pentru ca metodele şi procedeele folosite s  aib  efectul scontat, consider necesar ca 
educatoarea s -şi cunoasc  foarte bine copiii din grup , cu particularit ile de vârst  şi posibilit ile 
lor intelectuale, emo ional-afective, creative, sociale. 

În cadrul cercet rii psihopedagogice am folosit un complex de metode de investigare în 
scopul amelior rii muncii instructiv-educative şi a rezultatelor ei. Am constatat c  îmbun t irea 
rezultatelor ob inute în urma activit ilor desf şurate este condi ionat  şi de transform rile ce se 
produc în mintea şi sufletul celor ce dirijeaz  înv area. Am urm rit în paralel şi permanent 
identificarea celor mai bune modalit i de lucru, dar şi efectul lor asupra preşcolarilor. Utilizând 
acest m nunchi de metode în cercetare, mi-am format o reprezentare cât mai obiectiv  asupra 
posibilit ilor fiec rui copil în parte şi ale tuturor la un loc. 

Metoda observaiei de ine un rol esen ial în investiga ia pedagogic  şi mai ales în cercetarea 
de fa . Aceast  metod  se refer  la observarea sistematic  şi independent  a copiilor, a rela iilor 
dintre ei, observarea limbajului, comportamentului, abilit ilor intelectuale şi sociale, deprinderilor 
de care dau dovad , atât la nivel individual, cât şi la nivel de grup. Ea permite o percep ie 
polimodal , pe baza cât mai multor sim uri; nu se reduce doar la o simpl  privire asupra investig rii 



realit ii, la o simpl  strângere de impresii, ci presupune urm rirea atent  şi sistematic  a tuturor 
faptelor cu scopul de a sesiza aspecte relevante. Observarea poate fi în unele zile simpl  şi de scurt  
durat  (cu referire asupra unui copil anume), dar de cele mai multe ori aceast  metod  esen ial  în 
cercetare devine mai complex şi de lung  durat , iar datele re inute (de preferin  a fi notate 
imediat), impresiile, concluziile educatoarei vor fi valorificate cu mare grij . 

Conversaia/Convorbirea este metoda care apropie adultul sau cercet torul de subiec i/copii. 
Folosirea metodei necesit  o aten ie deosebit  şi m iestrie pedagogic  în aplicarea ei cu succes, 
ob inându-se astfel informa ii pre ioase privind modul de a gândi, modul de a ac iona, dorin e ale 
copiilor, particularit i specifice. Copilul e caracterizat prin sinceritate, iar aceast  metod , eficient 
folosit  ne deschide mintea şi sufletul copilului, prezentându-l ca pe o carte deschis . Astfel, pe tot 
parcursul cercet rii trebuie acordat  mare aten ie naturii întreb rilor ini iate de educatoare. Acest 
lucru pentru c  tipuri diferite de întreb ri orienteaz  în mod diferen iat şi la niveluri diferite opera ii 
mintale. De aceea, în locul unor întreb ri de memorie, reproductive, de felul cine? ce? când? unde? 
ce este? etc., sunt de preferat întreb rile de gândire, de descoperire, ca de exemplu: de ce? pentru 
ce? dac…atunci?, cum? etc. şi a celor de evaluare: ce înseamn acest lucru? etc. Întreb rile 
adresate copilului/copiilor trebuie s  fie accesibile şi variate, s  fie corect formulate astfel încât 
copilul s  le în eleag , s  abordeze diferite teme. 

Discuia colectiv  se prezint  ca un schimb reciproc, organizat şi constructiv de informa ii, 
p reri, impresii, propuneri, aprecieri critice, etc. axat în jurul unui subiect (de exemplu în cazul 
nostru: care poveste i-a pl cut cel mai mult?, de ce ai îndr git-o pe „Fata Moşului”?, personajul 
preferat, povestea preferat  etc.). Copiii se antreneaz  uşor în astfel de discu ii şi încearc  s -şi 
clarifice în comun diferite aspecte ale vie ii sau ale lumii basmelor. Aceasta este o bun  modalitate 
de a cunoaşte în profunzime şi de a influen a subtil (unde este cazul) gândurile, conduita copiilor, 
atitudinile, de a le stimula gândirea, imagina ia şi creativitatea. 

Problematizarea este o metod  activ-participativ , menit  s  actualizeze şi s  restructureze 
experien e de cunoaştere, s  declanşeze activitatea independent . Ea se bazeaz  pe crearea unei st ri 
conflictuale, contradictorii, ce pot s  rezulte din tr irea simultan  a dou  realit i de cunoaştere 
diferite: pe de o parte experien a anterioar  de care dispune copilul-informa ii, deprinderi, impresii 
(exemplu acas , în compania membrilor familiei, în cadrul familial), iar pe de alt  parte elementul 
de noutate şi surpriz , de necunoscut- impus de o sarcin  nou  (la gr dini , în compania altor copii 
de vârsta lui, f r  membrii familiei, în cadrul institu ionalizat).  

Jocul didactic satisface nevoia de motricitate şi gândire concret  a preşcolarilor. Ele îmbin  
spontanul şi imaginarul, elemente specifice acestei vârste, cu efortul solicitat de înv are. Înv area 
combinat  cu jocul ofer  participare activ . Prin utilizarea unei largi palete de jocuri didactice, 
educatoarea îi antreneaz  pe copii în procesul instructiv-educativ. Se pot utiliza nenum rate jocuri 
didactice care s  ne ofere o viziune clar  despre particularit ile intelectuale emo ionale, sociale ale 
copilului/copiilor: jocuri de dezvoltare a gândirii, de imagina ie, creative  jocuri-ghicitori etc. 
Organizarea cercet rii şi sub forma unor  activit i cu caracter de joc, destinde copiii, le aduce 
bucurie, voioşie, îi deschide mai uşor pentru a putea fi cunoscu i în profunzime. 

Studiul documentelor şcolare şi a produselor activit ii preşcolarilor s-a extins la studierea 
frecvent  a situa iei fiec rui preşcolar, a fişelor de lucru. Datele ob inute prin cercetarea 
documentelor şcolare mi-au permis s  fac aprecieri asupra evolu iei copiilor, spre a putea lua 
m surile potrivite de corectare. 

Fişe de activitate individual  au fost aplicate la începutul anului şcolar, la sfârşit de 
semestru, dar şi fişe de evaluare final . Ele au permis atât evaluarea rezultatelor preşcolarilor, cât şi 
cunoaşterea mai aprofundat  a capacit ilor intelectuale şi imaginativ-creative ale acestora. 

Metode interactive de grup: Explozia stelar , Cubul, P l riile gânditoare. 
Metodele de prezentare şi prelucrare statistico-matematic a datelor alese spre utilizare  au 

fost: num rarea, clasificarea, compararea, procentul, tabelul de rezultate, diagrama. 
Varietatea formelor de organizare a activit ilor, metodele active utilizate, precum i 

mijloacele didactice din cele mai diverse, au reuşit s  stimuleze implicarea direct  i antrenant  a 



preşcolarilor în activitate şi s -i conduc  spre atingerea obiectivelor propuse, dar mai ales spre 
formarea unei personalit i creative, imaginative, deschise spre nou, spre cooperare. 
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R. Dorron i Fr. Parrot afirm  c : ”Jocul este o form  de activitate în care relațiile sociale 
dintre oameni se recreaz  nemijlocit în afara condițiilor activit ților utilitare”(Dorron, Parrot, 
1999, p 69). 

Jocul este o dominant  a vârstei pre colare ce asigur  formarea personalit ii copilului. Jocul 
didactic este un mijloc valoros de instruire i educare a copiilor pre colari, deoarece dezvolt  sarcini 
instructive complexe. În acelaşi timp, jocul este o bun  coal  a rela iilor dintre copii deoarece în 
acest context sunt accepta i, valoriza i ca parteneri aceia care se manifest  corect, cooperant, care î i 
înfrâneaz  emo iile negative. Jocul ofer  o motiva ie a copiilor pentru a- i afirma unele deprinderi 
de comportament, unele norme de disciplin . 

Jocul este o activitate dirijat  i o metod  didactic , care îmbin  elementul intructiv-educativ 
cu cel distractiv. 

Prin joc copilul î i descarc  energia, î i înt re te organismul. Copilul î i coordoneaz  astfel 
mi c rile de baz  (mers, alergare), iar jocuirle împreun  cu colegii sunt jocuri de mi care prin care 
desf oar  ac iuni. 

Jocul este un bun mijloc de exersare a capacit ii de exprimare i dezvoltare a creativit ii, 
fanteziei, puterii de formare. 

Jocul are valori formative:  
- dezvolt  spiritul de observa ie, gândirea logic  creativ ; 
- cultiv  imagina ia; 
- dezvolt  memoria; 
- formeaz  conduita moral . 
Jocul are valoare educativ : 
- influen eaz  comportamentul copiilor mai ales prin intermediul regulilor, ace tia înv ând 

conduita civilizat ; 
- realizeaz  o form  de socializare a rela iilor dintre copii. 
Ca mijloc instructiv-educativ, jocul didactic ocup  locul cel mai important prin influen a pe 

care o exercit  asupra celor mai profunde laturi ale personalit ii copilului. 
Jocurile didactice ini iate de educator îi permit s  cunoasc  atitudinile caracteriale ale 

copilului, dup  felul în care copilul alege un anumit personaj sau altul, dup  atitudinile i 
sentimentele pe care i le atribuie i totodat , s  intervin  atunci când observ  dificult ile 
susceptibile. 

Jocul didactic matematic ocup  locul preferat în activitatea cotidian  a copilului, fiind o 
activitate modelatoare bazat  pe un acord socio-comunicativ.  

Jocurile logice matematice sunt mijloace eficiente pentru realizarea educa iei morale, 
dezvoltarea st pânirii de sine, a autocontrolului, disciplinei, perseveren ei, sociabilit ii i a 
tr s turilor de caracter i a voin ei. 

Cu ajutorul jocului, sub toate formele lui, prin acceptarea i respectarea regulilor sale copilul 
este determinat s  participe la efortul comun al grupului din care face parte. Astfel c  în jocul 
colectiv, copiii înva  s  se ajute unii pe al ii.  

În cazul jocurilor de educare a limbajului i a comunic rii, copilul este integrat în mediul s u 
de via  i i se regleaz  conduita. Prin acest tip de joc comunicarea este înc rcat  de dimensiunea 



social  a limbajului deoarece materialul verbal cu care se opereaz  este rezultatul unei achizi ii 
sociale. 

Jocul didactic din cadrul activit ilor de educa ie pentru societate îi încurajeaz  pe copii s  se 
angajeze în explorarea activ  din punct de vedere uman i social. Acest tip de joc presupune 
experien e de înv are prin care se asimileaz  i se exerseaz  abilit i socio-emo ionale fiind cele 
mai importante abilit i de via  ale copiilor ce le asigur  adaptarea la vârsta adult . 

Prin joc copilul preia i consolideaz  conduite fundamentale pentru munca de mai târziu, el 
exerseaz  într-un mediu lipsit de riscuri comportamentale i aptitudinale de care va avea nevoie la 
vârsta adult . Prin activitatea de joc, pre colarii: 

- î i formeaz  identitatea personal ; 
- înva  ac iuni, conduite care îl ajut  s  rezolve problemele din mediul s u; 
- înva  s  fie mai flexibil în gândire, s  creeze solu ii diferite; 
- î i dezvolt  aten ia, motiva ia, abilit ile sociale; 
- înva  s  comunice. 
Prin joc, copilul schimb  realitatea lui imediat , înva  s  fie cu ”ceilal i”, înva  lucruri noi, 

toate acestea într-o stare de relaxare i pl cere. Astfel, prin joc se dezvolt  întreaga sa fiin , i se 
contureaz  personalitatea. 

Jocul liber este cel care d  copilului posibilitatea de a lua decizii, de a exersa roluri sociale, 
el înv ând s  se adapteze celorlal i, s  comunice cu ei. Prin joc, copilul i afirm  individualitatea, 
î i construie te propriul sens al identit ii i î i cristalizeaz  imaginea de sine. Jocul este o bun  
coal  a rela iilor dintre copii, întrucât în acest context sunt accepta i ca parteneri, care coopereaz . 

Jocul ofer  copiilor o motiva ie extrinsec  pentru a- i forma unele deprinderi de comportament, 
unele norme de disciplin , cât i pentru a- i exersa hot rârea, perseveren a, st pânirea de sine, 
onestitatea, competitivitatea. 

În joc se dezvolt  reprezentarea sine-al ii. Copilul este o fiin  care particip  la via a social , 
parte a întregului social, un subiect al rela iilor sociale. Jocul permite copiilor s  fac  experimente 
cu rolurile sociale. Copiii observ  în joc comportamentul altora, iar în func ie de ce v d î i modific  
propriul comportament, în acest fel v zânddiferen ierea sine-al ii. 

Între rela ii interpersonale i comportamentul emo ional exist  o strâns  leg tur , abilitatea 
de a face fa  emo iilor proprii i ale celorlal i fiind centrat  pe interac iunile sociale. Jocul, are la 
copil rolul pe care munca îl are la adult. Între joc i munc  exist  un raport indestructibil, jocul fiind 
calea ce duce spre munc , spre disciplin , spre activitatea de grup. 

Prin joc copilul socializeaz , indiferent c  se joac  singur, în pereche sau în grup. Este 
necesar a se pune accent pe tratarea diferen iat  i individualizat , ce trebuie s  porneasc  de la 
cunoa terea celui educat, ea facilitând formarea personalit ii copiilor descoperind astfel întregul 
poten ial al copilului, pentru a-l valorifica eficient.  

Jocul are valoare informativ  ridicat  cu privire la achizi ionarea acestui tip de abilit i de 
c tre pre colari, oferindu-le numeroase situa ii de înv are i exersare a competen elor sociale. Jocul 
este dominant  a vârstei pre colare, metod  i mijloc de formare i dezvoltare a personalit ii. 
Copilul schimb  prin joc realitatea lui imediat , înva  ”s  fie cu ceilal i”, înva  lucruri noi, toate 
acestea într-o stare de relaxare i pl cere, prin joc dezvoltându-se întreaga sa fiin  i conturându-i-
se personalitatea. 

E. Vr sma  în lucrarea ”Educa ia copilului pre colar”, prezint  un program de educa ie 
timpurie individualizat prin jocurile i activit ile din gr dini . Acest program de individualizare 
faciliteaz  construirea la copil a unei imagini pozitive despre sine i realizarea respectului de sine. 
Astfel c  la vârstele mici diferen ierea i individualizarea procesului formativ-educativ constituie 
calea ”de stimulare a dezvolt rii individuale și sociale”. Astfel se urm re te formarea la copii a 
competen elor psiho-sociale de baz , a capacit ilor generale i particulare de înv are i integrare 
social . 

În lucrarea ”Jungle gynes the evolution of animal”, G.R. Hawes afirm  c  ”prin joc copiii 
exerseaz  într-un mediu lipsit de riscuri comportamentale și aptitudinale de care vor avea nevoie la 
vârsta adult ”(Hawes, 1982, p. 18). 



Jocul, ca activitate fundamental  în gr dini  le permite copiilor s  interac ioneze cu lumea 
din jur, s - i foloseasc  imagina ia, s  descopere moduri flexibile de a folosi obiectele, de a rezolva 
probleme i îi preg te te pentru rolurile din via a adult . 

Privind strategiile de dezvoltare interpersonal  i intrapersonal  o bun  rela ionare educator-
copil are multiple implica ii, atitudinea educatoarei putând compensa lipsurile din familie,  
ajutându-l pe copil s  se integreze cu succes din punct de vedere social i s  dezvolte abilit ile 
necesare pentrru a face fa  cerin elor colare. Pentru o rela ie optim  copil-adult este necesar  
implicarea activ  a educatoarei în dezvoltarea unei rela ii pozitive cu copiii. Formarea unei rela ii de 
colaborare educator-copil bazat  pe încredere i sentimentul copiilor c  sunt accepta i 
necondi iona i de c tre educator, sunt extrem de importante pentru a dezvolta i optimiza 
competen ele socio-emo ionale.  

În cadrul interac iunilor sociale, copiii î i dezvolt  anumite abilit i de rela ionare i înva  
noi comportamente, precum cel de a asculta ob iunile celuilalt, de a- i a tepta rândul. Modalit ile 
prin care educatoarea se poate implica în dezvoltarea abilit ilor sociale ale copilului, care sunt 
parte integrant  a rela iilor interpersonale, sunt de a ghida comportamentul copilului în anumite 
situa ii sociale (în situa ia de a chema un copil pentru a se juca împreun ) i de a-i oferi copilului 
oportunit i de exersare a abilit ilor sociale. 

La vârsta pre colar , o important  modalitate de dezvoltare a abilit ilor sociale o reprezint  
jocul. Cea mai important  modalitate de socializare a pre colarului o constituie jocul de rol care 
presupune situarea copiilor în condi ii de manifestare a unor roluri oferindu-le ocazia s - i exerseze 
abilit ile sociale esen iale, s  coopereze cu ceilal i, adaptându- i comportamentele la r spunsurile 
celorlal i, s  fie toleran i fa  de ceilal i cât i s  r spund  adecvat, referitor la ceea ce înseamn  
rolul asumat. 

Educatoarea trebuie s  se implice în jocul copiilor, pentru a le câ tiga încrederea, jocul fiind 
modalitatea de a modela multe dintre comportamnetele copiilor: colaborarea în joc, reciprocitatea. 
În cadrul acestor jocuri cât i în cadrul comportamentului din timpul jocului, educatoarea are rolul 
de a stabili limite, ajutându-i în acela i timp s  fie creativi. 

Privind strategiile de dezvoltare interpersonal  a rela iei copil-copil, o problem  
comportamental  ce poate ap rea frecvent în cadrul activit ilor din gr dini  este refuzul de a 
interac iona cu ceilal i copii. Copiii care manifest  acest refuz pot fi: 

- copii introverti i, care simt nevoia s  stea mai mult singuri decât s  comunice cu ceilal i; 
- copiii care sunt respin i sau marginaliza i de ceilal i pe diverse criterii (etnie, înf i are, 

îmbr c minte); 
- copii c rora le este fric  s  interac ioneze cu ceilal i, fie c  nu au fost suficient stimula i 

sau nu li s-a oferit oportunitatea de a-i exercita abilit ile sociale sau au fost crescu i într-un mediu 
familial mai autoritar. Ace ti copii beneficiaz  cel mai mult de activit ile în grupuri mici, întrucât 
acestea îi face s  se simt  mai pu in intimida i.  

În concluzie, copiii pot fi ajuta i s  rela ioneze cu al i copii sau s  se implice în joc, 
educatoarea fiind cea care creaz  ocazii în care copii s  fie auzi i i aprecia i. Prin propriul exemplu, 
educatoarea promoveaz  o reflectare empatic  fa  de opiniile copiilor (în cadrul întâlnirii de 
diminea , copiii pot spune ce i-ar dori s  se joace în acea zi). Cadrul didactic poate utiliza eficient 
situa iile cotidiene pentru a-i înv a pe copii cum s  acorde aten ie, s  asculte pe ceilal i, s -i ajute, 
s  fie aten i la nevoile lor în anumite momente. Cooperarea este esen ial  pentru o bun  rela ionare 
dintre membrii grupului deoarece în felul acesta: pot împ r i materiale colegilor de grup , au 
disconibilitatea de a face ceea ce li se cere, î i pot coordona ac iunile cu ceilal i pentru a se atinge 
scopul, pot accepta ideile colegilor în diferite situa ii. 
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Înv mântul modern preconizeaz  o metodologie axat  pe ac iune operatorie, pe 

promovarea metodelor interactive care s  solicite mecanismele gândirii, ale inteligen ei, ale 
imagina iei şi creativit ii. ,,Activ”este copilul care depune efort de reflec ie personal , interioar  şi 
abstract , care intreprinde o ac iune mintal  de c utare, de cercetare şi redescoperire a adev rurilor, 
de elaborare a noilor cunoştin e.,,Activismul exterior” vine deci s  serveasc  drept suport material 
,,activismului interior”, psihic, mental, s  devin  un purt tor al acestuia. 

Specific metodelor interactive de grup este faptul c  ele promoveaz  interac iunea dintre 
min ile participan ilor, dintre personalit ile lor, ducând la o înv are mai activ  şi cu rezultate 
evidente. Interactivitatea presupune atât cooperarea – definit  drept “forma motiva ional  a 
afirm rii de sine, incluzând activitatea de avansare proprie, în care individul rivalizeaz  cu ceilal i 
pentru dobândirea unei situa ii sociale sau a superiorit ii” – cât şi competi ia care este o “activitate 
orientat  social, în cadrul c reia individul colaboreaz  cu ceilal i pentru atingerea unui el comun). 
Ambele implic  un anumit grad de interac iune, în opozi ie cu comportamentul individual. 
Interac iunea stimuleaz  efortul şi productivitatea individului şi este important  pentru 
autodescoperirea propriilor capacit i şi limite, pentru autoevaluare. În acest fel se dezvolt  
capacit ile elevilor de a lucra împreun  ce se constituie într-o component  important  pentru via  
şi pentru activitatea lor profesional  viitoare. 

Avantajele interac iunii: 
 în condi iile îndeplinirii unor sarcini simple, activitatea de grup este stimulativ , generând 
un comportament contagios şi o str danie competitiv ; în rezolvarea sarcinilor complexe, rezolvarea 
de probleme, ob inerea solu iei corecte e facilitat  de emiterea de ipoteze multiple şi variate; 
(Ausubel D., Floyd R.,  Înv area în şcoal , EDP, Bucureşti, 1981) 
 stimuleaz  efortul şi productivitatea individului; 
 este important  pentru autodescoperirea propriilor capacit i şi limite, pentru autoevaluare; 
 exist  o dinamic  intergrupal  cu influen e favorabile în planul personalit ii; 
 subiec ii care lucreaz  în echip  sunt capabili s  aplice şi s  sintetizeze cunoştin ele în moduri 
variate şi complexe, înv ând în acelaşi timp mai temeinic decât în cazul lucrului individual; 
 dezvolt  capacit ile elevilor de a lucra împreun  - component  important  pentru via  şi pentru 
activitatea lor profesional  viitoare; 
 dezvolt  inteligen ele multiple (lingvistic , logico-matematic , spa ial , interpersonal ,  
intrapersonal , naturalist , moral  ); 
 stimuleaz  şi dezvolt  capacit i cognitive complexe (gândirea divergent , gândirea critic , 
gândirea lateral  – capacitatea de a privi şi a cerceta lucrurile în alt mod, de a relaxa controlul 
gândirii); 
 munca în grup permite împ r irea sarcinilor şi responsabilit ilor în p r i mult mai uşor de 
realizat; 
 timpul de solu ionare a problemelor este de cele mai multe ori mai scurt în cazul lucrului în grup 
decât atunci când se încearc  g sirea rezolv rilor pe cont propriu; 
 cu o dirijare adecvat , înv area prin cooperare dezvolt  şi diversific  priceperile, capacit ile şi 
deprinderile sociale ale elevilor; 
 interrela iile dintre membrii grupului, emula ia, sporeşte interesul pentru o tem  sau o sarcin  
dat , motivând elevii pentru înv are; 



 lucrul în echip  ofer  elevilor posibilitatea de a-şi împ rt şi p rerile, experien a, ideile, strategiile 
personale de lucru, informa iile; 
 se reduce la minim fenomenul blocajului emo ional al creativit ii; 
 grupul d  un sentiment de încredere, de siguran , antrenare reciproc  a membrilor ce duce la 
dispari ia fricii de eşec şi curajul de a-şi asuma riscul; 
 interac iunea colectiv  are ca efect şi “educarea st pânirii de sine şi a unui comportament 
tolerant fa  de opiniile celorlal i, înfrângerea subiectivismului şi acceptarea gândirii colective” 
(Crengu a L. Oprea, Metode activ-participative de stimulare şi dezvoltare a creativit ii în educa ia 
adul ilor, în revista „Paideia” Nr.1-2/ 2000) 

Metodele  de predare-înv are interactiv  în grup sunt: metoda pred rii/înv rii reciproce 
(Reciprocal teaching – Palinscar);metoda Jigsaw (Mozaicul); TGT (Teams/Games/Tournaments) – 
metoda turnirurilor între echipe; metoda schimb rii perechii (Share-Pair Circles); metoda piramidei; 
înv area dramatizat .  

Alte metode interactive de grup folosite atât în lec iile de predare-înv are cât şi în lec iile de 
fixare şi sistematizare a cunoştin elor sunt: harta conceptual , tehnica florii de nuf r, metoda R.A.I.  

Unele metode de grup au ca scop rezolvarea de probleme prin stimularea creativit ii: 
brainstorming, metoda p l riilor gânditoare, Philips 6/6, Tehnica 6/3/5/, metoda Frisco,sinectica.  

 
Metoda p l riilor gânditoare 

(“Thinking hats” – Edward de Bono) 
 
                “Dac  interpretezi rolul unui gânditor, chiar vei deveni unul…” Edward de Bono 

- scurt  prezentare - 
Este o metod  interactiv , de stimulare a creativitii copiilor care se bazeaz  pe 

interpretarea de roluri în func ie de p l ria aleas. Sunt 6 p l rii gânditoare, fiecare având câte o 
culoare: alb, roşu, galben, verde, albastru şi negru. Membrii grupului îşi aleg p l riile şi vor 
interpreta astfel rolul precis, aşa cum consider mai bine. 

P l ria alb  ofer  o privire obiectiv  asupra informa iilor;  
• Este neutr ;  
• Este concentrat  pe fapte obiective şi imagini clare;  
• St  sub semnul gândirii obiective;  
P l ria roşie: 
• D  frâu liber imagina iei şi sentimentelor;  
• Ofer  o perspectiv  emo ional  asupra evenimentelor;  
• Roşu poate însemna şi sup rarea sau furia;  
• Desc tuşeaz  st rile afective; 
P l ria neagr  exprim  pruden a, grija, avertismentul, judecata;  
• Ofer  o pespectiv  întunecoas , trist , sumbr  asupra situa iei în discu ie;  
• Este perspectiva gândirii negative, pesimiste;  
P l ria galben  ofer  o pespectiv  pozitiv  şi constructiv  asupra situa iei;  
• Culoarea galben  simbolizeaz  lumina soarelui, str lucirea, optimismul;  
• Este gândirea optimist , constructiv  pe un fundament logic; 
P l ria verde exprim  ideile noi, stimulând gândirea creativ ;  
• Este verdele proasp t al ierbii, al vegeta iei, al abunden ei;  
• Este simbolul fertilit ii, al produc iei de idei noi, inovatoare; 
P l ria albastr  exprim  controlul procesului de gândire;  
• Albastru a rece; este culoarea cerului care este deasupra tuturor, atotv z tor şi 

atotcunosc tor;  
• Supravegheaz  şi dirijeaz  bunul mers al activit ii;  
• Este preocuparea de a controla şi de a organiza;  



Participan ii trebuie s  cunoasc  foarte bine semnifica ia fiec rei culori şi s -şi reprezinte 
fiecare pl rie, gândind din perspectiva ei. Nu pl ria în sine conteaz ci ceea ce semnific ea, ceea 
ce induce culoarea fiecreia. 

Se împart cele 6 p l rii gânditoare elevilor şi se ofer  cazul supus discuiei pentru ca fiecare 
s -şi preg teasc ideile.P l ria poate fi purtat individual – şi atunci elevul respectiv îI îndeplineşte 
rolul – sau mai mul i elevi pot r spunde sub aceeaşi p l rie.În acest caz, elevii grupului care 
interpreteaz rolul unei p l rii gânditoare coopereaz în asigurarea celei mai bune interpretri. 

Avantajele metodei p l riilor gânditoare: 
 stimuleaz  creativitatea participan ilor, gândirea colectiv  şi individual ; 
 dezvolt  capacit ile sociale ale participan ilor, de intercomunicare şi toleran  reciproc , de 
respect pentru opinia celuilalt; 
 încurajeaz  şi exerseaz  capacitatea de comunicare a gânditorilor; 
 dezvolt  competen ele inteligen ei lingvistice, inteligen ei logice şi inteligen ei interpersonale; 
 poate fi folosit  la diferite discipline; 
 determin  şi activeaz  comunicarea şi capacitatea de a lua decizii; 

Tehnica p l riilor gânditoare este folosit  pentru a determina indivizii s -şi schimbe 
perspectiva de gândire, s  ia în considera ie şi alte puncte de vedere. 

 
Aplica ie 

 
Domeniul Limb  şi Comunicare - Educarea Limbajului 
Tema s pt mânii:,,În lumea poveştilor” 
Tema activit ii :,,Fata babei şi fata moşneagului” 
Tipul  activit ii:Verificarea şi sistematizarea cunoştintelor                             
Forma de realizare: Repovestire (prin intermediul Metodei P l riilor gânditoare) 
Nivelul II de vârst  (5-6 ani) 
Pornind de la pretextul unei discu ii între cele dou  personaje principale: Fata Babei şi fata 

Moşneagului, fiecare dintre acestea sus inând c  este mai harnic  decât cealalt , educatoarea îi 
invit  pe copii s  stabileasc  care dintre cele dou  personaje are dreptate, folosind 6 p l rii magice 
de culori diferite  (alb ; roşie; neagr ; galben ; verde; albastr ). 

Se vor forma 6 grupe de copii, pentru fiecare p l rie; educatoarea prezentându-le copiilor 
rolul pe care îl are fiecare p l rie, respectiv rolul pe care trebuie s -l îndeplineasc  copiii care 
reprezint  p l ria respectiv . Astfel, P l ria alb  este povestitorul, cel ce red  pe scurt con inutul 
textului. El este neutru – informeaz ;P l ria roşie îşi exprim  sentimentele, emo iile, sup rarea fa  
de personajele întâlnite -spune ce simte;P l ria neagr  este criticul, prezint  aspectele negative ale 
întâmpl rilor -identific  greşelile;P l ria galben  este creatorul, simbolul gândirii pozitive şi 
constructive, creeaz  finalul - efortul aduce beneficii;P l ria verde este gânditorul, care ofer   
solu ii  alternative, idei noi, d  frâu liber imagina iei –genereaz   idei noi; P l ria albastr  este 
liderul, conduce activitatea, controleaz  discu iile –clarific . 

 
Grupa  ,,p l rieialbe” trebuie s  repovesteasc   povestea;  fiecare copil din aceast  grup   

va lua p l ria şi va repoveti câte 2 secven e din ea pân   vor termina de repovestit. 
Grupa  ,,p l rieialbastre” o va caracteriza pe Fata Moşneaguluiîn compara ie cu Fata 

Babei. 
Grupa  ,,p l rieiroşii” va spune ce i-a pl cut mai mult din acest text, ce simte când i se 

citeşte aceast  poveste, ce tr iri a avut Fata  moşneagului, ce tr iri a avut Fata babei. 
Grupa ,,p l rieinegre” critic  atitudinea Babei a fiicei sale . 
Grupa  ,,p l riei verzi” acord  Fetei babei varinante: dac  vroia s  capete boga ii ca Fata 

moşneagului trebuia s  fie la fel de harnic  ca aceasta; putea s  o întrebe cum s-a comportat pentru 
a ob ine astfel de bog ii,etc. 

Grupa ,, p l rieigalbene” va gasi un alt final poveştii. 
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34. IMPORTAN A DEZVOLT RII GÂNDIRII LATERALE LA VÂRSTE FRAGEDE 
 

 Prof. Inv. Presc. Delia Lumini a Manolache  
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 Sc. Gimnazial  „Alexandra Nechita”- VASLUI  
   

Profilul psihologic al vârstei pre colare, conturat între categorii principale – de natur  
intelectual , cognitiv , afectiv  sau rela ional  – ar putea fi descris din mai multe perspective:   
 •   Din perspectiva intelectual , acest stadiu a fost caracterizat de J.Piaget ca fiind stadiul 
,,preoperational”, în sensul dependen ei lui de reprezent ri ca imagini cognitive ale realit ii. 
Dezvoltarea limbajului faciliteaz  capacitatea de a gândi în forme simbolice;  
 •   Dimensiunea afectiv  la vârsta pre colar  se exprim  prin îmbog irea i diversificarea st rilor 
afective, prin amplificarea lumii subiective interioare, aspecte care conduc la trezirea sentimentului 
de personalitate;  
 •   Dimensiunea rela ional  se exprim  prin amplificarea indepedentei comportamentale, expresie 
a procesului identit ii de sine i a apari iei sentimentului de personalitate.  

Frecventarea gr dini ei conduce în mod inveitabil la conturarea unui autentic comportament 
interrelational. Structura formal  i informal  a grupului de copii din gr dini  genereaz  un climat 
psihoosocial în care fiecare copil este în acela i timp i ,,spectator” i ,,actor” al tuturor 
întâmpl rilor ce au loc aici.   

În sensul s u propriu, gândirea lateral  reprezint , deci, acea capacitate complex  a omului, 
acea structur  caracteristic  a psihicului care face posibil  opera creatoare. Pentru a pune în valoare 
poten ialul creativ al copiilor, educatoarea trebuie s  foloseasc  acele metode active, participative, 
care pun accentual de libertatea asocia iilor în care copiii devin participan i la g sirea r spunsurilor, 
pot avea ini iative, pot pune întreb ri, pot discuta i pot propune/g si solu ii. Acest lucru se poate 
realiza aproape în fiecare tip de activitate, cu condi ia ca educatoarea s  nu obstruc ioneze, s  nu 
pun  bariere între ea i copil(sau s  elimine r spunsul, uneori fantezist al copilului numai pentru c  
ea are în minte un anumit r spuns i insist  pân  îl ob ine, celelate fiind catalogate drept gre ite).   

Este bine de tiut c  la aceast  vârst  copilul î i face mai întâi ,,ucenicia” deprinderii lucrului 
cu instrumentele i abia dup  aceea se afirm  prin rezultatul muncii sale. El este capabil s  produc  
ceva nou i original doar în raport cu sine însu i, iar crea ia sa este marcat  de o mare discrepan a 
între dorin e i posibilit i. Un exemplu bine cunoscut este faptul c  desenul unui copil care nu are 
deprinderi de lucru nu este nici m car inteligibil, îns  din acele mâzg lituri izvor te o adev rat 
lume!  

Referindu-m  strict la activitatea din gr dini , pot spune c  dintre toate treptele de 
înv mânt, cel preprimar are cea mai activ  form  de manifestare a creativit ii – jocul.   

Jocul, prietenul nelipsit al copiilor, reprezint  pentru perioada pre colar  principala 
activitate, o form  de manifestare f r  bariere geografice sau religioase, o activitate care îi reune te 
pe copii, reprezentandu-i în acela i timp. În decursul jocului, copilul ac ioneaz   asupra obiectelor 
din jurul s u, cunoa te realitatea, î i satisface nevoia de mi care, î i îmbog e te cuno tin ele. 
Manifestându-i dorin a de a participa la via a i activitatea celor din jur, el î i asum  rolul de adult, 
î i reprezint  activitatea i raporturile cu ceilal i oameni. Prin aceast  activitate copilul î i satisface 
nevoile prezente i se preg te te pentru viitor.   

În activitatea din gr dini  nu numai jocurile î i aduc aportul în dezvoltarea armonioas  a 
creativit ii pre colarului, ci i activit i precum educarea limbajului, muzic , desen, modelaj, 



activit i practice sau chiar fizice; sunt, de asemenea, demne de amintit serb rile unde ,,micii actori” 
intr  în rolurile ,,marilor actori”.  

Jocul i înv area ofer  copilului multe ocazii de a- i combina i recombina infromatiile de 
care dispun, de a construi realul din propriile imagini. Ascultând pove ti, povestiri sau basme, 
copilul recunoa te mental principalele momente ale nara iunii, le inverseaz , le omite, le amplific  
sau inventeaz  altele noi dup  propriul gust. Alteori, jucându-se cu creionul pe hârtie, ob ine linii i 
figuri neobi nuite, exersându- i vocea descoper  accidental ritmuri i melodii care-i re in aten ia, 
fr mântând o bucat  de aluat/plastilin  se treze te în fa a unor forme neobi nuite sau a ezând 
cuburile unul peste altul ajunge la interesante construc ii în miniatur .  

A adar, activit ile pe care le desf ur m cu copiii, dac  sunt corect planificate i 
instrumentate, conduc la presmisele desf ur rii actului creator. Aten ia noastr  trebuie îndreptat  
spre folosirea celor mai eficiente strategii care s  duc  la educarea creativit ii i expresivit ii 
copiilor. Valorile creative trebuie dezvoltate în propor ii de mas  de la cea mai fraged  vârst .  

Metodele i tehnicile creativit ii pot fi utilizate la toate disciplinele de înv mânt, ele 
provocând spiritul copilului. Din punct de vedere practic, tehnicile de crea ie pot viza creativitatea 
individual , dar i pe cea de grup. Cele mai fructuoase sunt, evident, cele de grup, întrucât presupun 
împletirea mai multor participan i. Explica ia o g sim în primul rând în defini ia creativit ii: 
,,capacitatea de a identifica noi leg turi între elementele aparent f r  nici o leg tur  între ele”. 
Astfel, un grup de copii, fiecare dintre ei cu o entitate, cu particularit ile sale, va aduce elemente 
noi care s  permit  identificarea unor elemente noi în rezolvarea unei probleme, în crearea alteia 
noi, etc. Caracterizate prin flexibilitate, aceste metode constituie, deci, un instrument util în 
activitatea cu copiii. Un bun exemplu în ceea ce prive te aceste metode îl reprezint  înv area prin 
cooperare, o form  de înv are ce presupune o activitate de grup, urm rindu-se ca fiecare membru 
al grupului s - i îmbun t easc  performan ele proprii i s  sporeasc  performan ele celorlal i 
membri ai grupului. Aceast  metod  este aplicabil  atât la lec ii de recapitulare, cât i la cele de 
sistematizare, consolidare sau formare de abilit i intelectuale i practice.  

Alte exemple în ceea ce prive te metodele activ-participative ce se axeaz  dar i sporesc 
creativitatea ar putea fi ciorchinele, brainstormingul, metod  R.A.I., a ,,p l riilor ganditoare”, a 
predic iilor, a bulg relui de z pada, etc. O clasificare a acestora o ofer  Van Gundy, impartindu-le 
în trei categorii:  
 •   Metode i tehnici pentru redefinirea, reforma i analiza problemelor(metoda ,,De ce”, ,,5Wsi H”, 
etc)  
 •   Metode i tehnici pentru evaluarea i selectarea ideilor (confruntarea selectiv , de exemplu)  
 •   Metode i tehnici pentru implementarea ideilor adul ilor  

 Pre colarii creativi se diferen iaz , de obicei, de restul grupului prin diferite comportamente 
specifice i dac  li se permite acest lucru, î i dezvolt  în mod liber  creativitatea. Ei sunt foarte 
curio i, vin cu solu ii neobi nuite, cu idei originale, au ini iativ  i un spirit de observa ie foarte bine 
dezvoltat, v d conexiuni între elemente aparent f r  vreo leg tur , prin întreb ri adecvate caut  
r spunsuri, alternative i exploreaz  noi posibilit i, manipuleaz  i controleaz  simultan mai multe 
idei, înva  rapid i u or deoarece au o memorie bun , au un vocabular bine dezvoltat, o imagina ie 
vie i o capacitate deosebit  de a crea.  

 Strategia didactic  folosit  în aceste scopuri este o expresie a personalit ii cadrului 
didactic, în ea oglindindu-se tehnica de lucru i concep ia celui care o utilizeaz . Nu este o simpl  
tehnic  de lucru, ci este în acela i timp ,,tehnic  i art  educationala”. Cel care instruie te trebuie s  
g seasc  cea mai ra ional  i adecvat  formul  de îmbinare a metodelor, procedeelor, tehnicilor, 
mijloacelor i formulelor de organizare care s  conduc  la valorificarea optim  a poten ialului 
subiec ilor instrui i. Formative din acest punct de vedere sunt strategiile euristice, care implic  
pre colarul în activitatea de descoperire, de rezolvare de probleme, de investigare a realit ii. La fel 
de importante sunt i strategiile care pun accentul pe spontaneitate, originalitate, gândire lateral , 
divergenta, analogic . Crearea unei ambian e organizate încurajeaz  copiii s  exploreze, s  aib  
ini iativ  i s  creeze. Educatorii trebuie s  urm reasc  dezvoltarea copilului, s  furnizeze 
materialele necesare în toate centrele de activitate, s  stabileasc  obiective corespunz toare pentru 



fiecare copil în parte i pentru toat  grupa de copii în ansamblul ei, s  planifice teme care s  
corespund  intereselor copiilor, s  respecte personalitatea fiec ruia, s  le men in  treaz  curiozitatea 
i s  stimuleze înv area prin cooperare. Experien a a demostrat de fiecare dat  c  orice copil 

posed  un poten ial creativ, iar creativitatea este educabila.   
i, totu i, manifestarea creativ  poate fi obstructinata de bariere, obstacole fie de natur  

intern , ce in de subiect, fie de natur  extern , ce in de mediu, anturaj. Ca urmare, liderul trebuie 
s  descopere ce factori sau fenomene blocheaz  manifestarea creativit ii i s  intervin  în 
remedierea, rezolvarea acestora.   

În concluzie, afirma ia lui Jean Jacques Rousseau este cât se poate de pertinent : ,,Copilul s  
nu tie nimic pentru c  i-ai spus, ci pentru c  a în eles el însu i, s  nu înve e tiin a, ci s  o 
descopere”.  
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35. CONTEXTE ŞI INSTRUMENTE PENTRU DEZVOLTAREA 
GȂNDIRII  LATERALE LA COPILUL PREŞCOLAR 
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Structur  a Şcolii Gimnaziale ,,M. Sadoveanu” Huşi 
 
,, Specificul lumii noastre este c  se schimb  din ce în ce mai repede şi c  ne pune în 

prezen a unor situa ii originale, neprev zute, ba chiar indispensabile. Trebuie deci s -i preg tim 
pe copiii noştri s  fie inventivi şi s  dea în acelaşi timp dovad  de curajul necesar ca s  ia 
ini iative şi s  aib  gândirea necesar  descoperirii unor solu ii noi “ afirma marele psiholog 
Berger  

Gândirea este o func ie a creierului, prin urmare, este de a teptat ca analiza creierului s  ne 
poat  oferi anumite indicii. Emisfera dreapt  este: intuitiv , artistic , asemeni unui procesor 
paralel, confer  capacitate integratoare, ne conecteaz  cu lumea din jur. Emisfera stâng  este: 
logic , algoritmic , asemenea unui procesor serial, analitic , permite vorbirea i în elegerea 
limbajului, ne d  imaginea de sine, individualitatea. O prim  observa ie ar fi c  exist  unele 
mecanisme de gândire paralele, automate, rapide i altele secven iale, deliberate, lente. De 
asemenea, gândirea uman  nu este pur ra ional  ci rezult  dintr-o combina ie complex  de aspecte 
emo ionale i ra ionale. 

Arta, crea ia, inspira ia, intui ia sunt atribuite emisferei drepte i includ aspecte emo ionale. 
Procesele de crea ie sunt de regul  spontane, ne-algoritmice, dificil de controlat. Pentru a ne putea 
folosi deliberat gândirea creativ  ar fi de dorit s  putem stimula aceste procese creatoare. Aparent 
acest lucru este un paradox deoarece un lucru e fie spontan, fie programat. Din fericire, Edward de 
Bono r spunde acestei probleme propunând no iunea de ”gândire lateral ” care se deosebe te de 
”gândirea vertical ” pe care o folosim în mod automat. 

Dezvoltat în 1967 de Edward de Bono, conceptul gândire lateral  descrie un proces 
sistematic de gândire inovator, ce elimin  tiparele limitative ale gândirii logice. Punând în valoare 
creativitatea, gândirea lateral  ofer  o nou  perspectiv  asupra modului în care func ioneaz  mintea, 
crescând sim itor capacitatea de dezvoltare de noi idei i identificare de noi solu ii. Gândirea 
lateral  nu înlocuie te gândirea vertical  (logic ), ci o completeaz   

Chiar dac  ne facem o idee clar  despre natura gândirii laterale, ne vine foarte greu s  
împ rt şim aceast  idee f r  s  o încorpor m în ceva mai substan ial. Avem nevoie s  c p t m 
anumite deprinderi de a folosi acest mod de gândire. Aceste deprinderi pot fi însuşite doar dac  
exers m eficient.Cu toate acestea, aceast  atitudine a min ii poate fi predat  cel mai bine într-un 



cadru formal folosind materiale şi exerci ii specifice. În acest fel este încurajat  dezvoltarea unui 
obicei sau reflex al gândirii laterale. 

Instrumentele Gândirii laterale pot fi înv ate, exersate şi folosite într-o manier  deliberat . 
Este foarte dificil s  fii creativ cu obiceiurile şi metodele de gândire tradi ionale.   Tehnicile de 
Gândire lateral  sunt:  

 Focus: formularea defini iilor alternative pentru a ob ine cele mai bune rezultate;  
 Lista propunerilor creative: canalizarea energiei creative într-un mod optim;  
 Cuvântul aleator: folosirea unui in-put întâmpl tor pentru a ieşi dintr-o stare de blocaj;  
 Contestare: aplicarea întreb rilor: de ce A?, de ce B?, de ce C? oric rei situa ii sau mod de 

gândire;  
 Lista de verificare a stilului de gândire obişnuit: ce pattern-uri de gândire foloseşti în mod 

obişnuit şi cum po i ieşi din limitele lor;  
 Conceptul triunghi: utilizarea unui "punct fix" pentru a genera mai multe idei;  
 Conceptul evantai: cum sa generezi un numar mare de idei care satisfac acelasi focus;  
 Provocare: utilizarea termenului "po", valorificarea stimul rilor inten ionate şi 

neinten ionate şi aplicarea celor 6 tehnici de avansare pentru a crea idei noi;  
 Recoltare: colectarea şi organizarea sistematic  a tuturor ideilor emise;  
 Tratarea ideilor: transformarea oric rei idei într-una valoroas  şi practic  în acelaşi timp;  
 Evaluare: check-list cu 11 aspecte diferite care fac ca evaluarea unei idei s  asigure 

implementarea ei cu succes. 
O dat  ce i-ai însuşit instrumentele de Gândire lateral , po i s  le aplici oricând, oric rei 

situa ii. Sunt folosite de mul i ani de oameni din diferite domenii şi culturi şi to i au ob inut rezultate 
remarcabile. 

Principiul esen ial al gândirii laterale este acela ca orice mod particular de a privi lucrurile 
reprezint  doar unul dintre nenum ratele moduri posibile. Gândirea lateral  caut  s  exploreze 
celelalte moduri, restructurând şi rearanjând informa iile disponibile. 

Atunci când c ut m alternative în mod natural, încerc m s  g sim cea mai bun  abordare 
posibil , în vreme ce, atunci când c ut m alternative prin mişcarea lateral , producem cât mai multe 
varia ii posibile. Nu c ut m cea mai bun  abordare, ci c ut m cât mai multe abord ri posibile. 
Gândirea lateral  este non-conflictual , implic  toleran  şi deschidere. Cel mai important este 
faptul c  se propune un proces i o serie de metode concrete (de ex. ”brainstorming”, ”baloane 
logice”, ”scriere liber ”, ”cuvântul PO”, etc.) prin care putem deveni efectiv mai creativi.  

1.Brainstormingul  favorizeaz  imgina ia liber , chiar aberant , asocia ia spontan  a ideilor, 
dup  principiul ,,cantitatea genereaz  calitatea”, eliminarea criticii în timpul producerii ideilor, 
deoarece aceasta este paralizant , duşman al imagina iei. 

Aplica ie: Cum a i descrie figura de mai jos? 

 
Alternative:  
 O figura în form  de L; 
 Un echer de tâmpl rie; 
 O spânzurâtoare întoars ; 
 Jum tate din rama unui tablou; 
 Dou  dreptunghiuri alipite în unghi drept; 
 Un p trat mai mare din care s-a extras un p trat mai mic.  
… si lista poate continua.  
 

http://psiholistic.ro/blog/2011/02/gandire-laterala/l2/


2.  Metoda cuvintelor aleatorii 
Edward de Bono a men ionat în cartea sa „Înva - i copilul s  gândeasc ” despre metoda 

cuvintelor aleatorii ca fiind „o metod  puternic  de dezvoltare a gândirii laterale care este foarte 
u or de implementat”. 

De obicei, asocierea unui cuvânt cu o situa ie ie it  din context genereaz  noi leg turi în 
mintea noastr , la care altfel nu ne-am fi gândit. 

 
Aplica ie: 
- Scrie o serie de cuvinte aleatorii pe buc ele de hârtie i introdu-le într-o p l rie. Închide 

ochii i extrage un cuvânt;    sau: 
- Deschide un dic ionar sau ziar la o pagin  întâmpl toare i alege un cuvânt. 
Imediat ce ai ales cuvântul, g se te-i toate asocierile i vezi care dintre ele se poate aplica la 

problema pe care o ai de rezolvat. 
1. Eu m  joc cu mingea. 
2.Mingea este rotund . 
3. Mingea este roşie. 
4. Tata mi- a cump rat o minge de fotbal. 
5. Viorel a spart geamul cu mingea. 
6. Ana are o minge de tenis. 
… si lista poate continua.  
 
3. Tehnica inversiunii 
  Pornim de la un enun  relativ banal. Invers m termenii i ob inem ceva nou, uneori mai 

neobi nuit, mai spectaculos. Important e s  nu ne cenzur m, s  l s m propria inventivitate s  se 
manifeste liber. 

Aplica ie: 
1. Jocul gre eala a teapt .  

Acum s  încerc m câteva inversiuni, s  vedem ce poate ie i: 
1 Gre eala se gr be te la joac . 

2 A teptarea provoac  la joc gre eala.  
3 Acționeaz  împotriva gre elii !  
4 Joaca a tept rilor gre ite. 
5  Nu a tepta gre eala, joac ! 

Desigur, nu toate frazele rezultate prin inversiune sunt la fel de interesante.   
Aceast  tehnic  de gândire lateral  este folosit  concret în publicitate, . Gândi i-v  doar la un 

slogan precum: ”Fructele iubesc Granini!”.  
Mie mi se pare c  este ob inut prin tehnica inversiunii dintr-un enun  banal, precum ”Granini 

este f cut din fructe”. 
 
4.Cuvântul PO.(termen inventat de Edward De Bono pentru  a-l utiliza ca si instrument). 

”PO” poate fi folosit pentru a indica o leg tur  între alte cuvinte. 
 Aplica ie:  
”Calculatoare PO omlete” este un nonsens. Dar, pornind de la acest nonsens putem genera 

întreb ri i idei interesante. Astfel, ce leg tur  poate exista între calculatoare i omlete? Dar între 
calculator i mâncare în general? Cum ar putea calculatorul s  prepare automat mâncare? Cum ar fi 
un restaurant total automatizat în care diferi i robo i prepar  i servesc mâncare? Cum ar fi un 
frigider conectat la Internet care permite s  verific m de la distan  starea mânc rii? Progresiv, 
pornind de la ceva f r  sens, ne putem apropia de o idee valid  cu poten ial mare de originalitate. 

Gândirea lateral  poate fi util  individului în orice domeniu şi situa ie a vie ii sale.Decisiv în 
aceast  privin  este modul creativ de a pune problema. Pentru rezolvarea creativ  a problemelor, 
eul ine seama de situa ia dat , de sarcinile ce îi stau în fa . ”. În orice caz, ideea gândirii laterale nu 
este de a înlocui gândirea critic  ci de a o completa acolo unde aceasta îşi atinge limitele. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_de_Bono
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Copiii înva  prin joc, iar înv area eficient  este în dependen  de mediul înv rii. Un 

mediu eficient pentru înv are la vârstele mici este un mediu care favorizeaz  jocul liber ales în 
direc ia dezvolt rii globale a personalit ii copilului. Jocul pe care copilul îl alege singur, dintre 
op iunile pe care i le propune mediul din sala de grup , este un joc creativ i liber, în cadrul c ruia 
vor fi antrenate posibilit ile maxime de rezolvare de probleme. Copiii pun întreb ri, comunic  între 
ei i cu educatoarea i construiesc activit i în care antreneaz  structurile de baz  ale limbajului. 
Întreaga activitate din gr dini  impune centrarea activit ilor pe copil. Educatoarea trebuie s  fie 
preocupat  s  descopere înclina iile i preferin ele fiec ruia, valorificând în mod optim tr s turile 
personale i capacit ile fiec rui copil. Pentru ca acest lucru s  se realizeze cu succes spa iul grupei 
noastre trebuie delimitat în diferite zone de interes: Biblioteca, Joc de mas , tiin , Art , 
Construc ii, C su a p pu ii. Acestea au rolul de a favoriza înv area prin joc i socializarea copiilor.  

Amenajarea spa iului din gr dini  în spirit educativ ofer  sprijin adecvat nivelului 
individual de dezvoltare. Dac  acesta îndepline te aceste cerine, el devine un spa iu eficient 
înv rii i dezvolt rii copiilor. În cadrul sectoarelor de activitate copiii se exprim  cu încredere, 
sco ând la iveal  lucruri minunate i neb nuite. Toate acestea se întâmpl  dac  educatoarea 
abordeaz  o tematic  adecvat  i pune la dispozi ia copiilor, în cadrul acestor sectoare, multiple 
materiale didactice. Aici copiii se simt mai în largul lor, se reg sesc al turi de al i colegi cu care 
împ rt esc interese comune. Pe de alt  parte aceste sectoare permit educatoarei s  se apropie mai 
mult de câte un copil, mai ales dac  a descoperit c  acela are nevoie de aten ie, de încurajare. Pe 
lâng  toate acestea fiecare sector de activitate ofer  avantajele sale. 

Sectorul ”Art ” ofer  copiilor ocazia de a transpune pe hârtie, pe sticl  sau alte materiale 
ceea ce ei nu pot exprima prin cuvinte. Pictura/desenul reprezint  un limbaj grafic al copilului, prin 
care el î i exteriorizeaz  impresii, comunic , î i apreciaz  reciproc lucr rile i tr iesc satisfac ia 
propriei crea ii. Educatoarea reu e te, astfel, s - i organizeze un colectiv unit în care copiii se simt 
bine, le cunoa te progresele dezvolt rii psihice i sesizeaz  eventualele probleme.   

Sectorul ”Biblioteca” reprezint  poarta prin care copilul poate p trunde în lumea minunat  a 
cuvintelor, în lumea plin  de vraj  i mister a basmelor i pove tilor ilustrate. Acest sector trebuie 
trebuie realizat într-un loc lini tit, confortabil. Aici copilul în elege simbolurile literelor, înva  
despre c r i i le r sfoiesc. El se poate opri la povestea îndr git  i poate asocia imaginea cu 
con inutul.  

În cadrul sectorului ” tiin ” copiii devin mici cercet tori. Ei folosesc microscop, lupe, 
eprubete, termometre, familiarizându-se cu instrumentele specifice unui laborator, înva  denumirile 
acestora i iau contact astfel cu activitatea tiin ific . Copilul afl  adev ruri prin propriile puteri, 



devenind tot mai încrez tor i mai curios. Completând zilnic ”Calendarul naturii” sau ”Calendarul 
anotimpurilor” copilul î i l rge te orizontul de cunoa tere, sistematizeaz  informa ii i ajunge s  
în eleag  c  orice efect este rezultatul unei cauze, c  tot ceea ce se petrece în jur are o explica ie 
tiin ific . 

 Centrul de activitate ”Construc ii” este unul dintre cele mai frecventate de copii. Acestui 
sector trebuie s  i se ofere suficient spa iu i pentru plasarea construc iilor realizate de copii. 
Construind, pre colarul î i dezvolt  gândirea datorit  rela iilor pe care le stabile te între obiecte i 
datorit  unor situa ii pe care le întâmpin  în realizarea construc iilor. În cadrul acestui sector copiii 
î i comunic  ideile, descriu construc iile, numesc i chiar eticheteaz  construc ii, dezvoltându- i 
astfel limbajul. În cadrul jocurilor de la sectorul ”Construc ii” se poate solicita copiilor s  
foloseasc  anumite piese (mari/mici, ro ii/albe, rotunde, etc), un anumit num r de cuburi a ezate 
dup  pozi ii spa iale indicate. Este foarte important ca noi, educatoarele s  apreciem pozitiv 
construc iile, s  le expunem, premiem, pentru ca pre colarii s - i înt reasc  încrederea, curajul. 

Centrul ”C su a p pu ii” stimuleaz  creativitatea, copiii p trunzând prin joc în lumea fictiv  
a imaginarului, în care se pot n scoci o diversitate de scenarii. Ei î i dezvolt  capacitatea de a folosi 
informa iile ob inute în activit ile frontale, imit  gesturi, atitudini, comportamente ale adul ilor. În 
cadrul acestui sector se dezvolt  domeniul socio-afectiv al limbajului i al comunic rii, al s n t ii 
i igienei personale, dar i cel senzorial. Jocurile de rol stimuleaz  înv area spontan  i îl pune pe 

copil în ambian a cultural  a spa iului social în care el va deveni o personalitate independent  i 
con tient  de sine. Desf urând jocurile de rol copiii înva  s  recunoasc  monedele i bacnotele, 
în eleg i î i formeaz  deprinderi necesare cump r torului. Educarea pre colarului în spiritul 
economiei de pia  comport  abord ri multiple, de la dezvoltarea unor tr s turi de caracter la 
dezvoltarea intelectual  a copilului. Tot în cadrul acestui centru copiilor li se construiesc conduitele 
sociale de apartenen  la grup, de colaborare, de disciplin  în grup, de ascultare a opiniilor altor 
copii, de toleran . Educatoarea trebuie s  fie prezent , dar s  nu-i stinghereasc , s  poat  interveni 
cu sfaturi, idei, luând diferite roluri, în cazul în care copii îi solicit  sau se încurc .  

”Jocurile de mas ” sunt un centru preferat de copii datorit  diversit ii materialelor. Aici 
copiii î i dezvolt  capacitatea de discriminare vizual , deprinderile de îmbinare, triere, num rare, 
etc.. Deasemenea, perseveren a i sentimentul de bucurie la finalizarea unei sarcini conduc la 
dezvoltarea încrederii în sine. Comunicarea realizat  în fiecare sector de activitate, manifestarea 
ini iativei i tr irea sentimentului de satisfac ie, motiva ia, toate se perfec ioneaz  în cadrul 
activit ilor integrate. Pe baza cuno tin elor, observa iilor, descoperirilor din sectoarele de activitate, 
copiii grupeaz  obiecte, identific  clase, în eleg rela ii, acceptând i respectând reguli care vor 
contura comportamente. În cadrul acestor arii de stimulare se va dezvolta personalitatea 
pre colarilor, ace tia vor fi obi nui i s  colaboreze, s  munceasc  în grup i s  se respecte. Ei 
trebuie s  se simt  valoriza i, iubi i i s  tie s  iubeasc . Bine selectate i organizate, ariile de 
stimulare dau posibilitatea educatoarei de a-i manifesta creativ, asigurând activit i frontale care 
s -i intereseze pe copii. Educatoarea realizeaz  în acest fel un nou tip de rela ie educator-copil, 
devenind un animator al ac iunii lor.  

Rolul educatoarei în cadrul ariilor de stimulare este foarte important. Ea este ceacare 
planific , organizeaz  i amenajeaz  acest spaiu. Ea propune copiilor, descoper  materialele 
împreun  cu ei i tie cât, cum i când s  foloseasc  anumite supliment ri de materiale. În plus, 
educatoarea stimuleaz  dezvoltarea copiilor printr-o atitudine deschis , flexibil  i reflexiv . Astfel, 
ea întreab  copiii cum se joac , discut  cu ei despre joc i caut  chiar s  se implice. Aceasta îi face 
s  se simt  importan i, le dezvolt  capacit ile de în elegere, comunicare li exprimare. Jean Piaget 
(1970) consider  c  „înv area la copiii mici este rezultatul interac iunii dintre gândire, idei i 
oamenii cu care ei vin în contact.” În acest sens,educatoarea i p rinii au datoria de a stimula aceste 
interac iuni prin amenajarea adecvat  a spa iului de via  i educare a copiilor. 
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Înv area prin colaborare este o metod  de predare şi înv are prin care copiii lucreaz  
împreun , uneori în perechi, alteori în grupuri mici pentru e rezolva una şi aceeaşi problem , pentru 
a o nou  tem  sau pentru a lansa idei noi, combina ii noi sau chiar inova ii autentice. 

Elementele înv rii prin cooperare 
Pentru ca metodele prin cooperare s  fie mai eficiente decât cele bazate pe competi ie sau 

individualism este nevoie s  se asigure o serie de condi ii specifice. Conform Johnson & Johnson 
(1994/2007) acestea sunt: 
 interdependen  pozitiv  clar ; 
 interac iuni directe bazate pe sprijinul şi stimularea fiec rui membru al echipei; 
 responsabilitate colectiv  şi r spundere individual  pentru atingerea obiectivelor grupului; 
 utilizarea frecvent  a abilit ilor interpersonale relevante în cadrul unor grupuri restrânse; 
 evaluarea periodic  şi frecvent  a modului de func ionare a grupului pentru îmbun t irea 
eficien ei viitoare a acestuia. 

a. Interdependen  pozitiv  
Primul şi cel mai important element în înv area prin cooperare este interdependen a 

pozitiv . Interdependen a pozitiv  desemneaz  situa ia în care membrii grupului îşi dau seama de 
faptul c  sunt lega i unul de cel lalt în aşa fel încât întregul grup sau un membru nu poate atinge 
succesul dac  ceilal i nu-l ating. Obiectivele şi sarcinile grupului vor fi formulate şi comunicate în 
aşa fel încât elevii s  în eleag  c  „se scufund  sau înoat ” împreun  (Johnson & Johnson 2007). 
Sarcinile de lucru, în cazul în care avem de-a face cu interdependen a pozitiv , trebuie s  fie 
formulate astfel încât s  pun  în eviden  faptul c : 
 eforturile fiec rui membru sunt indispensabile pentru reuşita grupului; 
 fiecare membru are o contribu ie unic  în cadrul eforturilor comune, prin resursele şi/sau 
responsabilit ile şi sarcinile proprii. 
  Înv area bazat  pe cooperare necesit  o structurare clar  şi eficient  a activit ilor/lec iilor. 
Responsabilit ile preşcolarilor/elevilor în cadrul acestor activit i sunt: 
 înv area con inuturilor de c tre fiecare membru al grupului; 
 fiecare membru al grupului trebuie s  se asigure c  to i membrii grupului   înva  con inuturile. 

Exist  mai multe modalit i de definire a activit ilor ce promoveaz  interdependen a 
pozitiv  în cadrul unui grup de înv are, printre care: 

Interdependen a pozitiv  prin obiective 
Copiii ştiu c  îşi pot atinge obiectivele de înv are personale numai dac  to i membrii 

grupului îşi ating propriile obiective. Obiectivul grupului trebuie s  fie întotdeauna un obiectiv al 
lec iei. 

Interdependen  pozitiv  prin recompense 
Fiecare membru al grupului primeşte aceleaşi recompense în momentul atingerii 

obiectivelor grupului. Celebrarea periodic  a eforturilor şi reuşitei grupului consolideaz  
cooperarea. 

Interdependen  pozitiv  prin resurse 
Fiecare membru al grupului de ine doar o parte din resursele, informa iile sau materialele 

necesare realiz rii sarcinii. De aceea, resursele membrilor grupului trebuie s  fie îmbinate pentru a 
atinge obiectivele grupului. 



Interdependen  pozitiv  prin roluri 
Fiecare membru primeşte roluri complementare şi interconectate, care cuprind 

responsabilit i specifice obligatorii pentru ca grupul s  poat  realiza sarcina comun  dat . Cadrele 
didactice asigur  interdependen a rolurilor preşcolarilor/elevilor dac  le traseaz  roluri 
complementare precum: cel care lectureaz  planşele/citeşte, cel care noteaz , cel care verific  dac  
to i colegii au în eles, cel care încurajeaz  participarea şi cel care urm reşte încadrarea în timp. 
Rolurile interdependente sunt vitale pentru o înv are de calitate. 

b. Interac iune direct  bazat  pe sprijinul şi stimularea fiec rui membru al echipei 
Interdependen a pozitiv  are drept rezultat o interac iune bazat  pe sprijin reciproc şi 

stimularea fiec rui membru al echipei. Interac iunea bazat  pe sprijin şi stimulare const  în 
încurajarea şi facilitarea reciproc  a eforturilor indivizilor de a îndeplini sarcini şi de a ob ine 
rezultatele necesare pentru a atinge obiectivele grupului.  

c. Responsabilitate colectiv  şi r spundere individual  
Al treilea element esen ial al înv rii prin cooperare este r spunderea individual  orientat  

spre consolidarea competen elor fiec rui membru al grupului. R spunderea individual  este vital  
pentru îmbun t irea performan elor tuturor membrilor grupului prin înv area bazat  pe cooperare. 
Participarea membrilor grupului în cadrul unei activit i de înv are prin cooperare trebuie s  se 
reflecte printr-o mai bun  preg tire de a îndeplini individual sarcini similare. Principiul r spunderii 
individuale este bine descris de exemplu de acest proverb „Cine nu lucreaz  nu are ce mânca”/ 
„Dac  nu-i lucr , nu-i mânc ”, care subliniaz  faptul c  fiecare trebuie s -şi duc  la bun sfârşit 
sarcina de lucru.  

d. Abilit i interpersonale în cadrul unor grupuri restrânse 
Al patrulea element important al înv rii prin cooperare este reprezentat de abilit ile 

interpersonale utilizabile în activit ile cu grupuri restrânse. Cu cât copiii au abilit i sociale mai 
dezvoltate şi cadrele didactice se centreaz  mai mult pe dezvoltarea abilit ilor sociale şi 
recompensarea preşcolarilor/elevilor pentru utilizarea acestora, cu atât rezultatele activit ilor de 
înv are prin cooperare în cadrul grupurilor vor fi mai bune. 

e. Func ionarea grupului 
Unul din principiile înv rii prin cooperare este cel al cre rii de grupuri eterogene. Prin 

observarea sistematic  a grupurilor de înv are prin cooperare, cadrul didactic deschide o 
„fereastr ” spre ceea ce elevii fac şi ceea ce elevii în eleg, pe m sur  ce discut  despre modul în 
care îşi vor îndeplini sarcina. Ascultarea explica iilor elevilor/copiilor furnizeaz  informa ii 
valoroase despre gradul lor de în elegere a instruc iunilor, a conceptelor importante, a strategiilor 
înv ate şi a elementelor de baz  ale înv rii bazate de cooperare. 

Metode de înv are prin cooperare 
Activit ile de înv are prin cooperare pentru copii trebuie s  fie bine planificate pentru a 

putea ob ine rezultatele scontate. Mai jos sunt enumerate mai multe condi ii obligatorii de îndeplinit 
pentru desf şurarea de activit i de înv are prin cooperare de calitate. 

Iat  câteva exemple de metode de cooperare practicate la vârstele mici: 
1) Metoda Phillips 6/6: 
 Presupune împ r irea clasei în grupe de 6 persoane care dezbat o problem  timp de 6 

minute. 
 Etapele metodei: Phillips 6/6: 

- constituirea grupelor şi desemnarea unui conduc tor; 
- anun area temei discu iei şi dezbaterea sa în grupe; 
- prezentarea de c tre conduc torul fiec rei grupe a concluziilor, solu iilor la care s-a ajuns; 
- discutarea concluziilor şi solu iilor cu participarea grupei de preşcolari pentru a armoniza punctele 
de vedere; 
- stabilirea de c tre cadrul didactic a solu iei optime şi argumentarea respingerii celorlalte variante. 

Avantajele metodei Phillips 6/6: 
- implic  pe to i membrii colectivului în analizarea şi solu ionarea unei probleme; 
- ofer  fiec rui copil posibilitatea s -şi valorifice experien a propriei; 



- prezentarea şi argumentarea punctelor de vedere şi a opiniilor. 
Exemple: 
a) Grupa mare: Cunoaşterea mediului: joc didactic: ”Roata vie ii” 

- S-a propus urm toarea situa ie problem : „ - De ce influen eaz  Soarele via a pe p mânt?” 
- Grupa a fost împ r it  în 4 grupe de câte 6 preşcolari l sându-se ca timp de lucru 6 minute. 
Conduc torul fiec rei grupe a prezentat solu iile la care s-a ajuns. S-au discutat apoi punctele de 
vedere a grupelor pentru a ajunge la idei comune. 
- Educatoarea  stabileşte solu ia optim  şi argumenteaz  respingerea celorlalte variante. 

 Exemplu: 
CONCLUZIA: Soarele influen eaz  via a pe p mânt pentru c : 

 dac  nu e Soare, atunci nu e lumin  şi c ldur ; 
 dac  nu e lumin  plantele nu-şi prepar  hrana, mor; 
  dac  mor plantele mor şi animalele ierbivore; 
 dac  mor animalele ierbivore mor animalele carnivore, ominivore şi mai apoi mor oamenii. 

b) Grupa mare: Educa ia pentru societate: povestirea: „Puiul” de Al. Br tescu-
Voineşti 
- S-a propus urm toarea situa ie problem : „ – De ce puiul mare nu a ascultat de sfatul mamei?” 
- Grupa a fost împ r it  în grupe de câte 6 elevi l sându-se ca timp de lucru 6 minute. Conduc torul 
fiec rei grupe a prezentat solu iile la care s-a ajuns. S-au discutat apoi punctele de vedere ale 
grupelor pentru a ajunge la idei comune. 
- Educatoarea stabileşte solu ia optim  şi argumenteaz  respingerea celorlalte variante. 

 Exemplu: 
CONCLUZIA: Puiul cel mare nu a ascultat sfatul mamei pentru c : 

 se sim ea mare; 
 a fost curios s  vad  cine este şi ce-i face; 
 a vrut s  dea dovad  de curaj; 
 a vrut s  fie un exemplu pentru fra ii lui; 
 a crezut c -l va speria pe câine; 
 a crezut c  poate face numai bine; 

 
2) Metoda cubului: 
 Metoda este folosit  când se doreşte exploatarea unui subiect, a unei situa ii din mai multe 

perspective oferind elevilor posibilitatea dezvolt rii competen elor complexe şi integratoare. 
 Etape: 

 Realizarea unui cub care are fe ele numerotate de la 1 la 6; 
 Anun area subiectului pus în studiu; 
 Împ r irea clasei în 6 grupe care examineaz  tema din perspectiva cerin ei de pe una din fe ele 
cubului.  

1. Descrie! Explic ! 4. Analizeaz ! 
2. Compar ! 5. Aplic ! 
3. Asociaz ! 6. Argumenteaz ! 
 
 Exemple: 
a) Grupa preg titoare: Cunoaşterea mediului: convorbire tematic  sau lectur  dup  

imagini;  Subiectul: „Animale s lbatice” 
1. Descrie! Cum arat  vulpea? 
2. Compar ! Cu cine se aseam n  şi de cine se deosebeşte? 
3. Aplic ! Încercuieşte p r ile componente ale corpului. 
4. Asociaz ! La ce te face s  te gândeşti când auzi cuvântul iepure? 
5. Analizeaz ! Coada, botul şi urechile vulpii. 
6. Argumenteaz ! Pro şi contra. Sunt d un toare şi folositoare animalele. De ce? 
 



b) Grupa mare: Activitate matematic : joc logic: “Aşaz -m  la c su a mea din cartierul 
meu” 

1. Descrie: culorile, formele, m rimile etc. (sunt descrie principalele figuri şi corpuri 
geometrice); 

2. Compar : ce este asem n tor şi ce este diferit? ( sunt comparate dou  dintre figuri: 
p tratul şi dreptunghiul); 

3. Asociaz : la ce te îndeamn  s  te gândeşti? ( copii fac leg tura cu obiectele din mediul 
înconjur tor, stabilind asem n ri ale formei); 

4. Analizeaz : spune din ce este f cut, din ce se compune etc.? (stabilesc num rul de laturi, 
unghiuri ale figurilor geometrice, fe ele corpurilor etc.); 

5. Aplic : ce po i face cu el? Cum poate fi el folosit? (folosesc corpurile geometrice la 
construirea unei case); 

6. Argumenteaz  pro sau contra şi enumer  o serie de motive care vin în sprijinul afirma iei 
tale. (sunt implica i în studiul unei probleme, de exemplu forma paralelipipedic  a acoperişului unei 
case); 

Educatoarea precizeaza regulile de joc:  
- organizarea grupei de copii in şase echipe prin tragere la sor i cu ajutorul cubului; pe fiecare fa  a 
cubului sunt notate cuvintele: descrie, compar , analizeaz , asociaz , aplic , argumenteaz ; pe 
covor vor exist  trei cercuri desenate de culori diferite fiecare reprezentând câte un cartier, primul 
cartier va fi “Cartierul c su elor p trate”, al doilea va fi “Cartierul c su elor dreptunghice”, iar al 
treilea va fi denumit, “Cartierul c su elor cercuri”; celelalte piese geometrice: triunghiul şi rombul 
vor fi folosite la acoperişurile caselor; 
- câte un copil pe rând de la fiecare echip  va veni în fa  şi va alege o pies  geometric ; aceasta va 
fi înmânat  la prima echip : aceasta va descrie toate însuşirile piesei (culoarea, forma, m rimea, 
grosimea); piesa va fi dat  la a doua echip , care va compara piesa cu o alt  pies  dat  de c tre 
cadrul didactic (exemplu: un p trat cu un dreptunghi de aceeeaşi culoare sau nu, de aceeeaşi m rimi 
sau nu, de aceeeaşi grosime sau nu...); piesa geometric  va  ajunge la echipa a treia – aceasta va 
asocia piesa cu unele obiecte din mediul înconjur tor, stabilind asem n ri ale formei; din nou piesa 
va trece la a patra echip  care are sarcina s  spun /s  analizeze din ce este confec ionat  figura 
geometric  şi s  denumeasc  şi alte obiecte din acelaşi material; la cea de-a cincea echip , aceştia 
vor aşeza/vor aplica piesa la c su a şi cartierul respectiv, de exemplu: “Cartierul c su elor 
p trate”, “Cartierul c su elor dreptunghice” etc.; ultima echip  va argumenta pro şi contra de ce 
au construit colegii lor aceste cartiere. 

 Fiecare r spuns bun dat de fiecare  copil din echip  va fi stimulat. Dac  r spunsul dat de 
copilul este negativ, atunci echipa va fi penalizat , r spunsul corect fiind dat de copilul arhitect şef. 

Datoria cadrului didactic este de a forma aceste abilit i. Trecerea de la competi ie la 
colaborare este un proces care necesit  timp şi efort atât din partea cadrului didactic, cât şi din 
partea copiilor.  

Demersul instructiv prin colaborare abordat în înv mântul preşcolar constituie o maniera 
noua de lucru, o solu ie şi o perspectiv . Aceasta se impune cu atât mai mult cu cât noile schimb ri 
ale societ ii, noile direc ii ale înv mântului românesc o cer, iar dezvoltarea intelectual  a copiilor 
de vârst  preşcolar , permite un înv mânt interdisciplinar. 
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 Una dintre principalele componente ale înv mântului o reprezint  con inutul acestuia. 
Stabilirea con inutului înv mântului în general presupune organizarea lui pe trepte şcolare, 
structurarea lui în aşa fel încât s  fie totodat  îndeajuns de cuprinz tor, dar şi accesibil vârstei 
educa ilor, s  reflecte nivelul dezvolt rii ştiin ei şi tehnicii contemporane, dar s  fie şi adecvat din 
punct de vedere psihopedagogic şi s  prevad  tendin ele dezvolt rii societ ii. 

Con inutul poate fi definit ca un sistem de valori esen ializate din tezaurul cultural al 
umanit ii, pe care sistemul de înv mânt (societatea în general) le transmite tinerei genera ii în 
perioada şcolar . 

 Predarea în manier  integrat  a domeniilor de cunoaştere presupune sintetizarea şi 
organizarea didactic  a informa iilor din domenii diferite ale cunoaşterii în vederea construirii unei 
viziuni holistice şi interactive asupra lumii reale. 

 Corelarea con inuturilor, predarea tematic , predarea sinergic , integrarea curricular  – 
termeni cu semnifica ii relativ echivalente – sunt solu ii posibile pentru dep şirea acestui pericol, şi 
pentru preg tirea real  a individului pentru inser ia social . 

 Integrarea con inuturilor disciplinelor de studiu, precum şi a ariilor curriculare este 
considerat  ast zi principala provocare în domeniul proiect rii programelor şcolare. În gr dini , 
aceast  preocupare se prelungeşte la nivel micropedagogic, dat  fiind structurarea flexibil  a 
con inuturilor în documentele curriculare, ceea ce ofer  cadrelor didactice care lucreaz  la acest 
nivel, o libertate de decizie aproape deplin  cu privire la tipurile de con inuturi pe care s  le ofere 
copiilor, şi o autonomie sensibil egal  în privin a metodologiei de propunere a acestor con inuturi. 
Singura reglementare formal  este dat  de sistemul finalit ilor cu grade diferite de generalitate, 
predefinite, care constituie referen iale pe tot parcursul procesului de instruire şi formare şi, în final, 
în ac iunea de evaluare a performan elor 

înv rii. Desigur, se aşteapt  ca libertatea oferit  s  fie exercitat  cu r spundere de c tre 
educatoare, responsabilitate asigurat  de o bun  preg tire psihopedagogic , o concep ie corect  
despre copii, o anumit  înclina ie nativ  pentru munca cu aceştia şi, nu în ultimul rând, de 
conştientizarea valorilor autentice şi de cultivarea lor în cadrul procesului paideutic. Gr dini a 
creeaz  cadrul psihopedagogic şi social cel mai propice pentru structurarea integrat  a curriculum-
lui. 

 Argumentele psiho-pedagogice în favoarea dezvolt rii unui curriculum integrat sunt 
multiple. Astfel, în planul profunzimii şi solidarit ii cunoştin elor dobândite printr-o atare abordare, 
pulsul calitativ este evident: cei care înva  identific  mai uşor rela iile dintre idei şi concepte, dintre 
temele abordate în şcoal  şi cele din afara ei; baza integrat  a cunoaşterii conduce la o mai rapid  
refacere a informa iilor; timpul de parcurgere a curriculum-ului este sporit. În planul rela iilor 
interpersonale: integrarea curricular  şi în special metoda proiectelor încurajeaz  comunicarea şi 
rezolvarea sarcinilor de lucru prin cooperare; în timpul derul rii proiectelor se dezvolt  un „sens al 
comunic rii” şi o perfec ionare implicit  a modurilor de grupare; copiii devin mai angaja i şi mai 
responsabili în procesul înv rii; curriculum-ul integrat promoveaz  atitudini pozitive. În ce 
priveşte rolul cadrului didactic, acesta devine un „facilitator” mai mult decât o surs  de informa ii. 



 Integrarea curricular  trebuie în eleas  în dublu sens: integrarea longitudinal  şi integrarea 
transversal . Prima modalitate de integrare ine de convergen a şi coeren a pe care curriculum-ul, 
v zut ca totalitatea experien elor de înv are şi formare prin care trece individul pe parcursul 
şcolarit ii, trebuie s  o aib  spre îndeplinirea finalit ilor cu gradul cel mai ridicat de generalitate, 
de tipul idealului şi scopulrilor educa ionale. 

 În etapa educa iei preprimare integrarea longitudinal  este privit  ca o faz  complementar  
primei etape şcolare, de deschidere c tre educa ia în afara familiei. Coeren a pe vertical  a 
curriculum-ului este realizat  în teoria şi practica educa iei contemporane într-o m sur , cu 
siguran  mai mare decât cea de-a doua dimensiune a integr rii curriculare, cea transversal . 

 Integrarea transversal  sau orizontal  presupune organizarea curriculum-ului unei etape 
educa ionale într-o manier  holistic , atât la nivelul programelor, cât şi la cel al aplic rii lor. 

 În general, orice demers integrator în materie de curricum presupune urm toarele procese 
adaptative: 
 combina ie tematic  şi transpunerea acesteia într-un proiect, care s  dezvolte o structur  
coerent ; temele din programul anual nu trebuie parcurse în ordinea dat , iar pentru intervalul de 
vârst  3-5 ani, nici m car nu trebuie atinse toate în mod obligatoriu într-un an şcolar (ne putem opri 
la cel pu in patru); într-un an şcolar pentru nivelul II, se pot derula maximum şapte proiecte cu o 
durat  de maximum cinci s pt mâni/proiect sau un num r mai mare de proiecte de mai mic  
amploare, variind între 1-3 s pt mâni, în func ie de complexitatea temei abordate şi de interesul 
copiilor pentru tema respectiv . De asemenea, pot exista şi s pt mâni în care copiii nu sunt 
implica i în nici un proiect, dar în care sunt stabilite teme s pt mânale de interes pentru copii. 
Totodat , pot exista şi proiecte de o zişi/sau proiecte transsemestriale; 
 flexibilizarea orarului şi a strategiilor de organizare şi desf şurare a pred rii; ordinea 
desf şur rii etapelor de activit i (etapa I, etapa a II-a, etapa a III-a etc.) nu este întotdeauna 
obligatorie, cadrul didactic având libertatea de a opta pentru varianta potrivit ; 
 identificarea şi integrarea a noi surse de informa ie şi selec ie a con inuturilor. 

Primul dintre aceste procese adaptative se refer  la modalit ile de integrare a domeniilor 
clasice de cunoaştere într-o structur  coerent  şi unitar , al doilea, la implica iile acestei integr ri la 
nivel intracurricular, iar al treilea, la implica iile extracurriculare ale demersului integrativ. 

Integrarea reprezint  o abordare holistic , global  deplin  a cunoaşterii. Întreg programul de 
înv are este organizat pe teme, care sunt abordate cross-curricular. O tem  central  asigur  
parcurgerea secven ial  a programei şi integrarea cunoştin elor în jurul acesteia.organizarea 
con inuturilor este aici axat  pe demersurile celui care înva  (a comunica, a reac iona la stimulii 
exteriori, a se adapta, a lua decizii, a prevedea, a crea, a transforma, a dovedi, a explica etc.). 

Con inuturilor informa ionale sau instrumentale, care de altfel nu sunt ignorate, nu sunt 
valorificate ca scop în sine, ci ca surse de creare a experien elor de înv are şi formare care s  
r spund  nevoilor şi intereselor cognitive ale copiilor. Con inuturile abordate în gr dini  sunt 
integrate, favorizând transferul cunoştin elor în contexte diverse, presupunând un efort sus inut, 
responsabilitate şi profesionalism din partea cadrului didactic, pentru c  poate determina relativ 
uşor lacune, lipsa de rigoare şi de profunzime în cunoaştere. De aceea, structurarea coerent , într-un 
program de studiu unitar a temelor curriculare integrate, este esen ial . 

Flexibilizarea orarului şi a strategiilor de organizare şi desf şurare a pred rii este o cerin  
relativ uşor de pus în practic , cel pu in la nivel formal, dat  fiind caracteristica fundamental  a 
procesului de înv mânt al gr dini ei: lipsa constrângerilor create de o tematic  impus , caracterul 
neacademic al cunoştin elor şi absen a unor examin ri periodice riguroase, centrarea pe procesul de 
înv are mai degrab  decât pe produsul înv rii. Exist  totuşi câteva principii de proiectare, 
organizare şi desf şurare a activit ilor de instruire şi formare în gr dini  şi aceste sunt legate, în 
primul rând de: 
a) identificarea particularit ilor grupului de copii şi a fiec ruia în parte, a abilit ilor, intereselor, 
nevoilor de cunoaştere ale acestorav (gradul de dificultate al sarcinilor de înv are propuse copiilor 
este sporit treptat, intind zona proximei dezvolt ri pentru fiecare copil); 



b) ancorarea în concret în crearea unor situa ii de înv are care s  fie relevante pentru experien a 
de via  a copilului preşcolar; 
c) implicarea copiilor în procesul de cunoaştere, atât în alegerea tematicii şi modalit ii de 
abordare ale acesteia, cât şi în parcurgerea unei experien e de înv are reale. 

Aceste norme generale de care se ine cont în proiectarea curricular  determin  şi alte reguli 
cu caracter mai specific ce contribuie esen ial la flexibilizarea abord rii curriculare în gr dini : 
 trecerea de la o activitate din programul zilei la urm toarea se face prin crearea unor leg turi 
fireşti între idei, domenii de cunoaştere, ac iuni; 
 activit i de înv are se pot prelungi, completa, alterna cu alte tipuri de activit i, în func ie de 
interesele şi dispozi ia copiilor, dar şi de al i factori implica i; 
 activit ile de înv are alterneaz  echilibrat cu cele de relaxare, de asemenea, cele desf şurate 
în interior cu cele din aer liber. Activit ile desf şurate afar  trebuie şi ele planificate riguros şi nu 
trebuie considerate doar prilejuri de relaxare sau consumare a energiei. Ele pot urm ri numeroase 
finalit i cognitive, afectiv-motiva ionale şi psihomotorii. 

Toate aceste caracteristici ale programului instructiv-educativ-formativ din gr dini  
faciliteaz  proiectarea, transmiterea şi asimilarea integrat  a curriculum-ului. 

Un al treilea demers adaptativ în vederea abord rii integrate a curriculum-ului, descris în 
literatura de specialitate este identificarea şi integrarea a noi surse de informa ie şi selec ie a 
con inuturilor, dincolo de manualele şcolare sau alte suporturi special create ca surse de con inut. În 
gr dini , inexisten a suporturilor de tip manual este un avantaj, dat  fiind libertatea de selec ie a 
con inuturilor, inând cont doar de câ iva parametri generali. Dar în practica educa ional  acest 
lucru sa dovedit a fi şi un dezavantaj, deoarece s-a constatat adesea fie împiedicarea accesului 
copilului la domenii de cunoaştere sau cunoştin e considerate de c tre cadrele didactice ca fiind 
potrivite doar pentru instruirea şcolar , fie supraînc rcarea con inuturilor,creându-se o real  
suprapunere a activit ilor din gr dini  cu activitatea şcolar  în sine. Abordarea a noi surse de 
informare şi selec ie a con inuturilor nu înseamn  nicidecum aglomerarea curricular , ci dimpotriv , 
o mai bun   integrarare  a  curriculum  –  ului  formal  cu  cel nonformal (extraşcolar) şi chiar 
informal. Construirea unui parteneriat institu ie educa ional  – comunitate asigur  interferen a 
benefic  a acestor tipuri de con inut.   
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39. ACTIVIT ILE MATEMATICE PRIN CORELA II INTERDISCIPLINARE 
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MOTTO: 
“Aportul la cultura general  a fiec rei discipline se exprim  nu prin ceea ce este specific, ci 

prin ceea ce are comun, generalizator, transferabil, de la un domeniu la altul”. Louis Croft  
 
Reforma înv mântului prin obiectivele sale vizeaz  un înv mânt diversificat, care 

permite şi stimuleaz  rute individuale de preg tire „un înv mânt orientat spre cercetare ştiin ific , 
spre valori, un înv mânt care încurajeaz  competi ia şi favorizeaz  înnoirea”, un înv mânt 
ancorat în realit ile europene. 

Aşadar, educatoarea trebuie s  creeze un proces de înv are lejer, în care copilul înva  
lucruri noi stabilindu-şi singur, sau în grup, împreun  cu educatoarea, tema, subiectul înv turii, 



pentru c  aşa cum spunea F. Froebel, „scopul educa iei şi instruc iei este de a scoate din ce în ce 
mai multe informa ii de la individ, decât de a introduce din ce în ce mai multe informa ii în mintea 
acestuia”. 

Este imperios necesar ca în activitatea cu preşcolarii educatoarea s  dea dovad  de 
flexibilitate şi creativitate în abordarea situa iilor didactice, pentru a evita rutina şi a ac iona pentru 
transformarea înv mântului care înc  se bazeaz  pe informa ie, pe reproducerea ei, 

Într-un înv mânt global, integrat şi creativ, bazat pe educa ie, pe formare. 
Citându-l pe Gaston Maialorit „orice metod  pedagogic  rezult  din întâlnirea mai multor 

factori şi, din acest punct de vedere, educa ia va r mâne mereu o art : arta de adapta, la o situa ie 
precis , indica iile generale date de c r ile de metodologie”.  

În acest context, mi-am propus s  identific strategii, metode, mijloace moderne de realizare a 
activit ilor matematice în gr dini , care s  stimuleze interesul preşcolarilor fa  de aceast  
activitate considerate mai dificil  (matematica).  

Obiectivele specifice ale activit ii matematice vizând procesele de cunoaştere, dar şi 
atitudinile şi comportamentele care trebuie formate, sunt urm rite într-o oarecare m sur  – mai 
mare sau mai mic în toate categoriile de activit i din gr dini  (ştiin , ed. Limbajului, art , etc.)  

Activit ile matematice în gr dini  sunt unele dintre cele mai prolifice categorii de 
activit i, acestea putând fiind abordate în forme foarte variate, în orice moment al zilei, atât la 
activit ile alese, cât i la cele obligatorii, atât ca form  de organizare monodisciplinar , ca 
activitate de sine st t toare, cât i în cadrul activit ilor interdisciplinare. 

Folosind drept instrument de lucru cunoştin ele, priceperile şi deprinderile dobândite în 
activit ile matematice, celelalte activit i contribuie la fixarea şi consolidarea lor. 

În acest sens am corelat metodele specifice activit ii matematice în gr dini  cu metodele 
specifice altor tipuri de activit i, cu accent pe activit ile interdisciplinare. 

Activit i matematice - jocurile şi activit ile alese: 
Arta - aplica ie « Trenul » - grupa mare. Sarcina copilului este de a realiza un tren, prin 

lipirea a 5 dreptunghiuri, dou  triunghiuri şi 6 cercuri din hârtie glasat  şi de m rimi diferite. Pentru 
realizarea acestei lucr ri copilul îşi consolideaz  numera ia şi îşi verific  cunoştin ele despre figurile 
geometrice cunoscute. 

Jocul de mas  « Num r  şi potriveşte » se folosesc jetoane pe care sunt desenate obiecte 
diferite, fiecare dintre ele fiind prezentate în num r diferit, de exemplu: o cas , dou  cuburi, trei 
mere etc. Precum şi o alt  categorie de jetoane care cuprinde imprimarea pe fiecare dintre ele a unei 
anumite cifre în limitele 1-20. Copiii s  reporteze cifre la cantitatea de obiecte şi invers, s  ordoneze 
în ordine cresc toare şi apoi descresc toare aceste raporturi. 

De fiecare dat  copilul este nevoit s  verbalizeze ac iunea efectuat . 
În jocurile distractive copiii utilizeaz  şi o mare varietate de poezii num r tori din folclorul 

copiilor. Poeziile-num r toatoare sunt îndr gite de cei mici, asigur  participarea activ  şi deci 
interiorizarea cunoştin elor. Mici rime, în care s  fie integrate no iuni matematice, pot fi create de 
educatoare sau chiar de preşcolari, la grupa mare. De asemenea cu ajutorul acestor jocuri se poate 
verifica num ratul în ordine cresc toare sau descresc toare:” Am c zut în fântân ”.  

Aceste jocuri distractive nu sunt doar o form  de divertisment, ci o form  atractiv  de 
înv are - consolidare - evaluare a numerelor.  

Jocurile muzicale « Elefan ii », « Hai s  zicem una », pe care le practic cu mult succes 
contribuie la consolidarea cunoştin elor matematice referitoare la num rat. 

Calendarul naturii, pe care copiii îl completeaz  în fiecare diminea , este i el o modalitate 
atractiv  de consolidare a numerelor. Ei formeaz  şirul numeric cresc tor, şirul zilelor s pt mânii, 
se familiarizeaz  cu lunile anului, afl  cum se scrie anul, câte luni are anul, câte anotimpuri sunt.  

Activit ți matematice – cunoașterea mediului: Una dintre categoriile de activit i din 
gr dini , prin care se pot consolida cuno tin e matematice sunt activit ile de cunoaşterea mediului. 
De exemplu, în activit ile de “observare” ale plantelor, animalelor, fenomenelor se face 
întotdeauna apel la cunoştin e matematice. Astfel, copiii stabilesc forma, culoarea, lungimea 
diverselor componente ale obiectelor studiate (forma capului, ochilor, urechilor, la animale, forma 



unor fructe, legume), se familiarizeaz  mai bine cu no iuni de întreg, jum tate, sfert, rotund, oval, 
compar  pentru a stabili dimensiunile (mai mare-mai mic, mai lung-mai scurt, mai gros-mai 
sub ire), îşi consolideaz  pozi iile spa iale (câinele are 4 picioare: 2 în fa , 2 în spate). 

 Matematic -educarea limbajului: Unul din obiectivele educ rii limbajului este acela de a 
dezvolta exprimarea verbal  şi scris , limbajul fiind principalul instrument prin care se poate realiza 
orice activitate din gr dini , inclusiv cele matematice. 

Pentru a se transmite informa iile trebuie s  existe un mobil, iar acesta este limbajul, iar în 
acest caz, limbajul matematic. Niciun preşcolar nu va în elege ceea ce educatoare îi explic  la 
matematic  dac  nu are un vocabular matematic corespunz tor. În ceea ce priveşte metodele 
folosite cu prec dere în activit ile de educarea limbajului şi care pot fi utilizate şi la activit ile 
matematice, cele mai întâlnite sunt: memorizarea, povestirea, ghicitorile. - „memoriz rile” sunt 
unele dintre cele mai cunoscute metode didactice utilizate în gr dini .  

Poeziile pot avea diferite teme: via a plantelor şi animalelor, copil ria, munca, meseriile, 
etc.. Poeziile pot fi îns , în acest caz, i resurs  pentru însuşirea, consolidarea şi evaluarea 
obiectivelor pre matematice. De exemplu, în poezia „Cum s  faci un curcubeu” cei mici înva  
culorile pe care le au elementele din natur , din poezia „Sfatul degetelor” copiii îşi însuşesc şi 
compar  m rimi (mare, mic, mijlociu). Cu ajutorul poeziilor, preşcolarii pot înv a s  numere, s  
efectueze opera ii de adunare şi sc dere, s  compun  probleme simple. Re inem aici poeziile 
num r tori şi poezii folosite în activit ile matematice pentru efectuarea opera iilor de adunare şi 
sc dere. 

Poeziile num r toare sunt foarte apreciate de preşcolari, ei înv ând matematic  în joac , 
f r  s  îşi propun  acest lucru în mod evident. De exemplu, poezia „Livada” de Ion Creang  poate 
constitui, pe lâng  valoarea sa literar , un pretext minunat pentru num r toare în limitele 1-10. 
Înv ând versurile poeziei copiii îşi însuşesc şi apoi îşi consolideaz  numera ia, iar în poezia 
“Num rând pân  la zece”, de Radu Felican, copiii se familiarizeaz  cu formele cifrelor şi cu şirul 
numeric în limitele 1-10. 

  O categorie de astfel de poezii sunt poeziile problem . „Poeziile problem ” au avantajul c  
transfer  în versuri o dilem  cu con inut matematic, ceea ce le face mai atractive, asigur  captarea 
aten iei preşcolarilor  

Povestea poate fi şi ea o metod  utilizat  în activit ile matematice, cu prec dere cele de 
însuşire a noilor cunoştin e. Povestirea reprezint  „o metod  expozitiv  prin care educatoarea 
transmite unele cunoştin e care nu pot fi dobândite de copii prin experien a personal ” (Ibidem). 

Pentru consolidarea evaluarea numera iei educatoarea poate activa preşcolarii prin: 
 - Poveşti din tezaurul lumii care ofer  ocazia efectu rii unor num r tori, precum şi a 

opera iilor cu cifre. Ex. Poveştile precum “Capra cu 3 iezi”” Alb  ca Z pada şi cei 7 pitici”,” 7 
dintr-o lovitur ”, “Cei 3 purceluşi” pot fi mijloc de consolidare evaluare a numera iei în concentrul 

1 -3, 1-7. Copii num r  personajele care particip  la fiecare scen  din poveste, efectueaz  
sc deri: (“Dup  ce lupul a mâncat un ied, câ i iezi au mai r mas? 3-1=2”)., adun ri: (“În casa 
piticilor locuiau 7 pitici. Câ i locatari sunt în c su  dup  sosirea Albei ca Z pada? 7 +1=8”). - 
Poveşti cu caracter pur matematic, create de educatoare special pentru activit ile matematice din 
gr dini .  

Poveştile matematice utilizate ca şi metod  în acest gen de activit i pot fii folosite pentru 
consolidarea cifrelor, pentru efectuarea unor opera ii de adunare şi sc dere. 

Din poveşti se pot desprinde caracteristici ale personajelor prin care se consolideaz  forme, 
culori, m rimi, pozi ii spa iale, timpul etc. De exemplu din povestea „Alb  ca Z pada” copiii afl  c  
prin esa avea fa a alb  ca şi z pada, buzele roşii ca sângele, p rul negru ca abanosul, în povestea 
„Capra cu trei iezi” cei mici identific  m rimi: mare, mic, mijlociu. Ac iunea unor poveşti se 
petrece „sus, în v zduh”, sau” jos, în lumea de sub p mânt”, seara zmeul a venit acas , prin ul a 
vegheat toat  noaptea, cei doi s-au luptat „zi de var  pân -n sear ”. 

Ghicitorile sunt şi ele metode îndr gite de copiii din gr dini , utilizate pentru evaluarea 
cunoştin elor din diverse activit i. De exemplu, la sfârşitul proiectul tematic despre „Toamn ”, 
într-o activitate de evaluare a opera iilor pre matematice educatoarea şi copiii au creat ghicitori, pe 



care ceilal i trebuiau s  le rezolve. Exemple: „E fruct, e roşu, rotund, miezul e alb, semin ele sunt 
maro (m rul), are form  lunguia , îl lu m de la pia , verde e culoarea lui, şi nu îl dau nim nui 
(castravetele)”. Metoda ghicitorilor poate fi aplicat  şi la matematic , în cazul consolid rii evalu rii 
cifrelor şi a opera iilor cu cifre. Cu ajutorul ghicitorilor se pot consolida cifrele, se pot rezolva 
probleme.  

Poveştile, poeziile şi ghicitorile sunt o resurs  inepuizabil  pentru asigurarea unui climat 
atractiv de ac iune pentru copii, ele creaz  condi ia implic rii active în activit i, inclusiv al celor 
matematice, deoarece ele r spund nevoii celor mici de miraculos, îi scot din obişnuin , îi transpun 
într-o lume a ludicului, a basmului, a jocului. Condi ionate de talentul educatoarei de a le transpune 
în viu grai, poveştile, poeziile şi ghicitorile matematice pot constitui o form  activ  de realizare a 
obiectivelor matematicii în gr dini . 

Matematic  - educație fizic : Educa ia fizic  este o activitate cu rol important în gr dini  
deoarece asigur  dezvoltarea armonioas  a preşcolarilor pe plan fizic. 

Mişcarea, sportul reprezint  una dintre activit ile cele mai îndr gite de copii, fapt care 
trebuie exploatat de educatoare în sensul utiliz rii ei cât mai dese, implicit în cadrul activit ilor 
interdisciplinare. Astfel, activit ile de educa ie fizic  pot fi corelate cu activit ile matematice 
pentru atingerea obiectivelor matematice. În momentul în care se efectueaz  exerci iile de orientare 
în spa iu de la începutul activit ii, când preşcolarii, aşeza i în şir, efectueaz  întoarceri spre stâng  
şi spre dreapta se consolideaz  concepte pre matematice: pozi ii spa iale, orientarea în spa iu. Tot la 
educa ie fizic  ei efectueaz  s rituri în fa  şi în spate, merg sau alearg  cu ocolirea unor obstacole 
prin stânga sau prin dreapta, iau distan  între ei (o lungime de bra ), alearg  pe o distan  dat , se 
întrec la alergare, stabilind cine a avut timpul cel mai bun. 

Consolidarea evaluarea numera iei se pot realiza şi în exerci iile de gimnastic  sau în 
exerci iile în care se urm re te p st rea ritmului. În timpul exerci iilor de înc lzire copiii merg ca 
solda ii în pas caden at 1-2, aşeza i în forma ii ei efectueaz  alerg ri pe loc, îndoiri, r suciri, 
aplec ri, s rituri şi men in ritmul num rând în limitele 1-8. La alerg rile de vitez  şi la s riturile în 
lungime ei îşi m soar  distan a, compar  rezultatul cu al colegilor, la aşezarea în şir sau în diferite 
forma ii educatoarea poate stabili un num r dat de copii pe fiecare rând. 

Activit ți matematice – activit ți artistico-plastice: Activit ile artistico-plastice (desenul, 
pictura, modelajul) sunt alte categorii de activit i utilizate în gr dini  şi la care preşcolarii 
particip  activ. Aceste activit i au o serie de avantaje: materialele utilizate sunt numeroase şi 
atractive vizual, rezultatele ob inute sunt unele vizibile, palpabile, copiii pot vedea progresul, pot 
face singuri observa ii, compara ii. Pe lâng  rolul lor în dezvoltarea sim ului estetic i în dezvoltarea 
motricit ii fine, aceste activit i pot fi utilizate de educatoare pentru realizarea unor activit i 
matematice. Spre exemplu prin desen, pictur , modelaj se evalueaz  culori, forme, pozi ii spa iale, 
m rimi, lungimi, scrierea cifrelor, mul imi.  

La activit ile de modelaj, preşcolarii î i consolideaz  practic dimensiunile de mic-mare-
mijlociu, gros-sub ire (de exemplu, „m rul mare - mijlociu – mic”, „morcovi pentru iepuraşi groşi şi 
sub iri”, „p nglicu e late şi înguste” etc.), formele unor obiecte, la desen şi pictur  copiii sunt 
înv a i s - i încadreze lucr rile în pagin , s  p streze propor iile.  

Activit ți matematice -activit țile practice, copiii taie dup  contur, împletesc, înşir , lipesc 
atâtea elemente câte le arat  cifra, cu un element mai mult - mai pu in decât colegul. 

Activit ile practice, în corela ie cu activit ile matematice antreneaz  activ copiii în ac iuni 
de num rare, comparare a mul imilor, înşiruire numeric , efectuarea unor opera ii simple de 
adunare şi sc dere. Prin îndoirea unei coli de hârtie de form  p trat  sau dreptunghiular , copiii pot 
ob ine obiecte cunoscute, realizând diferite teme ca: „Batista”, „Paharul”,” Solni a”, sau pot s -şi 
confec ioneze juc rii: „Barca”, „Avionul”, „Vaporul”, „Morişca”,” Broscu a”, etc. 

Atunci când taie dup  contur forme geometrice, copiii î i însu esc mai u or forma lor, 
culoarea, iar prin realizarea unor aplica ii cu aceste figuri se exerseaz  opera iile gândirii şi se 
cultiv  imagina ia creatoare. În activit ile de în irare, copiii realizeaz  iraguri alternând forme, 
culori, m rimi, lungimi, grosimi, num r , î i consolideaz  într-un mod practic cuno tin ele 
dobândite în activit ile matematice. 



Activit ți matematice – educație muzical  Activit ile de educa ie muzical  includ cântece şi 
jocuri muzicale cu teme diferite din via a oamenilor, plantelor, animalelor. 

O categorie de cântece, care pot fi utilizate în activit ile matematice, sunt cântecele 
num r tori preluate din folclorul copiilor, aceste cântece asigur  într-un mod pl cut consolidarea 
num ratului. 

De asemenea educatoarea poate introduce într-o activitate muzical  elemente de adunare şi 
sc dere, de consolidare a cifrelor. Cântecele care au în con inut cifre sunt numeroase precum: „10 
elefan i”, „Hai s  zicem una”, „10 negri mititei”, pentru consolidarea numera iei în limitele 1-10 – 
„Cântecul numerelor”.  

Din exemplele de mai sus s-au identificat doar câteva idei de corelare a matematicii cu una 
dintre celelalte categorii de activit i din gr dini . Interdisciplinaritatea îns  nu impune o anumit  
limit  în ce priveşte num rul de activit i implicate, într-o singur  activitate se pot aborda 
con inuturi specifice mai multor categorii de activit i, bineîn eles educatoarea încercând s  evite 
generalizarea prea mare şi s  p streze o anumit  limit , care s  asigure atingerea obiectivelor 
propuse şi deci succesul activit ii desf şurate. 

Posibilit ile de corelare a activit ilor matematice din gr dini  cu celelalte tipuri de 
activit i sunt multiple. Depinde doar de capacitatea i talentul cadrului didactic de a reu i s  
combine într-un mod armonios aceste activit i astfel încât s  reu easc  însu irea con tient , activ , 
p strarea i aplicarea în practic  a no iunilor matematice predate. 

Astfel, J.Piaget sus in c  „cerin a primordial  a educa iei progresiviste este de a asigura o 
metodologie diversificat , bazat  pe îmbinarea activit ilor de înv are şi de munc  independent , 
cu activit ile de cooperare, de înv are în grup şi de munc  independent ”. 
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Între componentele educaiei, cea moral  ocup  un loc deosebit datorit  rolului pe care-l 

joac  în afirmarea şi integrarea în societate a copilului. Comportamentul moral se bazeaz  pe 
cunoştin e, sentimente, convingeri, deprinderi şi obişnuin e, o voin  puternic , încât urm rirea şi 
formarea acestora pretinde nu numai un program bine articulat ci şi un sistem coerent de metode şi 
procedee prin care s  putem preveni apari ia unor eventuale obstacole şi s  asigur m realizarea la 
nivel ridicat a tuturor obiectivelor urm rite. 

Formarea unui comportament moral pretinde o metodologie şi o strategie complex , variat , 
dinamic  şi adecvat  numeroaselor componente care trebuie formate şi dezvoltate.  

Principalele metode care stau la dispozi ia oric rui cadru didactic sunt: povestirea, explica ia 
moral , prelegerea moral , convorbirea moral , dezbaterile morale, problematizarea, studiul de caz, 



exemplul, exerci iul moral, aprecierea şi sanc ionarea sau aprobarea şi dezaprobarea. Abilitatea şi 
m iestria educatorului îl vor ajuta s  adapteze fiecare procedeu sau metod  la specificul situa iei pe 
care o are de rezolvat. Metodele verbale se îmbin  cu cele practice. Aprobarea şi dezaprobarea se 
pot succeda uşor, dup  cum metoda explica iei poate urma un exerci iu sau un exemplu, sau analiza 
unui caz. 

Cadrul organizatoric al educa iei morale are valen e formative importante în cazul utiliz rii 
metodelor cu abilitate. Se face necesar  evaluarea nivelului educa iei morale a fiec rui elev, pentru 
a putea supraveghea şi dirija permanent acest proces cu privire special  la realizarea unit ii dintre 
conştiin  şi conduit . 

Ac iunile educative se desf şoar  în mod organizat şi sistematic şi au, totodat , rolul de a 
valorifica acele influen e care se exercit  în mod neorganizat asupra copilului. Folosind metodele 
cele mai adecvate se urm reşte construirea conştient  a personalit ii morale a copilului în 
concordan  cu imperativele moralei societi. (I.Nicola, D. Farcaş, anul 1990, p. 31).  

1. Explica ia moral   
Cu ajutorul ei, educatoarea dezvluie copiilor con inutul unei cerin e, norme, reguli morale. 

Înc  de la o vârst  timpurie, exerci iile de comportament sunt precedate de scurte explica ii: cum s -
i respecte pe adul i şi pe colegi, cum s  salute, cum s  se ajute reciproc, s  respecte programul 
gr dini ei, etc. Ini ial accentul cade pe modul în care trebuie respectat  o cerin  moral , pentru ca 
pe parcurs s  se extind  şi asupra respect rii ei.  

Pentru a avea nu doar func ie informativ , ci şi stimulativ  este nevoie ca explica ia s  fie 
înso it  de material şi fapte concrete. Acestea pot declanşa tr iri afective care determin  o conduit  
corespunz toare. 

2. Convorbirea moral   
Este o discu ie sau un dialog între educator şi copii care are drept scop atât clarificarea unor 

cunoştin e morale cât şi declanşarea unor tr iri afective prin valorificarea experien ei de via  a 
copiilor.  

Convorbirile pot fi organizate sau ocazionale. Cele organizate se desfşoar  cu întreaga 
grup , iar cele ocazionale se desf şoar  cu grupuri de copii sau individual, de câte ori este necesar. 
Pornind de la un substrat faptic, copiii pot sa-şi exprime liber op iunile în leg tur  cu faptele sau 
cerin ele morale discutate şi s  conştientizeze efectele eventualelor abateri sau înc lc ri ale 
cerin elor morale sau, dimpotriv , s -şi înt reasc  un comportament pozitiv. Astfel se poate afirma 
c  aceast  metod  are func ii de informare, sensibilizare, corectare, înt rire privitoare la conştiin a şi 
conduita moral  a copilului. 

3. Povestirea moral   
Const  în relatarea într-o form  accesibil  şi atractiv  a unor întâmpl ri şi fapte reale sau 

imaginare cu semnifica ii morale. Prin folosirea unui limbaj plastic-intuitiv a unor procedee artistice 
sau dramatice, a unui material intuitiv adecvat, copilul este transpus într-un mod de via  care-l 
ajut  s  în eleag  sensul unor norme sau reguli morale. 

4. Exemplul moral  
Spre deosebire de celelalte metode care descriu modul în care s  se comporte copiii, prin 

exemple, le sunt oferite modele concrete de comportare. Locul prescrip iilor verbale, care avea 
menirea de a descrie cum urmeaz  s  fie comportamentul, este preluat de un model concret ce 
ilustreaz  comportamentul în desf şurarea sa (Ioan Nicola, 2000, p. 227). Efectul acestui model 
depinde atât de calitatea modelului cât şi de modul în care este perceput. Caracteristic  vârstei 
preşcolare este o tendin  de imitare deosebit de puternic  ce m reşte foarte mult efectul sugestiv al 
comport rii altora. Preşcolarul preia modelul f r  niciun fel de prelucrare sau filtrare intern , 
încercând s  se comporte identic cu modelul care devine pentru el un impuls spre ac iune.  

Exemplele îşi pot exercita ac iunea direct sau indirect. Atunci când sunt oferite de 
persoanele aflate în anturajul copilului - p rin i, educatoare, colegi, adul i - ac ioneaz  nemijlocit 
asupra copilului prin interrela ionare. În acest sens, exemplul p rin ilor şi al educatoarei este de 
mare importan  în influen area conştiin ei şi conduitei copilului (în m sura în care presupune o 
îmbinare armonioas  a autorit ii şi a afec iunii).  



 Preocuparea acestora ar trebui s  se îndrepte, în primul rând, asupra propriei atitudini şi 
comport ri, deoarece exemplul lor devine un instrument ce ac ioneaz  asupra personalit ii 
copilului.  

Exemplele indirecte constau în relatarea şi descrierea unor fapte şi ac iuni morale exercitate 
de o anumit  persoan  într-o anumit  situa ie. Acestea se pot realiza cu ajutorul povestirii, textelor 
literare, filmelor, revistelor, etc.  

Pentru ca efectul exemplului moral s fie cel dorit se impun anumite condi ii de ordin 
psihopedagogic:  

- crearea unui climat psihosocial cu o puternic înc rc tur  afectiv  care s  fie favorabil unei 
rela ii bazate pe comuniune, ataşament, respect între educatoare şi copii;  

- educatoarea s  aib  calit i şi conduite care s  dovedeasc , în rela iile cu copiii, c  este un 
exemplu demn de urmat;  

- s  se evite decretarea unui copil ca exemplu integral pentru colegii s i. Exagerarea în acest 
sens poate avea efecte nedorite atât pentru cel în cauz  care poate dezvolta tr s turi ca 
individualism, arogan , cât şi pentru ceilal i copii care pot sim i frustrare sau subapreciere.  

Modelele negative pot fi utile doar în m sura în care copilul, raportându-se la ele, se 
detaşeaz , adoptând o conduit  opus .  
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41. ROLUL LITERATURII PENTRU COPII ÎN FORMAREA PRE COLARULUI 
 

Prof. i c  Sorina/ prof. Onofrei Victori a 
Gr dini a cu P.P. Nr. 8 Bârlad 

 
,,Copilul - scria C linescu - se naşte curios pe lume şi ner bd tor de a se orienta în ea. 

Literatura, care îi satisface aceast  dorin , îl încânt . Ca s  fie opere de art , scrierile pentru copii 
trebuie s  intereseze şi pe oamenii maturi şi instrui i. A ieşi din lectur  cu stima sporit  pentru om, 
acesta este secretul marilor lecturi pentru tineret.” 

Literatura pentru copii constituie o sursa inepuizabil  de exemple frumoase de comportare 
oglindite în mici antiteze între personaje, ne ofera consecintele neascult rii sau ascult rii, vredniciei 
sau lenei, cinstei sau necinstei, adevarului sau minciunii, ne prezint  tr s turi pozitive ale unor eroi: 
vitejia, curajul, întelepciunea, stapânirea de sine, devotamentul, prietenia sincer , dar şi tr s turi 
nedemne, condamnabile ale unor personaje: viclenia, zgârcenia, l comia, şiretenia, îngâmfarea. 

Copiii tr iesc cu intensitate al turi de eroii îndr gi i ai operelor literare, se bucur  când 
aceştia dep şesc obstacolele ivite în cale şi se întristeaz  când aceştia au de suferit.Este de necrezut 
cu câta sete şi afec iune privesc copiii morala ascuns  în haina basmului, îi vezi trişti şi dispera i 
când eroul sau eroina povestirii relatate sunt în impas şi îndur  suferin e apoi strig  de bucurie când 
vine întorsura fericit  şi personajele iubite sunt salvate. 

În c l toriile provocate de imaginarul din basme şi poveşti, copilul se simte fericit, particip  
afectiv şi este al turi de eroii pe care îi înso eşte şi la bine şi la r u imitându-i mai târziu în 
activitatea lor. 

Con inutul poveştilor şi basmelor îl transpune pe copil într-o lume mirific , îi cultiv  
fantezia şi visarea. Ele au încântat întotdeauna copilaria tuturor genera iilor şi, totodat , acestea 
constituie un mijloc important care contribuie la l rgirea orizontului copilului.Literatura pentru 
copii îşi g seşte un larg auditoriu în rândul tinerilor tocmai pentru c  apeleaz  la afectivitatea lor, 
aceasta contribuie la cunoaşterea prin intermediul imaginii artistice a lumii înconjuratoare, l rgirea 



sferei de reprezent ri despre cele petrecute anterior dar şi la formarea unei atitudini 
corespunzatoare. 

Copilul este creatorul propriilor imagini, povestitorul fiind cel ce le sugereaz  verbal. 
Efortul copilului de a-şi imagina şi în elege nu poate fi conceput în afara unei gimnastici intense a 
memoriei, a gândirii, a voin ei şi a limbajului. P trunzând într-o lume nou  pe care n-o cunoaşte, 
copilul încearc  s  şi-o imagineze şi s  judece dup  propriile idei faptele prezentate.Basmele au o 
mare for  de atrac ie în special asupra vârstelor mici. Ele au fermecat copilaria tuturor genera iilor, 
i-au alimentat elanurile, imagina ia deschizându-i astfel c i de acces c tre nenum ratele taine ale 
Universului. Este ştiut  marea lor valoare instructiv-educativ  şi formativ ; aceasta în primul rând 
pentru c  basmele sunt tablouri ale vie ii, reflectând în ele problemele majore ale existen ei: 
naşterea, c s toria, calitatea fizic  şi moral  a copiilor, a p rin ilor buni sau vitregi, ridicarea prin 
merite a tân rului s rac, originea bog iei şi a s r ciei, valoarea conduitei morale, aspira ia şi 
posibilitatea omului de a birui boala si moartea, spa iul şi timpul, de a supune for ele ostile ale 
naturii, de a-şi face via a mai uşoar  şi mai frumoas . Valoarea educativ  a basmului const  în 
reliefarea unor calit i morale cu care sunt înzestrate personajele pozitive: curaj si vitejie, hotarâre si 
perseveren  în îndeplinirea elului, spirit de sacrificiu, prietenie şi umanism, respectarea cuvântului 
dat şi îndeplinirea angajamentului luat, dârzenie şi t rie în înfrângerea piedicilor şi greut ilor. 

Copiii trec prin st ri emotive diferite, de la teama pentru r ul care ar putea s-o piard  pe 
eroina îndragit , la bucuria c  a sc pat cu bine din toate încerc rile pricinuite de personajele 
negative. Bun tatea, cinstea, cur enia sufleteasc , m rinimia sunt r spl tite totdeauna, poate mai 
târziu, dar nu niciodat . Basmul îi incint  pe copii şi datorit  frumoaselor imagini vizuale construite 
prin compara ii cu elemente concrete pe care copiii le re in. Povestile despre animale îsi au originea 
în timpurile foarte vechi din istoria oamenilor, când omul era mai slab decât animalele. 

Creatorul popular, inspirându-se din lumea animalelor, a creat poveşti în care le-a 
personificat, atribuindu-le însuşiri omeneşti şi darul de a vorbi. Mai târziu, personajele animale 
cap t  tr s turi comico-satirice. 

La vârsta preşcolar , atât familia, cât şi gr dini a depun eforturi pentru a influen a universul 
copil riei prin basme, poveşti şi poezii. Aceast  munc  dificil  este trecut  la nivel superior în 
primele clase ale şcolii. C r ile de poveşti cu ilustrate au un rol important în educa ia şi în 
activit ile de zi cu zi ale copiilor, ele ajutând copiii s -şi dezvolte personalitatea, gândirea, aten ia, 
imagina ia, limbajul şi s  descopere lumea minunat  a c r ilor. Dup  o logic  simpl , o planş  cu 
desene înso it  de text va ajuta copilul s  fac  o corelare între imagini şi mesajul textului, s  
descopere rela ia dintre pagini, dintre personaje. Astfel, poate înv a i afla despre animale, plante, 
eroi de poveste, obiecte cu care în mod obişnuit nu intr  în contact, peisaje şi alte lucruri care îl 
ajut  s  cunoasc  şi s  fac  mici corela ii privind mersul lucrurilor în natur  şi în lumea 
înconjur toare. 

Literatura pentru copii are marele dar de a te face s  te întorci (cu mintea doar, din p cate) în 
anii ce i se par demult apuşi, când i se p rea ceva absolut normal c  personajele c r ilor vorbeau 
cu animalele şi plantele, iar via a era împ r it  între Bine şi R u, totul era alb sau negru. Copil ria 
noastr  a fost pres rat  de basme şi poveşti cu Fe i Frumoşi deştep i şi atotputernici şi Ilene 
Cosânzene şi zâne naive şi neajutorate sau, din contr , mame vitrege şi vr jitoare rele şi f r  inim .  

S-a constatat c  un copil care are înc  de mic o carte de poveşti în mân  va fi curios s  
cunoasc  acea carte, s  îi vad  imaginile, iar apoi, pe m sur  ce creşte, s  citeasc  poveştile şi s  
evadeze în lumea lor. La vârsta preşcolar , efectele educative realizate prin crea iile literare se 
opresc mai mult la însuşirea no iunilor morale şi sensibilizarea vie ii afective a copilului. Tot legat 
de afectivitate s-a observat c  succesul literaturii la preşcolari este asigurat prin puternica 
înc rc tur  afectiv  a textului. Lectura basmelor şi poveştilor prezint  o deosebit  importan  
educativ  şi prin reliefarea calit ilor eroilor, care constituie pentru copii modele demne de urmat. 
S  vedem cum se aplic  aceast  idee celor dou  c r i despre care vorbeam mai sus. 

Una din principalele înv turi este t ria de caracter. Din punct de vedere moral, copilul 
apreciaz  cu mai mult  uşurin  şi obiectivitate conduita altora decât propria lui comportare. 
În elege mai uşor ce este “bine” şi ce este “r u” din comportarea altora decât din propriile sale 



fapte. În acest sens, un rol însemnat îl au exemplele pozitive ar tate copiilor la momentul oportun. 
Adresându-se emo iei celor mici, crea iile literare le câştig  sufletul oferindu-le eroi cu fapte şi 
calit i morale deosebite cu care copilul se identific  de multe ori, luându-le ca model. Din ambele 
c r i, copiii înva  s  fie curajoşi şi dârji, perseveren i şi hot râ i, modeşti şi harnici, cinsti i şi 
drep i, înva  s  fie prieteni adev ra i, iar morala din poveste contribuie la formarea normelor de 
conduit  social .  

Cu cât mai mult face cunoştin  copilul cu literatura, cu atât devine mai bun, mai drept, mai 
cinstit cu sine şi cu cei din jur, mai sensibil, formându- i totodat  deprinderea de a fi încrez tor în 
for ele proprii. A educa modestia la copil înseamn  a forma o atitudine just  fa  de propriile calit i 
îmbinat  cu încrederea în for ele proprii. 
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42. STIMULAREA DEZVOLT RII CREATIVIT II LA VÂRSTA PREŞCOLAR  
 

Prof. Popa Len a 
Gr dini a cu P.P. Nr. 8 Bârlad 

 
Motto: ,,Creativitatea este o floare atât de delicat , încât elogiul o face s  înfloreasc , în 

timp ce descurajarea o în buş  adesea, chiar înainte ca ea s  se poat  transforma în floare.’’ 
Thomas Carlyle 
Ast zi problema educ rii spiritului creativ al copiilor cap t  o valoare deosebit . Se distinge 

necesitatea de a modifica stilul de gândire şi activitate didactic  şi de a ne dezice de stilul instruirii 
tradi ionale în favoarea dezvolt rii personalit ii creative, deoarece acesta nu se poate realiza dac  
sistemul pedagogic dominant este unul care accentueaza conformismul şi reproducerea servil  a 
informa iilor transmise. 

Profilul psihologic al vârstei preşcolare cuprinde multiple premise favorizante pentru 
cultivarea şi stimularea poten ialului creativ. 

Este necesar s  avem îns  în vedere întregul sistem al condi iilor sau factorilor favorizan i 
afirm rii şi dezvolt rii creativit ii, cum ar fi : 
o factori structurali, intriseci creativit ii; 
o factori de climat general în dezvoltarea şi afirmarea personalit ii copiilor; 
o factori de ambian  psihosocial  şi respectiv de climat psiho-educational stimulativ pentru 
afirmarea şi evolu ia creatoare; 

Deşi exist  anumite înclina ii şi înzestr ri înn scute în fiecare copil, creativitatea poate fi 
cultivat , stimulat  şi dezvoltat .  

Receptivitatea şi curiozitatea copilului, bog ia imagina iei, tendin a sa spontan  c tre nou, 
pasiunea pentru fabula ie, dorin a lui de a realiza ceva constructiv, creativ pot fi  împlinite efectiv, 
pot fi puse adecvat în valoare prin solicit ri şi antrenamente corespunz toare care astfel pot oferi 
multiple elemente pozitive în stimularea şi cultivarea poten ialului creativ propriu vârstei 
preşcolare.Orice fenomen de c utare euristic  sau de noi restructur ri şi reformul ri ce pot fi rod al 
unui efort independent contribuie la antrenarea poten ialului creativ.  

Îns şi îmbog irea repertoriului de experien e şi evenimente cu care se confrunt  copilul 
poate conferi noi premise pentru cultivarea unor elemente de creativitate sau a unor componente ale 
poten ialului creativ. În acelaşi sens, atmosfera sau climatul psihosocial în care îşi desf şoar  
activitatea copilul constituie aspectul hot râtor. O atitudine rigid , dominatoare, care exclude 
dialogul, întreb rile şi în general interac iunea va induce la preşcolari un sentiment de autoap rare şi 



va conduce la inhibarea capacit ilor lor creatoare. Climatul caracterizat prin deschidere şi stil 
relaxat de crea ie, prin asigurarea libert ii de afirmare şi expresie independent , prin recunoasterea 
şi aprecierea pozitiv  ca şi prin încurajarea şi promovarea efortului creativ poate contribui  în mod 
decisiv la dezvoltarea creativit ii copiilor. 

Jocul şi înv area ofera copilului nenumarate prilejuri de a combina şi recombina 
reprezent rile de care dispune, propriile sale imagini. Ca modalit i/ strategii utilizate în activitatea 
cu preşcolarii, în scopul stimul rii creativit ii acestora sunt: 
o Utilizarea unor procedee de activizare a capacit ilor de crea ie în plan verbal-expresiv cum ar 
fi:alc tuirea unor propozi ii pornind  de la anumite cuvinte;continuarea propozi iei cu cuvîntul 
potrivit; elaborarea unor povestiri libere sau cu început dat, dup  un  şir de ilustra ii, dup  o jucarie, 
dup  un plan sau dup  o tem , punând la dispozi ia copiilor planşe, machete, siluete, juc rii; 
o Desf şurarea diferitelor jocuri didactice care s  antreneze gândirea creatoare; 
o Citirea/interpretarea independent  a unor imagini prin solicitarea de a le conferi cât mai multe 
titluri posibile;  
o Realizarea unor lucr ri plastice de desene libere din imagina ie, picturi, modelaje pornind de la 
o idee, tem  dat  de educatoare sau aleas  de ei;  
o Analiza şi interpretarea desenelor/luucr rilor realizate de copii astfel încât s  se releve 
posibilit ile multiple de utilizare a formelor şi culorilor; 
o Realizarea unor lucr ri practice individuale şi colective utilizând materiale diferite(hârtie, 
deşeuri textile, staniol etc)cu tem  dat  sau la alşegere; 
o Desf şurarea diferelor jocuri de construc ie, jocuri de rol, jocuri simbolic prin intermediul 
c rora este pus   în mişcare fantezia copilului care d  lucrurilor şi fiin elor însuşiri pe care nu le au 
în realitate; 
o Utilizarea metodelor moderne din categoria rezolvare de probleme care stimuleaz  în mod 
deosebit dezvoltarea creativit ii. 

Aş exemplifica aici trei dintre acestea, aplicate de mine la grup , şi anume: 
1. Brainstormingul - ,,metoda asaltului de idei”; ,,furtun  în creier” 
Brainstormingul este cea mai r spândit  metod  de stimulare a creativit ii. 
Prin întreb ri de genul:Ce s-ar întâmpla dac  nu ar ploua niciodat ?; Cum putem s  ajut m 

iarna p s rile?, adresate la diferite activit ti, copiii înva  s  asculte,s  emit  p reri, s  colaboreze,s  
respecte ideile celorlal i,s  compare, s  argumenteze şi s  decid . 

2. Explozia stelar -metod  nou  de dezvoltare a creativit ii, similar  
brainstormingului. Începe din centrul conceptului şi se împr ştie în afar , cu întreb ri, asemeni 
exploziei stelare, stimuleaz  crearea de întreb ri la întreb ri, aşa cum brainstormingul dezvolt  
construc ia de idei pe idei 

Aplica ie: Tema,,Flori de prim var ’’ 
Am aşezat Steaua mare central pe covor. Am scris în prealabil întreb rile(Ce?Cine?  Unde? 

De ce? Cum?) pe cele 5 stelu e mai mici. Eu am spus câte o ghicitoare pentru fiecare floare de 
prim var , iar copiii trebuiau s  o ghiceasc  i s   a eze jetonul cu floarea respectiv  pe steaua 
mare.Apoi, adaptând pu in metoda posibilita ilor copiilor de nivel I, am ad ugat c  mama stelu  are 
5 copii curio i i fiecare vrea s  afle de la ei cât mai multe despre aceste flori. A a c  am a ezat apoi 
toate cele 5 stelu e în jur. Eu puneam întreb rile i fiecare echip  d dea un r spuns. Dup  ce am 
epuizat întreb rile am trecut la alt  floare 

3. Metoda p l riilor gânditoare .Este o tehnic  interactiv , de stimulare a creativit ii 
participan ilor, prin inerpretarea rolului aferent p l riei. 

Aplica ie:“Scufi a Roşie”- Povestirea copiilor; 
P l ria alb -expune pe scurt  con inutul  povestirii; 
P l ria albastr -caracterizeaz  prin antitez , pe Scufi  şi pe lup; 
P l ria roşie-exprim  educa ia primit  de Scufi , atitudinea ei; 
P l ria neagr -identific  greşeli, critic  atitudinea Scufi ei; 
P l ria verde-identific  solu ii; 
P l ria galben -schimb  finalul poveştii. 



În concluzie, aş dori s  afirm c  nivelul de creativitate al unui copil nu este o constant  
absolut , ci el poate creşte prin stimulare adecvat  sau poate sc dea prin neîntrebuin are şi 
necultivare. 

Ridicarea potentialului creativ al copiilor începe de la munca creatoare a cadrului didactic. 
Este necesar  astfel, utilizarea adecvat  a diferitelor metode şi procedee specifice de stimulare şi 
antrenare a creativit ii. 

Creativitatea poate şi trebuie s  fie cultivat  la preşcolari, atât în activit ile curriculare cât şi 
în cele extracurriculare. 
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43. CREATIVITATEA ARTISTIC  

Modalit i de stimulare  a creativit ii la preşcolari 
Prof. Cucu Chiriac Irina 

Gr dini a P.N. Somuşca, Com. Cleja, Jud. Bac u 
 
Metoda p l riilor gânditoare o tehnic  interactiv , de stimulare a creativit ii 

participan ilor, care se bazeaz  pe interpretarea de roluri în func ie de p l ria aleas . Sunt şase 
p l rii gânditoare, fiecare având câte o culoare: alb, roşu, galben, verde, albastru şi negru. Membrii 
grupului îşi aleg p l riile şi vor interpreta astfel rolul precis, aşa cum consider  mai bine. Rolurile 
se pot inversa, participan ii sunt liberi s  spun  ce gândesc, dar s  fie în acord cu rolul pe care îl 
joac . Rolul celui care „poart ” una din cele şase p l rii gânditoare: 

P l ria alb : cel ce o poart  trebuie s -şi imagineze un computer care ofer  informa ii şi 
imagini atunci când acestea i se cer. Calculatorul este neutru şi obiectiv. Nu ofer  interpret ri şi 
opinii. Când “poart ” p l ria alb , gânditorul trebuie s  imit  computerul, s  se concentreze strict 
pe problema discutat , în mod obiectiv şi s  relateze exact datele. Gânditorul p l riei albe este 
disciplinat şi direct. Albul (absen a culorii) indic  neutralitatea. 

P l ria roşie: purtând aceast  p l rie, gânditorul poate s  spun : „Aşa simt eu în leg tur  
cu…”. Aceast  p l rie recunoaşte emo iile şi sentimentele ca parte integrant  a gândirii. Ea face 
posibil  vizualizarea, exprimarea lor. P l ria roşie permite gânditorului s  exploreze sentimentele 
celorlal i participan i la dezbatere, întrebându-i care este p rerea lor „din perspectiva p l riei roşii”, 
adic  din punct de vedere emo ional şi afectiv. Cel ce priveşte din aceast  perspectiv  nu trebuie s -
şi justifice sentimentele şi nici s  g seasc  explica ii logice pentru acestea.  

P l ria neagr : este p l ria avertisment, concentrat  în special pe aprecierea negativ  a 
lucrurilor. Gânditorul p l riei negre puncteaz  ce este r u, incorect şi care sunt greşelile. Explic  ce 
nu se potriveşte şi de ce nu merge, precizeaz  care sunt riscurile, pericolele, greşelile demersurilor 
propuse. Încearc  s  eviden ieze elementele negative. Se pot folosi formul ri negative de genul: 
“dar dac  nu se potriveşte cu…”, “nu numai c  nu merge, dar nici nu …”.  

P l ria galben : este simbolul gândirii pozitive şi constructive, al optimismului. Se 
concentreaz  asupra aprecierilor pozitive, aşa cum pentru p l ria neagr  erau specifice celor 
negative. Exprim  speran a, are în vedere avantajele, valoarea informa iilor şi a faptelor date. 
Gânditorul p l riei galbene lupt  pentru a g si suporturi logice şi practice pentru aceste beneficii şi 
valori. Ofer  sugestii, propuneri concrete şi clare. Cere un efort de gândire mai mare. Avantajele nu 
sunt sesizate totdeauna rapid şi trebuie c utate. Ideile creative oferite sub p l ria verde pot constitui 
material de studiu sub p l ria galben . Nu se refer  la crearea de noi idei sau solu ii, acestea fiind 
domeniul p l riei verzi. 

P l ria verde: simbolizeaz  gândirea creativ . Verdele exprim  fertilitatea, renaşterea, 
valoarea semin elor. C utarea alternativelor este aspectul fundamental al gândirii sub p l ria verde. 



Este folosit  pentru a ajunge la noi concepte şi noi percep ii, noi variante, noi posibilit i. Gândirea 
lateral  este specific  acestui tip de p l rie. Cere un efort de crea ie. 

P l ria albastr : este p l ria responsabil  cu controlul demersurilor desf şurate. E gândirea 
nevoit  s  exploreze subiectul. P l ria albastr  este dirijorul orchestrei şi cere ajutorul celorlalte 
p l rii. Gânditorul p l riei albastre defineşte problema şi conduce întreb rile,  reconcentreaz  
informa iile pe parcursul activit ii şi formuleaz  ideile principale şi concluziile la sfârşit. 
Monitorizeaz  jocul şi are în vedere respectarea regulilor. Rezolv  conflictele şi insist  pe 
construirea demersului gândirii. Intervine atunci când e nevoie pentru a rezolva problema. Poate s  
atrag  aten ia celorlalte p l rii prin simple interjec ii. Chiar dac  are rolul conduc tor, este permis 
oric rei p l rii s -i adreseze comentarii şi sugestii. În concluzie, culoarea p l riei este cea care 
defineşte rolul.  

GRUPA :  mare 
CATEGORIA DE ACTIVITATE: DOMENIUL LIMB  ŞI COMUNICARE - EDUCAREA 

LIMBAJULUI 
TEMA : ,,CU CE ŞI CUM EXPRIM M CEEA CE SIM IM?” 
TEMA :,, În lumea poveştilor’’ 
MIJLOC DE REALIZARE: joc  didactic 
SCOP: 
- formativ : 
   - stimularea creativit ii individuale prin formularea întreb rilor şi r spunsurilor; 
   - dezvoltarea  şi exersarea gândirii cauzale ,divergente, deductive, limbajul, aten ia;  
- informativ : 
   - fixarea con inutului poveştii pe fragmente prin formularea de întreb ri specifice şi 

reconstituirea imaginilor; 
- educativ : 
   - educarea fondului afectiv al copiilor prin tr irea de c tre aceştia a unor emo ii puternice, 

create de momente surpriz  ; 
OBIECTIVE OPERATIONALE: 
- cognitive 
OC1 - s   recunoasc  povestea şi personajele; 
OC2 - s   desprind  tr s turile de caracter caracteristice  personajelor  pozitive şi negative  
OC3 –s  aşeze personajele într-un decor caracteristic unei poveşti ; 
OC4 – s  se exprime în propozi ii şi fraze formulate corect din punct de vedere gramatical; 
OC5 - s  formuleze întreb ri specifice grupului din care face parte; 
- afective 
OA1 - s  participe afectiv la activitate; 
OA2 -s  respecte regulile jocului ,manifestând o atitudine de fair-play pe tot parcursul 

desf şur rii activit ii; 
OA3 – s -şi dezvolte spiritul competitiv; 
- psiho - motorii  
OPM1 - s -şi coreleze mişc rile oculo-motorii pe întreg parcursul activit ii; 
OPM2 – s  se deplaseze corect la locul indicat şi s  rezolve la timp sarcinile; 
STRATEGII DIDACTICE 
METODE SI PROCEDEE: metoda p l riilor gânditoare, conversa ia, explica ia, exerci iul, 

problematizarea, demonstra ia; 
MIJLOACE DE INVATAMANT:  imagini din fiecare poveste, jetoane, l di , plicuri, 

p l rii, stimulente; 
DURATA: 35 min 
SARCINA DIDACTICA:  
Grupa de copii va fi împ r it  în şase echipe individualizate prin culorile p l riilor (alb, 

roşu, negru, galben,verde, albastru). Fiecare echip  trebuie s  re in  sarcina şi s  r spund  la 
întreb ri. Copiii dintr-o echip  coopereaz  între ei pentru a da r spunsuri corecte. Se alc tuiesc trei 



seturi de întreb ri. Pentru fiecare r spuns corect, echipa primeşte câte o floare, echipa care are cele  
mai multe flori va câştiga. 

ELEMENTE DE JOC: întrecerea, surpriza, aplauzele 
BIBLIOGRAFIE : - ,,Metode interactive de grup’’ , Editura Arves,Craiova, 2004; 
                                - “Didactica educa iei limbajului în înv mântul preşcolar”- ghid 

metodic, Editura „Grigore T b caru” 2000;                               
Explicarea jocului: Preşcolarii sunt împ r i i în şase echipe. Fiecare echip  va purta o 

p l riu  de culoarea echipei din care face parte  : 
-   p l riu a alb          = informeaz , povesteşte 
-   p l riu a roşie     = spune ce simt personajele  pozitive şi negative 
-   p l riu a  neagr  = corecteaz  greşelile, critic  faptele negative 
-   p l riu a verde    = prezint  solu ii noi 
-  p l riu a galben  = realizeaz  beneficii - morala (prezint  fapte şi comportamente 

pozitive, avantajele situa iei ) 
- p l riu a albastr  = moderatorul, trage concluzii, alege solu ia corect , intervine atunci 

când e nevoie ; 
Fiecare echip  trebuie s  re in  sarcina şi s  fie atent  la întreb ri. Copiii colaboreaz  între 

ei, pentru a da r spunsuri corecte . Se alc tuiesc trei seturi de întreb ri scrise pe jetoane în forma de 
p l rie. Pentru fiecare r spuns corect, echipa primeşte câte o floare, iar echipa care are cele mai 
multe flori va câştiga. 

Se execut  jocul de prob  pentru a se vedea dac  copiii au în eles sarcinile şi regulile 
jocului. 

Jocul propriu–zis: se desf şoar  urm rindu-se dac  copiii au în eles sarcinile specifice 
fiec rei p l riu e şi dac  cunosc poveştile. Copiii sunt aten i şi r spund corect la  întreb ri. 

 
SETUL I 
-  p l riu a alb : Cine a scris poveştile ,,Fata babei şi fata moşului’’ şi  ,,Capra cu trei 

iezi’’? 
- p l riu a roşie :  Care sunt personajele pozitive din povestea ,,Fata babei şi fata moşului” 

? 
- p l riu a  neagr  :  Este fata babei un personaj negativ sau pozitiv? Ce a greşit fata babei 

şi ce nu i-a pl cut la ea? 
- p l riu a verde :     Ce ar fi trebuit s  fac  fata babei pentru a fi un personaj pozitiv? 
- p l riu a galben  :  Ce trebuie s  înv m noi din povestea ,,Fata babei şi fata moşului”? 
-  p l riu a albastr : Este  bine cum s-a comportat baba cu fata moşului? 
SETUL II 
- palariuta alb :  Ce a scris Ion Creang  , poveşti sau poezii? Exemple de poveşti 

cunoscute; 
- p l riu a roşie:       Care sunt personajele pozitive din capra cu trei iezi? 
- p l riu a  neagr : Este capra din povestea ,,Capra cu trei iezi” un personaj pozitiv sau 

negativ? 
- p l riu a verde :     Ce ar fi trebuit s  fac  lupul pentru a fi un personaj pozitiv? 
- p l riu a galben :  Care este morala din povestea ,,Capra cu trei iezi”? 
- p l riu a albastr : Ce ar fi trebuit s  fac  iedul cel mare când a b tut la uş  lupul? 
SETUL III 
- palariuta alb :        Care sunt formulele specifice de început ale unei poveşti? 
- p l riu a roşie :      Ce fel de personaje sunt fata  moşului şi capra? 
- p l riu a  neagr :  Este lupul un personaj pozitiv sau negativ? Ce a greşit lupul? 
- p l riu a verde :   Cum crede i c  ar fi trebuit s  se comporte lupul cu iezişorii? 
                                  Imagina i-v  alt sfârşit pentru povestea ,,Capra cu trei iezi”. 
- p l riu a galben : Ce greşeal  a f cut iedul cel mare? 
- p l riu a albastr :Cum trebuie s  ne comport m noi?  



Complicarea jocului:  
Intr-o l di  se vor afla cateva jetoane cu personaje din aceste dou  poveşti. Copiii vor 

extrage câte un jeton şi vor spune din ce poveste fac parte. Il vor aseza la panoul care reprezint  o 
imagine din povestea respectiv . Pentru fiecare r spuns corect, echipa va mai primi câte o floare. 

La sfârşitul jocului se stabileşte echipa câştig toare (care are cele mai multe flori). Se fac 
aprecieri asupra modului în care copiii au participat la activitate. 

Copiilor le place acest mod de abordare a poveştilor şi doresc expunerea lor prin aceast  
metod  .  

 
BIBLIOGRAFIE: 

1. Dumitriu, C., (2003), „Strategii alternative de evaluare. Modele teoretico-experimentale”, 
Editura Didactic  şi Pedagogic , Bucureşti. 
2. Nicola, Gr., (coord.),(1981), „Stimularea creativit ii elevilor în procesul de înv mânt” 
Editura Didactic  şi Pedagogic , Bucureşti 
3. Breben, S., Gongea, E., Ruiu, G., Fulga, M., (2002), „Metode interactive de grup”, Editura 
Arves, Craiova  

 
 

44. STIMULARE CREATIVIT II PRIN INTERMEDIUL  
ACTIVIT II DE EDUCA IE PLASTIC  

 
Prof. T nas  Gica 

Gr dini a cu P.P. Nr. 8 Bârlad 
 

,,Îmi plac copiii – orice copil e un mic Picasso, sunt bulg ri de creativitate. Întotdeauna 
trebuie între inut  partea copil reasca din noi.”( Francis Ford Coppola) 

 Modul în care copilul percepe realitatea, gândeşte şi simte difer  de cel al adultului. 
Semnifica ia pe care o d  copilul obiectelor şi fenomenelor din jurul s u, nu corespunde întocmai cu 
cea real , aceasta fiind în func ie de felul în care ele se leag  de experien a sa nemijlocit , de 
trebuin ele şi tr irile proprii în plan afectiv şi motiva ional. 

 Procesul adapt rii copilului în lumea social  a celor mari nu se poate realiza direct prin 
forme de activitate similare adultului. Pentru echilibrul s u intelectual şi afectiv este necesar ca el s  
fie atras în asemenea forme de activitate, prin care s  nu fie for at s  se adapteze la o realitate 
str in  lui, ci dimpotriv , s  i se faciliteze asimilarea treptat  a realului. Asemenea forme de 
activitate sunt jocul şi desenul dup  cum men ioneaz  în studiile lor psihologi remarcabili – J. 
Piaget, Ed. Claparede. Desenul, dup  Piaget, ca limbaj grafic al copilului, este un mijloc de luat în 
st pânire, de c tre copil, a lumii exterioare la care el trebuie s  se adapteze şi totodat  un mijloc de 
armonizare a acestuia cu lumea sa interioar . Din acest punct de vedere, desenul infantil se 
aseam n  cu jocul simbolic, care apare aproximativ în aceeasi perioad  de exprimare grafic  şi are 
ca func ie esen ial  asimilarea realului la „eul” copilului.  

 Spre deosebire de joc, care îl elibereaz  pe copil de realitatea exterioar , desenul este şi o 
form  de echilibru între lumea sa interioar  şi solicitarea lumii exterioare. Prin desen copilul caut  
simultan s  satisfac  atât cerin ele sale proprii, cât şi s  se adapteze formelor (obiectelor) din afar . 
Desenul constituie când o cale de preg tire a imaginii mintale, când o rezultant  a acesteia. 

Educatoarea are multe prilejuri s  constate c  acest copil contemporan cunoaşte un num r 
mare de m rci de automobile, nume de artişti, etc. Aceasta arat  atât capacitatea lui de memorare şi 
de asimilare, cât şi faptul c  este prins de atrac ia exploziei informa ionale f cut  prin radio, 
televizor sau prin alte forme de reclam . Aceasta trebuie s  g seasc  c i paralele compensatoare şi 
mijloace didactice prin care s  atrag  copilul în anumite activit i de cunoaştere a lumii şi vie ii. 
Unele dintre acestea sunt şi activit ile artistico-plastice din cadrul educa iei estetice. 

 Acest gen de activit i impun considerarea copilului ca fiin  liber  care descoper  lumea 
progresiv şi începe s  se exprime prin art  mult înainte ca aceasta s  li se predea la şcoal : 



„Educatorii au observat c  din orice grup cultural, national, etnic, socio-economic ori religios ar 
proveni şi oriunde s-ar afla ei pe glob, copiii trec prin aceleaşi studii ale reprezent rii simbolice”. 
De la doi ani, copiii mâzgâlesc f r  a avea inten ia de a reprezenta ceva (faza realismului fortuit sau 
faza mâzgâlelilor). Mai târziu, copilul începe s  reprezinte lucrurile din preajm , cele care sunt 
importante pentru el punând formele determinante ale mâzgâliturii sale în leg tur  cu formele 
anumitor obiecte (faza realismului neizbitit sau faza de incapacitate sintetic ). Când începe deja s  
construiasc  grafic anumite scene (faza realismului intelectual sau faza desenului ideoplastic) între 
5-7 ani el împarte de obicei foaia în trei spa ii mari : partea de sus (cerul), partea de jos (p mântul) 
şi centru, în care deseneaz  subiectul principal.  

 A fi creator, în sens general, înseamn  a fi capabil s  stabileşti leg turi (rela ii) artistice noi, 
neaşteptate între cunoştiin ele dobândite sau între acestea şi cele noi, a face combina ii artistice cu o 
anumit  inten ie, întrucât activitatea creativ  are întotdeauna un scop clar conturat. Dar orice 
activitatea creatoare presupune mai întâi un bagaj de cunoştiin e temeinic însuşite şi integrate în 
sisteme cu ajutorul unor concepte metaforice.  

 Pentru copii interesul pentru acest gen de activit i, libertatea în a face „jocuri” de combin ri 
şi asocieri de imagini, de materiale, de tehnici de lucru, în scopul de a exprima o viziune sunt 
coordonatele „inova ieri” artzistice. 

 Ce poate face educatoarea ca acest gen de activit i s  fie cele care ofer  copilului preşcolar 
independen a în actiune şi care stimuleaz  creativitatea? 

 Sunt lucruri, cel pu in aparent, la îndemâna oric rei dintre cele care trateaz  copilul ca 
partener în educa ie :  
- L sa i copilul s  exploreze lumea înconjur toare şi apoi s  utilizeze ideile sale originale; 
- Evita i copierea de c tre copii a unor modele stas- vor copia ideile dumneavoastr  şi le vor 
în buşi pe ale lor;  
- Folosi i mereu alt tip de unelte de lucru (pensul , be işor, cret , etc.) pe care le încerca i 
dumneavoastr  anterior; 
- Schimba i cât mai des materialul pe care se lucreaz  (diversitate ca form , m rime, 
compozi ie); 
- Folosi i cât mai multe procedee de ob inere a unor forme spontane; 
- Încuraja i orice încercare a copilului şi nu subaprecia i explica iile lui; 
- Utiliza i metode de stimulare a creativit ii. 

Câteva dintre tehnicile şi procedeele folosite în cadrul activit ilor de pictur  pot fi: 
1. Pe suprafa a unei foi bine umezite, se aplic  cu pensula înmuiat  în culoare, linii şi puncte de 
diferite m rimi şi în diferite pozi ii . Prin fuzionarea lor la marginea foii iau naştere diverse forme 
spontane care cap t  semnifica ii diferite; 
2. În interiorul unei foi îndoite se introduc pete de culoare uşor fluidizat . Se preseaz  culoarea 
prin ap sarea cu podul palmei ori cu cârpa. Când se dezdoaie foaia se observ  forme spontane 
dispuse simetric. 
3. Pe un suport lucios (sticl , faian a) se aşeaz  câteva pete de culoare. Peste ele se aşeaz  o foaie 
de hârtie şi se preseaz . Când se ridic  foaia se apuc  de dou  col uri situate pe aceeaşi latur . 
Surpriza este o form  într-o singur  imagine . 
4. Frunze diferite ca form  se coloreaz  pe o parte în culori diferite. Apoi, ele se aşaz  pe foaie 
(alb  sau colorat ) şi se preseaz  cu degetele. Când se ridic  frunza pe suprafa  r mâne amprenta 
ei. Frunzele se imprim  de atâtea ori cât este necesar s  se acopere toat  suprafa a foii. 
5. Pe o foaie de hârtie se aşeaz  o cantitate mic  de culoare fluidizat . Prin balansarea hârtiei şi 
suflarea cu paiul, culoarea se r spândeşte dirijat pe suport. Aşa apar nişte pete de culoare care, prin 
aspectul lor, pot sugera anumite forme imaginare. 
6. Metoda „ştraifurilor” – se taie cu foarfeca un „straif” din hârtie (cu profil drept sau rice alt 
profil). Acesta se aşeaz  pe o foaie de hârtie şi se fixeaz  bine cu degetele. De pe ştraif se întinde cu 
pensula sau cu degetul ar t tor culoarea. Ştraiful  se mut  de atâtea ori cât este nevoie s  se acopere 
o suprafa . 



7. Pentru ob inerea unor felicit ri, invita ii am folosit cu succes: desenarea cu be işorul pe o 
suprafa  acoperit  cu vopsea opac , desenarea cu lumânarea apoi acoperirea cu fond de acuarele, 
decolorarea cu solu ie de pc, trasarea unor liniicu sfoara vopsit . 

Adultul nu g seşte întotdeauna opera copilului prea atractiv . Pentru acesta din urm , îns , 
ea este plin  de semnifica ii. Esen a este îns  alta dup  cum afirm  George V ideanu în „Cultura 
estetic  şcolar ” : „Ne intereseaz  în primul rând nu valoarea artistic  a lucr rilor, ci valoarea lor 
formativ . Important r mâne faptul c  elevul încearc , se exprim  şi se cunoaşte şi de cele mai 
multe ori aceast  exprimare dispune de originalitate şi prospe ime”. 

 
BIBLIOGRAFIE : 

Maria Ilioaia, „Organizarea şi desf şurarea activit ilor artistico-plastice”, E.D.P., 1981- „Didactica 
preşcolar ”, Ed. Integral, Bucureşti.  „Revista Înv mântului preşcolar” nr. 1/2- 2011. 

 
 

45. MODERNIZAREA ŞI RIDICAREA CALIT II EDUCA IEI ÎN ŞCOALA 
ROMÂNEASC  LA NIVELUL STANDARDELOR EUROPENE 

 
Educatoare:Patrichi Ana-Maria 

Gr dini a cu P.P. Nr.2 Bârlad 
 
Educa ia devine esen ial  în modelarea viitorului sporind şansele de a apropia viitorul de 

aspira iile şi trebuin ele oamenilor. J. Dewey consider  c  „şcoala nu preg teşte pentru via , este 
îns şi via a".În contextul reformei educa ionale din ara noastr , cunoştin ele, mai exact, 
con inuturile instructiv-educative, nu mai sunt elementul central al activit ilor de proiectare 
didactic  la macronivel. Din dorin a de a asigura, atât pe planul discursului teoretic, cât şi pe cel al 
praxisului educa ional, o real  şi o semnificativ  deplasare de accent de pe dimensiunea informativ  
pe cea formativ  a procesului de înv mânt, actuala abordare curricular  nu mai centreaz  ac iunea 
educa ional  pe con inuturi, ci pe formarea de competen e educa ionale complexe. În contextul 
educa ional actual, „a şti” nu mai este un scop în sine, ci un factor intermediar care asigur  
premisele pentru „a şti s  faci”, „a şti s  fii” şi „a şti s  devii”.Omul devine om numai prin educa ie, 
dar “educa ia la rândul ei trebuie s  se sileasc  s  urmeze mersul naturii, oricât de departe ne-ar 
conduce”(Pestalozzi).  

Modernizarea şi ridicarea calit ii înv mântului românesc la nivelul standardelor 
educa ionale europene, mereu reînnoite, cer o examinare atent  şi mereu actualizat  în concordan  
cu evolu ia sistemelor de înv mânt din celelalte ri europene. Eficien a actului educativ este dat  
de disponibilit ile educa iei de adaptare şi autoreglare.Şcoala are rol primordial în asigurarea 
educa iei copiilor. Educa ia este o ac iune care se realizeaz , în scoal  dar şi în societate. 
Colaborarea între to i factorii educa ionali, în primul rând între şcoal  şi familie, este strigent . 
Familia îi d  copilului primele informa ii despre lume înconjur toare, primele norme şi reguli de 
conduit , dar şi climatul socio-afectiv necesar satisfacerii trebuin elor şi dorin elor sale. ”Pecetea pe 
care p rin ii o las  asupra structurii şi profilului spiritual-moral al personalit ii propriilor copii se 
men ine toat  via a”(M. Golu). Familia este cea care mediaz  şi cond ioneaz  comunicarea şi 
interac iunea cu celelalte componente sociale, în special cu şcoala. 

Analizând mai multe surse pot considera calitatea ca fiind: satisfacerea unor necesit i; 
gradul de satisfac ie; capacitatea de a îndeplini o trebuin  corespunz toare pentru a fi utilizat , şi in 
conformitate cu cerintele cerute. Asigurarea calit ii înseamn  crearea încrederii c  sistemul 
na ional de înv mânt românesc r spunde aştept rilor, face ce trebuie, cheltuieşte banul public în 
chip eficace şi eficient. Elevul este beneficiar al inv rii prin intermediul scolii, de aceea trebuie s  
i se identifice cu adevrat nevoile, interesele profesionale şi personale, pentru a fi 
îndeplinite.Înv mântul modern preconizeaz  o metodologie axat  pe ac iune, pe promovarea 
metodelor interactive care s  solicite mecanismele gândirii, ale inteligen ei, ale imagina iei şi 
creativit ii. 



Ioan Cerghit afirm : ,,Pedagogia modern  nu caut  s  impun  nici un fel de re etar rigid, 
dimpotriv  consider  c  fixarea metodelor ,conservatorismul educatorilor, rutina excesiv , 
indiferen a etc. aduc mari prejudicii efortului actual de ridicare a înv mântului pe noi trepte  ea nu 
se opune în nici un fel ini iativei originalit ii individuale sau colective de regândire şi reconsiderare 
în spirit creator a oric ror aspecte care privesc perfec ionarea şi modernizarea metodologiei 
înv mântului de toate gradele. În fond crea ia în materie de metodologie, înseamn  o necontenit  
c utare, reînnoire şi îmbog ire a condi iilor de munc  în institu iile şcolare.” 

Scopul înv mântului de azi şi dintotdeauna const  în dezvoltarea capacit ilor intelectuale 
ale elevilor, a capacit ii de a gândi, pentru a rezolva probleme, a în elege, a inova, a lua decizii şi a 
comunica eficient. 

Pentru a atinge acest el, şcolile şi clasele de elevi trebuie s  ofere o atmosfer  cât mai 
favorabil  dezvolt rii gândirii, s  încurajeze discutarea şi exprimarea ideilor, convingerilor şi 
rezolvarea de probleme. Şcoala devine astfel un centru de stimulare a gândirii şi înv rii, în care 
informa ia constituie catalizatorul gândirii în primul rând şi nu punctul final al acesteia. 

Menirea procesului de înv mânt este s  angajeze elevii în tr irea unor noi experien e, 
organizate pedagogic, încât acestea s  realizeze înv are. Procesul de înv mânt se prezint  ca un 
autentic act creator, constructiv, generator de noi comportamente, ceea ce confer  şcolii 
semnifica ia unui grandios ,,laborator viu”, loc al unor ample şi profunde metamorfoze umane, la 
nivel individual şi de grup. În accep ia înv mântului contemporan, este modern tot ceea ce-l pune 
pe elev în situa ia de a înv a, pe cât posibil, prin efort propriu cu mobilizarea la maximum a 
capacit ilor sale. Spre deosebire de înv mântul tradi ional, centrat pe cunoaştere, pe distribuirea 
cunoştin elor, în şcoala modern  procesul de înv mânt se ridic  mult deasupra nivelului simplei 
cunoaşteri, simplei transmiteri şi asimil ri de cunoştin e. 

Principala preocupare este acum de a face din func ia cunoaşterii un element motor al 
dezvoltarii gândirii, al form rii atitudinilor şi comportamentului, al promov rii dezvoltarii 
personalit ii elevului.În accep ia didacticii actuale, contextul psiho-social în care are loc înv area, 
clasa de elevi, cu multitudinea interrela iilor ei umane, constituie premisa unei vie i colective reale, 
înc rcate cu atâtea elemente emulative şi stimulative, care contribuie la dezvoltarea sim ului 
datoriei, al r spunderii, al disciplinei, al respectului reciproc, al prieteniei şi colegialit ii. 
Modernizarea înv mântului impune regândirea fundamental  a tehnologiei   didactice.   Nu 
moderniz m f când apologia metodelor moderne şi respingând pe cele clasice, ignorând unele 
adev ruri clasice şi preluând teze adesea neîn elese, aplicate trunchiat, neadecvat, nediferen iat.Tot  
secretul  noilor  orient ri  metodologice   const   în capacitatea profesorului de a face din elev un 
colaborator activ în procesul asimil rii cunoştintelor şi a deprinderilor cerute de programa şcolar  - 
cum se exprima pedagogul V. Bunescu - de a-i orienta activitatea didactic  în aşa fel încât nimic - 
pe cât posibil - s  nu i se par  de-a gata şi s  fie dirijat s  cucereasc  cultura prin efort propriu. 

Didactica actual   pune accentul pe mobilurile interioare, pe atitudinea activ , izvorât  din 
interiorul elevului, pe activitatea din proprie initia iv . Problema esen ial  de care depinde 
producerea înv rii eficiente este problema implic rii, a angaj rii celui   care   înva    în   actul 
înv rii. 

Asigurarea calit ii reprezint  un mijloc puternic de ameliorare a eficien ei educa iei. 
Principiul s u cheie este acela c  principalii actori din primele rânduri ale sistemului de înv mânt 
– cum sunt profesorii şi al i factori de la nivelul şcolii (elevi, p rin i, comunitatea) – sunt 
responsabili pentru îmbun t irea performan elor educa ionale. 

Pe m sur  ce se contureaz  consensul legat de faptul c  asigurarea calit ii este o abordare 
puternic  menit  a ameliora educa ia şi realizarea scopurilor educa iei în mod eficient, acest concept 
evolueaz  diferit în Europa, în func ie de principiile şi priorit ile fiec rui sistem de înv mânt. 
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46. IMPORTAN A DEZVOLT RII GÂNDIRII LATERALE DE LA VÂRSTE FRAGEDE 
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Gr dini a cu P.P. nr. 2 – Bîrlad 
 

Conceptul de gândire lateral  a fost introdus în 1967 de Edward De Bono. Dup  defini ia 
propus  chiar de dr. Edward de Bono, gândirea lateral  ar putea fi în eleas  astfel: „Nu po i s pa o 
groap  nou  adâncind una mai veche.“ Ideea principal  a acestui concept este c  zilnic ne lovim de 
o serie de probleme care nu pot fi rezolvate decât dac  sunt abordatedin mai multe perspective. 
Cum ar spune românii “ o întorci pe toate fe ele” pân  la g sirea celei mai bune variante care poate 
conduce la o rezolvarea ei, g sirea celei mai bune solu ii. 

Gândirea lateral  este foarte diferit  de gândirea vertical , care este modul tradi ional de a 
gândi. 

Gândirea lateral  este strâns legat  de intui ie, creativitate şi dispozi ie, toate au aceeaşi 
baz , însa gândirea lateral  este un proces deliberat. Este un mod de folosire a min ii, ca şi gândirea 
logic .Gândirea lateral  nu este altceva decât abilitatea de a gândi creativ. Acest concept se poate 
referi la rezolvarea problemelor personale, dar i a celor legate de inspira ie, imagina ie. Ea 
presupune abordarea subiectelor dintr-o perspectiv  inedit , nea teptat . Gândirea lateral  
presupune renun area la limite de orice fel, îndep rtarea modului de gândire tradi ional, i 
eliminarea prejudec ilor. Pentru solu ionarea unor astfel de probleme se solicit  la maxim partea 
creativ  a creierului. 

De ce este nevoie de dezvoltarea unei gândiri laterale? Aceasta intrebare este desigur o 
intrebare retoric . Un posibil r spuns ar fi faptul c , din p cate nu exist  re ete universal valabile 
care s  ajute la rezolvarea tuturor problemelor. 

Gândirea Lateral  te ajut  s  rezolvi probleme pe care nu le-ai putut rezolva cu metode 
obişnuite; - s  priveşti lucrurile din mai multe perspective; - s  ai abilitatea de a gândi altfel decât 
critic şi analitic; -s  descoperi idei noi şi s  creezi noi produse, procese şi servicii; -s  valorifici la 
maxim poten ialul indivizilor şi echipelor; - po i preîntâmpina blocajele în gândire; - vezi 
oportunit i acolo unde al ii v d probleme. 

Ins  este foarte dificil s  fii creativ cu obiceiurile şi metodele de gândire tradi ionale. 
Gândirea lateral  este un altfel de mod de folosire a min ii. Gândirea lateral  este strans legat  de 
creativitate, dar, în timp ce aceasta se rezum  la descrierea unui rezultat, gândirea lateral  este 
descrierea procesului. Creativitatea a început s  fie apreciat  din ce in ce mai mult ca element 
esen ial al schimb rii şi progresului, chiar mai mult decât cunoaşterea şi tehnica. 

Este oare posibil s  dezvolt m o astfel de gândire la vârstele fragede? Şi aceasta intrebare 
pare una retoric  dac  este s  ne gândim la caracteristicile gândirii copiilor. Se ştie c  la vârsta 
copil riei imagina ia este foarte bogat , ea este cea care ii ajut  pe copii s  îşi explice anumite 
lucruri. Ea completeaz  lacunele care exist  în cunoştin ele lor. Educa ia care se f cea şi înc  se mai 
face copiilor este cea care omoara imagina ia. Metodele tradi ionale au un rol important în 
dezvoltarea limbajului, memoriei, nu putem nega acest lucru, îns  metodele moderne sunt cele care 
ne pot ajuta s  dezvolt m copiilor aceasta gândire lateral .Problematizarea este o metod  
tradi ional  care ajut  la realizarea acestui scop: formarea unei gândiri laterale. Are anumite limite 
îns  nu putem pretinde c  pedagogia modern  cu noile metode inventeaz  acum roata. 
Brainstormingul este doar una dintre metodele moderne care serveşte acestui scop. O întrebare de 
genul : „ Ce am putea face cu un p trat?’ la care copiii s  vin  cu r spunsuri care de care mai 
n struşnice este o ocazie de a dezvolta la copiii preşcolari acest tip de gândire lateral . 

Gândirea lateral  intervine atunci când o anumit  perspectiv  pare sa nu conduc  la niciun 
rezultat, fiind necesar  o schimbare radical  a punctul de vedere din care este privit  problema. 

Iat  câteva probleme şi posibile solu ii pe care le-am descoperit pe internet încercând s  m  
documentez pentru aceast  tem : 



 
1. Un om locuieşte la etajul 10 al unui bloc. De fiecare dat  când se întoarce acas  ia liftul pân  la 
etajul 7 şi de acolo, urc  trei etaje pe sc ri. Totuşi el ur şte s  urce sc rile. Care este explica ia? 
 solu ie: Omul este pitic (şi nu ajunge decât pân  la butonul corespunzator etajului 7). O variant  a 
acestui puzzle include detaliul c  în zilele ploioase urc  pân  la etajul 10 (c ci işi foloseşte 
umbrela). 
 
2. Un om intra într-un bar şi cere un pahar de ap . Chelnerul scoate un pistol îndreptându-lspre 
client. Acesta multumeşte şi iese din bar. De ce? 
 solu ie: Omul sughite. Barmanul şi-a dat seama de acest lucru dup  modul în care omul vorbea 
şi l-a amenin at cu pistolul pentru a-l speria. Astfel sughi ul a trecut şi omul nu a mai avut nevoie de 
ap . 
 
3. O persoana zace moart  într-un câmp. Lâng  ea se afla un pachet nedesf cut. Nu exista nici o 
alt  creatur  pe câmp. Cum a murit persoana respectiv ? 
 solu ie: A s rit dintr-un avion, însa paraşuta nu s-a deschis. 
 
4. O femeie are doi b ie i, n scu i în acelaşi an, aceeaşi zi, la aceeasi or . Totuşi ei nu sunt gemeni. 
Este posibil? 
 solu ie: Nu e vorba despre naştere artificial  sau alte "minun ii" tehnice, ci despre faptul c  
b ietii erau doi dintre triple ii, cvadruple ii, cvinte ii etc. n scu i de femeie. 
 
5. Antoniu si Cleopatra sunt mor i într-o vil  din Egipt. Pe jos, lâng  ei, se afla un vas spart. Nu au 
nici un semn pe corp şi nu au fost otr vi i. Cum au murit? 
 solu ie: Antoniu si Cleopatra erau doi peştişori de acvariu, iar vasul în care se aflau ei (acvariul) a 
fost spart din greşeala de un câine. 
Aceste “probleme” sunt preluate de pe site-ul http://www.calificativ.ro/referate/referat- 
Gandirea_laterala 
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47. PRINCIPII ŞI TEHNICI PROMOVATE DE NOUL CONCEPT: 
VISIBLE LEARNING 
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Gr dini a cu P.P. NR. 2, Bîrlad 
 

Motto: ,,Înv area este o c l torie personal atât pentru profesor cât şi pentru elev”.(J. 
Hattie) 

 
Ca urmare a cercet rilor începutului de secol XXI în materie de pedagogie aplicat , a ap rut 

un nou concept, Visible Learning, care încearc  s  pun  cap la cap şi una lâng  alta activitatea 
profesorilor şi a comunit ilor de elevi, indiferent de nivelul de înv are. 

Acest concept se refer  la atributele de baz  ale şcolariz rii de succes şi nu pune în discu ie 
programele sau echipamentele şcolariz rii, ci, mai degrab , se axeaz  pe caracteristicile 
şcolariz rii care au cel mai mare impact în procesul de înv are, adic  atributele care fac 
înv area vizibil , pentru a putea spune c  ,,şcoala este dotat  cu înv are vizibil ”. 

http://e-learning.ccdvaslui.ro/platforma
http://www.calificativ.ro/referate/referat-Gandirea_laterala


John Hattie, profesor şi cercet tor, formator a peste 3000 de profesori din peste 1000 de 
şcoli, majoritatea din Noua Zeeland  şi Australia, a efectuat peste 800 de metaanalize care au stat la 
baza edit rii lucr rii Visible Learning , în 2009. Lucrarea se constituie într-o poveste despre 
puterea şi influen a profesorilor şi a feedbackului în înv are, construind un model de înv are 
şi în elegere foarte modern. 

Principii dup  care func ioneaz  înv area vizibil  
1. În primul rând, aspectul ,,vizibil” se refer  la a face înv area elevilor vizibil  pentru 

profesori, aceştia putând identifica atributele care fac observabil progresul în înv area elevilor (ce 
anume trebuie f cut pentru ca rezultatele bune şi foarte bune, sau cele mai pu in bune ale elevilor s  
se vad  foarte repede şi foarte clar). 

2. În al doilea rând, aspectul ,,vizibil” presupune c  to i din şcoal  (elevi, profesori, 
directori) trebuie s  cunoasc  într-un mod vizibil impactul pe care-l au asupra înv rii (fiecare 
dintre cei trei factori trebuie s  cunoasc , s  identifice f r  efort ac iunile celorlalti, dar s  fie 
conştien i de ac iunile proprii pentru progresul tuturor). 

3. În al treilea rând, aspectul ,,vizibil” se refer  la a face predarea vizibil  elevilor, astfel 
încât ei s  înve e s  devin  propriii lor profesori. 

Putem spune c  acest aspect este scopul esen ial al înv rii vizibile. Cadrele didactice 
trebuie s  fie mai atente la posibilit ile fiec rui elev, la dorin ele de înv are, la capacit ile 
intelectuale şi, prin toate ac iunile didactice, s  determine elevii s -şi doreasc  mai mult, s  caute 
singuri cunoaşterea sub toate formele, s  fie ei înşişi profesorii de care au nevoie şi astfel înv area 
s  devin  permanent , pe tot parcursul vie ii. 

John Hattie a descoperit c  cele mai de efect 10 influen e legate de realiz rile unui elev 
sunt: 
 Autoevaluare 
 evaluarea formativ  
 claritatea explica iilor profesorilor (coeren ) 
 înv are reciproc  
 Feedback 
 rela ia elev-profesor 
 strategii meta-cognitive 
 auto-verbalizare/a pune şi a-şi pune întreb ri 
 dezvoltarea profesional  continu  a profesorului 
 înv area prin problematizare (înv area prin rezolvarea problemelor). 

CONCLUZIILE SUNT: 
 Când predarea e vizibil , elevii ştiu ce s  fac  şi cum s  fac . 
 Când înv area e vizibil , profesorul ştie dac  elevul a înv at. 
 Predarea şi înv area sunt vizibile atunci când obiectivul înv rii a fost atins. 
 Şi profesorul şi elevul conlucreaz  pentru atingerea acestui obiectiv, dau feedback şi constat  
dac  obiectivul a fost atins. 

Dovezile arat  c  cele mai bune efecte asupra procesului de înv are apar nu doar atunci 
când elevii devin propriii lor profesori (prin automonitorizare şi autoevaluare), dar şi atunci când 
profesorul înva  din propria predare. 

To i adul ii din şcoal  recunosc faptul c  exist  diferen e între profesori în ceea ce priveşte 
impactul lor asupra înv rii şi performan elor şcolare; to i îşi doresc ca efectele positive s  se 
repercuteze asupra tuturor elevilor şi to i sunt interesa i de a crea efecte pozitive asupra achizi iilor 
şcolare pentru to i elevii. 

Şcoala are dovezi conving toarec  c  to i profesorii sunt pasiona i şi motiva i. 
Şcoala are un program de perfec ionare profesional  care s -i determine pe profesori s  fie 

profesori exper i. 
Dezvoltarea profesional  din şcoal  ajut  profesorii s  caute c i spre solu ionarea tuturor 

problemelor specifice instruirii şi pentru ajutorarea elevilor în cautarea noului şi complexit ii. 



Profesionalismul din şcoal  este ob inut de profesori şi coordonatorii şcolari care lucreaz  
în colaborare pentru a asigura prezen a ,,înv rii vizibile”. 

Şcoala are (şi profesorul foloseşte) metode bine întemeiate pentru monitorizarea progresului 
elevilor şi a cadrelor didactice. 

Profesorii în eleg atitudinile şi predispozi iile cu care elevii se prezint  la or  şi îşi propun 
s  le dezvolte, pentru ca ele s  devin  factori pozitivi ai înv rii. 

Profesorii din şcoal  planific  împreun  serii de lec ii, obiective educa ionale şi criterii de 
succes în func ie de exigen ele cele mai importante. 

Exist  dovezi c  lec iile bine proiectate ofer  stimuli adecva i dezvolt rii, valorific  şi 
înt resc încrederea elevilor c  vor atinge obiectivele educa ionale, se bazeaz  pe aştept ri suficient 
de înalte fa  de rezultatele tuturor elevilor. 

Profesorii sunt bine familiariza i cu curriculum şi îl privesc din aceeaşi perspectiv  ca a 
colegilor lor. 

Profesorii vorbesc între ei despre cum s  maximizeze impactul pred rii asupra tuturor 
elevilor. Climatul clasei, evaluat din perspectiva elevului, este v zut ca fiind ,,favorabil”, el putând 
greşi sau cere ajutor tuturor f r  a fi pedepsit sau batjocorit. În cancelarie exist  un nivel ridicat de 
încredere rela ional  atunci când se iau decizii de politic  educa ional . 

În cancelarie şi în s lile de clas  predomin  dialogul. Clasele sunt dominate mai mult de 
intreb rile elevilor, decât de interoga iile profesorului. 

Profesorii şi elevii folosesc în mod pozitiv influen a colegilor pentru a progresa în înv are. 
În fiecare clas  şi în întreaga şcoal , etichetarea elevilor este rar . 
Elevii şi profesorii au aştept ri relativ ridicate fa  de nivelul propriei înv ri. 
Profesorii îşi aleg metode de predare pentru fiecare elev în parte, îşi în eleg rolul de 

evaluatori, în eleg modul prin care înv area evolueaz , abordeaz  diferen iat înv area şi folosesc 
principiile ,,proiect rii didactice inverse”(de la rezultate înapoi la obiective şi apoi la activit ile şi 
resursele necesare pentru atingerea criteriilor de reuşit . 

Profesorii sunt conştien i de feedback şi îşi propun s  reac ioneze inând cont de cele trei 
întreb ri: ,,Spre ce m  îndrept?”, ,,Cum voi ajunge acolo?”, ,,Ce urmeaz ?” 

Profesorii folosesc multiple metode de evaluare. 
Profesorii ofer  dovezi c  la orele lor to i elevii au fost ajuta i s  înve e. 
Profesorii creaz  oportunit i pentru ,,critica constructiv ” din partea tuturor elevilor 
Profesorii, motiva i în ac iunea lor de noul curent educa ional: 

- Îşi pun întreb ri 
- Îşi fac griji dac  elevii nu fac progrese corespunz toare 
- Caut  dovezi pentru succese şi lacune 
- Cer ajutor atunci când au nevoie de el în procesul lor de predare 
- Identific  cele mai importante c i (modalit i) de a reprezenta subiectul pe care îl predau 
- Creaz  un climat optim pentru înv area în clas  
- Monitorizeaz  procesul de înv are şi dau feedback 
- Ştiu c  to i elevii pot avea rezultate foarte bune (profesorii cei mai pasiona i au rezultatele cele 
mai bune la clas ) 
- Influen eaz  toate rezultatele elevilor, nu doar la testele notate (influn eaz  prin diferite c i: 
încurajeaz  elevii s  nu renun e la şcoal , îi ajut  s  dezvolte în elegeri profunde şi conceptuale, îi 
înva  s  dezvolte strategii multiple de înv are, îi încurajeaz  s  îşi asume riscuri în înv are, îi 
ajut  s  dezvolte respect pentru sine şi pentru ceilal i şi îi ajut  s  se transforme în participan i activi 
ai societ ii civile). 

Profesorul trebuie: 
- s  aib  un sistem de gândire adecvat cu impactul 
- pe care doresc s  îl aib  asupra pred rii şi a înv rii 
- s  intervin  în maniere atent selec ionate şi relevante pentru a modifica direc ia înv rii 
- s  ofere multiple oportunit i şi alternative pentru dezvoltarea strategiilor de înv are, în func ie de 
modul de receptare al fiec rui elev. 



- s  ofere un mediu securizat pentru elev şi profesor (unde greşeala este permis  – pentru c  
înv m din greşeli şi unde putem înv a unii de la al ii). 

John Hattie a demonstrat c  nivelul de cunoaştere al profesorului în sfera disciplinei sale are 
un efect redus asupra calit ii rezultatelor elevilor ( nu cantitatea cunoştin elor ci profunzimea lor 
are relevan ). 

Identific : 
Profesori cu experien  (au un volum mare de cunoştin e, st pânesc curriculum-ul şi 

strategiile de predare). 
Profesori exper i (se detaşeaz  prin modul în care organizeaz  şi utilizeaz  con inutul 

cunoaşterii, au cunoştin e integrate, pot face conexiuni, schimb , combin  şi adaug , în func ie de 
nevoile fiec rui elev şi de propriile sale obiective educa ionale. Recunosc când greşesc, se consult  
cu colegii, cer ajutor, au o rela ie special  cu elevii, bazat  pe încredere reciproc ). Pot identifica 
cele mai importante c i prin care s -şi prezinte materia pe care o predau. Sunt pricepu i în crearea 
unui climat optim al înv rii la clas . Monitorizeaz  înv area şi ofer  feedback. Cred c  to i elevii 
pot atinge criteriile de succes stabilite. Influen eaz  rezultatele de suprafa  şi de profunzime ale 
elevilor 

CONCLUZII 
 Atunci când predarea şi înv area sunt vizibile, exist  o mare probabilitate ca elevii s  

ating  niveluri înalte de reuşit  în înv are. 
 Pentru a face predarea şi înv area vizibil , este nevoie de un profesor expert ,,ca 

evaluator şi activator”. 
 Predarea şi înv area vizibile cer angajamentul de a c uta stimuli şi provocari noi pentru 

to i factorii educa ionali (profesori, elevi, manageri, p rin i, colaboratori). 
 Atât profesorii, cât şi elevii trebuie s  ştie de la bun început criteriile de reuşit  

aprogresului individual. 
Visible learning poate fi considerat  începutul unei noi  revolu ii a înv rii. 
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48. ACTIVIT ILE OUTDOOR ÎN GR DINI  
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tiin ele educa iei se orienteaz  din ce în ce mai acut c tre întoarcerea la natur  deoarece 

tr im într-o societate în care tehnologia progreseaz  cu o vitez  foarte mare şi datorit  ei copiii de la 
cele mai fragede vârste sunt asalta i de adev rate avalanşe de informa ii,. În trecut educatorii s-au 
concentrat pe aducerea copiilor în sala de grup  pentru a li se face educa ie, dar în prezent s-a 
constatat cu uimire c  nu este cea mai fericit  form  de educa ie şi, ca atare, a ap rut nevoia acut  
de altceva, de întoarcerea la natur , ca izvor de educa ie s n tos . 

Educa ia outdoor este un concept relativ nou în contextul educativ românesc, îns  ea începe 
din ce în ce mai mult s  capteze interesul actorilor educa ionali din sistemul de înv mânt formal. 
Ea este cea care începe dincolo de u a clasei i se consum  în drume ii, excursii, incursiuni în 
p dure, parc, cartier, centru comercial, industrial, bibliotec  i care este conexat  la con inuturile 
colare, fiind un mediu de explorare, de aplicare, de punere la prob  sau experimentare a unor 

cuno tin e prev zute de programa colar . 
Obiectivele generale ale educa iei outdoor sunt: 

 Dezvoltarea abilit ilor socio- personale: îmbun t irea spiritului de echip , îmbun t irea 
rela iilor sociale, dezvoltarea competen elor de conducere, etc; 



 Dezvoltarea abilit ilor de management: organizare, coordonare, evaluare, atât a celor care o 
aplic , cât şi elevilor. 

Un aspect important al educa iei outdoor este acela c  r spunde atât nevoilor de baz  ale 
individului, cât şi celor care îl particularizeaz  în grupul din care face parte: 
 Nevoia de a fi respectat – derularea de diferite activit i în aer liber încurajeaz  copilul s  se 

simt  în largul s u, astfel el va fi mult mai deschis, va comunica, î i va exprima propriile opinii, se 
va sim i b gat în seam  i va sim i ca deciziile sale conteaz  pentru ceilal i; copiii pot fi consulta i 
cu privire la diferite jocuri sau activit i. 
 Nevoia de a fi responsabil – activit ile outdoor permitcopilului oportunitatea de a primi diferite 

sarcini, responsabilit i pentru atingerea scopului propus ( spre exemplu dac  se opteaz  pentru o 
activitate de ecologizare, un copil poate primi sarcina de a cur a P.E.T-urile din parcul de lâng  
gr dini . 

”Pe copil îl educ  tot ce îl înconjoar : câmpul, p durea, râul, marea, mun ii, rândunelele, 
cucul. Face i tot posibilul ca şi copiii dumneavoastr  s  iubeasc  tot ce-i înconjoar , pentru c  f r  
dragostea fa  de natur  şi animale omul nu poate s  simt  din plin, ceea ce numim, cu cel mai 
minunat dintre cuvinte – VIA A.” (C. MIH ESCU) 

În educa ia outdoor copiii înva  totul în mod practic, activ, prin experien e personale la care 
apoi le reflect  pentru a extrage înv turile. Scopul urm rit de cadrele didactice în discu iile de la 
finalul unei activit i este de a dezvolta personalitatea fiec rui copil într-unul din urm toarele 
domenii: 

 
Educa ia outdoor este o educa ia nonformal . Acest lucru nu înseamn  c  este o activitate 

lipsit  de un efect formativ, ci trebuie în eleas  ca o realitate educa ional  mai pu in formalizat . 
Conceptul de educa ie nonformal  este asociat conceptului de „înv are pe tot parcursul vie ii” 
(lifelong learning). 

Înv mântul preşcolar poate fi considerat precursor al educa iei outdoor, având în vedere c  
activit i formale, informale şi nonformale se desf şoar  în afara gr dini ei dintotdeauna. Excursiile, 
plimb rile în aer liber, vizitele la muzee au fost mereu prilej de transmitere c tre copii de informa ii, 
priceperi şi deprinderi, niciodat  nefiind organizate doar de dragul de a fi organizate. 

Durata unei activit i outdoor este de regul  între 30 minute şi 120 minute (în func ie de 
nivelul de vârst  al participan ilor se pot organiza runde suplimentare, vor fi puse condi ii care cresc 
dificultatea activit ii). 

Exemple de activit i outdoor: 
 
A. S  DUCEM BALONUL 
Se vor forma dou  sau mai multe echipe. Fiecare echip  se va aşeza în cerc. Li se vor da câte 

un ghem de sfoar  foarte lung. Participan ii îl vor arunca de la unul la altul. Odat  format  re eaua, 
se va aşeza un balon în centru pe care aceştia trebuie s  -l duc  pe o anumit  distan . Ex.: 10 m. Se 
vor organiza trei runde şi evident, va fi o echip  câştig toare. Alternativ se poate organiza cu o 
farfurie şi un ou, taskul fiind acelaşi. 



Obiective: - lucru în echip ; 
 
- competi ie; 
- sincronizare; 
- consolidare rela ii între oameni; 
- dinamism. 
 
B. PERFECT TEAM 
Este un joc provocator în care trebuie s  se caute solu ii. Se vor face dou  echipe. Singura 

solu ie este aceea în care ei vor func iona ca o echip . To i participan ii vor fi lega i la ochi şi se vor 
ine de mân . Vor avea de parcurs împreun  un traseu foarte complicat. Lungimea traseului va fi de 

aproximativ 100 m pentru o echip  de 10 - 12 persoane. Este un joc care are 
şi o solu ie. 
Obiective: 
- creşterea încrederii; 
- sincronizare;       - consolidare rela ii între 

oameni; 
- identificare poten iali lideri;     - spirit de echip ; 
- orientarea c tre solu ii;     - lucrul în echip . 
- orientare c tre distribuirea sarcinilor; 
 
C.  DETECTIVII NATURII 
Este o activitate dinamic  în care înv area prin descoperirte este la ea acas . Sunt necesare 

lupe pentru cercetare şi mult  voie bun . 
Copiii vor ieşi în curtea gr dini ei înarma i cu lupe şi vor avea la îndemân  un panou 

(carton) pe care vor nota observa iile. Vor observa cu lupele insecte, solul, plante. 
 
D.  P S RILE FURIOASE 
Este un joc foarte distractiv, care implic  domeniul estetic (desen) şi domeniul psiho-motric. 

Copiii primesc cret  colorat  cu care vor desena pe asfalt diferite fe e, fie la cererea educatoarei, fie 
vor reproduce emo ia, starea de spirit pe care o tr iesc în acel moment. Pot deasemenea s  deseneze 
fa a pe care au avut-o când au fost sup ra i. Vor umple apoi baloane cu ap  şi vor arunca la in  
pentru a sp la sup rarea sau orice alt  emo ie. Vor arunca baloane cu ap  pân  vor sp la de tot 
desenele. 

“Educa ia de tip outdoor nu eclipseaz  educa ia din sala de clas , ci îi imprim  o alt  
demnitate i consisten . Este o form  de stimulare i „împlinire” a ei, prin extensiuni, aplica ii, 
prefa ri de noi c ut ri. O coal  inovativ  va prelua i integra, în modul ei specific, astfel de 
situa ii, le va face aliat, surs  de revigorare, de înt rire, de extensiune a ariei ei de ac iune. i asta, 
pentru binele colii i al celor care intr  în ea, deopotriv !” – prof. univ. Constantin Cuco . 

Finalitatea şi misiunea activit ilor de tip outdoor este aceea de a dezvolta personalitatea 
copilului din punct de vedere cognitiv, afectiv, motric oferind posibilit i de a experimenta lucruri 
noi, tr ind şi înv ând împreun , în strâns  leg tur  cu mediul înconjur tor, prin proiectarea şi 
derularea unor activit i în afara gr dini ei. 
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49. EFICIEN A ACTULUI INSTRUCTIV – EDUCATIV - 

MODALIT I DE ABORDARE ÎN GR DINI  
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Gr dini a cu program normal nr. 34 Constan a 

 
Literatura de specialitate, cercetarea pedagogic  şi practica şcolar  relev  necesitatea 

creşterii eficien ei didactice în întregul înv mânt din ara noastr . F când referire la înv mântul 
preşcolar, unul dintre principiile generale ale educa iei preşcolare aminteşte despre dezvoltarea 
liber , integral  şi armonioas  a personalit ii copilului potrivit ritmului propriu şi trebuin elor sale, 
sprijinind formarea autonom  şi creativ  a acestuia.  

Una dintre competen ele profesionale ale educatoarei o reprezint  utilizarea adecvat  a 
cunoştin elor de didactic  general , de psihologie şi pedagogie preşcolar  în proiectarea şi 
desf şurarea activit ii didactice cu copiii. Educatoarea proiectez , conduce şi realizeaz  procesul 
instructiv educativ utilizând concepte şi teorii moderne de comunicare, faciliteaz  comunicarea 
dintre educatoare-copii-p rin i prin diverse parteneriate gr dini -familie-comunitate. 

În cadrul gr dini ei, un rol important îl ocup  utilizarea optim  a factorilor spa io-temporali, 
a mediului educa ional, pentru a se realiza eficient procesul instructiv-educativ. Este necesar crearea 
unui mediu educa ional adecvat pentru stimularea continu  a înv rii spontane a copilului. Un 
mediu educa ional optim favorizeaz  nu numai formarea unor deprinderi intelectuale, ci stimuleaz  
sentimentele estetice ale copilului , educarea laturii afective ale copilului.  

Organizarea spa iului educa ional se face respectând nivelul vârstei copilului, dotarea s lii 
de grup , resursele materiale de care dispune fiecare unitate de înv mânt. Amenajarea s lii de 
grup  ine cont de organizarea activit ilor specifice din gr dini : jocul ca activitate fundamental  
în gr dini , care poate fi liber sau dirijat, activit ile libere şi activit ile comune, desf şurate fie ca 
activit i cu toat  grupa, fie ca activit i cu grupuri mici de copii. 

În grupele noastre de copii – nivel I (3-5 ani) un rol important îl acord m limbajului, atât ca 
latur  expresiv , cât şi receptiv . Am organizat zona „Bibliotecii” în aşa fel s  corespund  nevoilor 
copiilor, aceast  zon  con inând c r i, caiete, unelte scris, imagini, jocuri cu imagini – în func ie de 
dotarea gr dini ei mai con ine: casete audio şi video, televizor, video, computer,etc. Prin utilizarea 
acestor materiale îi deprindem pe copii s  manevreze o carte, s  foloseasc  instrumentele de 
lucru,etc.  

Un obiectiv important în cadrul înv mântului preşcolar, mai ales pentru nivel I (3-5 ani) îl 
constituie socializarea copilului. De aceea am organizat în s lile de grup  „Col ul p puşii”, unde 
copii îşi asum  diverse roluri, interrela ioneaz , îşi dezvolt  spiritul practic.  

În gr dini , organizarea spa iului educa ional pe zone de interes ofer  copiilor noi 
modalit i de comunicare şi abordare a jocului şi a activit ilor. În amenajarea mediului educa ional 
un rol important revine capacit ii şi poten ialului creativ al educatoarei, care îi poate implica şi pe 
copii în amenajarea şi organizarea unui mediu educa ional eficient, care s  reflecte personalitatea şi 
preocup rile acestora. Activit ile din gr dini  se pot desf şura optim valorificând centrele de 
interes (ariile de stimulare, zonele de activitate amenajate la grup ). 

În afara s lii de grup  am proiectat şi desf şurat activit i cu copii în spa ii exterioare 
mediului preşcolar: în parc, la teatru de p puşi, vizite (de exemplu la fabrica de pâine, la cluburi 
pentru copii). Am proiectat şi organizat activit i în parteneriat, atât în cadrul gr dini ei, cât şi între 
cele dou  gr dini e. În cadrul proiectului „Prietenul meu credincios” ini iat între cele dou  gr dini e 
– Gradini a P.N. nr. 23 Constan a şi Gr dini a P.N. nr. 34 Constan a, am organizat ac iuni comune 
în vederea prezent rii animalului de cas  preferat, a modului specific de îngrijire. Prin întâlnirea 
celor dou  grupe am urm rit s  dezvolt m copiilor capacitatea de socializare, s  realiz m un climat 
socio-afectiv între copii celor dou  grupe, s -i antren m pe copii în activit i de îngrijire a 
animalelor, s  extindem activit ile în zone din afara gr dini ei – parc. 



 Nu trebuie s  uit m nici o clip  c  vârsta preşcolar  este cea mai important  etap  din via a 
copilului; la aceast  vârst  copilul descoper  lumea, o cunoaşte şi înva  s  o pre uiasc  şi fiecare 
clip  tr it  înseamn  o nou  experien . De aceea, rolul educatoarei în via a copilului este deosebit. 
Ea îi dezvolt  şi îi cultiv  interesul pentru înv tur , pentru cunoaştere şi implicit pentru şcoal  şi 
via . 

 Un alt aspect demn de subliniat în aceast  direc ie este preocuparea noastr  în a crea atât 
condi iile interne (procesele cognitive, afective şi volitive) motiva ia înv rii pornind de la geneza 
ei şi trecând prin dinamica, formele şi structurile motiva ional - atitudinale cât şi cele externe ale 
înv rii şcolare cum ar fi mediul gr dini ei, mediul social şi familial, factorii ergonomici şi de 
igien . 

De aceea, un rol esen ial în adaptarea şcolar  a copilului îl are cunoaşterea psihologic  a 
evolu iei sale pe parcursul frecvent rii gr dini ei, pentru c  noi ştim c  orice activitate educa ional  
se întemeiaz  pe cunoaşterea psihologic  a copiilor, iar calitatea procesului educa ional depinde 
esen ial de abilit ile psihologice ale celor ce-l  întreprind. Emil Plachard, subliniind for a 
interdependen ei acestui aspect, a lansat sintagma: "Nemo psychologus, nisi paedagogus" (Nu po i 
s  fi pedagog, f r  a fi psiholog). 

Experien a noastr  pedagogic  ne confirm  faptul c  profesia de pedagog este esen ial  
pentru evolu ia ulterioar  a copiilor, misiunea noastr  este de a orienta procesele dezvolt rii psiho-
fizice a copiilor c tre un curs mereu asecendent, în scopul valorific rii superioare a poten ialului lor 
nativ şi pentru favorizarea unei bune integr ri în societate a acestora. 

În publica iile de specialitate apar o serie de instrumente pe care le pot utiliza 
educatoarele în vederea cunoaşterii psihologice a copilului, instrumente ce ajut  educatoarea în 
cunoaşterea obiectiv  a profilului psihologic al copilului preşcolar, în vederea adopt rii unor 
m suri pedagogice adecvate particularit ilor individuale. Astfel, din categoria instrumentelor de 
cunoaştere a copilului preşcolar, utilizate în gr dini  sunt: 

1. Probele psihologice: 
- de determinare a gradului de orientare spatio - temporal  
- de eviden iere a capacit ii de discriminare a culorilor şi denumire a lor 
- de coordonare manual  
- de rapiditate manual  
- de percep ie vizual  a formei şi de capacitate grafic  
- pentru stabilirea dominantei manuale, oculare şi a piciorului (proba lateralit ii) 
- pentru cunoaşterea dezvolt rii intelectuale 
- desenul, ca prob  psihologic  
- desenul "Omule ul", ca prob  psihologic  
- prob  de diagnosticare a maturit ii pentru şcolarizare a copilului.  

2. Harta psihopedagogic  a atitudinilor şi comportamentelor - este un instrument de 
cunoaştere a copilului ce ofer  o imagine desf şurat  asupra unor particularit i de 
manifestare a preşcolarului. Ea permite realizarea unui prim produs de sintez  privind 
personalitatea copilului într-o form  vizual  şi surprinde anumite manifest ri într -o 
manier  gradat , educatoarea trebuind s  marcheze pe o scal  de la 1 la 5 pozi ia unde se 
afl  achizi ia/neachizi ia copilului în acel moment. 

3. Fişa psihopedagogic  şi func iile ei constatativ - predictive - este un instrument de 
lucru frecvent utilizat de educatoare fiind considerat un produs pentru faptul c  ea 
concentreaz  un ansamblu de date culese cu ajutorul unui bogat instrumentar metodologic 
şi permite elaborarea unor predic ii care pot înso i copilul pe întreg traseul educa ional.  

În contextul noilor schimb ri, atât p rin ii, cât şi educatorii se str duiesc împreun  s  
incurajeze sistemele de îmbun t ire a educa iei, pentru a-i ajuta pe copii s  se dezvolte. Majoritatea 
institu iilor educa ionale au un grup formal de leg tur  gr dini  – familie, fie c  este comitetul de 
p rin i, consiliul gr dini ei, sau „camera p rin ilor”. În ara noastr  parteneriatele au început s  fie 
promovate începând cu anul 2000, urm rindu-se implicarea şi participarea familiei la activit ile 



instructiv – educative, ofer  p rin ilor oportunitatea de a participa activ la experien ele educa ionale 
ale copiilor lor. 

Atât p rin ii, cât şi educatorii au un interes deosebit fa  de succesul copiilor, p rin ii 
sprijin  mai mult un program educa ional în care sunt parteneri în luarea deciziilor. În cadrul 
parteneriatului cu p rin ii, am organizat diferite activit i : şedin e cu p rin ii, lectorate, activit i 
comune în care p rin ii au colaborat cu copiii la realizarea unor lucr ri şi expozi ii comune: 
expozi ia „Frumuse ile şi bog iile Toamnei” – realizat  cu lucr ri la care p rin ii au participat în 
mod direct la activitate împreun  cu copii, expozi ia de m r işoare – p rin ii au pus la dispozi ie 
diverse materiale, au dat sfaturi şi sugestii, lucrarea „Florile prim verii” – p rin ii au participat la 
confec ionarea florilor din aluat al turi de copii, iar cu sprijinul p rin ilor acestea au fost 
valorificate, putându-se p stra mai mult timp.  

De asemenea serb rile au constituit o modalitate eficient  de apropiere dintre gr dini  şi 
familie, colaborarea familie – gr dini  s  fie folosit  pentru rezolvarea problemelor dificile şi drept 
cadru de s rb torile a realiz rilor, a performan elor deosebite. Eficien a actului didactic din 
gr dini  depinde în mare m sur  de colaborarea educatoarei cu p rin ii, orice decizie luat  am 
supus-o în prealabil discu iilor cu p rin ii. Beneficiarii importan i ai acestei colabor ri sunt copiii, 
aceştia fiind participan i activi în interac iunile familie – gr dini .  

Cadrul didactic trebuie s -şi manifeste interesul pentru oferirea de şanse egale tuturor 
copiilor din institu ie – am integrat în grupele noastre copii din diverse medii şi apari inând 
diverselor etnii. Un rol aparte l-am acordat copiilor provenind din centrele de plasament, oferindu-le 
şanse egale în educa ie. De asemenea am încurajat p rin ii în cadrul activit ilor s  se implice pentru 
a-i ajuta şi pe aceşti copii în realizarea lucr rilor comune.  

La vârsta mic  o importan  deosebit  o au jocurile de imitare în care fiecare copil îşi alege 
rolul lui, în felul acesta copilul, ca participant, asimileaz  volumul necesar de cunoştin e predate zi 
de zi. Pentru copiii proveni i din familii, gr dini a reprezint  o emancipare afectiv, emancipare 
reflectat  şi prin joc. Rolul de educatoare este cel mai râvnit rol în timpul jocurilor cu subiect, 
deoarece interpreteaz  şi rolul de adult care r spunde de comportarea copilului. În cazul copiilor din 
casa de copii aceast  atitudine fa  de educator exprim  de fapt nevoia dependen ei afective, nevoia 
de a experimenta o rela ie afectiv  în mod personal. 

O competen  specific  a educatoarei o reprezint  utilizarea metodelor şi tehnicilor de 
autocontrol psihocomportamental, adoptarea de conduite eficiente pentru dep şirea „situa iilor de 
criz ”, manifestarea unor conduite autoreflexive. De asemenea, este necesar ca fiecare educatoare 
s  verifice eficien a activit ii cu copiii, prin raportarea rezultatelor la obiectivele propuse. Trebuie 
identificate aspectele deficitare din cadrul etapei de proiectare care necesit  îmbun t ire cu prilejul 
altor activit i desf şurate cu copiii.  

Concluzia noastr  în ceea ce priveşte tema pus  în discu ie este aceea c  în 
gr din , copilul trebuie s  g seasc  condi ii optime de dezvoltare fizic  şi psihic ,  iar 
educatoarea este moderatorul care dirijeaz  şi modeleaz  personalitatea copilului 
deschizându-i noi orizonturi şi îndrumându-i paşii c tre via  cu mult  r bdare, tact, 
afectivitate şi d ruire sufleteasc , dar aceasta nu se poate realiza decât printr -o bun  
cunoaştere a copilului. 
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 Familia ofer  copilului un mediu afectiv, social şi cultural. Mediul familial, sub aspect 
afectiv, este o şcoal  a sentimentelor deoarece copilul tr ieşte în familia sa o gam  variat  de rela ii 
interindividuale, copiindu-le prin joc în propria conduit . Cu tripl  func ie, reglatoare, socializatoare 
şi individualizatoare, familia contribuie în mare m sur  la definirea personalit ii şi conturarea 
individualit ii fiec rui copil. 
 Gr dini a este prima unitate de înv mânt cu care copilul dar şi familia intr  în contact. Ea 
poate oferi p rin ilor o imagine obiectiv  a copilului, poate sprijini şi orienta familia în educarea 
copiilor. Educatoarele trebuie s  lucreze cu familiile în scopul organiz rii activit ilor zilnice, 
asigur rii educa iei şi întâmpin rii nevoilor sale. În acelaşi timp, educatoarea nu trebuie s  uite c  
familiile înva  împreun  cu copiii. Copilul este un membru nou şi unic al familiei care trebuie s  
înve e s -l cunoasc  cu tot ce ine de personalitatea, temperamentul şi stilul s u. 
 Unitatea de ac iune a celor doi factori (gr dini  şi familie) în vederea form rii copiilor este 
condi ionat  de un mod comun de lucru şi de o bun  cunoaştere reciproc , iar începutul este dat de 
cunoaşterea familiei de c tre educatoare, a caracteristicilor şi poten ialului ei educativ. Familia este 
o surs  principal  de informa ii privind rela iile interpersonale dintre membrii acesteia, aştept rile 
privind educa ia copilului, stilul educa ional, autoritatea p rin ilor şi metodele educative folosite, 
valorile promovate, climatul educa ional, responsabilit ile pe care copilul le îndeplineşte. 
  Educatoarele trebuie s  asigure p rin ilor numeroase ocazii de a se implica în programul 
gr dini ei, comunicând în fiecare zi, povestindu-le despre cum şi-a petrecut copilul lor timpul, ce 
activit i de înv are a desf şurat, ce progres sau regres a realizat copilul sau anun ându-i ce 
activit i sau întâlniri au planificat. Ele trebuie s  ajung  s  cunoasc  bine familiile şi copiii de 
aceea vor folos  toate ocaziile pentru a comunica cu p rin ii şi a schimba informa ii. Unele familii 
vor dori s  se implice mai mult, altele mai pu in. Frecven a şi con inutul discu iilor cu p rin ii vor 
depinde şi de dorin a acestora de a comunica sau de nevoile şi preferin ele lor. 
 Exist  numeroase c i de implicare a familiilor în programul de educa ie al copiilor. Unele 
familii pot veni la întâlniri, altele pot trimite materiale confec ionate acas , altele ar putea participa 
la activit ile din gr dini , iar altele s  fac  parte din comitetul de p rin i. 
 În cadrul întâlnirilor individuale periodice educatoarea va analiza evolu ia dezvolt rii 
copilului, va identifica care sunt domeniile de dezvoltare care necesit  o diversificare a activit ilor, 
care sunt activit ile care sunt realizate cu uşurin  acas , modul în care copilul reac ioneaz  la 
diverse activit i propuse. P rintele se simte implicat în via a copilului s u şi vede continuitatea 
rela iei dintre „acas ” şi „la gr dini ”. În acest fel, începe s  îşi verbalizeze temerile sau s  se simt  
valorizat în rolul s u, se poate centra pe observa iile asupra copilului s u. Educatoarea poate evalua 
dac  abilit ile parentale au nevoie de suport şi îi poate oferi diverse materiale pentru aşi îmbog i 
cunoştin ele şi dezvolta capacit ile parentale. De aceea aceste întâlniri au un profund caracter de 
confiden ialitate. 
 O modalitate modern  de implicare o reprezint  familiile în sala de grup . Uneori familiile 
se simt intimidate o dat  intrate în sala de grup , considerând c  aceasta este „aria” de influen  
apar inând exclusiv educatoarelor. Acesteia îi revine r spunderea de a încuraja familiile s  vin  în 
sala de clas  oricând doresc. Aten ia personal  ar tat  îi va ajuta pe p rin i s  renun e la orice 
stânjeneal . P rin ii pot asista la activit ile desf şurate de educatoare cu copiii, pot înv a 
modalit i de comunicare eficien  cu aceştia şi modalit i de solu ionare a situa iilor de criz . Pe 
m sur  ce p rin ii se obişnuiesc s  participe la activit i ei vor ajunge s  cunoasc  şi s  respecte 
munca educatoarelor, vor vorbi mai liber despre progresele f cute de copiii sau despre problemele 
pe care le au, se vor împrieteni cu ceilal i p rin i, vor înv a mai multe şi vor în elege mai bine 
modul de dezvoltare al unui copil, vor înv a s  desf şoare activit i similare acas  sau s  continuie 
acas  activitatea educatoarei cu activit i în completarea acesteia, vor g si r spunsuri la întreb rile 



care îi fr mînt , îşi vor observa copilul la joac  şi vor înv a s -şi conceap  copilul în rela ie cu 
ceilal i. Participarea p rin ilor la activit ile copilului are un dublu câştig: pe de o parte, copilul se 
va sim i securizat de prezen a p rin ilor, astfel încât va fi mai deschis spre explorare; pe de alt  
parte, se va face un transfer de abilit i practice şi cunoştin e de la educator spre p rinte, prin 
exersarea amenaj rii spa iilor, a comunic rii cu copilul, prin observarea atent  a acestuia într-un alt 
context decât cel de acas . 
 Acolo unde spa iul o permite se poate amenaja o camer  rezervet  familiei sau m car un 
col  în care se pot afişa lucr rile copiilor sau poze ale acestora din timpul activit ilor precum şi 
informa ii utile pentru educarea copiilor acas , pliante despre cursuri şi concursuri pentru copii. 
Aici ei se pot întâlni cu al i p rin i, analiza şi aprecia munca copiilor, pot citi informa iile expuse la 
avizier. De obicei acest spa iiu se poate amenaja pe holul gr dini ei. Acest spa iu poate con ine şi 
c r i de specialitate despre dezvoltarea copiilor şi despre educa ia parental  pe care p rin ii s  aib  
posibilitatea s  le împrumute. 
 Întrunirile şi întrevederile familiale sunt o component  important  a parteneriatului 
gr dini -familie. Exist  câteva tipuri de întâlniri familiale: întâlniri planificate de consultan , cele 
ale grupurilor de opinie şi dialog, întâlniri informale şi cele organizate cu ocazia unui eveniment 
special. 
 Educatoarele au responsabilitatea de a programa întâlnirile de consiliere cu p rin ii 
s pt mânal pentru a discuta despre proiectele tematice desf şurate şi despre alte probleme care 
preocup  ambele p r i. Pentru c  aceste întruniri sunt destinate p rin ilor subiectele alese trebuie s  
fie de interes pentru aceştia. Întrunirile vor fi benefice numai dac  se axeaz  pe problemele care îi 
preocup  pe p rin i care nu vor participa dac  nu le vor g si interesante şi utile. De aceea este 
necesar ca educatoarea împreun  cu familiile s  descopere care aspecte îi intereseaz  şi vor stabili 
data întâlnirii. Educatoarea afl  care sunt interesele familiei prin întâlnirile informale sau prin 
intermediul chestionarelor referitoare la interesele familiei. Anumite subiecte pot fi prezentate de o 
manier  mai formal , aşteptându-se şi o replic  din partea p rin ilor. Alte aspecte cer un mai mare 
grad de participare, familiile putând în acest caz s -şi practice abilit ile şi experien a. Educatoarea 
va concepe o planificare a activit ilor de consiliere şi sprijin pentru p rin i incluzând teme generale 
dar şi particulare la sugestia p rin ilor. 
 Grupurile de sus inere şi dialog se formeaz  de obicei din dorin a comun  a câtorva familii 
care vor s  dezbat  împreun  un subiect. Adesea dup  o întrunire, câ iva p rin i vor dori s  dezbat  
anumite subiecte sau s  afle mai multe date. Familiile cu un interes specific sau cu necesit i 
deosebite se pot întruni şi sus ine reciproc, schimbând opinii, sugestii şi resurse. Aceste grupuri de 
opinie pot fi formate din: ta i, p rin i unici, p rin i ai copiilor cu diferite deficien e, p rin i tineri, 
mame. Educatoarele ar trebui s  sus in  aceste eforturi oferind informa ii de specialitate. Medierea 
educatoarei şi spa iul pus la dispozi ie pentru derularea acestor activit i consolideaz  abilit ile 
parentale, valen a participativ  în via a copilului şi dezvolt  un sentiment de apartenen  la 
comunitatea gr dini ei, generând implicare în via a institu iei. 
 Întrunirile comisiei de consultan  familial  le faciliteaz  p rin ilor o participare activ  în 
cadrul tuturor aspectelor importante ale programului educa ional. În cadrul acestor întâlniri se va 
discuta despre: participarea familiei, comunicarea educatoare-p rin i, implicarea comunit ii, 
organizarea de evenimente sociale, strângerea de fonduri, organizarea unor excursii. 
 Educatoarea poate s  propun  p rin ilor un program de vizite la domiciliu, dar acestea 
trebuie s  apar  în plan doar dup  consolidarea rela iei de încredere dintre p rinte şi educator. Vizita 
la domiciliu este investit  adesea cu un puternic rol evaluativ, care se adreseaz  p rintelui şi este 
destul de dificil s  accepte acest lucru. Important este ca p rintele s  nu resimt  aceste vizite ca 
abuzive, ci ca modalit i de colaborare partenerial , pentru a determina un r spuns cât mai adecvat 
nevoilor de dezvoltare ale copilului lor. 
 Oric rei persoane îi place s  fie apreciat , recunoscut  şi s  s rb toreasc  succesele. 
Reuşitele copiilor trebuie s rb torite de aceea cu diferite ocazii educatoarele organizeaz  serb ri 
care costituie un prilej de cunoaştere reciproc  şi de satisfac ie reciproc  pentru realiz rile copiilor. 



P rin ii se pot implica în desf şurarea repeti iilor, în confec ionarea costumelor sau a decorului, în 
organizarea unor mini petreceri pentru copii la sfârşitul acestori serb ri. 
 Meseria de p rinte se înva  în timp şi cu sprijinul educatoarei în perioada preşcolarit ii, iar 
de buna colaborare a familiei cu gr dini a depinde dezvoltarea armonioas  şi unitar  a copilului. 
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51. ACTIVITATEA INTEGRAT  – MIJLOC DE DE ZVOLTARE A CREATIVIT II 
DIDACTICE ÎN PROCESUL DE ÎNV ARE 

 
Educatoare: Crivineanu Nicoleta 

Gr dini a Cu P.P. Nr.4, Slatina 
 
 Procesul instructiv – educativ pe care îl desf şur m în gr dini e permite fiec rei educatoare 
punerea în valoare a propriei experien e didactice prin activit i educative cu caracter integrat şi cu 
o abordare complex  a con inuturilor. 
 Se impune, aşadar, ca procesul educa ional s  fie educativ interdisciplinar, complex, s -i 
stimuleze pe copii în vederea asimil rii informa iilor. 
 Pentru dezvoltarea proceselor cognitive am considerat c  trebuie s  individualiz m actul 
didactic precum şi s -l realiz m prin parteneriat cu familia, ac ionând în direc ia form rii unui 
mediu de înv are favorabil oferindu-le copiilor materialele necesare demersurilor abordate. 
 Educatoarea, managerul întregului proces didactic, are libertatea de a alege tipul de abordare 
a activit ilor cu preşcolarii în func ie de strategiile pe care le st pâneşte. 
 În activitatea integrat  se îmbr işeaz  metode de predare – înv are – evaluare a 
cunoştiin elor îmbinând diverse domenii în constituirea deprinderilor şi abilit ilor preşcolarit ii. 
 Educatoarea se deprinde de stilul de lucru fragmentat, accentul c zând pe activit ile de grup 
şi nu pe cele cu întreaga clas , abordarea realit i f cându-se printr-un demers global, grani ele 
dintre categoriile şi tipurile de activitate dispar, se topesc într-un scenariu unitar ( uneori ciclic). 
 Acest tip de activitate las  mai mult  libertate de exprimare şi ac iune, atât pentru copil cât 
şi pentru educatoare, aduc un plus de lejeritate şi mai mult  coeren  procesului de predare-înv are-
evaluare punând accent pe joc ca metod  de baz  a acestui procedeu. 
 Copiii particip , se implic  atât efectiv cât şi afectiv prin antrenarea unor surse variate 
(experinen e, exersarea analizatorilor, înv area prin descoperire). 
 Integrarea ia ca referin  o idee sau nu principiu integrator care transcede grani ele 
diferitelor discipline şi grupeaz  cunoaşterea în func ie de noua perspectiv , respectiv tema. 
 Activit ile integrate vor fi cele prezente în planificarea calendaristic , proiectate conform 
planului de înv mânt, orarului, sus inute de experien a cadrului didactic. 
 Con inuturile au un subiect comun sau urmeaz  a fi elucidate în urma parcurgerii şi atingerii 
obiectivelor comportamentale avute în vedere. 
 Activit ile se desf şoar  integrat dup  un scenariu elaborat de educatoare, care începe cu 
întâlnirea de grup (povestire, un personaj, o întâmplare). 
Activit ile integrate pot fi desf şurate dup  scenarii zilnice cu generice distincte, care reunesc 
activit i comune şi la alegere, dar din zona respectiv , sau prin scenarii în care se l rgesc 
fragmentele de activit i dintr-o s pt mân , cu generice de zi, respectând tema şi subtema 
s pt mânii. 
 Scenariul ajut  şi orienteaz  copiii s  opteze pentru diverse centre care ofer  posibilitatea 
alegerii domeniilor de înv are şi a materialelor. 



 Înv area integrant  se reflect  cel mai bine prin predarea tematicii (integrarea 
con inuturilor) care sprijin  dezvoltarea concomitent  a unor domenii în loc s  se concentreze pe un 
aspect izolat, lucru nefiresc pentru dezvoltarea copilului. 
 Predarea tematicii propune integrarea diferitelor discipline prin elaborarea unei idei 
interesante care se leag  de mai multe domenii. 
 Asigurând un ambient educa ional adecvat, estetic, func ional, acordând importan  atât 
climatului, cât şi con inutului, înv area r mâne stimulativ , copiii având sentimentul de siguran , 
sim indu-se încuraja i s -şi foloseasc  capacit ile la maximum, abordând o abilitate cognitiv  
puternic . 
 Situa iile de înv are în activit ile integrate, prin cooperare aduc un plus în antrenarea 
copiilor prin: 
- oferirea posibilit ilor copiilor de a utiliza şi rela iile interpersonale (atrac ie, prietenie, sprijin 
reciproc, colaborare, empatie, aspira ii) în rezolvarea unor sarcini de înv are, pe lâng  alte teme de 
colaborare (vizite, activit i în cercuri); 
- solicitarea grupului fie la rezolvarea unor sarcini comune pentru toate grupurile formate în grupa 
de copii (cu sau f r  sprijinul educatoarei), fie la rezolvarea subsarcinilor derivate din cea general , 
echivalente ca dificultate întâi, apoi cu sintetizarea lor. 
În ambele situa ii, fiecare copil lucreaz  independent, individual, într-un timp dat, urmând 
dezbaterea rezolv rii la nivelul grupului, adoptarea unei solu ii comune care va fi comunicat  
grupei, de c tre copilul desemnat. 
 Integrarea este o manier  de organizare oarecum similar  cu interdisciplinaritatea, în sensul 
c  obiectivele înv rii au ca referin  nu o categorie de activitate, ci o tematic  unitar ,  comun  
mai multor categorii. Dar nu trebuie s  facem confuzii între cele dou  concepte şi s  identific m 
interdisciplinaritatea (ca o component  a mediului pentru organizarea cunoaşterii) cu integrarea (ca 
o idee sau un principiu integrator, care rupe hotarele diferitelor categorii de activit i şi grupeaz  
cunoaşterea în func ie de tema propus  de educatoare, ori de copii).Integrarea ca sintagm  este 
explicat  ca revenirea în aceeaşi activitate, a mai multor activit i de tip succesiv care conduc la 
atingerea obiectivelor propuse, la însuşirea con inuturilor la realizarea în practic  a proiectului 
didactic propus. 
 Creativitatea în stilul de munc  a cadrelor ine de factorii psiho-pedagogici şi reflect  un 
cuantum de capacit i specifice şi generale. 
 
Capacit i generale: 
 
1. Voca ia profesional : predispozi ii, aptitudini literare, muzicale, artistice, sim ul nout ii; 
2. Erudi ia:  posedarea unui larg şi bogat orizont cultural în diferite ramuri-  art , filozofie, 
psihologie, etc. 
- Pasiunea pentru literatur  şi art ; 
- Structuri fizice şi psihice cognitive, afective, motiva ionale, predominarea semnificativului spre 
satisfacerea solicit rilor copiilor (elevi, discipoli). 
 
Capacit i speciale: 
 
- Capacitatea intelectual ; 
- Posibilitatea cadrului didactic de a reac iona şi de a se adapta la nivelul diferen ial al copiilor; 
- Posibilitatea de a coopera cu eficien  în cadrul activit ilor teoretice şi practice în scopul 
asimil rii cuno tin elor, al form rii priceperilor şi deprinderilor necesare; 
- Iscusin a de a-i captiva pe copii, de a le trezi şi satisface interesul de cunoaştere; 
- Capacita i docimologice: evaluarea real  obiectiv , a nivelului de dezvoltare a cunoştin elor şi 
aptitudinilor copiilor; 
- Capacitatea de generalizare a experien ei personale. 



Ridicarea poten ialului creativ al copiilor începe de la munca creatoare a cadrului didactic (pentru 
aceasta sunt necesare cunoştin e multilaterale, eficien  de munc  şi o bun  preg tire). 
 Ingeniozitatea indic  spiritul inventiv de ini iativ , calit i indispensabile creativit ii în 
activit ile integrate. 
 Însuşirea de a fi ingenios se impune ca un semn al unei min i agere, capabile s  g seasc  
solu ii în cele mai complicate şi surprinz toare împrejur ri. Ingeniozitatea permite evitarea 
stereotipurilor. 
 În cadrul activit ilor integrate, educatoarea hot r şte atmosfera şi tonul clasei, personific  
acele calit i pe care doreşte s  le reg seasc  la copii, comunic  entuziasmul ei copiilor, face 
procesul de înv are interesant. Trebuie s  existe un echilibru între ce ofer  educatoarea şi ce 
doreşte copilul, pentru a realiza cu succes obiectivele propuse. 
 De re inut este faptul c  preşcolarii trebuie s  înve e într-o manier  integrat ,fiecare etap  de 
dezvoltare fiind strâns legat  de cealalt . Activit ile integrate sunt oportune în acest sens, prin ele 
aducându-se un plus de originalitate din partea preşcolarilor. 
Rezultatele au dovedit c  utilizarea unor metode active în acest sens conduc la sporirea eficien ei 
muncii didactice a educatoarei prin impulsionarea capacit ii copilului de aplicare a transferului de 
idei. 
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52. CALITATEA SERVICIILOR PROFESORULUI 
- Profesorul de calitate - 

 
Prof. Voicu Ana, coala Gimnazial  R zvad 

Structura Gr dini a cu Program Normal Nr. 1 R zvad 
Prof. Dumitru Georgeta, coala Gimnazial  ,,Mircea Sântimbreanu”, Bucure ti 

 
Misiunea nobil  a profesorului de a-i înv a pe al ii presupune o rezultant  a însum rii atât a 

unei voca ii pedagogice, cât i activitatea specific  de des vâr ire profesional  permanent , acestea 
alc tuind suma aptitudinilor de natur  didactic , reg site ulterior în modul cum profesorul se 
adapteaz  la particularit ile de înv are specifice fiec rui elev. Foarte important  pentru un 
profesor este atât formarea sa ini ial , pân  în momentul accederii sale spre o func ie didactic  de 
predare, dar i perfec ionarea sa continu , cu scop de autoreglare i ridicare a calit ii serviciilor 
sale.  

Formarea ini ial , a a cum rezult  din prevederile legisla iei în domeniu, la momentul actual 
cuprinde: preg tirea teoretic  în universit i, în cadrul programelor acreditate, urmate de un master 
didactic i de un stagiu practic în cadrul unei coli. Prin formarea continu  se realizeaz  pârghiile 
dezvolt rii în cadrul specialit ii profesorilor. În aceast  etap  are loc actualizarea permanent  a 
cuno tin elor, dar i asimilarea de noi competen e, mai ales atunci când se impune implementarea 
unor noi strategii i mijloace de înv are.  

În sistemul românesc de înv mânt, formarea continu  a profesorilor se realizeaz  prin 
ob inerea gradelor didactice succesive (definitivat, gradul al II-lea i gradul I), prin ob inerea de 
titluri tiin ifice (doctor sau profesor emerit) i alte programe de perfec ionare organizate la nivelul 
structurilor centrale din înv mânt, ale universit ilor sau a altor organiza ii acreditate pentru 
perfec ionarea cadrelor didactice.  

Putem emite acum, dup  prezentarea cadrului în care se desf oar  formarea profesorilor, 
prima caracteristic  a profesorului de calitate. Cu cât un profesor are o formare ini ial , remarcabil , 



continuat  pe tot parcursul activit ii sale de o activitate de perfec ionare bogat , cu atât el se 
apropie de statutul de profesor de calitate.  

Sistemul de educa ie al zilelor noastre are la baz  paradigma realiz rii actului educa ional 
centrat pe elev. Aceast  paradigm  rezult  din implementarea strategiilor didactice moderne, care 
pun pe primul loc formarea elevului i nu informarea lui. ”Omul este educat prioritar pentru a ti s  
fac , nu i pentru a ti pentru ce face, cum ar putea s  fac  i astfel ce ac iune este mai important ”  
(C. Cuco , p.26) Se pune accent pe dezvoltarea capacit ilor i competen elor elevului în baza 
bagajului de cuno tin e pe care îl de ine. Aceste noi concepte au adus în prim-plan elemente de 
ordin calitativ: competen e, valori, atitudini.   

Actul educa ional centrat pe elev de fapt identific  diferen ele dintre indivizi i modalit ile 
prin care ace tia înva , ajutându-i s  î i stabileasc  un sistem de valori pe baze obiective. Ast zi, în 
practica pedagogic  realiz m aceast  metod  prin promovarea mijloacelor interactive de înv are i 
cultivarea aptitudinilor creative ale elevilor.  

A doua caracteristic  specific  a profesorului de calitate, rezultat  în urma analizei aplic rii 
actului educa ional centrat pe elev, const  în stabilirea strategiei de înv are în a a fel încât s  fie 
acceptat deopotriv  atât individualismul cât i colectivismul, aplicând strategii specifice înv rii 
centrate pe elev: înv area mediat , înv area activ , înv area colaborativ  i înv area 
experien ial .  

Evolu ia societ ii române ti din ultimii ani reprezint  o mare provocare pentru sistemul de 
educa ie na ional, întrucât i se cere producerea de speciali ti din domenii nou ap rute în ara noastr  
(management, tehnologia informa iei, comunica ii etc.) i în permanen  coala româneasc  
încearc  s  se adapteze nevoilor societ ii.  

Pentru a se face cât mai util în aceast  ecua ie, profesorul va folosi cooperarea, cu elevii, cu 
familia i comunitatea. În acest fel va cunoa te nevoile elevilor pe care le va pune de comun acord 
cu cele ale familiei i ale comunit ii, avându-l pe profesor în pozi ia de interfa  de comunicare. 
Aceste interrela ion ri nu rezolv  numai problema satisfacerii nevoii de resurs  uman  calificat  a 
societ ii. În acest fel se realizeaz  i schimbul de informa ii, având ca efect benefic includerea unui 
num r mai mare de oameni la luarea deciziilor.  

Se define te astfel cea de-a treia caracteristic  a profesorului de calitate prin abilit ile sale 
comunica ionale care reies din r spunsul societ ii i al fiec rui individ în parte, un element social 
dinamic participant activ la via a social  a comunit ii.  

Evaluarea în educa ie reprezint  un act cu func ii multiple. În principal, evaluarea este o 
m sur  a st rii de instruire a elevului la un moment dat. Prin evaluarea actului educa ional putem 
identifica i un mecanism de autocontrol, fiind foarte eficient atunci când este obiectiv  i este 
asumat  de to i factorii implica i în educa ie. Evaluarea poate fi asimilat  cu expresia feedback-ului 
tuturor investi iilor în procesul de instruire, prin toate aspectele sale: cognitive, afective i 
psihomotorii. ”Evaluarea constituie o ocazie de validare a juste ei secven elor educative, a 
componentelor procesului didactic i un mijloc de delimitare, fixare i interven ie asupra 
con inuturilor i obiectivelor educa ionale” (C. Cuco , p.420)  

Un profesor de calitate reu e te s  orienteze evaluarea elevilor spre stimularea dezvolt rii 
personalit ii acestora i spre dirijarea acestora în cunoa terea cu prec dere a secven elor cu caracter 
practic.  

În jurul nostru circul  foarte mul i termeni moderni, dintre care cel de management. Acesta a 
p truns aproape obsesiv în limbajul nostru curent, dându-i folosin  în mai toate domeniile la care 
facem referin  la un moment dat (managementul clasei, managementul conflictelor, managementul 
riscurilor), iar lista poate continua cu zeci de domenii. Managementul de fapt, este titlul unei 
activit i complexe care porne te de la etapa de concepere/proiectare, continu  cu organizarea –
coordonarea - administrarea, terminându-se cu etapa de evaluare. Tot demersul având ca scop 
atingerea  obiectivelor specifice unei activit i.  

Exist  foarte multe taxonomii ale func iilor de management pe care le poate de ine un 
profesor. F r  a face referin  special  la acestea, vom afirma c  un profesor are incluse în 
permanen  în sarcina sa atribu ii manageriale. La nivelul de baz  al carierei sale, el manageriaz  



lec iile i clasa de elevi. Pe parcursul carierei sale, ajungând la nivelul intermediar, când va conduce 
comisii, catedre, departamente, iar la nivel managerial de vârf i se va încredin a conducerea unei 
coli/institu ii.  

Concluzionând, profesorul de calitate este un bun manager. Despre managerul de calitate 
exist  ample teorii i studii, dar cea mai relevant  idee este aceea, în care se consider  c  managerul 
de succes preg te te viitorii manageri, oferindu-le oportunit i optime i dându-le ansa de a preg ti 
la rândul lor pe al ii. Deci, rezult  c  un profesor î i merit  titlul de profesor de calitate, nu numai 
dup  ce va atinge nivelul de vârf managerial, ci i dac  va contribui la formarea altor profesori care 
îl pot dep i calitativ.  
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53. UTILIZAREA METODEI INSTRUIRII ASISTAT  DE CALCULATOR  
ÎN GR DINI  

 
Prof. Florescu Elena 

Gr dini a nr. 272, Bucureşti 
 
  Metoda instruirii asistat  de calculator este o metod  didactic  în care predomin  ac iunea 
de programare special  a instruirii. 
  Din punctul de vedere al utiliz rii calculatorului în înv mânt, o importan  deosebit  
prezint  sistemele de codificare a informa iei. Disciplinele aflate în stadiul de utilizare excesiv  a 
codurilor verbale vor întâmpina dificult i mai mari decât cele în care codurile logice şi matematice 
au o larg  utilitate. 
  Condi iile de eficien  a înv rii asistate de calculator se refer , în primul rând, la cantitatea 
de informa ie transmis  în unitatea de timp şi complexitatea acesteia. 
  Organizarea şi prezentarea con inuturilor în situa ii de înv are asistate de calculator trebuie 
s  se fac  în func ie de o serie de cerin e instructive care faciliteaz  şi optimizeaz  înv area. În 
înv mântul tradi ional, profesorul dispune de posibilit i multiple pentru a verifica şi stimula 
înv area.  
  Calculatorul nu poate face acest lucru decât în m sura în care a fost programat pentru 
aceasta. Rostul unui program de instruire este de a formula sarcini, de a oferi scheme de abordare a 
informa iei, de a realiza feedback-ul în înv are, dar şi de a motiva elevul pentru continuarea 
sistemului de instruire. 
  Etapele de verificare şi evaluare a cunoştin elor şi deprinderilor în însuşirea competen elor 
corespunz toare scenariului didactic, pot fi implementate sau nu în software educa ional, acest lucru 
fiind în func ie de particularit ile cunoştin elor corespunz toare unei discipline didactice.  
  De exemplu, activitatea de cunoaşterea mediului – convorbire dup  imagini: „Anotimpurile” 
– poate fi desf şurat  cu copiii din grupa mare din gr dini , în mod tradi ional (cunoştin e dintr-un 
singur domeniu) sau sub forma activit ii integrate (cunoştin e cu caracter disciplinar). 
  Dup   activitatea propriu-zis  de convorbire, pe baza imaginilor (fie planşe cu elemente 
detaşabile, fie imagini prezentate la calculator), grupa este împ r it  în dou . Unii vor rezolva o fiş  
cu con inut matematic. Educatoarea le citeşte copiilor o scurt  poveste care con ine sarcina de lucru: 
„B trânul an inea ascunse cifrele în copacul celor patru anotimpuri. Tu s  le afli de-ndat !  Zece 
sunt. Cum le g seşti, tu s  le încercuieşti !  Scrie-le în p tr ele, pe rândul care doreşti!”.  
  În timp ce copiii rezolv  fişa, ceilal i, la calculator, vor r spunde unor întreb ri (tip gril ), 
pentru a vedea în ce m sur  şi-au însuşit cunoştin ele despre cele patru anotimpuri.  



  Lucrând astfel, totul este mai pl cut şi mai stimulativ pentru copii, iar pentru educatoare va 
fi mult mai uşor s  verifice rezultatele, deoarece rezultatele sunt date pe loc, pentru fiecare copil, la 
sfârşit realizându-se o statistic  a rezultatelor: pozi ia, numele şi prenumele copilului, nota ob inut , 
timpul de rezolvare, data realiz rii testului. 
  Dup  rezolvarea testului, se va realiza schimbul: copiii de la calculatoare vor rezolva fişa cu 
con inut matematic, iar cei care au rezolvat fişa, vor rezolva testul gril  de pe calculator. 
  În esen , metoda instruirii asistat  de calculator ofer  accesul comod şi eficient la 
informa iile şi cunoştin ele cele mai noi, este o metod  nou  şi eficient  de predare, înv are şi 
evaluare a cunoştin elor, instruire şi formare permanent .  
  Prin aceast  metod , elevul devine centrul de greutate al şcolii. De acum înainte se poate 
vorbi de elev ca persoan , ca individ, şi nu de profesor sau de clas  ca entitate amorf .  
 Prin metoda instruirii asistat  de calculator nu se mai recurge la antica schema expunere-
întrebare-r spuns, ci discut m de r spunsuri de la care se construiesc întreb ri. Elevul construieşte 
fenomenul, din r spunsuri, prin experien , experiment, simulare, modelare de fenomene, de 
procese.  
  Pe de alt  parte, educa ia din manualele de pedagogie se axeaz  pe cum pred  profesorul. 
Nic ieri nu scrie „elevul va în elege; elevul va pune întrebarea”. Pedagogia modern  pune elevul în 
fa . Profesorul nu dispare, dar centrul şcolii este elevul. Şcoala o facem pentru elevi, nu pentru 
profesori. 
Creşterea ponderii metodelor activ-participative nu înseamn  renun area la metodele clasice de 
înv mânt, la cele de transmitere şi asimilare a informa iei.  
Metodologia modern  opereaz  schimb ri care in de pondere, dar mai ales de valorizare, de 
sporirea poten ialului formativ al metodelor clasice prin accentuarea caracterului lor euristic şi 
activ-participativ. 
O îmbinare şi o alternan  sistematic  a activit ilor bazate pe efortul individual al copilului 
(observa ia proprie, instruirea programat , tehnica muncii cu fişe etc.) cu activit ile ce solicit  
efortul colectiv de genul simularea, jocurile didactice, rezolvarea de probleme în microgrupuri, 
ofer  preşcolarilor deschidere spre autoinstruire, spre înv area continu  de-a lungul întregii vie i. 
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54. ARGUMENT PENTRU UTILIZAREA METODELOR ACTIV - PARTICIPATIVE ÎN 
ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

 
Prof. pt. înv. preşc. Radu Camelia 

Gr dini a cu Program Prelungit Nr. 2 Bârlad 
 

Metodele de  înv are constituie instrumente de prim rang în mâna educatorului, constituie 
calea eficient  de organizare şi conducere a înv rii, un mod comun de a proceda, care reuneşte 
într-un tot familiar eforturile cadrului didactic şi ale copiilor. 

Înv area activ  dezvolt  gândirea critic , creativ  şi responsabilitatea. Cadrul necesar 
înv rii active trebuie s  fie stimulativ bazat pe încredere şi respect între  educator şi educat. 

În procesul pred rii interactive, rolul educatoarei se schimb ; ea formuleaz  probleme, 
ascult  p rerile copiilor, sugereaz  rezolv ri, lucreaz  împreun  cu copiii, corecteaz  greşelile 
acestora, dar niciodat  nu impune autoritar un punct de vedere. 



Metoda „Schimb  perechea” – este o metod  de predare - înv are interactiv  de grup care 
const  în rezolvare de sarcini de lucru şi care stimuleaz  comunicarea şi rezolvarea de probleme 
prin lucrul în pereche. Aceast  metod  cuprinde urm toarele etape:  

-Organizarea colectivului de copii: Se împarte colectivul de copii în dou  grupe egale care se 
aşeaz  în 2 cercuri concentrice, pe scaune. Dac  num rul de copii este impar, educatoarea va face 
pereche cu copilul f r  pereche. 

-Comunicarea sarcinii didactice/problemei/cazului propus spre rezolvare pentru studiul din 
activitatea copiilor. 

-Activitatea în perechi. 
-Prezentarea rezultatelor: Copiii revin în forma ia ini ial . Se analizeaz  ideile fiec rei 

perechi. Educatoarea fixeaz  concluziile într-o schem , pe o coal  mare de hârtie, într-un jurnal, etc. 
În activitatea matematic  cu tema „S  form m grupe”, desf urat  la grupa mare, prin joc 

didactic, am urm rit formarea deprinerii de a lucra în perechi pentru clasificarea obiectelor dup  
diferite criterii, utilizând ca material didactic fişe de lucru cu frunze diferite ca form , culoare, 
m rime, carioca. 

Metoda „Schimb  perechea” am utilizat-o în etapa de ob inere a performan ei astfel: Am 
realizat cele dou  cercuri concentrice cu ajutorul simbolurilor “m r” şi “par ”. Copiii care au primit 
medalioane cu imaginea unui m r se vor aşeza în exteriorul cercului, copiii care au primit 
medalioane cu imaginea unei pere se vor aşeza în interiorul cercului. Am prezentat sarcinia 
didactic  – Fiecare pereche îşi alege o carioc  de culoare diferit  fa  de celelate perechi. Fiecare 
pereche primeşte o fiş  de lucru. Sarcina didactic  este: ”Forma i prin încercuire grupe de frunze, 
dup  o însuşire comun  (form )”. La semnalul educatoarei “Schimb  perechea!” copiii din cercul 
exterior s-au mutat spre dreapta. Se d  alt  sarcin  de lucru: “Încercui i cea mai mic  frunz ”. 
Urmeaz  schimbarea perechii şi alte sarcini de lucru (culoare, lungime, cu codi e, multe, pu ine 
etc.). Am prezentat rezultatele şi am formulat concluziile: copiii sunt aşeza i în cerc, cu perechea 
ini ial  şi prezint  rezultatul de pe fişa de lucru. Culoarea cu care a lucrat fiecare pereche faciliteaz  
educatoarei evaluarea copiilor şi a lucrului în perechi. 

Metoda “Tehnica blazonului” – const  în completarea unei scheme cu desene, jetoane, 
cuvinte sau propozi ii care prezint  sinteza unui aspect real. Aceast  metod  presupune identificarea 
caracteristicilor unei teme sub forma simbolic  sau scris , prin lucru în echip . Este o metod  de 
fixare, consolidare şi evaluare. Aceast  metod  cuprinde urm toarele etape: 

-Comunicarea sarcinii de lucru:  Copiii sunt organiza i în grupuri de câte 4-5 membri. 
Fiecare grup va realiza un blazon cu o tema dat . 

-Realizarea blazonului prin cooperarea copiilor din echip  - R spusul ghicitorilor şi sinteza 
descrierilor uşureaz  completarea blazonului de c tre copii. 

-Expunerea şi evaluarea frontal  a blazonului - Se organizeaz  o mini-expozi ie cu 
blazoanele realizate în grupuri. Copiii viziteaz  expozi ia şi fac comentarii. Fiecare grup îşi poate 
prezenta blazonul aducând argumente pentru elementele folosite în realizarea lui. 

-Dac  toate grupurile au de realizat aceeşi tem , se analizeaz  comparativ con inuturile 
compartimentelor asem n toare. Liderul grupului explic  alegerea con inuturilor şi a simbolurilor. 

O alt  variant  a blazonului se poate realiza cu participarea întregii grupe de copii. 
Suporturile pot fi de m rimi şi culori diferite în func ie de m rimea materialului ilustrat, obiectelor 
sau pl cu elor cu cuvinte /propozi ii scrise. Ele vor atrage, motiva şi implica copiii în realizarea 
sarcinii de lucru. 

În activitatea de educare a limbajului, cu tema “C su a sunetelor”, desf urat  la grupa mare, 
prin joc didactic, am urm rit formarea deprinerii de a lucra în grup pentru identificarea imaginilor 
care numesc obiecte prin cuvinte ce încep cu vocale i am folosit ca material didactic, pentru fiecare 
grup , câte un suport sub form  de c su , pe acoperişul ei este scris  o liter  (a,e,i,o,u), mai multe 
jetoane. 

Metoda “Tehnica blazonului” am folosit-o în etapa ob inerea performan ei. Copiii au fost 
grupa i câte 4 la 5 mese. Dup  ce s-a analizat materialul de pe m su ele fiec rei echipe, educatoarea 
a prezentat sarcina de lucru: „Alege i imaginile care încep cu sunetul c su ei voastre”.  Fiecare copil 



va identifica câte o imagine, de exemplu, pentru grupa care are c su a sunetului „A”, copiii vor 
putea alege imagini cu albin , ac, arici, autobuz. Fiecare c su  are 4 compartimente, iar fiecare 
compartiment are scris  o cifr  mic  într-un col  (1,2,3,4) care reprezint  num rul de silabe al 
cuvântului de în fa a clasei, pe un panou. Un reprezentant de la fiecare echip  va prezenta „c su a” 
sunetului pe jeton. Se cere copiilor s  aşeze imaginea la cifra corespunz toare din c su . Cele 5 
c su e vor fi expuse i analizate. 

Metoda „Turul galeriei” este o tehnic  de înv are prin cooperare care stimuleaz  gândirea, 
creativitatea şi înv area eficient , încurajând copiii s -şi exprime opiniile cu privire la solu iile 
propuse de colegii lor; presupune elaborarea unui produs ce constituie concep ia/opinia tuturor 
membrilor grupului. Aceast  metod  cuprinde mai multe etape: 

-Se formeaz  grupe de câte 3-4 copii. 
-Copiii organiza i în grupuri rezolv  o sarcin  de lucru care permite mai multe perspective 

de abordare sau mai multe solu ii, prin realizarea de desene, colaje, postere. 
-Produsele activit ii grupelor se expun pe mai multe panouri, ca într-o galerie 

expozi ional . 
-Pe rând, fiecare grup  de copii va analiza lucr rile din „galerie” şi va examina solu iile sau 

ideile propuse de colegi, ad ugând aprecieri sau întreb ri într-un spa iu special amenajat, lâng  
fiecare lucrare. 

-Dup  ce se încheie turul galeriei, grupurile revin la locul ini ial şi citesc comentariile, 
întreb rile, observa iile, ajuta i de educatoare, reexaminând produsul prin prisma acestora. 

În activitatea artistico – plastic  cu tema “Tablou de toamn ”, desf urat  cu pre colarii din 
grupa mare, am utilizat metoda”Turul galeriei” în etapa de dirijare a înv rii. Prin aceast  activitate 
am urm rit formarea deprinerii de a lucra în grup pentru realizarea unui tablou care cuprinde 
elemente caracteristice anotimpului de toamn , prin desen. Ca material didactic am utilizat câte o 
coal  de hârtie forma A3 pentru fiecare echip , creioane colorate şi carioca.  

Ca prima etapa am realizat constituirea grupurilor de câte 3-4 copii. Fiecare grup se consult  
în vederea g sirii solu iilor privind elementele constitutive ale tabloului, culorile, aranjarea în 
pagin , împ r irea sarcinilor în cadrul grupului. Se trece la realizarea lucr rii. Timp de lucru – 10 
minute. Educatoarea monitorizeaz  activitatea oferind sprijin. Dup  finalizarea lucr rilor, acestea 
sunt afişate în fa a grupei, sub form  de expozi ie. La semnalul educatoarei, grupurile trec pe la 
fiecare tablou apreciind şi/sau ad ugând (pe marginea tabloului) elementele lips , sau se taie cu o 
linie elementele care nu corespund cu tema. Turul se efectueaz  în 5 minute. Dup  încheierea 
turului galeriei, sunt analizate observa iile f cute şi se completeaz  desenele. 

Utilizarea metodelor moderne nu trebuie f cut  în lipsa unor combin ri şi armoniz ri cu 
metodele aşa-numite tradi ionale deoarece avantajele şi dezavantajele lor sunt complementare. 

Imaginea şcolii secolului XXI este înc  neclar , îns  liniile de for  pe care un observator 
atent le poate surprinde se pot caracteriza în dou  tendin e: centrarea pe copil, pe nevoile celui care 
este beneficiarul şi , în acelaşi timp, partenerul nostru în propria formare; folosirea unor metode şi 
stiluri moderne care s  acopere cât  mai bine întreaga sfer  de interes a persoanei educate, persoan  
care va reprezenta resursa şi creatorul de resurse  pentru anii viitori. 
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55. BUNE PRACTICI ÎN DOBÂNDITE DIN ACTIVITATEA CU CEI MICI 

 
Profesor înv.Pre colar:CanteaVasilica 

Profesor înv.Pre colar:Cernea Iulia Roxana 
Gr dini a Nr.185, Sector 5, Bucureşti 

 
 Abilit ile practice se îmbin  armonios cu toate celelaltedomenii din gr dini , le sprijin  în 
organizarea, desf şurarea şi evaluarea atractiv  arezultatelor ob inute de copii.În gr dini  
preşcolarii desf şoar  o activitate variat ; în cadrul activit ilor de observare ei privesc cu mult  
curiozitate obiectele şi fenomenele realit ii, îşi l rgesc treptat cercul de reprezent ri şi particip  în 
mod activ la via a care îi înconjoar . 
  În procesul abilit ilor practice cunoştin ele dobândite se adâncesc. Astfel în procesul 
execu iei unei flori de prim var  copilul îşi consolideaz  cunoştin ele privind forma, m rimea, 
culoarea şi aşezarea petalelor, a codi ei, a frunzei,m rimea şi propor ia lor. 
 Întreaga activitate de înv are a copiilor se realizeaz  în gr dini  prin joc, activitate de baz  
conceput  ştiin ific, ce trebuie îmbinat  cu un puternic sentiment de afectivitate, dar si cu exigen e 
crescute pentru dezvoltarea capacit ilor intelectuale, pentru cultivarea curajului de a întreba, de a 
se exprima, de a gândi şi ac iona independent. În consecin , instruireatrebuie s -l fac  pecopil s  
tr iasc , s  creasc , s  se dezvolte, s  se exprime pe sine, de a-l înv a s  înve e, de a-şi construi o 
perspectiv  activ . Activizarea copiilor este în eleas  aicica o ac iune de educare şi instruire, de 
dezvoltare a personalit ii prin dirijareametodic  a activit ii, prin trezirea interesului pentru 
cunoaştere şi ac iune,exercitarea sim urilor proprii şi a inteligen ei prin activitate proprie, 
cultivareacapacit ii de orientare autonom  atât prin activit ile organizate cât şi prinactivit ile 
liber alese din gr dini  şi din afara ei. 
  În momentul încheierii lucr rii, copilul analizeaz  produsul finit realizat de el, îl compar  
cu modelul oferit de educatoare şi cu realiz rile colegilor s i, poate s aprecieze critic calitatea 
muncii sale chiar dac  nu reuşeşte de fiecare dat  sa verbalizeze acest lucru. Cu timpul, copiii 
reuşesc s  manifeste un spirit criticfoarte dezvoltat, reuşind s  selec ioneze din mai multe obiecte pe 
cele careprezint  reale calit i artistice. 
 Abilit ile practice asigur  confec ionarea unor obiecte care pot fi utilizate în aranjarea 
vitrinelor, în înfrumuse area s lilor de grup , în expozi ii pentrup rin i. Aceast  utilitate m reşte 
interesul copiilor pentru realizarea frumosului.Abilit ilepractice auun loc bine precizat în cadrul 
procesului instructiv-educativ,con inutul fiind stabilit dup  criterii exacte, care îi asigur  un caracter 
ştiin ific,accesibil şi stabil. 
 În activit ile în care se realizeaz  compozi ii aplicative se creeaz  în rândulcopiilor o stare 
febril  de lucru, de c utare, de încerc ri mai mult sau mai pu inreuşite, toate acestea îmbr işate în 
buna dispozi ie şi pl cere. Prin activit ilepracticelucr rile realizate de c tre elevi în cadrul acestor 
ore, li se dezvolt gândirea creatoare, imagina ia, interesul pentru a realiza ceva,dar şi o disciplin  
înformarea lor ca viitori profesionişti în diferite domenii. 
 În activit ile pe care le desf şor cu copiii în cadrul acestor ore, predomin confec ionarea de 
juc rii, deoarece am observat de nenum rate ori c  majoritateacopiilor se bucur  în mod deosebit 
atunci când sunt anun a i c  vor realiza juc riisau obiecte folositoare din diverse materiale. La 
simplul auz al cuvântului ,,juc rii”zâmbetul larg le inund  fe ele,iar ochii le str lucesc. Spre 
deosebire de juc riacump rat  din magazin, juc riileconfec ionatedinmaterialele avute la 
îndemân ,deloccostisitoare, cu participarea educatoarei, ofer  micului meşter, ocazia de a-
şidescoperi propriile calit i, satisfac ia de a o vedea ieşind din propriile sale mâini, (un anim lu , o 
p puş , o masc  cu care apoi poate continua sau începe un alt joc curoluri). Dac  juc ria se poate 
realiza relativ uşor, putând fi terminat  pân  la încheierea activit ii şi copilul o poate lua imediat 
acas  ,, s  se joace” atunci va fişi mai încântat. 
 Având în vedere toate acestea, precum şi faptul c  materialele din care sepot confec iona 
astfel de juc rii nu cost  nimic (sau cost  foarte pu in), am încercat şi am reuşit s  realiz m cu 



copiii tot felul de obiecte, folosind diferitetehnici. În func ie de materialele utilizate, aş putea 
clasifica juc riile dup  cumurmeaz : juc rii din hârtie sau carton ( hârtie alb , glasat , din ziare sau 
reviste,staniol, carton duplex, carton colorat pe o parte sau pe ambele p r i), juc rii din materiale 
din natur  (frunze, petale întregi, coji, semin e, conuride brad, ghind , castane, coji de nuc , boabe 
de porumb, m r işori de salcie etc),juc rii din materiale refolosibile (fire de a , lân , PNA, fâşii de 
materialtextil, bl ni e, nasturi etc.). 
ATELIER DE LUCRU: Manu e dibace , manu e fericite !  
 Copiii privesc cu pl cere desenele, picturile, imaginile din c rti,albume,reviste,etc. Sunt 
fascina i de acestea şi imediat işi exprima dorin a de a le avea şi ei dar dac le propui s  realizeze şi 
ei ceva asem n tor datorit  faptului c  nu şi-au însuşittoate priceperile şi deprinderile sau nu sunt 
îndeajuns de dezvoltate, copiii refuz  s picteze pe motiv c  nu ştiu. 
 Prin organizarea acestui atelier ne propunem stimularea creativit ii copiilor siexprimarea 
acesteia prin realizarea unor lucr ri artistice si practice dar sidobândirea de c tre copii a unor noi 
tehnici de lucru precum şi consolidareapriceperilor şi deprinderilor deja însuşite. 
ECHIPA DE LUCRU:- cadrele didactice din unitate 
DURATA: un anşcolar 
GRUP INT :preşcolari , cadre didactice, p rin i , conducerea unit ii . 
SCOPUL ATELIERULUI :Stimularea şi exprimarea creativit ii ; 
Însuşirea şi consolidarea unor tehnici de lucru specifice activit ii artistico-plastice si activitatilor 
practice ; 
OBIECTIVE URM RITE : 
- S  işi insuşeac  si s  utilizeze tehnici de lucru specifice activit ilorartistico-plastice si activitatilor 
practice ; 
 - S  isi exprime prin activit ile plastice tr irile şi p rerile personale ; 
 - S  işi însuşeasc  şi s  işi consolideze priceperile şi deprinderile . 
ACTIVIT I PROPUSE :“ Peisaje de iarn “ –dactilopicturaşi pictura 
“ Acvariul “ –macheta 
“ M rtişoare “ –colaj 
“ Ziua copilului .” –desene pe asfalt . 
EVALUAREA ATELIERULUI : - Expozi ie cu lucr rile realizate ; 
 - Participareala concursuri na ionale şi interna ionale cu lucr rile realizate . 
 Produsele activit ii grupelor de copii se expun într-un loc special amenajat, care se 
transform  într-o galerie expozitional .La semnalul dat de educatoare, grupurile de copii,afla i în 
calitate de vizitatori şi critici,trec pe la fiecare exponat pentrua-l examina. Dupa ce se încheie turul 
galeriei,grupurile revin la locul ini ial şi fac comentarii cu privire la lucr rile observate.Se acorda 
recompense pentru implicarea activ  şi pentru originalitatea îndepliniriisarcinilor. 
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56. INI IATIVE  DIDACTICE 
METODE INTERACTIVE DE GRUP 

 
Prof. pt. înv. pre c. ovea Rodica 
G.P.N. „Pe ti orul de Aur” Zlatna 

 
 Jocul este o oglind  a vieții, a vieții proprii și a altuia, a vieții interioare și a celei 
înconjur toare. Jocul, cunoscut bine și bine cultivat deschide copilului perspectiva universului, 
spre care îl educ m și pentru care el se dezvolt . 



(Stoian Stanciu, Din istoria gândirii pedagogiei universale) 
 
 Metodele interactive determin  solicitarea mecanismelor gândirii, ale inteligen ei, ale 
imagina iei i creativit ii, ele fiind totodat  mijloace prin care se formeaz  i se  dezvolt  
priceperile, deprinderile dar i capacit ile copiilor. Ele folosesc roadele cunoa terii iar exteriorul va 
fi transformat în facilit i interioare, dezvoltându- i caracterul i formându- i personalitatea. 
 Folosind metodele interactive de grup la activit ile din gr dini , cu copiii pre colari 
acestea sporesc eficien a activit ii instructiv-educative prin implicarea direct  a pre colarului i 
prin mobilizarea efortului cognitiv depus de acesta. Metodele interactive de grup sunt considerate 
metode moderne prin care se stimuleaz  înv area dar i dezvoltarea personalit ii de la cea mai 
crud  vârst , iar cu ajutorul acestora se face schimbul de idei, de cuno tin e, de experien e. 
 Metodele moderne propun o înv are interactiv  prin colaborare, prin comunicare, ceea ce 
duce la un schimb de idei i opinii, iar înv area va fi centrat  pe dorin a copiilor de colaborare, 
implicându-i direct i activ în interiorul microgrupurilor. Implementând aceste instrumente 
didactice moderne, cadrul didactic este receptiv la nou, are mobilizare i dorin  de perfec ionare, 
este creativ i are o gândire modern . 
 Datorit  faptului c  ne îndrept m tot mai mult spre un viitor cât mai modern nu putem bate 
pasul pe loc, i trebuie s  facem loc noului care ne înconjoar  peste tot, iar în acest fel va trebui s  
ne schimb m i s  punem accent pe o coal  care îi preg te te pe copii pentru viitor, punând accent 
pe competen ele sociale i de comunicare. Educatorul, înv torul sau profesorul care pred  la clas   
trebuie s  modeleze tipul de personalitate i s  îl adapteze cunoa terii societ ii, iar aceast  
personalitate va fi caracterizat  prin noi dimensiuni: copilul va fi capabil s  comunice i s  
coopereze, va avea o gândire critic  i creativ , î i va dezvolta abilit ile de a lucra în echip  i de a 
coopera cu ceilal i colegi, va deveni responsabil i se va implica cu pl cere în activit i, se va adapta 
noului i va avea atitudini pozitive. 
 Atunci când educatoarea folose te metodele interactive trebuie s  aib  în vedere c  înv area 
prin cooperare este un mijloc de atingere a obiectivelor pentru fiecare membru al grupului, în parte. 
Dup  fiecare metod  aplicat  se pot atinge performan e  care îi fac pe copii s  fie responsabili în 
rezolvarea sarcinilor de lucru viitoare. Fiind încuraja i copiii se vor implica cu mai mare drag în 
rezolvarea sarcinilor de grup, iar grupul în elege s  nu marginalizeze partenerii de grup ci s  aib  
r bdare cu ei, tolerându-se reciproc.  
 Înv area prin cooperare se poate desf ura frontal, unde toat  grupa este o echip , sau pe 
grupuri mici adaptând sarcinile de instruire individual raportându-se la timp dar i la con inut. 
Trebuie s  fim aten i atunci când aplic m metodele interactive pentru ca demersurile didactice s  fie 
în func ie de particularit ile de vârst , cognitive i practice ale copiilor. Aplicate f r  s  inem cont 
de vârsta copilului acestea nu î i vor îndeplini scopul i obiectivele propuse.  
 Folosind atât metodele moderne cât i pe cele tradi ionale i realizând o analiz  succint  se 
vede diferen a dintre ele pentru c  metodele moderne sunt centrate pe elev i pe activitate i au la 
baz  comunicarea multidirec ional , punând accent pe dezvoltarea gândirii, pe formarea 
aptitudinilor i a deprinderilor. Prin predarea tradi ional  educatoarea explic  sau face o 
demonstra ie, iar copiii au rolul de a urm ri i înv area se produce în foarte mic  m sur . Dac  
copiilor nu li se ofer  ocazia de a discuta, de a investiga, de a ac iona atunci înv area nu are loc. 
 Se constat  faptul c  pre colarii se implic  mai mult în înv are decât atunci când sunt 
aborda i individual sau frontal, manifestându- i dorin a de a împ rt i i celorlal i ceea ce au 
experimentat ei.  
 Tr ind într-un grup tim c  via a poate fi complicat , iar cooperarea în cadrul unui grup i 
între grupuri este cuvântul cheie cu care copiii fac cuno tin  prin intermediul acestor noi metode. 
Pentru a desf ura activit i care s  fie eficiente pentru copil trebuie s  cunoa tem strategiile de 
func ionare a grupului  sau a grupurilor. Dac  un grup este eterogen, investigarea, descoperirea 
noilor experien e sau informa ii i idei vor fi expuse. Dac  dimensiunea grupului este mare, 
interac iunile între membrii acestuia sunt pu ine i limitate iar coeziunea grupului este afectat , 



responsabilitatea individual  fiind înc lcat  sau lipsind, iar succesul grupului nu are loc, satisfac iile 
mult a teptate sunt inexistente. 
 Grupurile mici sunt cele mai u or de observat deoarece to i copiii se implic  în rezolvarea 
sarcinilor pe care le au de îndeplinit. Conflictele care apar în interiorul grupului vor fi u or de 
identificat dar i de rezolvat. În activit ile cu pre colarii ideal este ca num rul copiilor din grup s  
fie 3 maxim 4 pentru grupa mic , 3 – 4 grupa mijlocie, 4 – 5 grupa mare, preg titoare. Pentru 
început pân  se obi nuiesc copiii se lucr  în perechi pentru a se asculta reciproc i a- i spune ideile 
unul altuia.  
 Educatoarea este cea care formeaz  grupurile de copii, pentru c  pot exista situa ii când 
copiii se resping reciproc sau un copil poate fi preferat de mai multe grupuri. Aici se pierde timp 
pentru a calma conflictele i deseori se formeaz  grupuri de fete sau grupuri doar de b ie i.   
 Procedeele de formare a grupurilor pot fi : un semn muzical, ridicarea unui stegule  sau a 
unei palete de aceea i culoare. La început copiii trebuie s  fie aten i deoarece procedeele de formare 
a grupurilor nu se vor repeta. Pentru grupa mic  se folosesc deseori  juc rii sau siluete de animale, 
flori, îns  exist  riscul de a se juca cu ele i de a uita de activitate disp rând interesul pentru aceasta.  
 La copiii pre colari dorin a de acâ tiga este motivat  iar invidia apare foarte rar, dar la cei 
mai mari. Fiecare se bazeaz  pe capacit ile colegilor (membrilor din grup) pentru a câ tiga dac  
sunt informa i sau forma i în acest sens. Copiii care au anumite capacit i îi ajut  i îi sprijine pe cei 
care au probleme de concentrare, de disciplin  i de comunicare. Ace tia sunt coordona i i prin 
exerci iu înva  s  se accepte a a cum sunt, mai len i sau mai rapizi în înv are.  
 Într-un grup omogen apare disciplina i fiecare este dornic s  î i prezinte cuno tin ele sau s  
rezolve sarcinile chiar dac  încalc  regulile deseori. Dac  se vor familiariza cu metodele active ei se 
vor organiza singuri, se vor asculta activ, se vor comp leta i î i vor alege singuri liderul. Aceast  
performan  se av ob ine abia la sfâr itul perioadei pre colare, iar coala este cea care va beneficia 
i va hot rî dac  mai continu  sau nu strategiile gr dini ei.  

Pentru a putea fi aplicate corect i pentru a duce la reu ite aceste metode moderne vor trebui 
studiate cu cât mai mult  aten ie de c tre cele care le desf oar , adic  educatoarele, vor trebui 
analizate am nun it iar atunci când sunt aplicate acestea s  fie adaptate nivelului de vârst  i de 
dezvoltare al pre colarilor.  

S  nu uit m zicala „cei 7 ani de acas ”, sunt temelia form rii în cadrul gr dini ei care îi va 
sus ine pretutundeni indiferent ce se va întâmpla la coal . 
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57. PROCESUL DE PREDARE-ÎNV ARE CA PROCES DE COMUNICARE 
 

Profesor Înv mânt Pre colar Stoian Alina Loredana,  
Gr dini a cu Program Normal Nr. 7 Medgidia, Jude ul Constan a 

 
MOTTO : 
„Nu se ştie cine d  şi cine primeşte” 

 
În esen , procesul de instruire este un sistem de comunicare ce se consum  între un factor 

emi tor de informa ie, rol pe care îl îndeplineşte în cea mai mare m sur  educatorul, şi un receptor 
beneficiar al informa iei-elevul. Comunicarea educator-elev antreneaz  tr iri clase şcolare(9-10 
ani), când copilul accept  rolul înv torulu şi conduite afective, mobilizeaz  capacit i aptitudini şi 
manifest ri temperamentale. 



Personalitatea educatorului are un rol deosebit, cel pu in în primele ca o necesitate, ci şi cu 
supunere. 

Înv torul cucereşte afectiv pe elev şi îl determin  s  adere intelectual a ideile pe care i le 
comunic . Modul cum educatorul gândeşte şi îşi exteriorizeaz  gândurile reprezint  pentru elev un 
model metodologic care îl c l uzeşte în propriul lui fel de a gândi şi de a se exprima. Condi ionarea 
intelectual-afectiv  a activit ii elevului de c tre educator reprezint  pentru acesta din urm  nu 
numai pretext de autoritate, ci mai ales responsabilit i sporite cu privire la calitatea influen elor 
intelectuale şi etice pe care le exercit  asupra elevilor s i şi care se exprim , în cele din urm , în 
concordan a dintre normele pe care le proclam  şi conduitele sale. 

Imitarea personalit ii educatorului şi simpla reproducere a cunoştin elor acestuia nu ar 
trebui s  r mân  singura surs  de instruire. Elevii trebuie înv a i din prima zi de şcoal  s  
gândeasc  cu propriul cap, s  ştie s  se foloseasc  independent de o serie de repere şi instrumente 
pentru investigarea independent  a lumii. 

Capacitatea de a dispune de „tact pedagogic” este recunoscut  acelor categorii de educatori 
care reuşesc s  c l uzeasc  cu grij  eforturile elevului, care manifest  în elegere fa  de eşecurile 
sale şi îl ajut  cu r bdare s  le dep şeasc  f r  s  fac  îns  concesii cu privire la respectarea 
normelor autorit ii şcolare sau a obliga iilor de instruire pe care le impune programa de 
înv mânt. 

Calitatea educatorului de a fi „apropiat” de elevi, f r  ca acest atribut s -i ştirbeasc  
autoritatea decurge nu atât din valorificarea poten elor sale afective, cât mai ales din nivelul 
preg tirii sale profesionale, care se exprim  în capacitatea de a face accesibil  tuturor elevilor 
materia pe care o pred . 

Un climat şcolar autentic educativ se bazeaz  pe respectul mutual n scut din cooperarea 
dintre educator şi elevi şi din promovarea aceluiaşi stil de raporturi între elevii înşişi. Pedagogia 
contemporan  promoveaz  un stil de raporturi între educatori şi elevi caracterizat prin corelarea 
autorit ii factorilor pedagogici cu tendin ele copilului şi cu capacit ile sale de a-şi autoregla 
conduitele. Autoritatea educatorului se exercit  consecvent în acele situa ii educa ionale c rora 
elevul nu poate s  le fac  fa  cu propriile for e, pe care nu este capabil s  le rezolve f r  sprijinul 
direct şi sistematic al educatorului. Practic în sistemul şcolar contemporan, corelarea dintre 
motiva ia extern  şi cea intern  se sprijin  pe mecanismul comunic rii bilaterale dintre educator şi 
elevi, modalitate predominant  de reglare a procesului educa ional. Sistemul de comunicare univoc  
cedeaz  ast zi locul colabor rii dintre educator şi elev într-un efort comun şi coordonat ce tinde s  
apropie pe elev de în elegerea adev rurilor ştiin ei şi a normelor convie uirii umane. 

În înv mântul modern, stilul şi con inutul raporturilor dintre educatori şi elevi sunt 
puternic influen ate de mijloacele didactice prin care se realizeaz  func ia informa ional  a 
înv mântului. Mijloacele modern (audio-vizuale) schimb  ansamblul func iilor pedagogice ale 
educatorului. Profesorul este degrevat de o parte dintre sarcinile sale de comunicare a informa iei 
ştiin ifice de c tre mijloacele moderne; el devine astfel disponibil pentru realizarea mai eficient  a 
altor obliga ii pedagogice: poate s  observe şi s  îndrume mai degajat activit ile independente ale 
elevilor, s -i sprijine în consolidarea cunoştin elor. Profesorul se transform  astfel dintr-un 
„mentor” a toate ştiutor într-un partener cu mai mult  experien  care particip  al turi de elevii s i 
la dezbaterea unor probleme ştiin ifice de actualitate. Comunicarea bilateral  educator-elev 
dobândeşte un dublu sens. Ea nu mai înseamn  numai dialog între profesor şi elev, ci mediaz  
dialogul dintre elevii înşişi. R spunzând la întreb rile elevilor, profesorul clarific  cunoştin ele, dar 
sugereaz  elevilor noi piste de abordare a temelor pe care le discut  între ei. Acest lucru nu 
înseamn  ca i se ştirbeşte din prestigiul s u profesional. 

Din experien a personal , am observat rezultate mai bune cu cât am l sat şi la alegerea 
elevilor teme de referate sau rezolvarea unor munci independente pe mai multe c i. Am fost 
surprins  de felul în care se pot descurca în situa ii în care sunt l sa i s  propun  singuri solu ii, f r  
a fi îngr di i sau dirija i. 

Condi iile calitativ sporite pe care mijloacele didactice moderne le ofer  elevului pentru ca 
el s  se poat  instrui relativ independent de tutela intelectual  a profesorului reprezint  o 



caracteristic  esen ial  a muta iilor pe care noile tehnici le determin  în sfera raporturilor dintre 
educator şi elev. 

Elevul nu-l deposedeaz  pe profesor de valorile pe care le primeşte de la el. Dimpotriv ! 
Profesorul s-ar putea s  ias  şi el în câştig! În procesul educa iei „nu se ştie cine d  şi cine 
primeşte”(L. Bloy); nici elevul în momentul în care înapoiaz  ce a primit nu pierde ceea ce 
transmite.(J.J.Vincensini) 

Utilizarea tehnicilor noi în activitatea didactic  pune în fa a educatorilor exigen e ce in de 
calitatea preg tirii lor. Pentru a uza de mijloacele noi profesorul trebuie s  se instruiasc  el însuşi, 
pentru ca s  înve e s  le foloseasc  şi s  le valorifice din punt de vedere pedagogic. 

În alegea mijloacelor moderne de comunicare trebuie s  se in  cont de normarea în 
concordan  cu nivelul general finalit ii sistemului şcolar în fiecare etap  a dezvolt rii acestuia. 
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58. DEZVOLTAREA CREATIVITAT II LA VÂRSTA PREŞCOLAR  
 

Ed.Furtun  Florentina 
Gr dini a P.P.Nr.1 Hu i 

 
“Copil ria este o lume de miracole şi de uimire a crea iei sc ldate în lumin , ieşind din 

întuneric, nespus de nou  şi proasp t  şi uluitoare.Copil ria se termin  atunci când lucrurile 
înceteaz  s  ne mai mire.”Eugene Ionesco 

Copilul preşcolar este prin natura sa un creativ datorit  imensei sale curiozit i, a fream tului 
permanent pentru a cunoaşte tot ceea ce se petrece în jurul s u. În perioada preşcolar  imagina ia se 
exprim  viu prin tot ceea ce face copilul la gr dini  la toate activit ile. 

Perioada pre colar  reprezint  vârsta la care este imperios necesar stimularea poten ialului 
creativ al copilului, neeviden iat sau neexprimat prin cunoaşterea şi stimularea aptitudinilor, prin 
mobilizarea resurselor latente prin sus inerea manifesta ilor printr-o motiva ie intrinsec . 
Creativitatea, spre deosebire de inteligen , este la copil un fenomen universal; nu exist  preşcolar 
care s  nu deseneze, s  nu fabuleze. 

Educatoarea are menirea s  îndrume formarea copilului într-o perioad  de mare importan  
pentru devenirea acestuia.  Activitatea didactic  trebuie în eleas  ca un act de crea ie nu ca un şir de 
opera ii şablon, de rutin . Educatoarea trebuie s  dispun  de capacitatea de în elegere a copiilor, s  
tr iasc  împreun  sentimente puternice, s  creeze situa ii care s  îmbog easc  mintea copilului cu 
anumite reprezent ri şi obişnuin e, s -şi transforme ocupa ia într-o frumoas  minune. Actul crea iei, 
prezent de la cea mai fraged  vârst , trebuie stimulat permanent prin crearea unor condi ii optime 
manifest rii creativit ii. 

Preşcolaritatea este v rsta la care este imperios necesar  stimularea poten ialului creativ al 
copilului, necunoscut sau neexprimat înc , prin cunoaşterea şi stimularea aptitudinilor, prin 
mobilizarea resurselor existente şi prin sus inerea manifest rii lor prin mobilizarea intrinsec . De la 
aceast  vârst  trebuie cultivate unele valori, originalitatea, perseveren a, interesele cognitive, dar şi 
artistice. 

Termenul de creativitate îşi are originea în cuv ntul latin creare, care înseamn  a z misli, a 
f uri, a crea, a naşte. Îns şi originea cuvântului demonstreaz  c  termenul de creativitate defineşte 
un proces, un act dinamic care se dezvolt , se des vârşeşte şi cuprinde atât originea cât şi scopul. 

Ideea dezvolt rii creativit ii copiilor, pus  insistent în ultima vreme, pune educatorului o 
serie de probleme privnd modul de manifestare a creativit ii, factorii şi metodele de stimulare a 
creativit ii, modalit i de evaluare a crea iilor plastice ale copiilor. 



Pentru a fi pus valoare poten ialul creativ al copiilor, educatoarea trebuie s  foloseasc  acele 
metode active- asociative, care pun accentul pe libertatea de ac iune, în care copiii devin participan i 
la g sirea r spunsurilor, pot avea ini iativ , pot pune întreb ri, pot discuta şi pot propune solu ii. 
Acest lucru se poate realiza aproape în fiecare tip de activitate, cu condi ia ca educatoarea s  nu 
obstruc ioneze, s  nu pun  bariere între ea şi copil („stai pe scaun”; „r spunzi când te întreb”; 
„ridic  mâna când vrei ceva” etc ) sau s  elimine r spunsul, copilului, de multe ori fantezist, numai 
pentru c  ea are în minte un anumit r spuns şi insist  pân  îl ob ine, celelalte fiind catalogate drept 
r spunsuri greşite. În cele ce urmeaz , voi face referire la câteva din modalita ile prin care se poate 
stimula creativitatea copilului preşcolar în gradini  şi nu numai: 

Cultivarea creativit ii în mintea şi sufletul copiilor preşcolari este o necesitate    i 
creativitatea nu trebuie v zut  ca un process necesar doar la vârsta adult  sau colar . Necesitatea 
stimul rii creativit ii trebuie con tientizat  înc  din faza pre colar , aceasta asigurând premisele 
accederii cu suces la treptele superioare din via . Educatoarea trebuie s  încerce s  se adapteze la 
ideile acestora 

Datoria noastr , a adul ilor, este de a l sa copilul liber, nesilit, s -şi exprime grafic 
experien a personal , potrivit nivelului s u de dezvoltare.Individualitatea preşcolar  este justificat  
psihologic de diferen ele cantitative şi calitative care exist  între copii, chiar dac  ei sunt de aceeaşi 
vârst  şi apar in aceluiaşi mediu. În activitatea pe care o desf şur m, trebuie s  inem seama 
permanent de aceast  variabilitate.    S  descopere cât mai multe cuvinte care încep cu sunetele date 

Cadrul ambiental are un rol hot râtor in declanşarea mecanismelor interioare ale sufletului, 
in realizarea unui climat propice desf şur rii procesului creativ. Decora ia pere ilor trebuie s  fie 
schimbat  periodic, aducând astfel o not  de prospe ime, de dinamic , de noutate. Un cadru astfel 
creat ofer  copilului posibilitatea unei odihne active, a unei reconfort ri prin munca. 

Via a copiilor in gr dini  trebuie sa aib  un con inut bogat pentru a contribui la dezvoltarea 
unor interese cât mai diverse. Copiii sunt  foarte interesa i de concret, iar „faptele vii” reprezint  
principiul de baza in organizarea vie ii copiilor. Activitatea din gr dini , intotdeauna vie, 
interesant , atr g toare, supune totodat  copilul unor eforturi şi încord ri, preg tindu-l pentru 
învingerea dificult ilor de mai târziu. 

Cum se poate dezvolta creativitatea la copil?  
 D -i ocazia s -şi aleag  singur domeniul de activitate, 
 Nu stabili inte prea înalte , 
 Alege activit ile potrivite,  
 Ofer -i spa iu i timp pentru crea ie. 

Inteligen a şi talentul nu sunt lucruri care pe care i le po i oferi, îns  mediul propice pentru 
dezvoltarea creativit ii este la îndemâna ta. Modul în care îl încurajezi sau îl critici poate influen a 
foarte mult tendin ele creative ale pre colarului. ine cont de câteva sfaturi simple pentru a dezvolta 
creativitatea copilului. D -i ocazia s -şi aleag  singur domeniul "Nu e cazul s  ne propunem de la 
început ceva dificil de realizat sau preten ios, ci s  l s m lucrurile în voia lor şi nevoia de a ne sim i 
bine f când ceva împreuna cu copilul nostru s  fie mai mare decât dorin a de a ob ine un rezultat 
anume. Dac  reuşim s  ne bucur m, s  comunic m cu micu ul, s -i men inem interesul pe parcursul 
diferitelor etape şi s  fim încânta i de ceea ce a ieşit, e o mare realizare!".. Alege activit ile 
potrivite  

Unele activit i îi ofer  copilului  rezultate imediate şi îl stimuleaz  astfel s  continue s -şi 
exploreze creativitatea. Propune-i pre colarului.  activit i cu un final concret, în care se poate 
bucura de rezultatul muncii lui. "Cele mai reuşite activit i sunt cele în urma c rora ob inem ceva 
care poate fi folosit chiar de copil. S  modeleze singur fursecurile, s  fac  un m r işor pentru 
prietena- prietenul , s  picteze coper ile unui album foto, s  confec ioneze o ram  lipind pe ea scoici 
şi melcişori de la mare sau poate frunze de toamn ". Ofer -i spa iu şi timp pentru crea ie". Cu cât 
ave i lucruri mai pu ine şi mai simple, cu atât creativitatea şi originalitatea vor fi mai mult 
stimulate". Ofer -i pre colarului.  timpul necesar pentru a-şi demonstra abilit ile creative 

Educatorii trebuie s  urm reasc  dezvoltarea copilului, s  furnizeze materiale în toate 
centrele de activitate, s  stabileasc  eluri corespunz toare pentru fiecare copil în parte şi pentru 



toat  grupa de copii în ansamblu, s  planifice teme care s  r spund  intereselor copiilor, s  respecte 
personalitatea fiec ruia, s  le men in  treaz  curiozitatea şi s  stimuleze înv area prin cooperare. 
Experien a a demonstrat de fiecare dat  c  orice copil posed  poten ial creativ, iar creativitatea este 
educabil . Cine nu-şi doreşte copii creativi, imaginativi care s  picteze aşa cum altcineva n-a mai 
f cut-o, s  spun  cele mai originale poveşti sau s  danseze pe orice melodie? Copiii sunt 
imaginativi şi au un poten ial creativ fantastic. Este felul lor natural de a fi. Iar pentru a r mâne 
astfel, este important s  le fie încurajat  libertatea de expresie, iar stabilirea limitelor s  nu devin  
prea rigid . Copiilor le place s  asculte şi s  inventeze poveşti, s  joace roluri, s  interac ioneze 
printr-un joc continuu, pe care-l îmbog esc mereu, din ce în ce mai mult, fiind aten i şi receptivi 
totodat  la ce descoper  la ceilal i. Desenul, pictura, modelajul, muzica, dansul, feluritele jocuri în 
aer liber sau acas , la gr dini , toate au darul de a-i ajuta s  exprime emo ii, gânduri, sentimente 
care, în aceast  manier  artistic , sunt mai accesibile a fi exteriorizate. 

Activitatea din gr dini , intotdeauna vie, interesant , atr g toare, supune totodat  copilul 
unor eforturi şi încord ri, preg tindu-l pentru învingerea dificult ilor de mai târziu. 
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59. METODE I PROCEDEE MODERNE DE REALIZARE A ACTIVIT ILOR  
ÎN GR DINI ELE DE COPII 

 
Prof. Macovei Cristina 

G.P.P. „Pinocchio”, F lticeni 
 
Motto: „Copiii au o mie de feluri în care se pot juca, gândi sau vorbi… O mie de feluri de a asculta, 
de a se minuna, de a iubi, de a se bucura, de a cânta, de a în elege… O mie de lumi de descoperit i 
o mie de lumi de inventat, o mie de visat…” 

(Loris Malaguzzi) 
 

Înv mântul românesc se afl  într-un proces continuu de reform , î i define te liniile 
directoare ale politicii educa ionale în concordan  cu cele europene. De aceea, se impune o 
modernizare a înv mântului prin transform ri esen iale atât în optica gândirii pedagogice, cât i în 
activitatea didactic  unde trebuie s  elabor m riguros obiectivele, s  alegem con inuturile i 
strategiile adecvate în scopul asigur rii calit ii educa iei copiilor. Activit ile desf urate trebuie s  
contribuie la dezvoltarea intelectual , social , emo ional , fizic  i estetic  a copiilor, s  le dezvolte 
încrederea în for ele proprii i spiritul de competi ie. 

Un rol important în opera ionalizarea cuno tin elor copiilor îl au metodele participativ-
active. Ele nu sunt rupte de cele tradi ionale, dar marcheaz  un nivel superior în spirala 
moderniz rii strategiilor didactice. Educatoarele sunt mereu preocupate de g sirea unor strategii 
didactice noi, care nu sunt altceva decât modalit i de combinare a metodele i mijloacelor de 
înv mânt.  

Prin strategiile alese, asigur m educa ia elementar  pentru to i copiii respectând nivelul i 
ritmul s u de dezvoltare, înzestr m copiii cu acele cuno tin e, capacit i i atitudini care s  
stimuleze raportarea afectiv  i creativ  în mediul social i natural, respectiv s  permit  continuarea 
educa iei. Cu ajutorul strategiilor didactice urm rim: 
- asigurarea cuno tin elor de baz ; 
- stimularea copilului în vederea perceperii, cunoa terii i st pânirii mediului apropiat; 
- stimularea poten ialului creativ al copilului, a intui iei i imagina iei; 



- formarea motiv rii pentru înv are; 
- dezvoltarea capacit ii de a comunica; 
- dezvoltarea gândirii autonome i a responsabilit ii fa  de integrarea în mediul social. 

Prin metodele didactice tradi ionale copilul prime te i asimileaz  cuno tin e – conversa ia, 
explica ia, exerci iul – precum i povestirea ce se realizeaz  printr-un dialog continuu în vederea 
form rii unor deprinderi i exers rii exprim rii orale. 

Prin metodele didactice moderne copilul este înv at s  gândeasc  critic, î i satisface 
curiozitatea, adreseaz  întreb ri, caut  r spunsuri, se implic  în activitatea solicitat , analizeaz  
logic, caut  argumente pro i contra.  

Metodele activ-participativ moderne constituie un proces activ de lung  durat  i complex 
care îl fac pe copil s  treac  cuno tin ele prin filtrul gândirii proprii pentru a dobândi o cunoa tere 
autentic .  

Brainstorming-ul reprezint  un mod simplu i eficient de a genera idei noi. Este o metod  de 
stimulare a crativit ii în cadrul activit ii în grup. Principiile dup  care se fundamenteaz  aceast  
metod  didactic  sunt: 

1. Cantitatea determin  calitatea. Participan ii trebuie s  emit  cât mai multe idei. Cadrul 
didactic este cel care determin  copiii s  se implice cât mai mult, doeoarece adreseaz  întreb rile 
necesare, ajut  cu informa ii suplimentare i îi conduc pe copii în a g si idei folositoare solu ion rii 
problemei.  

2. Amânarea judec ii ideilor celorlal i. Aceast  etap  ofer  posibilitatea participan ilor s  
emit  cât mai multe idei referitoare la tema propus .  

Ciorchinele reprezint  o metod  de predare – înv are care îi încurajeaz  pe copii s  
gândeasc  liber i deschis. Prin acest  metod  se stimuleaz  eviden ierea conexiunilor între ideile 
unei teme luate în discu ie. De asemenea, ciorchimele este o tehnic  de c utare a c ilor de acces 
spre propriile cuno tin e, eviden iind modul propriu de a în elege o anumit  tem , un anumit 
con inut.  Ajut  cadrul didactic s  îm eleag  maniera în care fiecare copil în elege no iunile i îi 
ofer  posibilitatea de a interveni diferen iat.  

Ciorchinele este o tehnic  care se poate realiza atât individual, cât i ca activitate în grup. 
Atunci când se aplic  individual, tema propus  trebuie s  fie familiar  copiilor, pentru c  ace tia nu 
pot culege informa ii de la colegii de grup. Se poate utiliza ca metod  de evaluare dup  un capitol 
sau un ir de activit i. 

Folosit  în grup, tehnica ciorchinelui d  posibilitatea fiec rui copil s  ia cuno tin  de ideile 
colegilor, de leg turile i asocierile pe care fiecare participant le face la un moment dat. 

Mozaicul  - metoda de înv are prin cooperare – presupune urm toarele avantaje: 
- stimuleaz  încrederea în sine a copiilor; 
- dezvolt  abilit i de comunicare i rela ionare în cadrul grupului; 
- dezvolt  gândirea logic , critic  i independent . 

Mozaicul reprezint  posibilitatea de a lucra cu grupuri eterogene de patru copii. Ei cunosc 
sarcinile ce le revin, discut , încearc  s  în eleag  cât mai bine, hot r sc ce s  le spun  copiilor din 
grupul lor original. Atunci când nu în eleg ceva ei se adreseaz  educatoarei i studiaz , cerceteaz  
în continuare problema.  

Cubul este o met d  prin care o tem  este studiat  din mai multe perspective contribuind la 
l rgurea orizontului de idei al copiilor. Cubul este o tehnic  prin care se eviden iaz  activit ile i 
opera iile de gândire implicate în înv area unui con inut.  

În cazul copiilor din ciclul preprimar, ac iunile i oper iile solicitate sunt înso ite de cerin e 
suplimentare cu caracter concret. Este foarte important cum se implic  cadrul didactic în realizarea 
unei activit i folosind metoda cubului, cât de bine î i cunoa te grupa de copii pentru ca fiec ruia s  
îi revin  acele sarcine de lucru care corespund poten ialului inteletual dobândit pân  în prezent.  

Cvintetul – reprezint  mijolcul de sintetizare al informa iilor, de evaluare a cuno tin elor 
copiilor, de exprimare a creativit ilor. Poezia realizat  din cinci versuri respect  urm toarele reguli: 
- un cuvânt – un substantiv – femeia, 



- descriere – dou  adjective – blând , grijulie, 
- ac iune – trei cuvinte – verbe – muncind, alergând, visând, 
- sentimente – patru cuvinte – este lumina vie ii mele, 
-  esen a subiectului – un cuvânt cheie – mama. 

Înv țarea prin cooperare reprezint  un set de strategii care angajeaz  mici echipe de copii 
pentru a promova interac iunea colegial  i colaborarea. Aceasta se realizeaz  atunci când copiii 
lucreaz  împreun , ca o echip , pentru a explora o tem  nou , pentru a rezolva o problem , pentru a 
crea idei noi, pentru a atinge un obiectiv comun. Pentru ca acest tip de activitate s  dea roade 
trebuie eliminat  competi ia în favoarea colabor rii, iar cadrul didactic s  de in  abilit i, 
competen e prin care aceste metode de înv are prin cooperare s  fie promovate i aplicate corect.  

Jocul didactic poate fi utilizat în toate etapele procesului instructiv-educativ, deoareace 
corespunde unei înclina ii fire ti a copilului de vârst  pre colar  mic . Valen ele pedagogice ale 
jocului sunt multiple: stimuleaz  activitatea senzorial  i exprimarea verbal , antreneaz  gândirea 
logic  i creativ , stimuleaz  interesul, fortific  energile intelectuale i fizice ale copiilor. 

Jocul didactic îmbin  elementele instuctive i formative cu cele distractive. Acesta poate fi 
de mai multe feluri: de preg tire în vederea în elegerii unei no iuni, de exersare a cuno tin elor 
asimilate, de crea ie, de cunoa tere a realit ii înconjur toare, de formare, de consolidare a unor 
deprinderi.  

Desf urate în perechi sau colectiv, jocurile didactice îi activeaz  pe copii din punct de 
vedere cognitiv,  ac ional, afectiv, dezvolt  reflec ia personal , capacitatea de comunicare i 
cooperare.  

Turul galeriei este o metod  prin care copiii sunt stimula i s - i exprime p rerea personal  
legat  de ceea ce au lucrat colegii.  

Metodologia didactic  pune tot mai mult accentul pe aceste metode moderne, utilizate în 
procesul de predare-înv are-evaluare. Atât metodele tradi ionale, cât i cele moderne trebuie s  
serveasc  scopului instruirii. Înv area prin cooperaremaximizeaz  capacit ile intelectuale ale 
copiilor (de a gândi, de a în elege, de a comunica eficient, de a lua decizia corect , de stimularea a 
creativit ii). 

Accentul cade pe modalitatea prin care copiii înva . Utilizând metode didactice moderne, 
copiii au posibilitatea s - i exerseze opera iile gândirii, s - i cultive creativitatea, s - i 
îmbog easc  vocabularul, s  capete mai mult  încredere în sine, s - i formeze deprinderea de a 
vorbi corect. 

 
BIBLIOGRAFIE 

1. Silvia Breben, Elena Congea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga, Metode interactive de grup, Ed. 
Arves, Bucure ti, 2002, p. 80-95. 
2. Revista înv mântului pre colar nr. 3-4, 2007. 
 
 

60. CARACTERUL STIMULATIV AL ACTIVIT ILOR PE CENTRE DE INTERES 
 

Prof. înv. pre c. ranu Titiana-Aura, Gr dini a PP Nr.2 PJ Timi oara structur  Gr dini a PP Nr.1 
Prof. înv. pre c. Dub u Delia, Gr dini a PP Nr.2 PJ Timi oara structur  Gr dini a PP Nr.1 

 
Perioada preşcolar  este caracterizat  ca o perioad  care se remarc  printr-o capacitate a 

omului de a-şi dezvolta poten ialul creativ. Cu cât acesta este descoperit mai devreme cu atât se 
poate interveni pentru a fi fructificat, în caz contrar pierderile care se produc sunt mari, iar 
recuper rile ulterioare sunt par iale şi adesea minime. În aceast  etap  are loc constituirea 
entogenic  a imagina iei creatoare. Aspectul creator al acestei func ii se manifest  nu în materialul 
folosit, ci în modul de combinare a materialului. De aceea, chiar atunci când copilul reproduce 
realiatea (prin jocuri, desene, construc ii, poveşti), reproducerea este o crea ie, fiindc  este un fel de 
a vedea originalul.  



Promovarea unui stil de via  conservator, maleabil şi deschis la noile valori, înv area prin 
descoperire şi chiar exersarea propriu-zis  a modalit ilor creative trebuie s  fie un  deziderat al 
fiec ruia dintre noi, deoarece doar astfel progresul uman este posibil. Creativitatea se educ , se 
dezvolt  prin utilizarea de tehnici de inovare, importante în acest proces sunt atmosfera nestresant , 
temeinicia informa iilor şi rigoarea ra ionamentului. La nivel preşcolar este important s  descoperi 
acest poten ial creativ al copiilor şi s -i îndrumi astfel încât s  şi-l dezvolte la nivel maxim. 

Una din responsabilit ile cele mai importante ale educatoarei este de a-i sprijini/ ajuta pe 
copii s  înve e din propria lor experien . Folosind situa iile de înv are ivite în contextul 
activit ilor de joc, acesta trebuie s  le furnizeze permanent ocazii de ac iune trezindu-le şi totodat  
stimulându-le responsabilitatea. Oferind preşcolarului un mediu securizant şi stimulativ, 
educatoarea îl face încrez tor în for ele sale, creativ, capabil s -şi asume decizii şi responsabilit i 
dup  puterile sale, construindu-i şansa la independen  şi libertate de exprimare, care îl va ajuta în 
viitor. 

 Studiile efectuate la vârsta preşcolar  au demonstrat caracteristici comune ale procesului de 
înv are la copil. Pentru fiecare caracteristic  existent  se manifest  o serie de cerin e ce trebuie 
îndeplinite pentru asigurarea condi iilor dezvolt rii (J. Piaget). 

Copilul are propria sa manier  de a percepe lumea, pentru aceasta el are nevoie s  fie 
confruntat şi cu alte moduri şi maniere de percep ie ale colegilor s i şi ale adultului. 

Copilul are nevoie permanent s  verbalizeze activit ile sale şi gândurile pe care le are. 
Aceasta face s  fie nevoie ca el s  elaboreze idei asupra lumii prin vorbirea sa, prin ascultare, 
ac iune, mişcare, desen, construc ii şi grafic . 

Copilul este curios şi simte nevoia de a manipula obiectele din mediul s u imediat. În acest 
sens, trebuie stimulat s -şi utilizeze toate sim urile pentru a explora obiectele, situa iile şi rela iile în 
care el se mişc . 

Preşcolarul percepe lucrurile global sau par ial şi nu este înc  în stare s  surprind  toate 
rela iile dintre ele. Aceasta cere ca înv area s  se axeze pe stabilirea leg turilor dintre lucruri, prin 
experien e de tip integrat prilejuite de educator. 

Preşcolarul are nevoie s  persevereze în ac iunile sale pân  ob ine rezultate satisf c toare. 
Este nevoie, astfel, s  i se pun  întreb ri, s  poat  descoperi singur r spunsurile şi s  îşi exprime 
ideile prin cât mai multe moduri. 

Copilul preşcolar caut  anumite puncte de reper pentru a în elege realitatea. El are deci 
nevoie de a compara, a clasifica şi a ordona obiectele şi situa iile. 

Orice copil are nevoie s  se simt  în siguran . De aceea este necesar ca el s  se joace într-un 
mediu securizant şi tolerant care s -i furnizeze ocaziile de a alege şi a-şi asuma riscurile deciziilor 
de la vârste mici. 

Copilul are nevoie de reuşit , ceea ce impune ca dezvoltarea sa s  se realizeze prin activit i 
potrivite nivelului s u de dezvoltare intelectual  şi motric , el fiind stimulat de rezultate. 

Din cerin ele prezentate reiese c  este necesar ca s lile de grup  s  fie amenajate şi 
organizate adecvat. 

Spa iul „vorbeşte” preşcolarului prin ceea ce îi ofer  ca posibilitate de ac iune şi experien . 
Sunt importante atât condi iile de ordin general (lumina, c ldura, estetica ambian ei), cât şi cele 
educative (amenaj ri, ordon ri, sectoriz ri, materiale folosite). 

Organizând sectorizarea clasei pe arii de interes se poate folosi eficient spa iul pentru a se 
respecta cerin ele de dezvoltare proprii tuturor preşcolarilor, dar şi asigurarea unei individualiz ri 
reale a educa iei. 

 
Ariile de interes individualizeaz  educa ia 

 
Cadrul de înv are trebuie s  in  seama de particularit ile fiec rui copil. El este în 

dependen  de informa iile culese despre copiii grupei. Materialele dispuse în arii trebuie s  fie 
variate şi s  motiveze curiozitatea preşcolarilor pentru a-şi urm ri propriile interese şi investiga ii. 
Fiecare copil are nivelul s u de cunoaştere, psihomotricitatea sa, o dezvoltare psihoafectiv  care îi 



este proprie, un limbaj care îl caracterizeaz  şi propriul s u nucleu de personalitate care îl 
diferen iaz  de ceilal i. 

Confruntat permanent cu lumea obiectelor şi cu situa ii adecvate dezvolt rii, copilul 
preşcolar va trebui orientat în direc ia realiz rii urm toarelor obiective care asigur  construc ia 
ascendent  a personalit ii: 

 capacitatea de a lua decizii şi de a-şi asuma responsabilit i; 
 aptitudinile exploratorii; 
 comunicare; 
 respectul de sine;  
 respectul celuilalt şi aptitudinea de negociere a solu iilor în rezolvarea unor probleme; 
 aptitudini şi atitudini pentru o via  s n toas ; 
 motiva ia înv rii, etc. 

Rela iile sociale noi, duc la idei şi reprezent ri noi. De aceea, trebuie acordat  o grij  
deosebit  pentru creşterea gradual  a elementelor din mediul de joc.  

Educatoarea va introduce materiale noi, rela ii noi prin ariile de stimulare, atunci când 
consider  c  este momentul optim pentru dezvoltarea preşcolarului. Activit ile desf şurate pe 
centre de interes şi jocul liber ales de preşcolar, în acest mediu, ofer  terenul unei activit i de 
cunoaştere exploratorie a realit ii. În jocul s u, fiecare copil observ , exploreaz , manipuleaz , 
descoper , pune întreb ri, ia decizii, ac ioneaz . Atunci când are libertatea de a ac iona în sensul 
propriilor cerin e de dezvoltare, el va realiza o explorare a realit ii care serveşte form rii 
personalit ii.  

Interac iunile ce se stabilesc în joc creaz  copiilor tot mai mult  independen  şi încredere în 
for ele lor. În acelaşi timp, se trezeşte interesul manifestat pentru o arie sau alta şi posibilitatea 
satisfacerii lor. Copiii îşi înt resc motiva ia pentru înv are şi ac iune şi sentimentul de siguran  pe 
care îl d  produsul propriei activit i. Cel mai mare avantaj, pentru copii, îl reprezint  independen a 
în ac iune şi creativitatea solu iilor, particularit i care sunt formate printr-o comunicare realizat  în 
fiecare arie de activitate, manifestarea ini iativei, a r spunderii pentru rolul ori lucrarea asumat  şi 
tr irea sentimentului de satisfac ie când realizarea sau interpretarea proprie este finalizat . 

Selectarea tematicii, introducerea de materiale didactice noi în con inutul ariilor de interes 
vor dezvolta personalitatea preşcolarilor, îi vor obişnui s  colaboreze, s  lucreze în grup, s  se 
respecte. Ei trebuie s  se simt  valoriza i, iubi i şi s  ştie s  iubeasc . Uneori copiii au nevoie de 
sprijin elementar în jocul lor, iar educatoarea intr  ca participant în joc. Ea va respecta regulile 
impuse de joc, va l sa jocul „s  curg ” potrivit ideilor copiilor, inând seama de preferin ele şi 
interesele lor. Educatoarea realizeaz  în acest fel un nou tip de rela ie educator- copil, devenind 
animator al ac iunii lor. 

Tendin a actual , în înv mântul preşcolar, este de a oferi copiilor posibilitatea de a-şi alege 
activitatea preferat  în aria de interes, având la dispozi ie cât mai mult, variat şi atractiv material 
didactic, contribuind astfel la dezvoltarea personalit ii lor, la libertatea de exprimare, la puterea de 
a lua decizii, la posibilitatea de a fi independent, de a colabora cu ceilal i şi de a munci în grup, 
al turi de ceilal i colegi. 
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61. ACTIVITATEA INTEGRAT  - MIJLOC DE DE ZVOLTARE A CREATIVIT II 
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 Procesul instructiv – educativ pe care îl desf şur m în gr dini e permite fiec rei educatoare 
punerea în valoare a propriei experien e didactice prin activit i educative cu caracter integrat şi cu 
o abordare complex  a con inuturilor. 
 Se impune, aşadar, ca procesul educa ional s  fie educativ interdisciplinar, complex, s -i 
stimuleze pe copii în vederea asimil rii informa iilor. 
 Pentru dezvoltarea proceselor cognitive am considerat c  trebuie s  individualiz m actul 
didactic precum şi s -l realiz m prin parteneriat cu familia, ac ionând în direc ia form rii unui 
mediu de înv are favorabil oferindu-le copiilor materialele necesare demersurilor abordate. 
 Educatoarea, managerul întregului proces didactic, are libertatea de a alege tipul de abordare 
a activit ilor cu preşcolarii în func ie de strategiile pe care le st pâneşte. 
 În activitatea integrat  se îmbr işeaz  metode de predare – înv are – evaluare a 
cunoştiin elor îmbinând diverse domenii în constituirea deprinderilor şi abilit ilor preşcolarit ii. 
 Educatoarea se deprinde de stilul de lucru fragmentat, accentul c zând pe activit ile de grup 
şi nu pe cele cu întreaga clas , abordarea realit i f cându-se printr-un demers global, grani ele 
dintre categoriile şi tipurile de activitate dispar, se topesc într-un scenariu unitar ( uneori ciclic). 
 Acest tip de activitate las  mai mult  libertate de exprimare şi ac iune, atât pentru copil cât 
şi pentru educatoare, aduc un plus de lejeritate şi mai mult  coeren  procesului de predare-înv are-
evaluare punând accent pe joc ca metod  de baz  a acestui procedeu. 
 Copiii particip , se implic  atât efectiv cât şi afectiv prin antrenarea unor surse variate 
(experinen e, exersarea analizatorilor, înv area prin descoperire). 
 Integrarea ia ca referin  o idee sau nu principiu integrator care transcede grani ele 
diferitelor discipline şi grupeaz  cunoaşterea în func ie de noua perspectiv , respectiv tema. 
 Activit ile integrate vor fi cele prezente în planificarea calendaristic , proiectate conform 
planului de înv mânt, orarului, sus inute de experien a cadrului didactic. 
 Con inuturile au un subiect comun sau urmeaz  a fi elucidate în urma parcurgerii şi atingerii 
obiectivelor comportamentale avute în vedere. 
 Activit ile se desf şoar  integrat dup  un scenariu elaborat de educatoare, care începe cu 
întâlnirea de grup (povestire, un personaj, o întâmplare). 

Activit ile integrate pot fi desf şurate dup  scenarii zilnice cu generice distincte, care 
reunesc activit i comune şi la alegere, dar din zona respectiv , sau prin scenarii în care se l rgesc 
fragmentele de activit i dintr-o s pt mân , cu generice de zi, respectând tema şi subtema 
s pt mânii. 
 Scenariul ajut  şi orienteaz  copiii s  opteze pentru diverse centre care ofer  posibilitatea 
alegerii domeniilor de înv are şi a materialelor. 
 Înv area integrant  se reflect  cel mai bine prin predarea tematicii (integrarea 
con inuturilor) care sprijin  dezvoltarea concomitent  a unor domenii în loc s  se concentreze pe un 
aspect izolat, lucru nefiresc pentru dezvoltarea copilului. 
 Predarea tematicii propune integrarea diferitelor discipline prin elaborarea unei idei 
interesante care se leag  de mai multe domenii. 
 Asigurând un ambient educa ional adecvat, estetic, func ional, acordând importan  atât 
climatului, cât şi con inutului, înv area r mâne stimulativ , copiii având sentimentul de siguran , 
sim indu-se încuraja i s -şi foloseasc  capacit ile la maximum, abordând o abilitate cognitiv  
puternic . 
 Situa iile de înv are în activit ile integrate, prin cooperare aduc un plus în antrenarea 
copiilor prin: 



- oferirea posibilit ilor copiilor de a utiliza şi rela iile interpersonale (atrac ie, prietenie, sprijin 
reciproc, colaborare, empatie, aspira ii) în rezolvarea unor sarcini de înv are, pe lâng  alte teme de 
colaborare (vizite, activit i în cercuri); 
- solicitarea grupului fie la rezolvarea unor sarcini comune pentru toate grupurile formate în grupa 
de copii (cu sau f r  sprijinul educatoarei), fie la rezolvarea subsarcinilor derivate din cea general , 
echivalente ca dificultate întâi, apoi cu sintetizarea lor. 
În ambele situa ii, fiecare copil lucreaz  independent, individual, într-un timp 
dat, urmând dezbaterea rezolv rii la nivelul grupului, adoptarea unei solu ii comune care va fi 
comunicat  grupei, de c tre copilul desemnat. 
 Integrarea este o manier  de organizare oarecum similar  cu interdisciplinaritatea, în sensul 
c  obiectivele înv rii au ca referin  nu o categorie de activitate, ci o tematic  unitar ,  comun  
mai multor categorii. Dar nu trebuie s  facem confuzii între cele dou  concepte şi s  identific m 
interdisciplinaritatea (ca o component  a mediului pentru organizarea cunoaşterii) cu integrarea (ca 
o idee sau un principiu integrator, care rupe hotarele diferitelor categorii de activit i şi grupeaz  
cunoaşterea în func ie de tema propus  de educatoare, ori de copii).Integrarea ca sintagm  este 
explicat  ca revenirea în aceeaşi activitate, a mai multor activit i de tip succesiv care conduc la 
atingerea obiectivelor propuse, la însuşirea con inuturilor la realizarea în practic  a proiectului 
didactic propus. 
 Creativitatea în stilul de munc  a cadrelor ine de factorii psiho-pedagogici şi reflect  un 
cuantum de capacit i specifice şi generale. 
 

Capacit i generale: 
1. Voca ia profesional : predispozi ii, aptitudini literare, muzicale, artistice, sim ul 

nout ii; 
2. Erudi ia:  posedarea unui larg şi bogat orizont cultural în diferite ramuri-  art , filozofie, 

psihologie, etc. 
- Pasiunea pentru literatur  şi art ; 
- Structuri fizice şi psihice cognitive, afective, motiva ionale, predominarea semnificativului spre 
satisfacerea solicit rilor copiilor (elevi, discipoli). 
 

Capacit i speciale: 
- Capacitatea intelectual ; 
- Posibilitatea cadrului didactic de a reac iona şi de a se adapta la nivelul diferen ial al copiilor; 
- Posibilitatea de a coopera cu eficien  în cadrul activit ilor teoretice şi practice în scopul 
asimil rii cunoştiin elor, al form rii priceperilor şi deprinderilor necesare; 
- Iscusin a de a-i captiva pe copii, de a le trezi şi satisface interesul de cunoaştere; 
- Capacita i docimologice: evaluarea real  obiectiv , a nivelului de dezvoltare a cunoştin elor şi 
aptitudinilor copiilor; 
- Capacitatea de generalizare a experien ei personale. 

Ridicarea poten ialului creativ al copiilor începe de la munca creatoare a cadrului didactic 
(pentru aceasta sunt necesare cunoştin e multilaterale, eficien  de munc  şi o bun  preg tire). 
 Ingeniozitatea indic  spiritul inventiv de ini iativ , calit i indispensabile creativit ii în 
activit ile integrate. 
 Însuşirea de a fi ingenios se impune ca un semn al unei min i agere, capabile s  g seasc  
solu ii în cele mai complicate şi surprinz toare împrejur ri.Ingeniozitatea permite evitatea 
stereotipurilor. 
 În cadrul activit ilor integrate, educatoarea hot r şte atmosfera şi tonul clasei, personific  
acele calit i pe care doreşte s  le reg seasc  la copii, comunic  entuziasmul ei copiilor, face 
procesul de înv are interesant. Trebuie s  existe un echilibru între ce ofer  educatoarea şi ce 
doreşte copilul, pentru a realiza cu succes obiectivele propuse. 



 De re inut este faptul c  preşcolarii trebuie s  înve e într-o manier  integrat ,fiecare etap  de 
dezvoltare fiind strâns legat  de cealalt .Activit ile integrate sunt oportune în acest sens, prin ele 
aducându-se un plus de originalitate din partea preşcolarilor. 

Rezultatele au dovedit c  utilizarea unor metode active în acest sens conduc la sporirea 
eficien ei muncii didactice a educatoarei prin impulsionarea capacit ii copilului de aplicare a 
transferului de idei. 
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62. EDUCAREA COPIILOR PRIN INSTRUMENTELE ARTEI  – DRAMATIZARE  
 

Prof. Popa Liliana/Balan Adela 
Gr dini a cu P.P. NR.17 Vaslui 

 
Educarea copiilor prin instrumentele artei dramatice, este o tehnic  care urm reşte 

dezvoltarea personal , integrarea şi bun starea individual  şi colectiv . 
Scopul este prezentarea modalit ilor de optimizare a procesului de educare a limbajului şi a 

comunic rii preşcolarilor cât şi a dezvolt rii emo ionale a acestora prin dramatizare, contribuind  la 
creşterea nivelului calit ii serviciilor de educa ie, stabilirea unor procese de socializare şi integrare 
tot mai complexe a copiilor preşcolari. 

Obiective cu caracter intern şi personal: 
•  S  înve e s  rela ioneze în cadrul unui grup de lucru; 
•  S  dep şeasc  obstacole psihologice: inhibi ii, temeri, incertitudini, ruşine; 
•  S -şi dezvolte autocontrolul şi încrederea de sine; 
•  S  fie mai creative; 
•  S  devin  mai responsabili fa  de grup şi fa  de rezultatul final; 

Obiective cu caracter tehnic: 
 Înv area şi însuşirea elementelor simple de tehnici teatrale: recitare, canto, dans şi activit i 
corelate. 
 Exersarea dic iei prin exerci ii simple. 
 Realizarea unei dramatiz ri. 

Dramatizarea implic  imitare, mişcare, respira ie, muzic , dic ie.  
MIŞCARE  
Mişcarea şi interpretarea merg mân -n mân . Fiind sus inut  de exprimarea celor care le 

joac , personajele câştig  mişcare din cuvintele spuse. În desf şurarea jocurilor, a exerci iilor fizice 
am urm rit s  atingem urm toarele obiective: 
 Dezvoltarea sensibilit ii kinestezice; 
 Consolidarea conceptelor de schem , imagine şi conştiin  corporal; 
 Dezvoltarea percep iei vizuale (form , culoare, m rime, direc ie, pozi ii); 
 Dezvoltarea percep iei auditive; 
 Îmbog irea coordon rii ochi-mân  şi a coordon rii dinamice a mâinilor în raport cu obiecte şi 
cu ceilal i; 

Pentru conştientizarea propriului corp pe scen  am realizat,numeroase exerci ii de orientare 
în schema corporal , Mâna stâng  la ochiul (urechea, sprânceana, obrazul, pe piciorul) stâng 
(educatoarea demonstreaz  “în oglind ”); 

Exerci ii de imitare a diferitelor st ri emo ionale, diferitelor forme de mers (copilul plânge, 
ursul este trist mersul piticului, uriaşului, iepuraşului). Copiii au exersat privind în oglind ; 



Antrenarea copiilor aproape zilnic în paşi de dans liber pe ritm de vals, polc , tango, hor , 
samba, etc. Din mişcarea lor liber  de multe ori ne-am inspirat şi le-am introdus în dansurile de la 
serb ri sau pentru diferite concursuri. Prin executarea paşilor de dans, copiii îşi controleaz  
mişc rile segmentelor corporale şi devin conştien i de propriul corp şi de modalit ile de exprimare 
prin mişcare.  

Copiii care au reuşit mai bine s  imite o mişcare au devenit “exper i” şi au repetat cu 
partenerii lor – copiii înva  mai uşor de la al i copii. 

Mişcarea scenic , chiar înainte de a fi pus  în scen , este gândit . Exerci iul este o reflec ie 
fizic  asupra sinelui. Un monolog. Pe de alt  parte, jocurile sunt legate de expresivitatea corpului 
care trimite şi primeşte mesaje. Copiii care conştientizeaz  pozi ia, în cadru spa ial scenic, a 
propriului corp şi a corpului celorlal i devin mai integra i în jocul scenic, mai încrez tori în sine, 
mai conştien i de sine (de la a atinge la a auzi, de la a privi la a vedea, de la a auzi la a asculta). De-a 
lungul anilor am observat c  dac  antren m copiii de la trei ani în astfel de exerci ii şi jocuri de 
mişcare, ei nu mai tr iesc complexul de ruşine al corpului propriu la vârste mai mari.  

De aceea este foarte important ca preşcolarii s  se orienteze în schema corporal , s  ştie cum 
s  coordoneze segmentele corpului şi astfel vor cunoaşte şi se vor raporta mai uşor la corpul 
partenerilor de joc scenic.  

Atingerea valorii formative a jocului, aten ia fa  de corp şi fa  de psihomotricitatea 
înn scut  pe care orice copil o are, sunt şi ele puncte de interes pentru activitatea noastr .  

 În astfel de jocuri, de exerci ii fizice, în roluri din dramatiz ri antren m copiii cu intelect de 
limit  deoarece am observat c  se descurc  bine în aceste roluri şi sunt foarte bucuroşi de implicarea 
lor în acea dramatizare (ridiche, câine, cireş, copac, etc) 

Atitudinile şi reac iile celor f r  dizabilitate joac  un rol central în modelarea conceptului de 
sine şi în definirea posibilit ilor unui individ poten ial dis abil.  

Am subliniat deja importan a expresivit ii corporale pentru a interpreta un rol. Prin 
intermediul corpului nostru vorbim, spunem, trimitem mesaje, exprim m sentimente. Mai jos sunt 
exerci ii care ajut  la c utarea şi descoperirea a noi oportunit i corporale şi care urm resc 
stimularea corpului pentru a încerca noi oportunit i expresive. 

IMPROVIZA IE EMO IONAL  
Totul contribuie la expresivitatea personajelor. Pentru a interpreta un personaj, copiii, prin 

imita ie, înva  s -şi pun  la dispozi ie întreaga fiin . Preşcolarii înva  s  recreeze sentimente, s  
comunice publicului emo iile pe care personajele le exprim  şi pe care “micii actori” trebuie s  le 
simt . Dac  cei în cauz  nu cred în ceea ce fac, nimeni nu o va face. Este necesar ca preşcolarii mari 
s  înve e cât de cât s  g seasc  în întregul lor for interior sentimentele care, chiar în acel moment, 
sunt necesare personajelor pe care ei interpreteaz , adic  abilitatea de a gândi cum este s  fii în 
locul unei persoane diferite de tine însu i. 

Încet, încet copilul înva  s  se implice global în jocul dramatizat la nivel cognitiv, social şi 
emo ional f r  prea mare conştientizare, mai mult prin imita ie. Îi invit m s  se gândeasc  la o 
tem , la o emo ie etc.  

Prin dramatizare, copiii experimenteaz  ocazia de a juca, de a vorbi împreun , de a încerca 
ceva concret prin activit i colective şi stimulante. De aceea sentimentele şi emo iile sunt 
elemente substan iale ale dramaturgului. 

DIC IE 
„Vocea fiin ei umane este apologia muzicii” (Friedrich Nietzsche). Mişcarea şi interpretarea 

se potrivesc foarte bine cu vocea, ai c rei servitori credincioşi sunt. Vocea este produsul a dou  
for e opuse: una dat  de coloan  de aer respirator direc ionat  de jos şi cealalt  de corzile vocale. 
Elemente specific legate de folosirea vocii: pronun ie, articula ie şi respira ie se educ  pe parcursul 
exerci iilor şi fr mânt rilor de limb  (s  reproduc  prin imita ie sunete, zgomote, onomatopee, 
recit ri ritmice etc) 

Pentru o interpretare cât mai bun  a unui rol dintr-o dramatizare este necesar ca preşcolarii 
s  participe la exerci ii şi jocuri de gimnastic  facial , de exersare a laturii fonetice a vorbirii, 



exerci ii de dic ie şi de respira ie. Cu cât se încep mai de timpuriu aceste exerci ii, cu atât 
preşcolarii se vor exprima mai corect sub aspect fonetic, lexical şi fluen a vorbirii are de câştigat.  

MUZICA 
Are un impact senzorial, emo ional şi direct important asupra publicului, deoarece poate 

ajuta la surprinderea atmosferei, a unui personaj şi a unei loca ii. În dramatizare muzica folosit  c  
interpretarea unor cântece în timpul desf şur rii sau pentru introducerea şi scoaterea decorului, a 
personajelor sau ca fond muzical pe toat  durat  spectacolului are rol s  uimeasc , s  impresioneze 
şi s  implice publicul în ac iunea de pe scen , s  dinamizeze jocul scenic, s  p streze vie aten ia 
celor care ascult . 

Obiective individuale: 
 S -şi dezvolte „ascultarea” de sine, a celorlal i şi a mediului înconjur tor; 
 S -şi dezvolte percep ia spa ial  a sunetului; 
 S  poat  distinge tr s turile şi diferen ele dintre diferite ritmuri şi sunete; 

DECOR 
Orice dramatizare presupune şi elemente de decor. Pentru preşcolari trebuie s  existe un minim 
decor deoarece copiii se pot “pierde” în aglomerare. Multe elemente de decor le realiz m cu 
preşcolarii: grajdul, bordeiul, soba, din “Prostia omeneasc ”. Cortina are o mare importan  pentru 
copii. 

FINALIZARE 
Feedback activit ilor de dramatizare se poate realiza prin descrierea de c tre preşcolari a 
impresiilor despre ce au f cut, au sim it prin cuvinte sau, mai simplu prin desen.  
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63. GR DINI A - LOCUL DE UNDE COPIII ÎNVA  S  CUNOASC  LUMEA 
 

Prof.înv.pre c. Popovici Carmen - Florentina 
Gr dini a Nr. 185, Sector 5, Bucure ti 

 
 
 “S  nu-i educ m pe copiii noştri pentru lumea de azi. Aceast  lume nu va mai exista când 
ei vor fi mari şi nimic nu ne permite s  ştim cum va fi lumea lor. Atunci, s -i înv m s  se 
adapteze.”          
                                                                              (Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 
 A a vreau s  cred, c  gr dini a, este unul din acele locuri în care copiii vin i încep s  
cunoasc  lumea. Ei sunt cei pe care îi ve i z ri asemeni altor colegi de la alte grupe, venind în 
fiecare diminea  de mân  cu mama, tata sau unul din bunici. Aici îi a teapt  doamnele educatoare 
de la grup . De cum p esc pragul clasei, uit  de toate sup r rile pentru c  pe rafturile dulapurilor îi 
întâmpin  zâmbitoare juc riile, jocurile multicolore i Calendarul naturii, ce le face ziua din 
gr dini cât mai placut . 



 Astfel, împreun  cu doamnele educatoare, copiii c l toresc în lumea basmelor, fac diverse 
experien e, tot aici au descoperit i lumea minunat  a culorilor i au înv at o mul ime de cantece i 
poezii pe care apoi le-au spus i celorlalti cu diferite ocazii. 
 ... i multe alte lucruri s-au întâmplat i se vor întâmpla dar un lucru e sigur: cine vine la 
gr dini  zi de zi nu se va plictisi. Astfel toate lucrurile înv ate se pot verifica sau consolida în 
nenumarate plimb ri i vizite. 
 A a a fost i vizita la I.S.U, când la invita ia unui domn ofi er, am participat la o actiune 
desf urat  de pompieri. Aici am putut vedea cum se desf oar  o alarm , cât de rapizi i serio i pot 
fi ace ti oameni. Bucuria a fost i mai mare c  au putut observa diversele aparate de care au nevoie 
pompierii în timpul interven iilor. 
 Dar activitatea pre colarilor nu se rezum  numai la desf urarea de activit i zilnice în 
gr dini  sau diverse vizite. Ea este mult mai complex . 
 Astfel datorit  unei colabor ri permanente care s-a concretizat într-un parteneriat Gr dini  - 
Familie am putut s  ne implic m într-o multitudine de activit i. 
 Sus inerea financiar  a p rin ilor i preg tirea la clas  ne-a dat posibilitatea s  ne înscriem la 
nenum rate concursuri demarate la nivel interna ional, na ional, jude ean/interjude ean, la care am 
ob inut foarte multe diplome cu premiul I, II sau III. 
 Tot aici am organizat i prima serbare unde l-am primit pe Mo  Cr ciun i unde  al turi de 
p rin i i bunici ne-am bucurat de darurile primite. 
 Mamelor le-am f cut un dar nepre uit atunci când în complicitate cu doamnele educatoare 
am preg tit un frumos program pentru ziua de 8 Martie. Nu au lipsit muzica i dansul, acestea fiind 
activit i iubite de copii i care îi ajut  s  se dezvolte armonios. i pentru ca am înv at s  dans m 
pe toate ritmurile, am participat la Olimpiada Na ional  a Sportului colar, faza jude eanala care am 
luat locul I cu dansul sportiv „Bacheata„. 
 Am fost ”echipa verde„ care reprezenta gr dini a la Concursul Na ional ” coli pentru un 
viitor verde - Edupet 2012„. Concursul a fost lec ia eco pentru con tientizarea problemelor de 
mediu generate de de eurile din plastic (ambalaje tip PET) i educarea copiilor în spiritul unui 
comportament prietenos fa  de mediu. Astfel, am adunat pet-uri, le-am compactat i am predat pet-
urile semireciclate la centre de colectare, în vederea introducerii lor în circuitul de reciclare. 
Ambalajele PET, ca toate materialeleplastice, nu sunt biodegradabile. Ele rezist  sute de ani i 
agreseaz  natura poluând spa iile publice, p durile, râurile. Trebuie s  com tientiz m impactul 
negativ pe care le au pet-urile asupra calit ii mediului i s  profit m de singura lor calitate, i 
anume c  pot fi reciclate. 
 Facem lucruri mari, dar tot copii suntem i iubim joaca. Ne juc m la gr dini , dar locul 
nostru preferat este ”Clubul veseliei”. Acolo este amenajat pe gustul nostru i ne putem juca la 
libera alegere, jocuri de rol, jocuri de mas , jocuri de construc ii i mai ales jocuri de mi care.  
 Prin activit ile educative desf urate atât în gr dini , cât i în afara ei, în activit ile 
extra colare, am reu it pe parcursul fiecarui an petrecut de copil în gr dini , s -i integr m în cadrul 
grupului pe micu i, s  socializeze mai mult, s  se joace împreuna. Nu a fost u or, fiecare an a fost 
greu, dar plin de împliniri i satisfac ii.  
 
 

64. PROIECTUL DE PARTENERIAT- O MODALITATE DE DEZVOLTARE  
A ABILIT ILOR SOCIALE ALE COPIILOR CU CES 

 
Profesor consilier şcolar Anca Olariu 

Profesor înv mânt primar Alexandru Pârli eanu 
Liceul Tehnologic”Ovid Densuşianu”C lan  

 
Ca fiin  social , omul este dependent de ceilali oameni. Aceast dependen înseamn, de 

fapt, ajutor, posibilitatea de a comunica şi coopera. Acest lucru d  naştere sentimentului de 
apartenen  şi solidaritate uman  precum şi la sentimentul de securitate al individului. Întâlnim 



pretutindeni persoane cu dizabilit i. Perceperea lor social  nu este întotdeauna constant ; ea 
variaz  de la societate la societate, furnizând semnifica ii diferite, în func ie de cultura şi de valorile 
promovate.  

Ce se crede despre persoanele cu dizabilit i? Mul i oameni au reticen e fa  de acestea 
deoarece au o concep ie greşit  despre ele. Şi ele sunt oameni ca şi ceilal i: unii dependen i, al ii 
independen i; unii lideri, al ii persoane obişnuite; unii boga i, al ii s raci; unii graşi, al ii slabi etc. 
Ca orice persoan , ei sunt produsul unic al eredit ii lor şi al mediului şi sunt indivizi.  

În majoritatea cazurilor, societatea este influen at  de stereotipuri în raport cu aceşti oameni. 
Aceste stereotipuri se formeaz  pe parcursul întregii vie i a omului. Schimbarea mentalit ii ine de 
schimbarea convingerilor. Convingerea este un element constant, esen ial al vie ii, care determin  
ac iunile spontane. 

Educa ia actual  se adreseaz , în mod special, intelectului copilului şi într-o m sur  mult 
prea mic  sensibilit ii acestuia. F r  sensibilitate, ştim c  omul nu poate în elege semnifica ia vie ii 
ca întreg. Prin educa ie, copilul trebuie s  se descopere şi s  se creeze pe sine ca fiin , capabil  s  
primeasc  şi s  d ruiasc .. 

Copiii noştri sunt ai noştri tot timpul. Şi atunci când ob in note mari şi atunci când îi înv m 
cunoştin e minime. Şi atunci când ob in diplome pentru performan e şi atunci când au insuccese. 
Drumul cum s  treac  cu fruntea sus prin via  trebuie s  îl înve e to i, dar pentru cei afla i în 
dificultate (pentru ei, elevii cu cerin e educative speciale), secretul reuşitei const  în programul de 
recuperare, integrare, stimulare, valorizare, socializare.  

Copiii cu CES fac parte din societatea noastr , aceştia mai mult decât ceilal i copii au nevoie 
de o permanent  socializare şi colaborare cu al i copii pentru asigurarea integr rii sociale a lor. Prin 
contactul direct cu elevii din alte institu ii şcolare şi prin participarea al turi de ei la diverse 
activit i se realizeaz  diminuarea izol rii şi înl turarea, în mare m sur , a tendin elor de 
agresivitate, contribuind la îmbun t irea modului lor de via . Tendin a de a crea şi sprijini cadrul 
necesar integr rii sociale şi societale a copiilor cu dizabilit i este cu cât mai activ , cu atât mai 
eficient , argumentul suprem constituindu-l beneficiile psihosociale ale incluziunii, aceasta 
facilitând asumarea de roluri sociale proprii în comunitate şi stabilirea de rela ii sociale.  

Crearea unor parteneriate între şcoal , familie şi comunitate dar şi între diverse institu ii 
şcolare, presupune succesul elevilor la şcoal  şi mai târziu în via . Atunci când p rin ii, elevii şi 
ceilal i membri ai comunit ii se consider  unii pe al ii parteneri în educa ie, se creeaz  în jurul 
elevilor o comunitate de suport care începe s  func ioneze.  

"Unde-s mul i, puterea creşte" spune înv tura popular  şi numai prin unirea efortului 
p rin ilor, cadrelor didactice, a şcolii şi a comunit ii se poate face o mai bun  integrare a copiilor 
cu CES. 

         Prin proiectele de parteneriat cu alte institu ii şcolare, am urm rit: 
-stabilirea rela iilor de prietenie între elevii implica i în proiect; 
-facilitarea rela ion rii, a comunic rii între persoane, socializând individul şi ameliorând 

comportamentul; 
-familiarizarea elevilor cu mediul social din afara şcolii; 
-l rgirea cercului de prieteni, în vederea unei mai bune adapt ri sociale a copiilor: 
-stimularea activit ii în grup prin realizarea unor lucr ri/colaje;                 
-realizarea unor activit i de abilitare manual , de grafic  şi pictur  comune cu al i copii din 

alt  şcoal , înlesnindu-se gradul optim de adaptare şi acceptare a copiilor cu dizabilit i în 
comunitate; 

-încurajarea formar rii unor conduite de via  civilizat , asimilarea unor norme uzuale de 
comportament şi respectarea codului bunelor maniere; 

    -dezvoltarea rela iilor de parteneriat între şcoli . 
Finalit i aşteptate:  
-dezvoltarea însuşirilor pozitive ale personalit ii copilului cu dizabilit i; 
-formarea unor abilit i de socializare şi rela ionare cu cei din jur; 
-valorificarea şi valorizarea eficient  a resursei umane; 



-formarea capacit ii copiilor de a coopera în cadrul unei activit i, de a oferi şi de a primi 
sprijin; 

-optimizarea personal  ce permite fiec ruia s  se autodescopere şi s  se autocreeze prin 
întâlnirea cu cel lalt; 

-cultivarea sentimentului accept rii necondi ionate, al siguran ei şi al încrederii în sine; 
-formarea motiva iei pentru activit i în cadrul grupului; 
-valorizarea copiilor cu dizabilit i pentru a le induce sentimentul de utilitate; 
-implicarea cadrelor didactice în dezvoltarea practicilor de educa ie incluziv  în şcoli. 
De asemenea, au fost desf şurate o serie de activit i de intercunoaştere, jocuri interactive de 

socializare vizând comunicarea, colaborarea, combaterea discrimin rii, a stereotipiilor pornind de la 
ideea c  respingem ceea ce nu cunoaştem, primul pas spre integrare fiind cunoaşterea celui de lâng  
tine şi valorizarea. 

Nevoilor de adaptare copiilor cu dizabilit i li se adreseaz  aşadar educa ia nonformal , ea 
fiind, aşa cum spunea C. Cucoş: „o cale de ajutor pentru cei care au resurse mai mici de a accede la 
o şcolarizare normal : s raci, izola i, tineri în deriv , persoane cu nevoi speciale”. 

Educa ia nonformal  este important  prin urm toarele avantaje pedagogice: 
•  este centrat  pe cel ce înva , pe procesul de înv are, nu pe cel de predare solicitând în 

mod diferen iat participan ii, 
• dispune de un curriculum la alegere, flexibil şi variat propunându-le participan ilor 

activit i  diverse şi atractive, în func ie de interesele acestora, de aptitudinile speciale şi de 
aspira iile lor, 

• creeaz  ocazii de petrecere organizata a timpului liber, într-un mod pl cut, urm rind 
destinderea şi refacerea echilibrului psiho-fizic, 

• este  nestresant , oferind activit i pl cute şi scutite de evalu ri riguroase, în favoarea 
strategiilor de apreciere formativ , stimulativ , continu , 

•  r spunde cerin elor şi necesit ilor educa iei permanente. 
Competen ele şi atitudinile dezvoltate elevilor în cadrul înv rii nonformale includ: 

competen e interpersonale, capacitatea de lucru în echip , încrederea în sine, disciplina, 
responsabilitatea, coordonare şi organizare, capacitatea de a rezolva probleme practice. Întrucât 
aceste competen e au relevan  crescut  în dezvoltarea personal  a individului, contribuind 
deopotriv  la participarea activ  în societate, acestea ar trebui s  fie complementare celor 
achizi ionate prin educa ia  formal .  

În cazul educa iei nonformale accentul este pus pe înv area prin ac iune, înv area de la 
egali şi activitatea voluntar , mai degrab  decât înv area unor cunoştin e din manuale şi alte surse 
scrise de înv are. Întrucât educa ia  nonformal  se bazeaz  pe oferirea de situa ii de via  real , 
care nu pot fi reproduse în clas , institu iile de educa ie formal  ar trebui s  coopereze cu furnizorii 
de educa ie  nonformal  pentru a dezvolta activit i extracurriculare, combinând cunoştin ele şi 
metodologiile specifice ambelor tipuri de educa ie, dar respectând principiile educa iei nonformale. 

Mai jos sunt cateva exemple de activit i utilizate pentru dezvoltarea abilit ilor sociale ale 
elevilor cu dizabilit i. Abilitatea social  este definit  drept capacitatea de a ini ia şi între ine rela ii 
personale, de a fi accepta i si de a ne integra în grupuri, de a ac iona eficient ca membri ai unei 
echipe.  

Prin dezvoltarea abilit ilor de comunicare şi rela ionare interpersonal , putem preveni 
sc derea performan elor şcolare, problemele emo ionale şi de comportament, dificult ile de 
adaptare social . 

- “tehnica ziarului vorbitor”, prin care se cere elevilor la începutul unei ore s -şi exprime 
sentimentele produse de ziua respectiv  ac ionând asupra unui ziar pe care l-a primit de la 
profesor;astfel, ruperea ziarului poate desemna sentimente de frustrare acumulate de elev.  

-“grupurile zumz itoare”: elevii sunt împ r i i în grupe de câte patru persoane pentru a le 
permite si celor mai timizi s s -şi exprime opiniile. Rezultatele muncii în echip  vor fi prezentate de 
un singur elev, f r  a se nominaliza elevii care au avut o anumit  idee. 



La început prezentarea o vor face elevii care nu au probleme de comunicare; pe m sur  ce 
elevii se vor  

familiariza cu aceast  tehnic , sarcina prezent rii rezultatelor finale va reveni si celor mai 
timizi. 

-tehnica “Obiecte g site”: Este o tehnic  produc toare de amuzament şi energie, contribuind 
la dezvoltarea abilit ilor de comunicare şi negociere. Se va cere elevilor ca timp de câteva minute 
s  ias  din clas  şi s revin  aducând cu sine un obiect pe care l-au g sit în afara clasei. Ei au sarcina 
de a prezenta cât mai frumos obiectul respectiv şi, chiar mai mult, s  conving  înv torul s  îl 
cumpere. 

-“ochelarii vorbitori”: Elevii sunt aranjai în cerc. O pereche de ochelari de soare va trece pe 
rând de la unul la cel lalt. Unul dintre copii începe jocul purtând ochelarii. Vecinul din partea 
dreapt  spune: “Ochelari, ochelari, spune i ce vede i,Spune i ce v  place mai mult la mine.” 

Cel care poart  ochelarii trebuie s  r spund  în numele lor. Va spune un lucru frumos, bun 
despre cel care a recitat versurile, apoi va trece ochelarii vecinului din partea stâng . Jocul continu  
pân  ce to i membrii cercului vor lua parte la el. 

-“mângâierea îngerilor” (pe un fond muzical adecvat, copiii aşeza i pe dou  rânduri fa  în 
fa , având roluri de îngeri ating colegul care trece  încet, cu ochii închişi, prin  culoarul  rândului 
format. Prin atingere, copiii  transmit colegului  gânduri  de afec iune, precum un înger. Prin acest 
exerci iu – joc se  urm reşte coeziunea clasei,  respectul fa  de ceilal i, echilibru individual psihic). 

-„desenul grupului” (realizarea unui desen în grup, pe o coal  mare de hârtie, cu men iunea 
ca fiecare s -şi aleag  un loc pentru a desena ce doreşte, astfel încât to i s  dispun  de un spa iu 
pentru desen în mod egal. Prin acest exerci iu se urm reşte libertatea de manifestare, colaborarea cu 
colegii de grup, antrenarea r bd rii şi respectarea   regulilor de  grup). 

-„rota ia desenelor”(copiii aşeza i în jurul unei mese, vor desena timp de 3-5 minute pe foile 
primite ce doresc. La comanda Stop! elevii vor da foaia colegului din dreapta care va desena ce 
doreşte timp de 5 min. Desenele se vor roti de la un coleg la altul, pân  vor reveni elevului –
posesor. Prin acest exerci iu se urm reşte dezvoltarea abilit ilor de rezolvare a problemelor şi 
conflictelor, respectul fa  de colegii de grup, dezvoltarea creativit ii). 

Într-o şcoal  a diversit ii, educa ia trebuie s  pun  accentul nu numai pe împ rt şirea unor 
noi modele de socializare şi de percep ie a propriei persoane, ci şi s  faciliteze acceptarea unor 
diverse moduri de via , situa ii, puncte de vedere, etc. 

Într-o lume perfect  deficien a nu reprezint  un impediment, o lips , ci doar o alt  fa  a 
normalit ii. Deseori comunitatea tinde s -i marginalizeze pe cei care sunt altfel. Persoanele cu 
deficien e sufer  nu atât din cauza deficien ei, cât din cauza atitudinii pe care cei din jur o au fa  de 
ea. Nu este suficient s  spunem c  au aceleaşi drepturi, ci trebui s  le oferim şi aceleaşi şanse la 
integrarea în societate. Dac  persoanele cu dizabilit i se str duiesc s  in  pasul cu societatea, oare 
cea din urm  la rândul ei, nu ar trebui s  le ofere şansa de a evolua cât mai aproape de normal sub 
aspect fizic, psihic, personal, profesional şi social?  
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Predarea tradi ional  în sensul în care profesorul ine o prelegere, face o demonstra ie, iar 
rolul elevilor este acela de a urm ri , nu produce înv are decât în foarte mic  m sur . 

Este insuficient pentru înv are dac  în timpul orei elevii doar ascult  explica iile 
profesorului i v d o demonstra ie  f cut  de profesor.Cauza acestui fenomen, ine de însu i 
func ioneaz  ca un DVD sau casetofon. Creierul nu este un simplu receptor de informa ie. 

Creierul func ioneaz  asemenea unui computer, acesta din urm  a fost proiectat i creatdup  
modelul de func ionare al creierului.Pentru ca un computer s  înceap  s  func ioneze trebuie s  
ap s m butonul de pornire.În cazul în care înv toarea este ,,pasiv ”, butonul ,,pornire”, al 
creierului nostru este activat. Unui computer îi este necesar pentru a fi în stare de func ionare de un 
soft adecvat pentru a interpreta datele introduse i creierul nostru are nevoie s  fac  unele conexiuni 
cu ideile ancor  deja cunoscute. Când înv area este,, pasiv ”  creierul  nu face aceste leg turi. Un 
computer nu re ine informa ia procesat  decât dac  ac ion m butonul de,,salvare”.Creierul nostru 
trebuie s  testeze informa ia sau s  o explice altcuiva pentru a o stoca. 

Profesorii î i inund  elevii cu propriile lor gânduri profunde i bine organizate. Profesorii 
recurg prea des la explica ii i demonstra ii de genul ,,hai s - i ar t cum”.Desigur c , prezentarea 
poate face o impresie imediat  asupra creierului, dar în absen a unei memorii excep ionale, elevii nu 
pot re ine prea mult pentru perioada  urm toare.Un profesor, oricât de str lucit orator ar fi, nu se 
poate substitui creierelor elevilor i deci nu poate face activitatea care se desf oar  individual în 
mintea fiec ruia. 

Elevii în i i trebuie s  organizeze ceea ce au auzit i v zut într-un tot ordonat i plin de 
semnifica ii.Dac  elevilor nu li se ofer  ocazia discu iei, a investiga iei, a ac iunii i eventual a 
pred rii, înv area nu are loc. 
 Înv area presupune în elegerea , iar aceasta înseamn  mai mult decât cunoa terea faptelor. 
 Elevii formuleaz  noile cuno tin e prin modificarea i ra ionarea conceptelor lor curente i prin 
ad ugarea de noi concepte la ceea ce cunosc deja. 
 Înv area este mediat  de mediul social în care elevii interac ioneaz  unii cu al ii. 
 Înv area eficient  necesit  preluarea de c tre elevi a controlului asupra propriei înv ri. 
 Transferul,  respectiv  capacitatea de a aplica cuno tin e în situa ii noi este afectat de gradul în 
care elevii înva  pentru în elegere i înva  cu  în elegere. 

Adev rata înv are este aceea care permite transferul achizi iilor în contexte  noi. Este nu 
doar simplu activ , individual activ  ci interactiv .Reciprocitatea este un stimulent al înv rii, când 
ac iunea comun  este necesar , când reciprocitatea este activat  în cadrul unui grup în vederea 
ob inerii unui rezultat, atunci par s  existe procese care stimuleaz  înv area individual  i care 
conduc pe fiecare la o competen  cerut  de constituirea grupului.Gruparea i sarcinile în care 
membrii grupului depind unul de cel lalt pentru realizarea rezultatului urm rit arat  c : 
 -elevii se implic  mai mult în înv are decât în abord rile frontale sau individuale; 
 -elevii odat  implica i î i manifest  dorin a de  împ rt i celorlal i ceea ce experimenteaz  iar 
aceasta conduce la noi conexiuni în sprijinul în elegerii; 
 -elevii acced la în elegerea profund  atunci când au oportunit i de a explica i chiar preda 
celorlal i colegi ceea ce au înv at. 

În coala centrat  pe elev, profesorul cap t  la prima vedere o ,,oarecare  paloare”,este 
evanescent, c ci, elevul este miezul problemei. Cadrul didactic exercit  roluri cu mult mai nuan ate 
decât înainte. Succesul la clas  depinde de competen ele profesorului de a crea oportunit ile optime 
de înv are pentru fiecare elev. Profesorul ac ioneaz  mereu, dar adecvat i adaptat nevoilor 
grupului. 

În rândurile urm toare voi prezenta un inventar metodologic interactiv: 



Mozaicul presupune urm toarele etape: 
-Împ r irea clasei în grupuri eterogene de 4 elevi, fiecare dintre ace tia primind câte o fi  de 

înv are numerotat  de la 1 la 4. Fi ele cuprind p r i ale unei unit i de cunoa tere. 
-Prezentarea succint  a subiectului tratat. 
-Explicarea sarcinii care const  în în elegerea întregii unit i de cunoa tere. 
-Regruparea elevilor, în func ie de num rul fi ei primite, în grupuri de exper i: to i elevii 

care au num rul 1 vor forma un grup .a.m.d. 
-Înv area  prin cooperare a sec iunii care a revenit grupului din unitatea de cunoa tere 

desemnat  pentru or : elevii citesc, discut , încearc  s  în eleag  cât mai bine, hot r sc modul în 
care pot preda ceea ce au în eles colegilor din grupul lor original. 

-Revenirea în grupul ini ial i predarea sec iunii preg tite celorlal i membrii. 
-Trecerea în revist  a unit ii de cunoa tere prin prezentare oral  cu toat  clasa    
 
SINELG (Sistemul Interactiv de Notare pentru Eficientizarea Lecturii i Gândirii) 
Ca metod  este tipica pentru etapa de realizare a sensului (înv are, comprehensiune) 
Cuno tin ele anterioare ale elevilor eviden iate prin activit i specifice de evocare se 

folosesc ca baz  de plecare pentru lectur . 
Presupune urm toarele etape: 
-În timpul lecturii elevii marcheaz  în text, cuno tin ele confirmate de text, cuno tin ele 

infirmate, cuno tin ele noi, cuno tin e incerte. 
-Dup  lectur  informa iile se trec intr-un tabel. 
-Informa iile ob inute individual se discut  in grup, apoi se comunic  de c tre grupuri 

profesorului care le centralizeaz  intr-un tabel la tabl . 
 
CUBUL 
Metoda presupune explorarea unui subiect din mai multe perspective.Sunt recomandate 

urm toarele etape: 
-Realizarea unui cub pe ale c rui fe e sunt scrise cuvintele: descrie, compar , analizeaz . 

Asociaz , aplic , argumenteaz . 
-Anun area temei. 
-Împ r irea clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând o tem  de pe fe ele cubului. 
-Descrie: culorile, formele, m rimile  etc.  
-Compar : ce este asem n tor, ce poate fi diferit. 
-Analizeaz : spune din ce este f cut. 
-Asociaz : la ce te îndeamn  s  te gânde ti? 
-Argumenteaz : pro sau contra i enumer  o serie de motive care vin în sprijinul afirma iei 

tale. 
Redactarea final  i împ rt irea ei celorlalte grupe. 
Afi area formei finale la tabl . 
 
Bulg rele de z pad    
Aceast  metod  presupune focalizarea elementelor asupra celor esen iale. Se recomand  

urm toarele etape: 
-Împ r irea grupului în echipe de 7-8 persoane. 
-Enun area temei. 
-Ierarhizarea ideilor. 
 
Discu ia 
Discu ia const  într-un schimb organizat de informa ii i idei. Ea are urm toarele avantaje: 
-Crearea unei atmosfere de deschidere . 
-Facilitarea intercomunic rii i a accept rii punctelor de vedere diferite. 
-Con tientizarea complexit ii situa iilor în aparen  simple. 



-Optimizarea rela iilor profesor –elev. 
-Realizarea unui climat democratic la nivelul clasei. 
-Exersarea abilit ilor de ascultare activ  i de respectare a regulilor de dialog. 
 
Eseul de 5 minute 
Este o modalitate eficient  de a încheia ora, îi ajut  pe elevi s - i adune ideile legate de 

lec ie , d  profesorului o idee mai clar  despre ceea ce s-a întâmplat în acea  or . 
Acest eseu cere elevilor:s  scrie un lucru pe care l-au înv at din lec ia respectiv  i s  

formuleze o întrebare pe care o mai au în leg tur  cu acestea. 
Profesorul strânge eseurile i le folose te pentru planificarea lec iei urm toare. 
 

tiu/ vreau s  tiu/ am înv at 
Cu grupuri mici sau cu întreaga clas , se trece în revist  ceea ce elevii tiu deja despre o 

anumit  tem  i apoi se formuleaz  întreb ri la care se a teapt  g sirea r spunsului în lec ie. 
Pentru  a folosi aceast  metod  se pot parcurge urm toarele etape: 
-Elevii formeaz  perechi i fac o list  cu tot ceea ce tiu despre tema ce urmeaz  a fi 

discutat .În acest timp construi i pe tabl  un tabel cu urm toarele coloane: tiu/vreau s  tiu/ am 
înv at. 

-Cere i apoi câtorva perechi s  spun  celorlal i ce au scris pe liste i nota i lucrurile cu care 
toat  lumea este de acord în coloana din stânga. 

-În continuare ajuta i-i pe elevi s  formuleze întreb ri despre lucrurile despre  care nu sunt 
siguri. Aceste întreb ri pot ap rea în urma dezacordului privind unele detalii sau pot fi produse de 
curiozitatea elevilor. Nota i aceste întreb ri în coloana din mijloc. 

-Cere i-le apoi elevilor s  citeasc  textul. 
-Dup  lecturarea textului, reveni i asupra întreb rilor pe care le-am formulat înainte de a citi 

textul i pe care le-am formulat înainte de a citi textul i pe care le- am trecut în coloana ,,vreau s  
tiu”.Vede i la care întreb ri s-au g sit r spunsuri în text i trece i aceste r spunsuri în coloana ,,am 

înv at”. În continuare, întreba i-i pe elevi ce alte informa ii au g sit în text, în leg tur  cu care nu 
au pus întreb ri la început. 

F r  îndoial  este adev rat c  acela care înva  trebuie s - i construiasc  cunoa terea prin 
intermediul propriei în elegeri i c  nimeni nu poate face acest lucru în locul s u.Dar nu este mai 
pu in adev rat c  aceast  construc ie personal  este favorizat  de interac iunea cu al ii care la rândul 
lor înva .Dac  elevii î i construiesc cunoa terea proprie ei nu o fac singuri. S  nu uit m c  omul 
este fundamental social. 
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66. NOI PERSPECTIVE ÎN ACTIVIT ILE DE CUNOA TERE I PROTEJARE  
A MEDIULUI ÎNCONJUR TOR 
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             Natura, prin frumuse ea şi caracterul s u viu a fost întotdeauna îndr git  de copii, trezindu-
le interesul şi contribuind la dezvoltarea armonioas  a personalit ii lor. 
             Curiozitatea pe care copiii o manifest  fa  de ceea ce îi înconjoar  trebuie men inut  
permanent şi transformat  în dorin a de a afla mai mult şi de a în elege ceea ce se în elege dincolo 
de aparen e. Preşcolarii trebuie sus inu i şi ajuta i s  cunoasc  tainele naturii,pentru a sesiza 



interdependen a şi cauzalitatea fenomenelor. Astfel,evolu ia interioar  a copilului va fi determinat  
de m iestria,tactul şi profesionalismul educatoarei implicate în procesul de predare-înv are. 
            Contactul nemijlocit cu aspectele mediului înconjur tor ofer  copiilor multiple şi noi 
posibilit i de cunoaştere a leg turilor dintre om şi natur ,dintre plante şi animale .Degradarea 
continu  a mediului înconjur tor , care se petrece sub ochii noştri , este un element major şi se 
datoreaz  tocmai interven iei omului în natur  
          De aceea trebuie conştientizat  necesitatea protec iei sale, a ocrotirii vie ii în cele mai variate 
forme ale sale.Orice prilej oferit de activit ile de observare a plantelor şi animalelor 
 ( observ ri spontane,plimb ri, excursii,prezent ri Power Point , lecturarea unor texte inspirate de 
fauna şi flora terestr ,vizionarea şi dezbaterea unor emisiuni TV ) , trebuie folosite pentru a forma o 
gândire intuitiv  şi deductiv  a copiilor în raport cu natura , pentru a le dezvolta dragostea şi 
respectul fa  de aceasta , dorin a de a o ar ta. 
          Astfel, cu ocazia organiz rii unor excursii şi drume ii  în parc,dar şi la Gr dina Botanic  , 
copiii au avut posibilitatea s  cunoasc  şi s  observe direct unele aspecte ale polu rii mediului 
înconjur tor , s  stabileasc  leg turi şi rela ii  ce exist  între plante şi animale.Tot cu aceste ocazii ei 
şi-au dat seama c   pentru a men ine un mediu natural s n tos este nevoie de interven ia fiec ruia 
dintre noi . Subliniind totodat  şi latura civic  , le-am ar tat copiilor  multe locuri cu iarb  c lcat  , 
cu hârtii şi resturi de mâncare aruncate  , au putut observa de asemenea copaci cu crengile rupte sau 
uscate şi multe alte aspecte. 

La întoarcerea în drum spre gr dini  le-am atras aten ia asupra preocup rilor oamenilor de a 
planta în gr dini sau în fa a blocurilor pomi  sau arbori ornamentali , generatori de via  , dat fiind 
faptul c  aceştia  sunt mari consumatori de dioxid de carbon din mediul ambiant. 
        În activit ile de observare a unor plante ( flori,legume,zarzavaturi ) , copiii grupelor mari au 
în eles procesul de fotosintez  , explicat în termeni adecva i. 
        Dup  fiecare observare de acest gen,împreun  cu ei am efectuat mici experien e în urma c rora 
am dedus înfluen a pozitiv  a luminii , c ldurii , apei  asupra plantelor ,demonstrând în acelaşi timp 
efectul distrug tor al unor substan e poluante asupra acestora. 
        Îmbinând sistematic jocul cu activitatea didactic  şi munca , satisfacem în acelaşi timp nevoia 
de  mişcare şi de conoaştere a copilului.Astfel, copii grupelor mari au fost antrena i s  îndruma i în 
realizarea unor  pliante cu p s ri şi animale domestice,animale s lbatice , plante  
      Pentru sectorul  ,, Jocuri de mas  ’’ , a fost realizat  ,,Hora florilor ’’ .Desf şurarea activit ii 
,,Micii gr dinari ’’ , a dat posibilitatea copiilor s  în eleag   atât etapele de dezvoltare a unei flori , 
cât şi munca de îngrijire acordat  acesteia pentru a creşte şi supravie ui. 
         Pentru a familiariza copiii cu mediul de via  al unor înot toare (peşti ) am amenajat în sala de 
grup  dou  miniacvarii.Astfel ei au avut posibilitatea s  cunoasc  şi s  în eleag  mediul de via  , 
hrana şi o serie de curiozit i , care nu puterau fi satisf cute printr-o activitate simpl  de observare. 
 Este bine s  observ m anumite caracteristici ale insectelor , p s rilor şi animalelor.Aceste 
obiective le-am realizat  prin scurte povestiri,poezii,ilustra ii , filme,jocuri,plimb ri,observ ri 
spontane.Pentru a sesiza şi a cunoaşte leg tura dintre plante şi animale în natur  - lan  trofic -am 
decupat şi am lipit pe cutii de chibrituri imagini cu plante ,insecte,p s ri alc tuind cu acestea o 
piramid  trofic  , pe care copiii au numit-o ,,scar  cu trepte ’’ .Distrugând una din trepte , ei au 
în eles c  în felul acesta se contribuie ori la distrugerea celorlalte,ori la înmul irea excesiv  a unora 
dintre ele. 
      Alte  activit i propuse în scopul cunoşterii mediului înconjur tor de c tre preşcolari : 
-teatru de p puşi cu diferite teme: ,, apul,lupul şi vulpea’’, ,, G inuşa cea mo at ’’ . 
-activit i gospod reşti  : ,,Facem cuiburi pentru p s rele’’ , ,, Îngrijim animalele ’’.  
-ghicitori ilustrate  despre fenomene ale naturii ; 
-jocuri din folclorul copiilor : Melcul, Soarele , Curcubeul . 
        Prin educa ia ecologic  urm rim insuflarea respectului pentru natur , formarea unor deprinderi 
de ap rare şi p strarea a mediului înconjur tor.Dup  activit ile desf şurate în acest an şcolar, 
interesante au fost viziunile copiilor asupra aspectelor,materializate în întreb rile adresate,în 
dialoguri . Modalit ile de formarea a unei gândiri ecologice şi a unor atitudini pozitive fa  de 



protec ia mediului înconjur tor sunt multiple şi variate, depind în mare m sur  atât de imagina ia 
educatoarei, cât şi de preg tirea şi instruirea acesteia în domeniul respectiv şi nu în ultimul rând de 
particlarit ile de vârst  ale copilului. 

BIBLIOGRAFIE: Elena Oprea, Revista educa ia ecologic , Ed.Radical ,1997,  p.27 . 
 
 
67. IMPORTAN A UTILIZ RII METODELOR DIDACTICE MODERNE ÎN PREDAREA 

MATEMATICII LA PRE COLARI 
 

Educatoare Vleju Niculina 
coala Gimnazial  Timi e ti 

 
 Metodele de înv mânt reprezint  c ile, modalit ile, procedeele, tehnicile şi mijloacele 
adecvate pentru desf şurarea procesului instructiv, sunt mijloace prin care se formeaz  şi se 
dezvolt  priceperile şi deprinderile copiilor, dar şi capacitatea acestora de a utiliza roadele  
cunoaşterii  în aşa fel încât s -şi formeze şi s -şi dezvolte personalitatea. 
Metoda didactic  este o cale, o modalitate de realizare a procesului instructiv-educativ, ca ansamblu 
de reguli, principii, norme, procedee şi mijloace prin care se asigur  rela ia predare înv are în 
scopul atingerii unor obiective. 
 Metodele didactice îndeplinesc mai multe func ii: func ie cognitiv , deoarece reprezint  o 
cale de acces a copiilor spre cunoaştere; o func ie formativ-educativ , deoarece ele contribuie la 
dezvoltarea unor procese psihice şi fizice, deprinderi intelectuale, atitudini, sentimente, 
comportamente, capacit i; func ie motiva ional , având capacitatea de a suscita curiozitatea şi de a 
activiza elevul (preşcolarul); func ie instrumental , deoarece mijlocesc atingerea obiectivelor; o 
func ie normativ  - metodele ne arat  cum trebuie s  se predea şi s  se înve e pentru a se atinge 
obiectivele. 
 O înv are interactiv  este o metod  de acumulare practic  a informa iei, cu sprijinul unor 
instrumente interactive. În mediile educa ionale dezvoltându-se o nou  tehnic  de lucru, opusul 
înv rii pasive, tradi ionale, bazate pe memorarea şi ascultarea informa iilor prezentate la clas  de 
c tre cadrul didactic, care, spre deosebire de înv area tradi ional , pasiv , se bazeaz  pe activit i 
care implic  analiza, sinteza şi evaluarea, aceasta este înv area interactiv . 
 Metodele şi tehnicile moderne (interactive de grup), se clasific  dup  func ia didactic  
principal  în: 
- metode moderne de predare-înv are (metoda înv rii şi pred rii reciproce; mozaicul;cascada; 
metoda piramidei sau metoda bulg relui de z pad ; înv area dramatizat , problematizarea etc.); 
- metode moderne de fixare şi sistematizare a cunoştin elor şi de verificare/evaluare 
alternativ  interactiv  (harta conceptual ; matricele, metoda R.A.I., portofoliul, folarea de 
nuf r,metoda cadranelor, cubul, turul galeriei etc. ); 
- metode moderne de rezolvare de probleme prin stimularea creativit ii (brainstorming,explozia 
stelar , metoda p l riilor gânditoare, caruselul, masa rotund , patru col uri etc.); 
- metode moderne de cercetare în grup (proiectul de cercetare în grup, experimentul pe echipe, 
portofoliul de grup). 
Dintre metodele moderne didactice un rol aparte îl au acelea ce duc la creşterea gradului de 
participare - implicare a copiilor, la dezvoltarea structurilor cognitive, motrice şi practico -aplicative 
ale acestora. 

Metoda bulg relui de z pad  (metoda piramidei)- este o metod  în care activitatea 
individual  este corelat  cu activitatea pe grupe pentru a rezolva o sarcin . Aceast  metod  
presupune mai multe etape: 
- prima faz  este expunerea problemei; 
- a doua faz  presupune ca preşcolarii s  caute individual r spunsuri, solu ii pentru problema 
expus ; 
- în cea de-a treia faz , preşcolarii caut  solu ii în perechi; 



- în cea de-a patra faz  caut  r spunsuri, solu ii, în grupuri mai mari, timp de câte 5 minute; 
- la final, în cea de-a cincea faz , grupurile îşi prezint  solu iile şi se stabilesc concluziile. 

Avantajul principal al metodei este faptul c  implic  activ preşcolarii, le dezvolt  motiva ia, 
încrederea în ei, îi stimuleaz  s  caute solu ii, s  coopereze. Ea poate fi aplicat  cu succes în cadrul 
activit ilor matematice pentru a c uta împreun  cu preşcolarii de grupa mare r spunsuri la întreb ri 
precum: “La ce folosesc p tratele? Cum po i m sura un dulap f r  rigl ? La ce folosesc cifrele? 
Unde s-au ascuns formele geometrice? Cum putem descompune o cifr ? G si i adun ri sau sc deri 
care au ca rezultat o cifr ” etc. 

Metoda cubului – se realizeaz  cu ajutorul unui cub, iar fiecare fa  a cubului are o cerin : 
fa a 1- s  descrie, fa a 2 - s  compare, fa a 3 - s  analizeze, fa a 4 - s  asocieze, fa a 5 - s  aplice; 
fa a 6 - s  argumenteze. Metoda se utilizeaz  cu predilec ie atunci când se doreşte cercetarea unei 
teme din mai multe puncte de vedere, ofer  posibilitatea dezvolt rii de competen e necesare unei 
abord ri mai complexe şi integratoare ale problemei. Etapele acestei metode ar putea fi: 
- realizarea cubului; 
- anun area temei, subiectului; 
- împ r irea preşcolarilor din grup  în şase grupe, fiecare grup având de rezolvat câte o cerin  de pe 
fe ele cubului; 
-comunicarea formei finale, întregului grup, rezolvarea problemei. 

Problematizarea – este o metod  didactic  prin care preşcolarul este pus în fa a unor situa ii 
dificile create inten ionat şi prin a c ror dep şire, preşcolarul înva  ceva nou, pe baza efortului 
propriu. Aceast  metod  are scopul de a crea situa ii conflictuale în mintea preşcolarului, pentru ca 
el s -şi foloseasc  mintea şi cunoştin ele anterioare în rezolvarea lor. Mijoacele de realizare a 
problematiz rii pot fi fişele (cu suport intuitiv) pentru verificarea cunoştin elor despre obiectele din  
mediul înconjur tor, modul de utilizare al acestora şi spre a forma propozi ii cu ajutorul grafismelor 
şi a rezolva probleme ilustrate. 

Rezultatul folosirii metodei problematiz rii de c tre preşcolari, este descoperirea solu iei. 
Exist  mai multe tipuri de situa ii problem : 

- când exist  un dezacord între cerin ele impuse de rezolvarea problemei şi bagajul de cunoştin e al 
preşcolarului; 
- când preşcolarul trebuie s  aleag  dintr-o multitudine de cunoştin e, de obicei incomplete,doar pe 
acelea care îi sunt necesare pentru a rezolva situa ia problem  data; 
- când preşcolarul trebuie s  integreze cunoştin ele pe care le-a selectat într-un sistem incomplet, el 
trebuind s  sesizeze acest lucru şi s -l completeze; 
- când preşcolarul trebuie s  aplice cunoştin e achizi ionate anterior în situa ii noi; 
- sau când preşcolarul observ  c  solu ia teoretic  a problemei nu se poate aplica în practic . 

Exemplu de activitate didactic  în care sunt utilizate  metode moderne: 
Categoria de activitate: activitate matematic  (activitate matematic  în care sunt integrate 
cunoştin e din domeniile: cunoaşterea mediului, educa ie muzical , educa ie fizic , educarea 
limbajului): 
Grupa: mare; 
Tema: „Toamna cea surprinz toare”; 
Mijloc de realizare: joc didactic; 
Forme de organizare: frontal, pe grupuri, individual; 
 Scop: - consolidarea şi evaluarea opera iilor prematematice, consolidarea limbajului 
matematic specific acestui nivel de vârst , dezvoltarea atitudinilor pozitive fa  de matematic , 
implicarea activ  a preşcolarilor în activitate; 
 Competen e: 
C.1: formularea sau enun area de ghicitori, cântece şi poezii despre un fruct sau o legum , din punct 
de vedere al formei, culorii, m rimii, gustului sau mirosului, fructe şi legume de toamn ; 
C.2: recunoaşterea, ghicirea fructului sau legumei descrise de un coleg ; 
C.3: compararea a dou  fructe, dou  legume sau un fruct şi o legum , prin raportare la cele 5 
caracteristici ( culoare, form , m rime, gust, miros) ; 



C.4: formarea mul imilor de obiecte dup  m rime, culoare, form , gust, miros; prin desen, pictur  şi 
colaj; 
C.5: efectuarea de exerci ii fizice repetitive; 
C.6: respectarea regulilor jocului şi a partenerilor de joc; 
 Strategii didactice: 
- metode şi procedee: metoda cubului, ghicitoarea, conversa ia, explica ia, jocul didactic,exerci iul, 
demonstra ia, munca independent , munca în echip , turul galeriei, problematizarea,aplica ia, t iere 
dup  contur, lipire. 
- material didactic: jetoane cu fructe şi legume, fructe, legume, cartoane mari, foarfeci,imagini cu 
fructe si legume pentru decupat mari şi mici, lipici; 
 Desf şurarea activit ii: 

Educatoarea intuieşte împreun  cu preşcolarii cubul, explicând ce semnifica ie are fiecare 
fa  a acestuia: 
- I fa : o par  desenat  doar pe jum tate - ghiceşte ce fruct sau legum  este; 
- a II-a fa : un ciorchine de struguri - spune ce ştii despre fructul sau leguma aleas  ,descrie; 
- a III-a fa : un copil cu un m r -gust  şi spune ce ai gustat; 
- a IV-a fa : un copil cu o carte - spune o poezie sau un cântec despre fructe şi legume de toamn ; 
- a V-a fa : un copil cu un borcan: preg teşte un preparat din fructe şi legume; 
- a VI-a fa : gutuia şi roşia - compar  dou  fructe sau legume; 

Copilul ales de educatoare arunc  cubul şi rezolv  sarcina de pe latura cubului care i s-a 
nimerit. Dac  ghiceşte va primi jun fruct sau o legum  pe care îl va lipi în piept. 

Pe parcursul jocului educatoarea va solicita preşcolarilor s  se grupeze în diferite mul imi 
dup  culoare, form , m rime, fel şi s  efectueze diferite exerci ii fizice repetititve: s rituri, 
rotiri,b t i din palme, r suciri, alerg ri. 

Ex: “Toate fructele mari s  sar  de 5 ori ca mingea”; “Legumele mici s  alerge” 
 Ob inerea performan ei: 

Educatoarea le mul umeşte pentru ajutor şi  îi roag  acum s  o ajute s  prepare salat  de 
fructe, salat  de legume, mur turi şi compot. 

Ea le explic  copiilor c  acestea trebuie preparate dup  anumite reguli. Pentru început 
preşcolarii sunt aşeza i la m su e: I grup: cei cu fructe mici; al II-lea grup: cei cu fructe mari; al III-
lea grup: cei cu legume mici şi al IV-lea grup: cei cu legume mari. 
- Grupul I: va lipi în coşule ul galben fructele maro şi verzi; 
- Grupul II: va lipi pe borcan legume mici; 
- Grupul III: va lipi în coşule ul roşu, fructe roşii, portocalii şi mov; 
- Grupul IV: va lipi pe coşule ul portocaliu legume mici; 
Se va realiza evaluarea lucr rilor prin metoda turului galeriei; 
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68. FORMAREA ŞI PERFEC IONAREA DEPRINDERILOR MOTRICE DE BAZ  – 
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„S -i ajut m pe copii s  descopere şi s  în eleag  frumuse ea mişc rii, s  doreasc  s  ating  
perfec iunea în executarea ei şi s  înf ptuiasc  ceea ce este frumos.” (Eugenia Barcan icaliuc – 
„Exerci ii şi jocuri pentru preşcolari” – pag. 5). 

Reorganizarea şi reforma înv mântului românesc, prin aşezarea lui pe noi principii psiho-
pedagogice, temeinice, impune înv mântul preşcolar ca baz  a întregului sistem. 

În acest context, noul curriculum abordeaz  problematica educa iei copilului într-o viziune 
modern , stabilind importan a fiec rei laturi a personalit ii: intelectual , fizic , social-moral . 

Educa ia fizic  din gr dini  are contribu ii importante, specifice în dezvoltarea şi formarea 
tuturor competen elor-cheie din înv mântul preuniversitar, preocupându-se în principal de 
înzestrarea copiilor cu un poten ial biometric corespunz tor vârstei de 3-6 ani, pentru asigurarea 
unei dezvolt ri fizice corecte şi armonioase, dat  fiind activitatea şcolar  pentru care trebuie s  
preg tim copiii – activitate cu un program intens şi foarte solicitant  pentru ei. 

inând cont de faptul c  aten ia copiilor este mult solicitat  de activit ile din programul 
zilnic, de cele mai multe ori statice, se impune compensarea acestei imobilit i prin sporirea 
posibilit ilor de practicare a exerci iilor fizice, a mişc rii, atât în cadrul activit ilor de educa ie 
fizic , cât şi în programul recreativ din afara acestora. Acordarea unei mai mari aten ii jocurilor de 
mişcare, exerci iilor de înviorare, gimnasticii în regimul zilei, precum şi activit ilor alese cu un 
caracter de mişcare, ar trebui s  fie prioritatea noastr  num rul unu. 

Datorit  preocup rilor personale şi pasiunii mele pentru educa ia fizic , aş dori s  prezint 
aici, colegelor mele, cercetarea şi experimentul abordat de mine în lucrarea ştiin ifico-metodic  
pentru ob inerea gradului didactic I, referitor la realizarea form rii şi perfec ion rii deprinderilor 
motrice de baz  – s ritura şi aruncarea-prinderea – prin intermediul exerci iilor, jocurilor şi 
parcursurilor aplicative la preşcolari. 

Din experien a personal  la grup , am considerat oportun  alegerea acestei teme, datorit  
faptului c  deprinderile motrice reprezint  veriga principal  a însuşirii diferitelor tehnici sportive şi 
datorit  pozi iei centrale pe care o ocup  deprinderile motrice în con inutul educa iei fizice – prin 
însuşirea lor se poate asigura realizarea eficient  a celorlalte obiective. 

Aşa cum men iona Maria Montessori, copiii „trec printr-o epoc  a vie ii în care este este 
necesar s  devin  st pâni pe ac iunile proprii... A-i îndruma pe calea perfec ion rii în aceast  etap  
a vie ii este o munc  de educa ie de o eficacitate imens .” 

Pornind de la toate acestea, am stabilit ipoteza de lucru: alegerea de exerci ii şi jocuri 
selective, eşalonate riguros în timp, din punct de vedere al dificult ii şi complexit ii – contribuie la 
sporirea gradului de corectitudine în executarea deprinderilor şi la sporirea performan ei copiilor. 

Pentru confirmarea acestei ipoteze, am folosit o cercetare experimental  în scopul 
demonstr rii eficien ei jocurilor şi exerci iilor în formarea şi dezvoltarea celor doua deprinderi 
motrice de baz : s ritura şi aruncarea-prinderea. 

Experimentul s-a desf şurat pe o perioad  de 6 luni, la o grup  mare-preg titoare. Am 
stabilit dou  eşantioane de lucru: experimental şi de control, fiind formate din copii de 6-7 ani. În 
alegerea componen ei eşantionului de control am avut în vedere selectarea copiilor de aceeaşi vârst  
cu cei din eşantionul experimental şi cu aproximativ acelaşi nivel de dezvoltare fizic . 

Cele dou  eşantioane au fost supuse unei test ri ini iale, în vederea stabilirii nivelului de 
dezvoltare a deprinderilor motrice. Apoi am elaborat un fragment de interven ie, aplicat 
eşantionului experimental pe toat  durata experimentului şi care se referea la ini ierea unui num r 
sporit de exerci ii, jocuri, ştafete şi parcursuri aplicative în raport cu cele prev zute de curriculum şi 



pe care le-am realizat atât în cadrul activit ilor comune, cât şi în activit ile liber alese, cu toat  
grupa, dar şi cu grupuri mici sau individual, în cazul în care aceştia au întâmpinat dificult i în 
executarea corect  a mişc rilor. 

Dup  aplicarea programului de interven ie, am folosit testarea final  a celor dou  eşantioane, 
comparând rezultatele ob inute, atât cu testarea ini ial  – pentru a releva saltul calitativ ob inut de 
eşantionul experimental, cât şi rezultatele dintre cele dou  eşantioane. 

Ca metode de cercetare utilizate în cadrul experimentului, amintesc: exerci iul, 
experimentul, observarea sistematic  a progreselor copiilor, convorbirea, metoda testelor (strâns 
legat  de cea a experimentului), ş.a. 

În programul de interven ie am selectat exerci iile şi jocurile în func ie de capacit ile 
copiilor şi inând cont de deprinderea urm rit ; am folosit gradarea coeficientului de dificultate – în 
sensul c , pe m sur  ce deprinderile erau mai bine însuşite de c tre copii, jocurile erau reluate, în 
variant , complicându-se sarcina. 

Pe lâng  jocurile şi activit ile planificate, am introdus un num r de exerci ii pentru educarea 
coordon rii, preciziei, pe care le-am exersat zilnic cu copiii, în cadrul programului de înviorare, în 
activit ile alese sau cu diverse prilejuri (excursii, plimb ri, etc.) 

În cadrul unei s pt mâni, am intercalat o tem  de s ritur  cu una de aruncare-prindere. 
Jocurile din programul de interven ie au fost deseori repetate, având în vedere atât perfec ionarea 
tehnicii realiz rii deprinderii, consolidarea acesteia, cât şi ob inerea treptat  a performan elor. Am 
m rit progresiv durata şi num rul de repet ri al jocurilor, concomitent cu complicarea sarcinii; 
pentru evitarea monotoniei, am avut în vedere ca exers rile s  se desf şoare în condi ii variate: 
metode şi procedee diferite, locuri de desf şurare diferite, materiale utilizate, diversificate. 

Iat  câteva exemple de jocuri folosite pentru formarea şi perfec ionarea s riturilor: „În 
poian ”, „Zboar  cocorii”, „Şotronul”, „Atinge, atinge!”, „Sari din cerc în cerc”, „Cursa iepurelui”, 
„Vânatul cerbilor”, „Sari peste sfoar ”, „Cine sare mai departe”(întrecere), ş.a.; jocuri pentru 
aruncare-prindere: „Mingea tot mai sus”, „Mingea c l toare”, „Mingea peste sfoar ”, „Bila”, 
„Mingea la c pitan”; parcursuri aplicative cu urm toarele elemente exersate:  

a – alergare, s ritur  liber  cu deplasare şi desprindere de pe un picior, aruncarea şi 
prinderea mingii (la perete de 3 ori), alergare; 

b – pasul ştrengarului, s rituri ghemuit, aruncare minge peste sfoar , recuperarea mingii şi 
rostogolire cu palma pân  la punctul ini ial de aruncare, alergare; 

c – alergare şerpuit , aruncare şi prindere a mingii pe sol, în deplasare (2 m), s ritur  în 
în l ime pentru atingerea unui obiect suspendat, întoarcere prin alergare. 

Datele ob inute şi prelucrate în cadrul exeperimentului au dovedit, cu prisosin , faptul c  
alegerea jocurilor, exerci iilor, parcursurilor aplicative a fost deosebit de eficient , contribuind din 
plin la consolidarea şi perfec ionarea deprinderilor şi la îmbun t irea vizibil  a performan elor 
copiilor. Aceste date ofer  material suficient pentru a pune în eviden  elemente de corelare şi 
influen are a celor doua deprinderi exersate. 

Copiii grupei experimentale au ob inut, în finalul experimentului, rezultate net superioare 
fa  de cele ale copiilor grupei martor (graficele prezentate în lucrare demonstrând acest lucru). 

Copiii au exersat cu pl cere, prezentând un interes deosebit pentru acest gen de activitate, 
datorit  jocurilor atractive şi pl cute; s-a îmbun t it tehnica de executare a s riturii: avânt energic, 
impulsie puternic  în timpul deplas rii, coordonare elan-b taie, pozi ie corect  a corpului în timpul 
zborului, aterizare corect  cu amortizare, coordonare general  bun ; în ceea ce priveşte deprinderea 
de  aruncare-prindere: -priz  corect  la obiect, coordonarea mişc rilor, apreciere corect  a distan ei, 
traiectoriei şi vitezei de deplasare a obiectului, alternare judicioas  a contrac iei cu relaxarea 
musculaturii întregului corp. 

Am observat, de asemenea, stimularea şi dezvoltarea proceselor psihice, pe tot parcursul 
experimentului: curaj, voin , dorin  de afirmare, spirit de echip , hot râre, perseveren , tr s turi 
pozitive de caracter. 

În concluzie, se poate afirma c , pentru a realiza obiectivele educa iei fizice în gr dini  şi 
pentru influen area pozitiv  a dezvolt rii fizice şi psiho-motrice a copiilor, este necesar  o activitate 



sus inut  şi stabilirea unui program, judicios alc tuit, în acest scop, conceperea şi aplicarea unor 
procedee atractive, stimulative şi alegerea şi aplicarea celor mai eficiente metode pentru ob inerea 
unui randament optim. 
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               „Un professor î i pune amprenta asupta eternit ii; el nu poate ti niciodat  pân  unde 
ajunge influien a lui.” Henry Brooks Adams  
 
                Toate meseriile din lume sunt importante. Prin munca fiec ruia contribuim nu numai la 
bunul mers al societ ii per ansamblu, dar mai ales la calitatea vie ii oamenilor. Siguran a noastr , 
traiul nostru decent depinde de sute de oameni în via a de zi cu zi: de cei care ne-au construit 
locuin a, de cei care ne cur  strada, de cei care au fabricat cauciucuri fiabile pentru ro i, de cei 
care g tesc în restaurante… şi şirul este interminabil. Ins  unele meserii precum cele de dasc l, de 
psiholog, de scriitor, de duhovnic sunt mai mult decat meserii, sunt voca ii. De ce?  Pentru c  ele 
dau o altfel de calitate vie ii omului: îl ajut  s  treac  prin via  constient de sine, poate împ cat cu 
sine, în elegând c  este o persoan  valoroas  pentru sine şi pentru ceilal i. 
           Calitatea şi asigurarea acesteia nu se întâmplǎ, nu este op ionalǎ, ci este o cerin ǎ imperativǎ 
a timpului pe care îl trǎim din cel pu in patru motive: moral (elevii sunt cei cǎrora trebuie sǎ li se 
asigure o educa ie care sǎ fie ,,cea mai bunǎ”, contextual (şcolile sunt într-o interac iune dinamicǎ şi 
continuǎ cu societatea şi comunitatea cǎrora le apar in . Contextul în care acestea îşi desfǎşoarǎ 
activitatea este într-o continuǎ luptǎ pentru calitate, ceea ce impune pentru toate institu iile o 
creştere a interesului pentru calitate.), supravie uirea (societatea de azi este una concuren ialǎ), 
responsabilitatea (şcolile sunt supuse în mod constant aprecierii şi evaluǎrii celor pe care îi 
serveşte: elevi, pǎrin i , comunitate, societate. Şcoala este un bun al comunitǎ ii şi va trebui sǎ dea 
socotealǎ pentru ceea ce face, motiv care impune existen a unor strategii interne de asigurare şi 
men inere a calitǎ ii.) 
 Şcoala româneascǎ trebuie sǎ iasǎ din normele stricte ale ideii de transfer de cunoştinte cǎtre 
elevi, idée care încǎ mai stǎ ca temei de bazǎ a tot ceea ce şcoala face sau trebuie sǎ facǎ. Şcoala sǎ 
fie locul unde elevii primesc informa ii, dar accentul sǎ nu cadǎ pe dimensiunea informativǎ, ci din 
ce în ce mai mult pe formare, integrare, rela ionare. 
 Valorile institu ionale şi viziunea sunt importante deoarece ele dau direc ie şi sens institu iei, 
asigurǎ consecven a în ac iune, motiveazǎ şi promoveazǎ angaja ii, pun bazele culturii şcolii. 
 Iat  destule motive pentru a acorda o mai mare aten ie activitǎ ii didactice în vederea ob inerii unui 
învǎ ǎmânt de calitate. 
         Conceptul de calitate a fost asociat cu un anume nivel sau grad de excelen ǎ , valoare 
sau merit, deci cu valorile explicite şi implicite ale culturii unei comunitǎ i sau unei na iuni. Un 
concept propriu al calitǎ ii ar trebui sǎ se fundamenteze pe : cultura, tradi iіle şi valorile na ionale, 
cultura şi valorile pe care dorim sǎ le promovǎm prin politicile şi strategiile dezvoltǎrii sociale şi 
economice durabile. 



 Calitatea educa iei poate fi privitǎ ca un ansamblu de caracteristici ale unui program de 
studiu şi ale furnizorului acestuia prin care sunt îndeplinite aşteptǎrile beneficiarilor, precum şi 
standardele de calitate . Beneficiarii şi clien ii educa iei de calitate (elevii, pǎrin ii, societatea) ar fi 
de dorit sǎ fie consulta i permanent în ceea ce priveşte satisfac ia lor fa ǎ de serviciile educa ionale 
de care beneficiazǎ. 
 Imbunǎtǎ irea calitǎ ii educa iei presupune evaluare, analizǎ şi ac iune corectivǎ continuǎ 
din partea organiza iei furnizoare de educa ie, bazatǎ pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite 
proceduri , precum şi pe alegerea şi aplicarea  celor mai relevante standarde de referin ǎ. 
Metodologia asigurǎrii calitǎ ii educa iei precizeazǎ cǎ asigurarea calitǎ ii educa iei este centratǎ 
preponderent pe rezultatele învǎ ǎrii. Rezultatele învǎ ǎrii sunt exprimate în termeni de cunoştin e, 
competen e, valori, atitudini care se ob in prin parcurgerea şi finalizarea unui nivel de învǎ ǎmânt 
sau program de studiu. 
 Calitatea în educa ie este asiguratǎ prin urmǎtoarele procese: planificarea şi realizarea 
efectivǎ a rezultatelor aşteptate ale învǎ ǎrii, monitorizarea rezultatelor, evaluarea internǎ a 
rezultatelor, evaluarea externǎ a rezultatelor şi prin îmbunǎtǎ irea continuǎ a rezultatelor  în 
educa ie. 
          Valorile calitǎ ii în educa ie: democra ia, umanismul, echitatea, autonomia intelectualǎ şi 
moralǎ, calitatea rela iilor interpersonale, comunicarea, îmbogǎ irea comunitǎ ii, inser ia optimǎ 
socialǎ şi profesionalǎ, educarea individului ca membru critic şi responsabil al grupului. For a de 
muncǎ sǎ fie competitivǎ, cu noi competen e în solu ionarea problemelor şi cu abilitǎ i cognitive.  
Incǎ persistǎ discrepan e între nivelul de pregǎtire al elevilor din şcolile rurale şi cei din şcolile 
urbane, între elevii majoritari şi cei apar inând grupurilor minoritare defavorizate. 
 Aceste diferen e privind performan a pot fi puse şi pe seama unor distribu ii inechitabile şi 
ineficiente a resurselor ceea ce duce la o mare varia ie în ceea ce priveşte calitatea educa iei oferite. 
Imbunǎtǎ irea managementului resurselor umane în învǎtǎmânt printr-o planificare strategicǎ şi 
oferirea de stimulente pentru performan ǎ poate contribui semnificativ la îmbunǎtǎ irea rezultatelor 
în educa ie. Sunt necesare eforturi suplimentare ale tuturor actorilor implica i în proces pentru a 
spori calitatea, accesibilitatea, relevan a, eficien a, echitatea educa iei. 
 Sensul educa iei este dat şi de comunicare , aşa cum men ionam mai sus. Calitatea educa iei 
este datǎ de calitatea actului de comunicare. Existǎ o multitudine de factori care pot constitui 
bariere de comunicare. Toate aceste bariere trebuie depǎşite printr-o educatie a comunicǎrii care 
presupune: favorizarea autocunoaşterii prin resursele de comunicare, familiarizarea cu toate formele 
procesului de comunicare, descoperirea resurselor de comunicare ale celorlal i, activarea 
aptitudinilor de comunicare , descoperirea disponibilitǎ ilor personale latente, folosirea optimǎ a 
multiplelor canale de emitere şi receptare didacticǎ, valorizarea comunicǎrii integrale. 
 Trebuie înlocuitǎ gramatica scolasticǎ, învǎ atǎ mecanic, cu o gramaticǎ a comunicǎrii în 
care sǎ fie pus accentul pe context, pe rolul elementelor nonverbale, pe organizarea complexǎ a 
comunicǎrii. In acest sens se impune o altǎ cerin ǎ: pregǎtirea viitorilor formatori, perfec ionarea 
actualilor educatori într-un cadru specializat, într-un laborator de comunicare educa ionalǎ. 
 In vederea realizǎrii eficiente a comunicǎrii pentru educa ie şi a educa iei prin comunicare , 
sunt necesare unele sugestii care pot avea rol orientativ:  
-schimbarea mentalitǎ ii privind procesul educativ, de la obiective şi con inuturi pânǎ la organizare 
şi evaluare; 
-trecerea de la caracterul dominant instructiv la educa ia propriu-zisǎ; 
-necesitatea unei reforme reale a învǎ ǎmântului, la toate nivelurile; 
-abordarea interdisciplinarǎ a instruc iei şi educa iei; 
-introducerea unor discipline noi, axate pe ideea de comunicare şi educa ie ; 
-conceperea unor noi modalitǎ i de evaluare; 
-utilizarea, în continuare, în procesul instructiv-educativ de mijloace tehnice modern; 
           Cum asigurǎ calitatea ,,actorii” implica i la nivelul şcolii? Cadrele didactice prin: 
 activitate didacticǎ în conformitate cu documentele normative ; 
 formare continuǎ; 



 adecvarea întregii activitǎ i la nevoile elevilor şi ale comunitǎ ii; 
 evaluare şi autoevaluare permanent; 
 
      Elevii prin: 
 pregǎtire continuǎ; 
 implicare activǎ şi responsabilǎ în propria educa ie; 
 
Conducerea şcolii: 
 prin asigurarea resurselor, a bazei logistice şi a condi iilor pentru o educa ie de calitate; 
 realizarea comunicǎrii interne şi externe la nivelul şcolii; 
 conducerea proceselor de dezvoltare institu ionalǎ 
Comisia pentru evaluare şi asigurare a calitǎ ii: 
 strategia de evaluare şi asigurare a calitǎ ii; 
 propuneri de îmbunǎtǎ ire a calitǎ ii educa iei; 
 colaborarea cu ceilal i ,,actori” implica i; 
 raportul annual de evaluare internǎ privind calitatea educa iei în şcoalǎ 
  Pǎrin ii: 
 comunicare permanentǎ cu copilul şi cu cadrele didactice; 
 implicare în via a şcolii şi rǎspuns prompt la solicitǎr 

,,Evaluarea calitǎ ii educa iei se face pe baza valorii adǎugate, adicǎ în func ie de ceea ce are 
şcoala, educa ia adaugǎ la ,,zestrea” de cunoaştere, deprinderi, atitudini, competente generale 
existente deja la nivelul indivizilor, grupurilor şi comunitǎ ilor.” (Simona Josan, 2005, pag.9)  
 Calitatea se poate ob ine şi în şcolile care ac ioneazǎ în condi ii grele iar efortul depus şi 
rezultatele ob inute trebuie recunoscute şi recompensate. 

“Nu exist  sistem de înv ț mânt în lume i nu exist  coal  în vreo țar  care s  
î i dep easc  în calitate profesorii. Profesorii sunt esența succesului colilor.”Sir Ken 
Robinson 
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În perioada preşcolar  limbajul emo iilor câştig  rapid în acurate e, claritate şi complexitate 

şi ceea ce e cel mai semnificativ în privin a referirilor la posibilele cauze ale sentimentelor 
oamenilor. Astfel auzim remarci de genul: “E întuneric. Mi-e fric ”, “Mami e nervoas , c  am scris 
pe perete”, care ne indic  faptul c  emo iile nu sunt tratate ca simple evenimente izolate.Ini ial, 
conversa iile despre emo ii sunt destinate s  îl ajute pe copil s  îşi în eleag  mai ales propriile 
emo ii şi s  dobândeasc  confort. 



O dat  ce copiii devin capabili s  umble, ei pot s  se îndep rteze fizic de situa iile 
indezirabile. În plus ei pot s  caute adul ii de care sunt ataşa i şi s  r mân  în prezen a lor fizic . 
Între 3 şi 4 ani copiii exprim  emo ii cum ar fi:bucuria, furia, triste ea, teama, dezgustul şi le 
manifest  exact aşa cum le tr iesc. Abilitatea de a mima emo iile în joc creşte, şi recunosc expresiile 
emo ionale pentru bucurie, urie, triste e. Tot în aceast  perioad  spune despre sine c  se simte bine, 
r u, bucuros sau furios. Asociaz  anumite situa ii cu anumite reac ii emo ionale şi ajutat de adult, 
în elege cauzele reac iilor emo ionale. Astfel, ei pot s  g seasc  modalit i diferite de interpretare a 
evenimentelor în încercarea de a le face inofensive şi în mod similar, prin discu iile cu ceilal i, ei 
pot s -şi împ rt şeasc  sentimente şi s  asculte interpret rile altora.       

Preşcolarii pot în elege emo iile exprimate de copiii de aceeiaşi vârst  cu ei în timpul unui 
contact social, ceea ce îi ajut  în rezolvarea conflictelor. De la 4 la 5 ani identific  şi diferen iaz  
expresiile faciale ale mai multor emo ii, precum furia, triste ea, frica, bucuria, ruşinea, mândria, 
vina chiar dup  tonul vocii. De la 5 la 7 ani, preşcolarii pot lua în calcul şi factorii situa ionali, nu 
doar expresiile faciale pentru a descifra un “zâmbet amar”. 

Datorit  dezvolt rii intense a limbajului, copiii pot identifica şi denumi majoritatea 
emo iilor, facilitând astfel dezvoltarea empatiei.. Exprimarea adecvat  a emo iilor este foarte 
important  în cadrul interac iunilor sociale, deoarece contribuie la men inerea lor. Exprimarea 
neadecvat  a emo iilor negative, prin agresivitate fizic  sau verbal  determin  un comportament de 
izolare a acestora.  

Copiii nu tr iesc anumite emo ii, ci pe m sur  ce cresc, ei se gândesc tot mai mult la ele. Ei 
încearc  s  în eleag  ce înseamn  acestea pentru ei şi pentru al i oameni. Astfel, odat  cu înaintarea 
în vârst , copiii trec de la cauzele vizibile la cele invizibile şi, prin intermediul indiferen ei lor 
privind ceea ce îi motiveaz  pe al ii s  se comporte aşa cum se comport  ei, ob in gradual o 
în elegere tot mai complex  a lumii interne a celorlal i oameni. Cu alte cuvinte, abilit ile lor de 
“citire a min ii” se îmbun t esc sim itor pân  la sfârşitul perioadei preşcolare .(H. Rudolph 
Schaffer, 2007).  

Competen ele sociale sunt acele abilit i care permit modularea comportamentului unui 
individ pentru a realiza interac iuni sociale, func ionale cu ceilal i. A împ rt şi cu ceilal i lucruri sau 
activit i, a ajuta, a ini ia rela ii, a cere ajutor, a face complimente sunt modalit i prin care se 
exprim  abilitatea social . Abilit ile sociale la preşcolari au ca şi consecin e rela ii interpersonale 
adecvate acas , la gr dini  şi în alte medii care presupun astfel de interac iuni. 

Competen ele sociale ale preşcolarilor sunt împ r ite în dou  categorii: 
 abilit i interpersonale de rela ionare şi rezolvare de probleme; 
 abilit i intrapersonale. 

Stabilirea unei rela ii cu o alt  persoan  este o abilitate foarte complex . Pe m sur  ce cresc, 
copiii formeaz  rela ii interpersonale mai variate. Dintre acestea, leg turile cu copiii de aceeaşi 
vârst  joac  un rol semnificativ în via a lor. Jocul are valoarea informativ  cea mai ridicat  cu 
privire la achizi ionarea acestui tip de abilit i. La vârsta preşcolar  jocul, este activitatea 
dominant . El devine din ce în ce mai complex, implicând din ce în ce mai mul i parteneri. În 
gr dini , copiii au o mare oportunitate de dezvoltare, înva  independent şi autonomia, socializeaz  
în mod spontan cu ceilal i copii, f r  prezen a adul ilor, ini iaz  jocuri de grup, se adapteaz  la 
regulile grupei, experimenteaz  exerci iul integr rii în societate. 

Abilitatea unui copil de a stabili rela ii pozitive cu ceilal i are un impact major pentru toate 
aspectele dezvolt rii sale. Abilitatea de a interac iona simultan cu mai mul i copii evolueaz  in timp 
prin participarea acestora la jocurile de cooperare, în care schimburile de replici ilustreaz  
preocuparea comun  pentru un anumit joc (ex. “Vreau s  construiesc un castel”, Acoperişul îl 
facem din aceste cuburi”, “Sc rile din piesele mici”) 

Copiii deprind în compania altor copii ceea ce nu ar înv a în compania adul ilor: calit i de 
conducere, abilit i de realizare a conflictelor, rolul conformismului. Mai mult, grupurile de copii, o 
data formate, îşi dezvolt  propriile valori şi obiceiuri: pot avea felul lor de a saluta, de a se îmbr ca, 
glume specifice. Copiii populari în grup sunt orienta i spre exterior şi prietenoşi, copiii neglija i tind 
s  fie adapta i din punct de vedere social, fiind timizi, ei se joac  de obicei singuri sau la marginea 



grupurilor mari. Copiii respinşi sunt cei care trebuie s  ne îngrijoreze cel mai mult. Ei pot manifesta 
reac ii de stres datorate respingerii de c tre ceilal i copii şi în timp pot dezvolta stim  de sine 
deficitar . 

În jurul vârstei de 3-4 ani interac iunile copiiilor sunt bazate mai degrab  pe comportamente 
non-verbale, apoi în jururl vârstei de 4-5 ani, copiii, reuşesc s  interac ioneze în grupuri din ce în ce 
mai mari, iar la 5-6 ani copiii se pot implica, integra într-un joc aflat în desf şurare. Împ r irea 
juc riilor cu al i copii se afl  la baza form rii prietenilor, deoarece reciprocitatea reprezint  una 
dintre premisele form rii şi men inerii rela iilor cu ceilal i. Asocierea cu covârstnicii le ofer  
posibilitatea de a cere şi a oferi ajutorul. Acesta se înva  prin observarea adul ilor, prin ghidare şi 
exersarea comportamentului în diferite situa ii. 

Tot în cadrul abilit ilor interpersonale fac parte şi aşteptarea rândului şi utilizarea 
formulelor de polite e. Aşteptarea rândului este o regul  de comportament utilizat  de c tre 
educatori şi este esen ial  pentru ini ierea şi men inerea rela iilor cu ceilal i. Adresarea politicoas  
faciliteaz  rela iile, şi se înva  ca urmare a a observ rii rela iilor dintre adul i. Abilit ile expuse 
mai sus fac parte din categoria abilit ilor de rela ionare social , urmând spre expunerea abilit ilor 
interpersonale de rezolvare de probleme. Conflictele sunt fenomene obişnuite în rela iile 
interpersonale. Cauzele care genereaz  conflicte între copii sunt diverse şi specifice. Copiii înva  
modalit i constructive de rezolvare a conflictelor prin experien a dobândit  în timpul jocurilor de 
cooperare şi prin ajutorul pe care îl primesc din partea adul ilor în identificarea strategiilor potrivite. 

La 3 ani conflictele sunt caracterizate prin agresivitate, copiii obişnuiesc s  loveasc , s  ipe, 
s  împing . Treptat copiii înva  strategii prin care s  fac  fa  situa iilor conflictuale. La 5-7 ani, 
copiii pot adopta strategii de negociere şi compromis. 

În concluzie, calitatea rela iilor unui individ este una dintre cele mai bune m suri pentru 
predic ia adapt rii mai târziu în via . 

Copiii trebuie s  înve e c  toate comportamentele noastre au consecin e asupra celorlal i şi 
de aceea pe unele dintre ele le modific m. În cadrul interac iunilor sociale (copii-adul i, copii-
copii), copiii îşi dezvolt  anumite abilit i de rela ionare şi înva  noi comportamente. Ei au nevoie 
permanent de ghidare din partea adul ilor în ceea ce priveşte recunoaşterea şi respectarea regulilor 
de comportament în anumite situa ii sociale. Regulile au rolul de a preveni apari ia unor probleme 
de comportament. De multe ori sunt folosite reguli prea restrictive sau pedepse pentru a înv a un 
copil anumite comportamente. Studiile arat  c  focalizarea pe ceea ce face bine copilul este mult 
mai eficient  în dobândirea comportamentelor sociale adecvate şi în estomparea comportamentelor 
problematice, decât utilizarea pedepselor. 

Respectarea unei reguli presupune dezvoltarea la copii a abilit ii de a planifica şi de a 
inhiba un anumit comportament atunci când li se cere sau când se afl  într-o situa ie nou . Copiii 
înva  de mici, fie prin observare, fie prin formulare verbal , c  fiecare context social are anumite 
reguli (ex. “Dac  vreau s  m  dau pe tobogan trebuie s  stau la rând”) 

Pentru a fi respectate regulile trebuie: 
a. stabilite împreun  cu o autoritate (p rinte sau educator) 
b. explicate şi discutate 

Pentru ca regula s  fie respectat , copilul are nevoie de context în care s  exerseze 
comportamentul şi în care s  i se reaminteasc  acea regul . Regulile au rolul de a preveni apari ia 
unor probleme de comportament şi ele sunt expresii verbale ale unor rela ii între: antecedente-
comportament-consecin e. 

Exemplu. Educatoarea merge cu copiii pentru a lua masa de prânz. Dup  ce s-au aşezat to i 
la mas , educatoarea le reaminteşte regula: “Atunci când suntem la mas   (antecedentul), vorbim 
încet (comportamentul). Cine vorbeşte tare, nu se mai joac  azi la calculator (consecin a)”. Faptul 
c  educatoarea le-a amintit regula atunci când se ia masa a declanşat comportamentul aşteptat din 
partea copiilor, asta se întâmpl  deoarece comportamentul nostru este determinat de antecedente şi 
men inut de consecin e, iar simpla forumlare a regulii func ioneaz  ca antecedent. 

Nerespectarea regulilor poate s  ia diferite forme: copilul poate s  refuze o regul  sau o 
cerere care i se adreseaz , f r  s  aib  o reac ie verbala, de regul  prin continuarea sau ini ierea unui 



alt comportament şi caut  s  se implice în alte activit i pentru a se sustrage de la realizarea 
comportamentului sau prin a r spunde “nu” la solicit ri. (Catrinel A. Ştefan, Kallay Eva, 2007). 

Între 3-4 ani, copiii urmeaz  2-3 reguli, la 5-7 ani 4-5 reguli, iar dup  6-7 ani, copiii pun 
întreb ri şi ini iaz  discu ii despre regul . 

Abilit ile sociale intrapersonale sunt strâns legate de competen ele emo ionale. Dobândirea 
strategiilor de reglare emo ional  favorizeaz  capacitatea de exercitare a controlului asupra 
propriului comportament. Toleran a la frustrare, este consecin a dezvolt rii abilit ilor de reglare 
emo ional  şi presupune capacitatea de a inhiba anumite comportamente. Frustrarea este fenomenul 
de dezechilibru biologic si psihic cauzat de privarea satisfacerii trebuin elor, dorin elor. Pentru a 
preveni deteriorarea fizic  şi psihic  ce are ca efect agresivitatea îndreptat  spre al ii şi spre propria 
persoan , este necesar  dezvoltarea toleran ei la frustrare, sau dobândirea aptitudinii de a suporta o 
frustrare f r  a apela la r spunsuri neadecvate, violente, agresive. Copiii care înva  s  se adapteze 
în aceste situa ii reuşesc s  g seasc  mai multe solu ii pozitive, nu recurg la agresivitate şi manifest  
mai pu ine reac ii emo ionale negative în rela iile cu ceilal i, ceea ce le permite s  men in  rela ii de 
prietenie. 

Începând cu vârsta de 5 ani copiii reuşesc s  tolereze situa iile de frustrare cu sprijin din ce 
în ce mai redus din partea adul ilor. La aceast  vârst  îşi dezvolt  capacitatea de a minimaliza 
importan a unui obiect inaccesibil. Abilit ile sociale sunt cele care ne permit s  ne integr m în 
grupul de la gr dini , şcoal , serviciu sau grupul de prieteni. Dezvoltarea social  promoveaz  
achizi ionarea comportamentelor care ne fac s  fim mai eficien i în interac iunile cu ceilal i astfel 
încât s  atingem scopul personal stabilit. 
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71. FANTEZIE, DIB CIE, CREA IE LA VÂRSTA PREŞCOLAR  
 

Educatoare Spatariu Culi a 
Şcoala Gimnazial  Nr.1 sat Lunca Banului, jude ul Vaslui 

  
Dezvoltarea complex  a preşcolarilor este influen at  în mare m sur  de activit ile practice, 

interdisciplinare. ”Fantezie, dib cie, crea ie” poate fi conceput ca o disciplin  op ional , parcurs  în 
grupa mijlocie sau mare, care îşi propune s  r spund  interesului copiilor de a lucra şi de a-şi vedea 
rezultatul muncii concretizat într-o juc rie, tablou, obiect util. Împletind armonios cunoştin e din 
cadrul activit ilor artistico-plastice, practice şi de educarea limbajului, copiii îşi manifest  
creativitatea în realizarea unor produse finite. 

Finalit ile op ionalului vizeaz  educarea 
copiilor în spiritul pre uirii muncii, dezvolt rii unor 
deprinderi, afirm rii propriei personalit i. În cadrul 
acestor activit i se urm reşte dezvoltarea factorilor 
afectiv - motiva ionali şi a aptitudinilor creative: 
trebuin a de cunoaştere, de explorare şi de manipulare 
a materialelor, interesul de a g si solu ii proprii în 
rezolvarea probelor practice, impulsul spre 
investiga ie, satisfacerea nevoii de afirmare şi de 
tr ire a reuşitei, perseveren  în a realiza ceva. 

Pentru a realiza cu succes diferite teme, 



trebuie s  se in  cont de urm toarele obiective cadru: 
- îmbog irea cunoştin elor despre diferite categorii de materiale şi caracteristicile lor, tehnici de 
prelucrare pentru ob inerea produselor simple utilizate în diverse domenii; 
- formarea şi consolidarea unor abilit i practice specifice nivelului de dezvoltare motric ; 
- stimularea creativit ii şi expresivit ii; 
- dezvoltarea sim ului practic şi estetic. 
 Creativitatea, în sensul s u cel mai propriu reprezint  acea capacitate complex  a omului, 
aceea structur  caracteristic  a psihicului care face posibil  opera creatoare. 
Exemple de comportament creativ: 
-  s  denumeasc  ustensilele de lucru accesibile vârstei; 
- s  colecteze materiale din natur , deşeuri şi s  le g seasc  utilitatea în diverse domenii; 
- s  selecteze materiale conform temei propuse;  
- s  manifeste creativitate, fantezie în alegerea temei de lucru; 
- s  g seasc  utilitatea unor obiecte realizate (expozi ie, juc rie, masc , decor); 
- s  realizeze produse originale folosind tehnici de lucru variate şi acumulând cunostin e din diferite 
domenii de activitate. 
Exemple de teme ce se pot realiza şi sarcina didactic : 
- „ Colec ion m materiale din natur  „(colec ionare, conservare frunze, flori, conuri etc.); 
- „Coş pentru fructe şi legume”(conturare, decupare, lipire, ansamblare); 
- „Peisaj de toamn ” (realizarea unui peisaj, combinând tehnici şi materiale diferite); 
- „Flori de toamn ” (aplicare semin e, decupare, îndoire sârm , ansamblare componente); 
- „Ograda bunicii” (realizarea unei machete); 
- „Origami p s ri” (pliere prin îndoire repetat  a unei hârtii); 
- „Cantina p s rilor’’(asamblarea deşeurilor de lemn cu ajutorul cuielor); 
- „Oameni de z pad ”(mototolire, coasere, lipire, asamblare), etc.; 
Produsele realizate în cadrul acestor activit i pot fi valorificate în expozi ii tematice, 
interdisciplinare: ”Bucuria de a d rui pentru a alunga triste ea”. 
 Exist , dup  A. L. Taylor, cinci niveluri ale creativit ii, dintre care, la vârsta preşcolar  
singurul nivel ce poate fi atins este acela al creativit ii expresive. Acest tip de creativitate se 
caracterizeaz  printr-o exprimare liber  şi spontan  a persoanei, f r  ca aceasta s  fie preocupat  ca 
produsul activit ii sale s  aib  un anume grad de utilitate sau valoare. (ex: desenul, lucr rile de 
colaj, activit ile de modelare, versurile spontane ale copiilor). 
 La aceast  vârst , crea ia, chiar dac  nu are valoare pentru "omenire", este extrem de 
important  pentru "devenirea uman ". Omul adult nu poate ajunge la forme superioare de expresie a 
creativit ii, dac  pe treptele timpurii ale evolu iei sale nu s-a dezvoltat potentialul creativ, nu a fost 
încurajat sa aib  manifest ri independente şi originale în r spunsuri şi solu ii la problemele ivite în 
copil rie şi tinere e. 
 Pentru a pune în valoare poten ialul creativ al copiilor, educatoarea trebuie s  foloseasc  
acele metode active, asociative, care pun accentul pe libertatea asocia iilor, în care copiii devin 
participan i la g sirea r spunsurilor, pot avea ini iativa, pot pune întreb ri, pot discuta şi pot 
propune solu ii. Acest lucru se poate realiza aproape în fiecare tip de activitate, cu condi ia ca 
educatoarea s  nu obstruc ioneze, s  nu pun  bariere între ea şi copil ("stai pe scaun"; "r spunzi 
când te întreb"; "ridic  mâna când vrei ceva" etc. ), sau s  elimine r spunsul - uneori fantezist - al 
copilului, numai pentru ca ea are în minte un anumit r spuns şi insist  pân  îl ob ine, celelalte fiind 
catalogate drept r spunsuri greşite. 
 Este bine de ştiut c  la aceast  vârst  copilul îşi face mai întâi "ucenicia" deprinderii lucrului 
cu instrumentele şi abia dup  aceea se afirm  pe sine prin rezultatul muncii sale. El este capabil s  
produc  ceva nou, original doar în raport cu sine însuşi, iar crea ia sa este marcat  de o mare 
discrepan  între dorin e si posibilit i. Aici pot da un exemplu cunoscut de fiecare educatoare: 
desenul unui copil care nu are deprinderi de lucru formate nu este nici m car inteligibil, dar ce lume 
izvor şte din acele câteva mâzg lituri! 



 Ca factor intelectiv al creativit ii, imagina ia cunoaşte la vârsta pre-şcolarit ii o adev rat  
"explozie", ea fiind acum la apogeu şi pentru c  gândirea se afl  înc  la un nivel de dezvoltare ce 
mai are de str b tut stadii importante. Imagina ia completeaz  astfel, într-un anume fel, sl biciunile 
gândirii şi chiar dac  ea se afl  la apogeul manifest rii sale, nu se afl  şi la apogeul calit ii sale. 
 Referindu-m  strict la activitatea din gr dini  pot spune c , dintre toate treptele de 
înv mânt, înv mântul pre-primar are cea mai activ  form  de manifestare a creativit ii, şi 
anume jocul. Prin joc copilul înva , dobândeşte experien , combin  şi recombin  propriile 
reprezent ri de care dispune la un moment dat, experimenteaz  lucruri noi, fabuleaz , îşi formeaz  
deprinderi de lucru, coloreaz , picteaz , împrumut  prin imita ie etc., într-un cuvânt creeaz  f r  a 
mai imita în totalitate, iar, uneori, chiar foarte pu in. 
 Prin joc copiii pot ajunge la descoperiri de adev ruri, îşi pot antrena capacit ile lor de a 
ac iona creativ pentru ca strategiile jocului sunt, în fond, strategii euristice, în care se manifest  
iste imea, spontaneitatea, inventivitatea, ini iativa, îndr zneala. Chiar şi în jocul didactic, care are 
reguli stricte de desf şurare, se poate rezolva o sarcin  didactic  într-un chip nou, deosebit, atractiv. 
 În jocurile de crea ie copiii sunt, pe rând: mame, ta i, doctori, şoferi, mecanici, cosmonau i, 
brutari, farmacişti, constructori, poli işti, vânz tori, zidari, şefi, executan i şi, dac  la început se 
joac  dup  regulile date de educatoare, cu timpul îmbog esc jocul, regulile, num rul participan ilor 
se m reşte sau se micşoreaz  în func ie de necesit i, creeaz  personaje noi, inedite, ori func ii noi 
ale unui obiect. În jocurile de construc ie se pot vedea cele mai fanteziste lucr ri: nave spa iale, 
robo i, sateli i, case cu forme ciudate, oameni care pot face ac iuni imposibile în lumea real  
(zboar , se topesc, se volatilizeaz  şi dispar, folosesc anumite substan e sau energii pentru a-i 
"învia" pe cei "mor i" în diferite b t lii etc.  
 Jocul didactic, pentru a r mâne 
joc, adic  pentru a fi antrenant şi vioi 
trebuie s  includ  elementele de joc. 
Acestea pot ap rea şi din îmbinarea 
activit ii cu unele situa ii imaginare, prin 
determinarea copiilor de a crea, l sându-
le liber  imagina ia, încurajându-le 
spontaneitatea şi dezvoltându-le spiritul 
de observa ie (factorul intelectual al 
creativit ii, al turi de imagina ie, 
memorie şi gândire). 
 Prin varietatea lor, prin crearea 
unor situa ii problem , jocurile didactice 
dezvolt  la preşcolari spiritul de 
observa ie, de analiz , înl tur  
monotonia, rutina, stereotipia, 
conformismul, îi antreneaz  pe copii s  ia atitudini, s -şi corecteze colegii, ne ofer  prilejul de a afla 
mai uşor cum gândesc, pentru c  în joc copiii acumuleaz  mai degajat cunoştin ele decât în alte 
forme de activitate. 
 Un dicton celebru spune : "Omul este singura fiin  care se joac  toat  via a pentru c  jocul 
este implicat în contextul vie ii la toate vârstele”. Poetul Lucian Blaga îşi imagina cele trei genera ii 
ca trei trepte: a jocului, a iubirii şi a în elepciunii, filosofând c  jocul este în elepciunea şi iubirea 
copilului, cum iubirea este jocul şi în elepciunea tân rului şi cum în elepciunea este iubirea şi jocul 
b trânului. 
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 Valorile na ionale creeaz  coeziunea unei na iuni. Fie c  vorbim despre no iuni abstracte, 
cum ar fi  credin a, noble ea, spiritul de sacrificiu sau vorbim despre oameni de valoare,  valorile 
acestea sunt cele carefac diferen a între un popor (adic  un grup de oameni cu anumite tr s turi 
comune, în principal limba şi datinile) şi o na iune (comunitate stabil  de oameni constituit  
istorice te i ap rut  pe baza unit ii de limb , de teritoriu, de via  economic  i de factur  psihic , 
manifestate în particularit ile specifice ale culturii i în con tiin a originii i a sor ii comune). 

Introducerea elementelor de cultivare a valorilor na ionale i tradi ionale în cadrul 
activit ilor din gr dini , este extrem de important , întrucât la acest nivel de vârst  are loc debutul 
vie ii sociale a copilului, ocazie cu care el realizeaz  primele rela ii cu adul ii i al i copii din afara 
familiei, iar includerea în cadrul activit ilor didactice pre colare a elementelor de istorie, geografie 
sunt foarte potrivite pentru sus inerea rela iilor de socializare.  
 La fel de important  este i familiarizarea copiilor cu obiceiurile i tradi iile din zona în care 
ei locuiesc, întrucât spiritul s rb torilor le creeaz  acestora sentimentul de apreciere corect  a 
identit ii noastre na ionale i de p strare a valorilor tradi ionale române ti prin l rgirea no iunii de 
reprezentare social  pe scara format  din: familie, gr dini , ar ,  prilej cu care se vor introduce 
mult mai u or atât elemente i evenimente ale istoriei poporului român. 
 Sistemul de tradi ii populare ale unui stat reprezint  o însumare a valorilor tradi ionale care 
îl diferen iaz  de alte ri i împreun  cu celelalte elemente de identificare: limb , etnie i religie, 
constituie un ansamblu care îi ofer  acelui stat unicitatea na ional . Cu cât obiceiurile i tradi iile 
unui stat sunt mai vechi i î i au originea în vremuri foarte îndep rtate, cu atât ele sunt mai 
reprezentative i pline de semnifica ii.  

Prin cultivarea valorilor na ionale i tradi ionale se în elege conservarea i promovarea 
obiceiurilor i tradi iilor proprii, prin aceast  cultivare se asigur  transmiterea mo tenirii tr s turilor 
culturale autentice ale statului respectiv. Obiceiurile i tradi iile române ti, având originile milenare 
se reprezint  într-o autentic  zestre de nepre uit i se constituie din mai multe categorii de 
manifest ri sociale i culturale.  

Din cercet rile psihopedagogice contemporane se desprinde ideea important  c  
transmiterea valorilor na ionale nu se realizeaz  într-un singur mod, ci printr-un ansamblu coerent 
de activit i desf urate de c tre educatoare . Educa ia în spiritul valorilor na ionale este un proces 
multilateral i neîntrerupt care se exprim  în conduita copiilor. Ea se extinde   asupra personalit ii 
umane în totalitatea ei, afectând toate componentele în unitatea i intercondi ionarea lor reciproc . 
Toate ac iunile întreprinse în acest scop, presupun îmbog irea volumului de informa ii al copiilor 
despre trecutul nostru istoric, despre locurile în care tr im, despre tradi iile specifice zonei noastre, 
concomitent cu antrenarea lor în formele vie ii sociale, menite a le îmbog i experien a de via . 
Convingerile i conduita nu se transmit, ci se elaboreaz  în i prin activitate. Conduita reprezint , 
cel mai edificator criteriu în aprecierea nivelului de dezvoltare atins de copii în acest domeniu. 
 Educa ia în spiritul valorilor na ionale este, îns , totodat  un mod de comunicare cu membrii 
grupului c ruia pre colarul îi apar ine. Educatoarea respect  i aplic  corect regulile formale i 
informale ce genereaz  aceste rela ii ale grupului i care vor duce la dezvolt ri diferite, în func ie de 
coeziunea, organizarea i orientarea acestuia.  

Condi ia de baz  în educarea copiilor în spiritul valorilor na ionale este articularea  tr irilor 
subiective cu activitatea practic . Educatoarea trebuie s  aib  în vedere ca sentimentul s  nu se 
reduc  la tr iri subiective, ci s  se traduc  în ac iuni concrete. 

Activitatea  instructiv-educativ  desf urat  în gr dini  îl impulsioneaz  pozitiv pe copil în 
formarea sa ca om apar inând unui trecut istoric i unui viitor. Cunoa terea unor elemente locale 
specifice, a unor personaje istorice, culturale, a faptelor i realiz rilor lor îi ajut  pe copii s  



în eleag  i s  pre uiasc  înf ptuirile de seam  ale neamului i s  capete sentimentul apartenen ei 
na ionale. 
 Este o datorie moral  s  facem cunoscute copiilor pre colari evenimente importante din 
istoria poporului nostru, fapte de vitejie i eroi ai neamului nostru românesc, tradi ii i obiceiuri din 
sr buni.. Cu atât mai mult, suntem datori s  le facem cunoscute elementele de istorie local , ale 
c ror m rturii îi înconjoar  i care îi individualizeaz  ca cet eni ai unui anumit inut românesc. 
Numai  educându-i de mici pe copiii no tri, prin diverse activit i desf urate în familie i unit ile 
de înv mânt, s  îndr geasc  limba pe care o vorbesc i obiceiurile rii în care s-au n scut, s  
cunoasc   trecutul istoric ne putem asigura c  tradi iile vor avea continuitate în genera iile 
urm toare.  
Modalit i de promovare a valorilor na ionale in activit ile din gr dini  
 Abordarea creativ  a curriculumului na ional specific înv mântului preşcolar permite 
stabilirea temelor s pt mânale şi derularea unor proiecte tematice în func ie de s rb torile 
tradi ionale şi religioase, de evenimentele pe care comunitatea local  le promoveaz . Astfel de teme 
pot fi stabilite pentru activit ile curriculare: 
- educarea limbajului (lecturi dup  imagini, convorbiri, memoriz ri, 
povestiriexemple:*povestiri:,,Decebal, eroul dacilor”, ,,Stejarul din Borze ti” , ,,Mo  Ion Roat  i 
Cuza Vod ”,  „Povestiri istorice” de Dumitru Alma , ect; 
*memoriz ri- ,, tefan cel mare”de Nicolae Nasta, ,,Eroii” de Petre Ghelmez, „Portul meu”, „ ara 
mea” de O Cazimir, ect; 
* lecturi dup  imagini: „Eroi neamului”, „Oameni din trecut”, ect: 
*joc didactic -„Trecut, prezent şi viitor” 
-  activit i de cunoaştere amediului ( observ ri, convorbiri cu suport intuitiv). Prin intermediul 
acestora le facem cunoscute copiilor obiceiurile şi tradi iile specifice comunit ii, elementele de 
istorie i geografie local  şi le trezim interesul pentru p strarea şi transmiterea unor elemente de 
folclor, simboluri şi valori culturale definitorii pentru zona în care tr iesc.Exemple: 
*  observ ri: ”Costumul popular”, ” Lada de zestre a bunicii”, „Harta rii”, ect; 
*convorbiri cu suport intuitiv –„Str mo ii nostri”, „ ara mea”, „La muzeul de istorie”, ect; 
- activit ile specifice domeniului estetic - creativ, activit ile muzicale, activit ile artistico-
plastice, activit i de înv are de cântece şi strig turi din diferite zone, a cântecelor cu caracter 
na ional, prezentarea  unor produse culturale (obiecte, obiceiuri, alimente, îmbr c minte, unelte, 
s rb tori tradi ionale, ocupa ii)Exemple: 
* cântece- ,,Hora Unirii”,  ,,Pui de lei”, ,, tefan cel Mare”, „Româna ul”, „Pui de sucevean” 
*activit i artistico-plastice: modelaj- „Ulciorul bunicii”, desen; „Pove ti din trecut”, „C l tor prin 
ara mea” , „România de ieri şi de azi”, ect: 

- Activit ile practice  de decorare a unor obiecte, a costumului popular  îi transform  pe copii în 
adev ra i interpre i şi creatori de art  popular  tradi ional , oferindu-ne posibilitatea de a transmite 
mesaje educative cu înc rc tur  emo ional  deosebit , contribuind astfel la formarea sentimentului 
de dragoste şi pre uire pentru obiceiurile şi datinile populare autentice ale poporului 
român.Activit ile practice  ofer  cadrul amenaj rii unor adev rate ateliere de crea ie popular , 
copiii realizând lucr ri individuale şi colective aplicând tehnicile înv ate în cadrul activit ilor 
practico-aplicative:mototolire, şnuruire, t iere, înşirare, decorare, lipire, etc.  
- Educația pentru societate include teme referitoare la valorile individuale i na ionale, 
cunoa terea denumirii rii i a simbolurilor na ionale (steag, stem , imn) precum i cunoa terea 
unor elemente de traditie. Acest domeniu ofer  cadrul de organizare a unor activit i care s  includ  
s rb torile na ionale,  tradi ionale  i culturale (Ziua Na ional , Ziua Unirii), precum i evenimente 
populare sau religioase s rb torite de familie sau comunitate 
- Prin intermediul activit ilor specifice domeniului psiho-motric, preşcolari achizi ioneaz  
deprinderea de a executa o serie de paşi de dans specifici zonei folclorice din care provin sau au 
posibilitatea s  exerseze mişc ri incluse în ritualuri şi jocuri de s rb toare; Exemple: Dans popular 
bucovinean, Hora, Coasa, Dansul m tilor, Dansul caprelor 



Exemple de teme  s pt mânale ce pot fi abordate:„ 1 decembrie- ziua tuturor românilor”, ,, 
Obiceiuri de iarn  ”, ,, Datini şi obiceiuri de Cr ciun şi Anul Nou”, „ De ziua unirii”, ,, S rb toarea 
Învierii Domnului”, ,, Coşul cu ou  încondeiate”, ”Lada de zestre a bunicii”,etc.  
Proiectele tematice, proiectate la propunerea copiilor, a p rin ilor sau a educatoarelor, constituie 
modalit i coerente şi eficiente de promovare a obiceiurilor şi tradi iilor i de cunoa tere a unor 
evenimente istorice. 
Exemple de proiecte tematice:,,Pe urme de istorie”, ,,Tradi ii i obiceiuri din str buni”, ,, Din 
folclorul nostru”, „Pui de româna ”, ect . 
 Activit ile din cadrul proiectelor educa ionale şi a proiectelor de parteneriat, cu 
tematic  tradi ional  i istoric  sunt un alt mijloc de promovare a valorilor nationale i se bucur  de 
multiple avantaje: un num rul mare de preşcolari, p rin i şi cadre didactice implicate, existen a unor 
parteneri speciali ti, colaborarea cu alte institu ii de înv mânt astfel încît pre colarii  au ocazia de 
a se familiariza cu obiceiuri şi datini din alte zone. Aceste proiecte constitue un schimb de 
experien   foarte util între cadrele didactice şi membrii comunit ilor implicate în proiecte.  
 Exemple de proiecte educa ionale ce pot fi desf urate: „Tradi ii  si obiceiuri din Bucovina”, 
„Românaşi şi româncu e’’, „P str tori ai tradi iei str bune”, „ S  ne cunoa tem istoria i neamul”, 
„Trecut i prezent în portul popular din Bucovina”,  „Imi iubesc portul i vorba” ect; 
 Activit ile educative, extracurriculare sunt foarte apreciate de preşcolari. Copiii particip  
cu mult  pl cere la astfel de activit i, cadrul organizatoric oferindu-le mai multe posibilit i de 
manifestare şi exprimare liber  a emo iilor şi tr irilor. Antrenarea şi implicarea activ  a p rin ilor la 
aceste activit i, cooptarea unor specialişti, muzeografi, etnografi, creatori populari, instrumentişti 
creeaz  un cadru afectiv propice transmiterii unor mesaje educative de pre uire şi p strare nealterat  
a datinilor  şi obiceiurior. 
 Exemple de activit i educative i extracurriculare: 
- vizite/excursii la Muzeul de Istorie, Hanu Domnesc, Cetatea Sucevei,  Muzeul satului, ect unde  
copiii au ocazia s  descopere uneltele şi armele str moşilor noştrii precum şi obiectele de uz casnic. 
Copiii mai pot observa es turile de cas , obiectele de buc t rie şi li se poate explica modul în care 
se foloseau. 
-activit i comune cu şcolarii: ,, M şti pentru S rb toarea Anului Nou ” ,, Înv m colinde”, ,, 
Concurs de interpretare de colinde”, „ Concusuri pe teme de istorie”, „Incondeierea de ou ”; 
- activit ți între grupe cu preșcolarii: „ De ziua României”, „Copiii- p str torii tradi iilor”, „24 
Ianuarie- Mica Unire”, ect; 
- vizite  la biserica din cartier precedate de imp rt irea copiilor în Postul Cr ciunului i Postul 
Mare; 
 Şez torile constituie un mijloc complex de educa ie deoarece îi familiarizeaz  pe copii cu 
unele elemente de folclor contribuind astfel la dezvoltarea dragostei pentru tradi iile populare, le 
dezvolt  gustul pentru frumos, pentru armonie, le cultiv  r bdarea, st pânirea de sine, spiritul de 
echip .Şez torile, dup  cum le arat  şi denumirea în tradi ia poporului nostru, sunt reuniuni cu 
caracter cultural-educativ, la care copiii sunt antrena i şi fiecare participant îşi d  contribu ia cu ceea 
ce cunoaşte mai bine (o poezie, un cântec, ghicitori, interpretarea unor dansuri, dramatizarea unor 
poveşti). În cadrul şez torilor, cântecul, strig turile, ghicitorile, proverbele se îmbin   armonios cu 
activit ile desf urate odinioar  esutul, torsul, împletitul, cusutul, cu cântecele patriotice, trezindu-
le preşcolarilor dorin a de a înv a îndeletniciri din trecut, pentru a fi transmise mai departe. 
 Activit ile op ionale proiectate la propunerea copiilor şi a p rin ilor sunt  alte modalit i de 
p strarea şi transmiterea acestor valori culturale tradi ionale c tre genera iile de copii şi tineri. 
Exemple:,, Din lada de zestre a bunicii”, ,, Drag mi-e cântecul şi jocul”, ,, Datini şi obiceiuri 
locale”, ect; 
 Participarea lafestivalurile şi concursurile cu preşcolarii,  pune în valoare atât d ruirea şi 
creativitatea cadrelor didactice îndrum toare cât şi entuziasmul şi talentul preşcolarilor implica i în 
aceste activit i. Dansul popular, grupul folcloric, grupul vocal,  solişti vocali,sau forma ii artistice 
ofer  preşcolarilor posibilitatea de a fi ei înşişi interpre i de folclor, artişti autentici care promoveaz  
arta şi tradi iile populare, constituind modalit i foarte eficiente de formare şi dezvoltare a dragostei 



fa  de elementele culturale tradi ionale ale comunit ii locale. Exemple:Festivalul na ional ,, 
Voinicelul” , Festivalul interna ional de folclor ,, Întâlniri bucovinene ”,Festivalul na ional „La 
cire e”, ect; 
 Prin amenajarea,,Col ului folcloric” în gr dini  preşcolarii au avut ocazia s  se 
familiarizeze şi s  admire obiecte de art  popular  str vechi sau realizate de meşteri populari în 
prezent, obiecte de artizanat, ştergare, fe e de mas , costume populare vechi, obiecte din lemn 
cioplit, instrumente muzicale tradi ionale, fluierul, buciumul, unelte specifice ocupa iilor 
tradi ionale din zona folcloric  Bucovina. 
 Vorbind de p strarea şi transmiterea acestor valori culturale tradi ionale c tre genera iile de 
copii şi tineri, valori  care reprezint  comori inestimabile care definesc identitatea unui popor şi care 
creeaz  pun i de leg tur  între genera ii, ajungem inevitabil şi la mijloacele de p strare şi 
valorificare ale obiceiurilor tradi ionale. Mijloacele modernepe care le putem utiliza ast zi, ne ofer  
avantajul conserv rii datinilor, obiceiurilor specifice str moşilor noştri într-o form  nealterat  şi 
ofer  posibilitatea transmiterii şi prezent rii acestora genera iilor viitoare. Fotografia, constituie un 
document etnografic relevant, pe care îl putem folosi în activit ile cu preşcolarii. Albumele foto, 
întocmite în urma desf şur rii unor activit i extracurriculare sau proiecte educa ionale, sunt dovezi 
ale preocup rilor cadrelor didactice în aceast  direc ie a p str rii, transmiterii tradi iilor, dar şi a 
educ rii copiilor în spiritul dragostei pentru  valorile na ionale Discurile, CD-urile, DVD-urile, 
reportofoanele, înregistr rile video şi prezent rile power-point, sunt mijloace pe care cadrele 
didactice le pot utiliza cu succes în astfel de activit i. 

Noi, educatoarele dorim s  stimul m creativitatea, dialogul cultural, prietenia între copii, s  
ducem o puternic  şi relevant  campanie a valorii prin care preşcolarii s  cunoasc  tradi iile şi 
obiceiurile specifice diferitelor zone ale rii, s  recunoasc  cele mai importante personalit i 
istorice şi cultural, care prin faptele lor contribuie la formarea identit ii noastre de români, pe plan 
local, na ional şi interna ional. 
  S  nu uit m c  educa ia este strâns legat  de epoca în care tr ie te i se dezvolt  fiecare, dar 
un prezent nu exist  f r  un trecut, precum nu exist  adult f r  de copil rie. Astfel, identitatea 
na ional , cu tot ce înseamn  ea (istorie, geografie, religie, folclor) nu se poate construi f r  a avea 
r d cini în trecut, a fi ancorat în prezent i a avea aripi spre viitor! 
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73. ACTIVIT ILE INTEGRATE ÎN GR DINI  
 

Profesori înv. preşcolar:   Antonovici Stefania, Tudoran Doini a 
Gr dini a „Floare albastr ”, Bucureşti  

 
A integra „însemn  a pune în rela ie, a coordona, a îmbina, a aduce împreun  p r i separate 

într-un întreg coerent, func ional unitar şi armonios.”  L. Ciolan 2008, M. Bocoş, 2010 
Curriculum actual impune activit ile integrate ca tip de activitate didactic  alternativ  

pentru activit i pe domenii experen iale sau pe discipline / categorii de activitate. În mod concret, 
exigen ele curriculare în vigoare privind proiectarea şi organizarea activit i integrate pot reduse în 
urm toarele tipuri de activit i integrate 

Exist  un singur obiectiv de studiu pentru educa ie şi aceasta este Via a, în toate 
manifest rile sale ”.     Alfred North Whitehead, 1929 
Educa ia de baz  – fundament pentru via  



Educa ia – un bun public 
Educa ia – o investi ie pe termen lung în beneficiul dezvolt rii economice sustenabile, al dezvolt rii 
individului şi a coeziunii sociale. 
Succesul educa iei  -    interven ia timpurie  
echitate şi acces la înv mânt de-a lungul întregii vie i. 
 Integrarea curricular  „reprezint  o strategie de proiectare şi predare a curriculumului ce 
presupune crearea de conexiuni semnificative, între domeniile de cunoaştere şi de dezvoltare, teme 
sau competen e, în vederea construirii unei viziuni holtistice şi integrative asupra lumii reale.”  
Glava,A.2008 
 Activit ile integrate se pot desf şura atât în cadrul unui proiect tematic cât  
şi de sine st t toare, fiind direct legate de o tem  anual  de studiu. 
  Acesta este un demers amplu care armonizeaz  şi sintetizeaz  informa ii din 
 diferite domenii. 
 Abordarea realit ii printr-un demers global 
 Grani ele dintre activit i dispar. 
 Integrarea se face prin aplicarea într-un scenariu unic, bine închegat, a unor  
con inuturi care apar in unor domenii diferite. 
 Benefeciarii: 
 Copiii se manifest  liber investigând, descoperind, g sind, singuri  
r spunsurile la integr rile pe care şi le-a pus. 
 Colaboreaz  cu colegii de grup. 
 Devin parteneri în actul educa ional şi participan i activi ai propriei form ri. 
 Timpul alocat înv rii este mai mare. 
 Copiii îşi pot alege zona în care doresc s  lucreze, eliminând astfel emo iile 
 negative, eşecul, refuzul, de a se implica. 
 Evaluarea este mai eficient , flexibil  şi pl cut  copiilor. 
 Totul se desf şoar  sub forma unui joc bine organizat. 
Caracteristicile activit ilor integrate sunt: 
 Finalit ile activit ii integrate sunt selectate din listele de obiective-cadru şi 
 de referin  ale domeniilor experien iale, iar obiectivele opera ionale vor constitui un set unitar şi 
restrâns de patru-cinci obiective, cu referire direct  la experien ele de înv are vizate. 
 Con inuturile abordate sunt selectate şi abordate în strâns  rela ie cu nucleul 
 de integrare curricular  (tema s pt mânii, tema anual  de studiu...) 
 Fiecare din situa iile de înv are proiectate şi desf şurate în cadrul activit ii 
 integrate contribuie la explicitarea, analiza, rezolvarea temei activit ii 
 Obiectivele opera ionale vor constitui un set unitar şi restrâns de cel mult 10 
 obiective, cu referire direct  la experien ele de înv are vizate. 
 Activit ile care fac parte activit ile integrate îşi pierd statutul de activit i  
de sine st t toare, de aceast  dat  fiind elemente sau p r i componente ale unui demers global. De 
aceea, pentru activit ile integrate se realizeaz  un singur proiect didactic.  
 Proiectul didactic al activit i integrate va include un scenariu didactic  
integrative, f r  a delimita sau a distribui situa iile de înv are pe domenii experen iale sau categorii 
de activ. 
 Activitatea integrat  trebuie s  vizeze antrenarea de abilit i disciplinare 
Şi/sau transferabil, oferind copiilor ocazii de comunicare, cooperare, utilizare a unor surse variate 
de informa ii, investiga ie, experimentare, identificare de solu ii, testare de ipoteze etc.   
Scenariul unei activit i integrate trebuie bine elaborat şi cuprinde tot ce se va desf şura în timpul 
activit ii incluzând, al turi de activit ile de înv are, întâlnirea de diminea  (când este cazul), 
elemente de joc, tranzi iile şi rutinele – toate denumite şi detaliate (prezentate descriptiv, sub forma 
unor poveşti), în ordine cronologic . 
 De asemenea un rol important îl joac  materialul didactic dar şi organizarea spa iului din 
clas , evitându-se mutarea mobilierului. Exemplu: întâlnirea de diminea  se poate desf şura pe 



pernu e/covor, se trece la tranzi ii, iar activitatea experen ial  se desf şoar  pe sc unele în 
semicerc/mas .  
Tipuri de activit i integrate întâlnite în aplicarea noului curriculum 
1. Activitate didactic  de sine st t toare, având con inuturi integrate, care articuleaz  armonios 
con inuturi referitoare la dou  sau mai multe domenii experien iale. Durata unei astfel de activit i 
va fi aceea a unei activit i didactice din gr dini , conform vârstei copiilor.  
2. Activitate integrat  care include mai multe secven e didactice – situa ii de înv are ale c ror 
con inuturi (ale dou  sau ale mai multor domenii experien iale sau categorii de activitate) se 
articuleaz  în jurul unui nucleu de integrare curricular . O astfel de activitate didactic  integrat  se 
va desf şura pe parcursul duratei de timp dedicate activit ilor comune.  
Exemplu: Tema proiectului este Iepurele şi proiectul dureaz  doar o s pt mân . Într-una din zile, 
se poate desf şura cu copiii o activitate integrat  care se articuleaz  în jurul conceptului de iepure şi 
care include situa ii de înv are din Domeniul Limb  şi comunicare şi din Domeniul Ştiin e. Astfel, 
copiii vor fi invita i s  se aşeze pe pernu e şi s  vizioneze un spectacol  de teatru: "Coliba 
iepuraşului". Teatrul va fi prezentat de educatoare, pân  la momentul în care iepuraşul r mâne f r  
cas  şi este azvârlit afar  de vulpe. Pe fundalul plânsetului iepuraşului din poveste, un lucr tor de la 
magazinul specializat în vânzarea animalelor mici de cas  va intra în clas  cu un iepuraş, spunându-
le c  este chiar iepuraşul din poveste. Educatoarea va folosi acest prilej pentru a destrage  aten ia 
copiilor şi pentru a l sa copiii s  fac  cunoştin  cu iepuraşul, s  discute despre el dar şi între ei, 
împ rt şindu-şi din experien ele proprii legate de întâlnirea cu un iepuraş, etc. Se va pune un accent 
deosebit pe înv area activ  şi pe libertatea copiilor de a investiga, fiecare dup  dorin  şi dup  
posibilit i ceea ce este de interes pentru ei. În final, o discu ie de grup, cu to i copiii strânşi pe 
pernu e în jurul iepuraşului şi cu posibilitatea de a-l mângâia fiecare sau de a-l ine în bra e pu in, va 
stabili ceea ce ştiu ei despre iepure. Drept mul umire pentru iepuraş, c  a fost cuminte şi s-a l sat 
"studiat", copiii vor interpreta, împreun  cu educatoarea, jocul cu text şi cânt "Iepuraşul up ". 
Dup  un moment de pauz , copiii se vor întoarce la teatru, urm rind, în continuare, ce s-a întâmplat 
cu iepuraşul şi cu c su a acestuia.  
3. Program de activitate integrat  având con inuturi articulate în jurul unui nucleu de integrare 
curricular , care cuprinde o parte sau toate activit ile comune ale zilei şi o parte sau toate 
activit ile alese.  
 

BIBLIOGRAFIE : 
Marian Palade Dorin Şcheul, Hai la joac  afar ! Editura George Tofan, Suceava, 2006 
 
 

74. STRATEGII DE ÎNV ARE PRIN COOPERARE 
 

Balaure Mariana Eugenia 
G.P.P. Nr. 7 Dr. Tr. Severin, Mehedinti 

 
             Pentru o în elegere corect  a ceea ce reprezint  aceast  metod , vom face o delimitare între 
înv area în grup şi înv area prin cooperare: 
Înv area în grup desemnat  activitatea de studiu a unui grup de copii care pot sau nu s  coopereze; 
în cadrul înv rii în grup, sunt recompensate performan ele individuale: 
Înv area prin cooperare desemneaz  o situa ie de înv are în care copiii lucreaz  în grupuri având 
abilit i şi cunoştin e eterogene şi împreun  realizeaz  o sarcin , un produs. Copiii sunt 
recompensa i pe baza performan elor grupului. 
             Aceast  metod  reprezint  o form  de înv are în grup a copiilor prin interac iuni, astfel 
încât aceştia s  poat  lucra împreun , urmând ca fiecare membru s -şi îmbun t easc  
performan ele proprii şi s  contribuie la creşterea performan elor celorlal i. Înv area prin cooperare 
faciliteaz  înv area reciproc . 



              Înv area prin cooperare are loc atunci când copiii lucreaz  împreun  pentru a rezolva una 
şi aceeaşi problem , pentru a explora o tem  nou  sau a crea idei noi, combina ii noi. 
             Ce fac copiii? 
 -Studiaz  individual situa ia prezentat , îşi împ rt şesc ideile, se ajut  unii pe al ii s  în eleag  şi s  
g seasc  solu ii. 
- Stau unii lâng  al ii, explic  celorlal i ceea ce ştiu, discut  împreun  fiecare aspect al temei pe care 
o au de rezolvat. 
            Ce face educatoarea? 
-Asigur  ambian a proprie muncii în echip , aranjând mobilierul în sala de grup  în mod 
corespunz tor. Ideale sunt grupurile de patru copiii, aranja i de-o parte şi de alta a fiec rei m su e. 
-Stabileşte criteriul de grupare(sex, prietenii, nivelul abilit ilor, diferite jocuri) şi dimensiunea 
grupului(de la 2 la 6 copii) 
 -Stabileşte reguli de lucru: Se vorbeşte pe rând; nu se atac  persoana, copiii se ascult  între ei, nu 
se monopolizeaz  discu ia, nu se rezolv  sarcina de unul singur, se lucreaz  cu culori diferite. 
-Explic  obiectivele activit ii, se specific  timpul pe care îl au copiii la dispozi ie. 
Avantajele înv rii prin cooperare 
-Copiii înva  s  lucreze împreun  cu ceilal i, nu doar al turi de ceilal i, cap t  mai mare încredere 
în sine al turi de colegi 
-Solicit  dezvoltarea în plan socio-emo ional 
-Comunicarea dintre copii reprezint  o cale natural  pentru aceştia de a înv a lucruri noi unii de la 
ceilal i. 
-Înva  s  negocieze, s  ia decizii împreun  cu ceilal i, s  îşi argumenteze un punct de vedere. 
-Interac iunile la nivel de grup ajut  la sesizarea şi rezolvarea unor conflicte de idei, ce se nasc din 
interpretarea proprie a informa iilor dobândite de ei anterior 
-Se eviden iaz  discrepan ele între cunoştin ele anterioare şi cerin ele sarcinilor. 
-Prin întreb ri ce vizeaz  în elegerea unor fenomene dezb tute anterior, ei pot fi conduşi s  emit  
idei noi, 
-Discu iile în grup ajut  pe membrii grupului s  repete şi s -şi fixeze noi cunoştin e, s  le proceseze 
pe cele noi. 
-Realizeaz  conexiuni logice, îşi organizeaz  cunoştin ele. 
 
              Elemente de baz  ale înv rii prin cooperare 
-Interdependen a pozitiv ; copiii trebuie s  lucreze împreun  pentru a atinge scopul propus, au 
nevoie unul de cel lalt, pentru sprijin, explica ii,coordonare. 
-Responsabilitatea individual : fiecare membru al grupului este r spunz tor de propria contribu ie 
la îndeplinirea scopului propus. 
-Analiza activit ii grupului: copiii reflecteaz  asupra activit ii lor, decid asupra modului de 
îmbun t ire a eficien ei acestui tip de activitate. 
-Dezvolt  deprinderi de comunicare interpersonal  în cadrul grupului. 
       Aplica ie - realizarea unui poster „La munte” 
      -Copiii îşi verific  ei înşişi cunoştin ele despre munte. 
-Un grup decupeaz  elemente componente pentru a realiza o imagine montan . 
-Un grup deseneaz  şi decupeaz  plantele; 
-Un grup deseneaz  şi decupeaz  pe cei ce îngrijesc mun ii. 
-Un grup preg teşte fundalul planşei. 
     

Harta conceptual —este o metod  prin care înv area noilor informa ii depinde de 
cunoştin ele dobândite de copil şi de rela ion rile pe care le stabileşte între acestea. 
-Structureaz  cunoştin ele acestuia, important nu este cât cunoaşte copilul, ci leg turile care se 
stabilesc între acestea. 
-Este recunoscut  ca o metod  de evaluare a cunoştin elor copilului, dar poate fi utilizat  şi ca 
instrument de predare. 



-Aplica ii ale „H r ii conceptuale” — Copacul — se poate lucra individual sau în grupuri; se 
deseneaz  un copac în mijlocul colii şi, prin s ge i, se spune (deseneaz ) tot ce se ştie despre acesta. 
 
         „Mâna oarb ” - fiecare alege un fruct cu ochii închişi, iar sarcinile se rezolv  prin 
cooperare: unii deseneaz  fructul în mijlocul foii, al ii deseneaz  tot ce ştiu despre acel fruct. 
 
           Metoda p l riilor gânditoare 
-P l ria albastr  este liderul, conduce activitatea. Este p l ria responsabil  de controlul discu iilor. 
Clarific  . 
-P l ria alb  este povestitorul, cel care red  pe scurt con inutul textului, exact cum s-a întâmplat 
ac iunea, este neutru—informeaz . 
-P l ria roşie îşi exprim  emo iile, sentimentele, sup rarea, nu se justific —spune ce simte. 
-P l ria neagr  este criticul, reprezint  aspectele negative ale întâmpl rilor, exprim  doar judec i 
negative. 
-P l ria verde este gânditorul, care ofer  solu ii alternative, idei noi. Genereaz  idei noi. 
-P l ria galben  este creatorul. Simbolul gândirii pozitive şi constructive, exploreaz  optimist 
posibilit ile. 
          
 Aplica ie—Scufi a Roşie, povestirea copiilor 
-P l ria Alb -red  pe scurt textul povestirii. 
-P l ria Albastr  –o caracterizeaz  pe Scufi a Roşie în compara ie cu lupul; e vesel , prietenoas , 
bun  la suflet, gata s  sar  în ajutor, dar neascult toare, în timp ce lupul este r u, lacom, şiret, 
pref cut. Arat  ceea ce se întâmpl  când sfaturile p rin ilor nu sunt ascultate. 
-P l ria Roşie-arat  cum Scufi a Roşie îşi iubea mama şi bunica, de care a ascultat întotdeauna Ea 
iubeşte florile, animalele, se joac  cu ele în natur , îi este mil  de bunic , este bucuroas  când 
vân torul le salveaz , este sup rat  pe lup pentru ceea ce a f cut. 
-P l ria Neagr  - critic  atitudinea Scufi ei Roşii: trebuia s  asculte sfaturile mamei, trebuia s  
ajung  repede la bunica bolnav . Nu trebuia s  aib  încredere în animale, nu trebuia s  spun  
inten iile ei, este sup rat  pe vicleşugul lupului. 
-P l ria Verde-acord  variante Scufi ei Roşii; dac  dorea s  ofere flori trebuia s  cear  mamei s  
cumpere un buchet de flori, dac  dorea s  culeag  flori, trebuia s  o roage pe mama s  o înso easc  
în p dure sau s  o întrebe dac  are voie. Lupul o putea ajuta s  culeag  mai repede 
flori sau ciuperci pentru bunica. 
-P l ria Galben -g seşte alt final textului. Scufi a Roşie putea s  refuze s  mearg  la bunica, ştiind 
c  trece prin p dure; ea nu ascult  de lup, lupul i-arat  Scufi ei Roşii drumul cel mai scurt pân  la 
bunica, animalele din p dure o sf tuiesc s  nu asculte de lup. 
          
  Metoda R.A.I. (R spunde-Arunc -Intreab ) — este o metod  de fixare şi sistematizare a 
cunoştin elor, dar şi de verificare, are la baz  stimularea şi dezvoltarea capacit ilor copiilor de a 
comunica prin întreb ri şi r spunsuri. 
-Participan ii activi se selecteaz  ad-hoc, printr-un joc de aruncare/prindere a unei mingi uşoare. 
Copilul care arunc  mingea trebuie s  adreseze o întrebare (din cunoştin ele însuşite) copilului care 
o prinde; acesta r spunde la întrebare, apoi o arunc  unui alt coleg, dup  acelaşi algoritm. Copilul 
care prinde mingea dar nu ştie r spunsul la întrebare, iese din joc. 
  Aplica ie-metoda R.A.I.—„Din tainele p durii”, povestire „Cine a spus „miau”? 
Întreb ri şi r spunsuri: cine este personajul principal al povestirii-c eluşul 
-Cine îl deranjeaz  pe c eluş din somn - Un miorl it. 
-Ce face atunci c eluşul? - Pleac  s  afle cine a spus „miau” 
-Cu cine se întâlneşte prima dat ? - Cu un şoricel. 
-Îi d  şoricelul r spunsul la întrebare? - Şoricelul se sperie şi fuge. 
-Cu cine se mai întâlneşte c eluşul? - Cu cocoşul. 
-Îi r spunde la întrebare cocoşul? - Nu, îi spune doar cum strig  el. 



-Pe cine mai întreab  c eluşul? - Pe albin . 
-Albina îi d  r spunsul? - Albina îl în eap , f r  a-i r spunde. 
-Cu cine se mai întâlneşte c eluşul? - Cu un peşte care nu îi r spunde. 
 
BIBLIOGRAFIE 
,,Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor între 3-6/7 ani’’ 
Bunescu,G., Alecu,G., Badea,D., Educa ia p rin ilor, Strategii i programe, E.D.P.,Bucureşti,1997. 
 
 

75. ACTIVITA ILE EXTRAŞCOLARE –MI JLOC DE DEZVOLTARE  
A CREATIVITA II  LA VÂRSTA PREŞCOLAR  

 
Prof. înv. pre c.: Bor  Cornelia 

G.P.N. Nr.1 Pog ne ti, com. St nile ti 
 
          Tr im  într-o  lume  care  se  dezvolt   continuu  şi  care  este  într-o  permanent   schimbare, 
evoluând. Grdini a are menirea de a   transmite valori culturale , istorice şi sociale la nivelul 
cerin elor educa ionale. Datoria educatoarelor , care sunt deschiztoare de drumuri , este de a-i 
implica pe copii în diverse activit i care s coincid  cu societatea de azi. Dintre aceste activiti 
care-i motiveaz şi le atrag interesul de a participa cu pl cere   sunt activit ile extracurriculare. 
          Modernizarea şi perfec ionarea procesului instructive-educativ presupune îmbinarea 
activit ilor şcolare cu activit ile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valen e 
formative, deoarece acestea permit manifestarea creativit ii şi imagina iei copilului preşcolar. În 
acest fel, pe lâng   faptul c  preşcolarii îşi manifest  imaginaia şi creativitatea (prin interpretarea 
unor roluri la serbrile de 8 martie, Crciun, sfârşit de an, prin realizarea unor desene interesante şi 
creative pe asfalt cu ocazia zilei de 1 iunie) şi cadrul didactic îşi poate afirma creativitatea în 
alegerea temelor, a materialului artându-şi astfel m iestria şi tactul pedagogic dar  şi dragostea fa 
de copii. 
          În şcoala contemporan  eficien a educa iei depinde de gradul în care se preg teşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de m sura în care reuşeşte s  pun  bazele form rii 
personalit ii copiilor în acest cadru. În înv mântul preşcolar şi şcolar avem misiunea de a-i 
forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi socio-afectiv dar şi pentru o mai bun  integrare 
social . 
          Astfel se impun activitile extracurriculare, care nu sunt  fixate de programa şcolar  ci de 
copii, conform intereselor şi dorin elor lor. De cele mai multe ori con inutul acestora poate fi  o 
continuare la un nivel mai înalt, a ceea ce şi-au însuşit copii în cadrul activit ilor didactice. De 
exemplu în cadrul activit ilor din domeniul ştiin e, la activi t ile de cunoaştere a mediului dup  ce 
copiii au observat pe planşe anumite animale domestice sau s lbatice se poate propune o activitate 
extraşcolar  - vizitarea unei gr dinii zoologice cu scopul de a-şi fi xa ci îmbun t ii 
cuno tin ele legate de aceste animale. 
          Activit ile extracurriculare sunt activit ii complementare, activit i de înv are realizate la 
grup  şi urm reşte îmbog irea informa iilor primite în cadrul activit ii didactice, cultiv  interesul 
pentru  desfşurarea  anumitor  domenii,  atrag  copilul  la integrarea  în  via a social , la 
folosirea timpului  liber într-un  mod  pl cut  şi  util,  contribuind  în  felul  acesta  la  formarea 
personalit ii copilului. 
          De aceea gr dini a trebuie s  ofere diverse astfel de activit ii pentru ai atrage pe copii. 
Dintre aceste activit ii putem exemplifica: 
 organizarea unor jocuri potrivite fiec rui nivel de vârst ; 
 vizionarea unor spectacole de teatru; 
 serb ri şi şez torii; 
 vizite şi plimb rii (prin parcuri, gr dinii zoologice); 
 concursuri colare; 



 excursii ci tabere; 
 activit ii  desf şurate  cu  scopul  ajut rii  unor  persoane  aflate  la  nevoie,  în  folosul 
comunit ii locale şi a protej rii mediului înconjur tor; 
 proiecte educa ionale ini iate în parteneriat cu anumite institu ii: alte gr dini e, şcoala, 
prim ria, dispensarul, poli ia. 
          Ca activit i pe care le-am desf şurat la grup  pot aminti:serb ri desf şurate cu diferite 
ocazii: 8 martie, Cr ciun, sfârşit de an , desf şurarea unor concursuri în gr dini : Micul Creştin, 
Voinicel , activit i de desene pe asfalt cu ocazia zilei de 1 iunie , activit i desf şurate cu ocazia 
zilelor de 1 Decembrie, 24 Ianuarie , activit i desf şurate în parteneriat cu alte gr dini e  şi alte 
activit i. 
          Dup  cum se ştie activitatea principal  a vârstei preşcolare este jocul. Jocul este o activitate 
recreativ-instructiv ,  prilej de activizare şi dezvoltarea a creativit ii şi imagina iei. În joc copilul 
d  frâu liber imagina iei. Formele creative ale imagina iei şi ale memoriei preşcolarului sunt 
stimulate de joc şi fabula ie, de povestire şi compunere, de activit i practice şi muzicale, de 
contactul cu natura şi de activit ile de munc . 
          Jocul favorizeaz  dezvoltarea  aptitudinilor imaginative,  a  capacit ilor de  creare  a unui  
sistem  de imagini  generalizate despre  obiecte şi  fenomene,  posibilitatea de  a opera mintal cu 
reprezent ri dup  modelul ac iunilor concrete cu obiectele în timpul jocului. 
          Copilul dispune nu numai de capacitatea de a se juca şi de a înv a, ci şi de aceea de a  crea.  
Crea iile  preşcolarului  dovedesc  c   via a  lui  interioar   este  destul  de  bogat ,  c  inten iile  lui  
dep şesc  cu  mult  posibilit ile  de  care  dispune.  El  este  capabil  s   ob in  produse noi, 
neobişnuite, originale, chiar dac  acestea sunt noi şi originale doar pentru el. 
          Afectivitatea se exprim  în crea iile verbale (povestire expresiv , teatru de p puşi), în 
crea iile ritmice (dans, muzic ). Activitatea creatoare a preşcolarului mijlociu, implic  nu doar 
latura de producere, de crea ie progresiv , ci şi pe cea evolutiv . Ori, în actul aprecierii se nasc şi se 
consum  nenum rate emo ii artistice şi estetice care au mare importan  pentru dezvoltarea  
ulterioar   a  sentimentelor  estetice.  Solicitarea  opiniilor  copiilor  în  urma vizion rii  unui  
spectacol,  a  audi iei  unei  poveşti  sau  buc i  muzicale,  contribuie  la dezvoltarea capacit ilor 
evaluative. 
          În  procesul  instructiv-educativ  activit ile  extracurriculare  îl  atrag pe  copil  s  participe 
cu pl cere şi s  fie interesat de activit ile propuse. În cadrul acestor activit i se transmit copiilor , 
în mod sistematic şi organizat informa ii din toate domeniile de activitate:muzicale , literare, 
plastice accesibile , formându-se astfel anumite competen e : de a audia anumite piese muzicale , de 
a interpreta roluri. Interpretând diferite roluri, copilul reproduce modele de conduit  şi le 
asimileaz  în propria lui comportare. Tr s tura cea mai important  a interpret rii unor roluri este 
originalitatea şi creativitatea copilului în redarea  impresiilor  proprii  despre  realitatea  
înconjur toare,  spontaneitatea  şi  intensitatea tr irilor exprimate în joc. Are un pronun at caracter 
activ – participativ, permi ând copilului s   construiasc   rela ii  sociale,  s -şi  exerseze  şi  s -şi  
perfec ioneze  limbajul,  s   rezolve probleme, s  negocieze, s  coopereze, s  utilizeze simboluri. 
Fiind cea mai pur  form  a gândirii simbolice, are o contribu ie major  în dezvoltarea intelectual . 
          Toate activit ile extracurriculare desf şurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane 
inteligente, sigure pe ele capabile s  se descurce în orice situa ie, bogate din punct de vedere 
cultural în aceast  societate plin  de pseudo-cultur . 
          În  cadrul  activit ilor  didactice  şi  extracurriculare,  al turi de  îndrum torii  lor,  ace tia 
dovedesc creativitate, imagina ie, atitudine, talent, afirmându-şi în mod original personalitate. 
Serb rile, şez torile, scenetele tematice, prin specificul lor ofer  posibilitatea educatorilor s -i  ajute 
s  se implice, s -şi cunoasc  foarte bine colegii de grup , s  colaboreze şi s  se afirme în fa a 
colectivului prin mijloace proprii. 
          Totodat  serb rile preg tite sus inute cu ocazia anumitor evenimente devin un mijloc de 
educare a voin ei, a încrederii în for ele proprii, a inutei corecte, dar şi a posibilit ii de a se 
transpune prin interpretarea unor roluri de teatru. 



          În  cadrul  serb rilor  de  Cr ciun  preşcolarii  interpretând  roluri  care  au  ca  scop  date  şi 
obiceiuri ale poporului românesc, ei au fost ajuta i astfel s  redescopere frumuse ea portului popular 
românesc, a datinilor, a cântecului ci a dansului popular în timpul desf şur rii acestei activit ii 
extracurriculare. Scopul acestei activit ii a constat în consolidarea cunoştin elor referitoare la 
obiceiurile şi tradi iile populare româneştii, urm rind reconsiderarea şi valorificarea tr s turilor 
specifice poporului nostru prin interpretare de roluri , a dansului popular şi a “îmbr c rii” unor 
costume populare, oferind astfel un strop de tradi ie. 
          Activit ile extracurriculare bine preg tite, sunt atractive pentru orice vârst , stârnindu-le 
interesul producându-le bucurie, uşurându-le acumularea de cunoştin e, chiar dac  presupun un 
efort suplimentar. În cadrul acestor activit ii sunt atraşii şi copii timizi, dar şi cei impulsivi, 
înv ând astfel s  se tempereze în preajma colegilor lor – “copilul care este l udat înva  la rându-i 
s  aprecieze” (D.I. Nolte) 
          Activit ile extraşcolare joac  un rol deosebit de important în dezvoltarea fizic  şi psihic  a 
unui copil, spun psihoterapeu ii. Prin intermediul acestora, copilul va înv a s  interac ioneze mai 
uşor cu cei din jur şi va putea s  exceleze în anumite domenii spre care are înclina ii. Astfel de 
activit i îl ajut  s -şi canalizeze energia c tre lucruri cu adev rat importante şi s -şi dezvolte 
spiritul de competi ie. Implicarea copilului într-o activitate extraşcolar  trebuie s  aib  loc în jurul 
vârstei de şase-şapte ani. Aceasta este vârsta la care el începe s  descopere lucrurile care îi fac 
pl cere. În plus, când este foarte mic, este preocupat mai degrab  de juc rii şi nu va da aten ie 
activit ilor solicitante. Potrivit psihologilor, în alegerea programului din afara orelor de curs trebuie 
s  se in  cont şi de op iunile copilului. În caz contrar, acesta nu se va implica cu pl cere în 
activit ile respective. Un alt aspect important este legat de num rul activit ilor extraşcolare, care 
nu ar trebui s  fie mai mult de dou . Aşadar, este de dorit ca acestea s  nu-i ocupe tot timpul liber, 
ci s -i r mân  un interval şi pentru relaxare şi pentru joc. 
          Obiectivele pe care le-am avut în vedere prin activit ile extracurriculare propuse au fost 
stimularea şi educarea aten iei, exersarea aten iei şi m rirea stabilit ii aten iei, sporirea capacit ii 
de rezisten  la efort, stimularea sensibilit ii estetice. 
          Rolul acestor activit ii extracurriculare este oferirea copiilor de oportunit ii multiple de 
recreere, dezvoltarea spiritului de competi ie, valorificarea poten ialului intelectual şi al 
aptitudinilor, stimularea imagina iei creativit ii şi ini iativei. 
          În cadrul spectacolelor de teatru rela iile care se stabilesc între actori şi copii sunt 
extraordinare, deoarece actorul interpreteaz  roluri şi reprezint  un izvor de informa ie, iar copii 
sunt dornici de cunoaştere fiind atraşi de rolurile interpretate de actorii. Noile metode prin care se 
realizeaz  activitatea instructiv educativ  pun în vedere ini iativa, fantezia şi contribu ia creatoare a 
cadrului didactic. Prin activit ii bogate şi prin considerarea copiilor ca pe nişte oameni în continu  
dezvoltare, c ut m cu ajutorul activit ilor extracurriculare în care îi antren m, s  le trezim 
curiozitatea , s  le p str m viu interesul pentru cunoaştere, s -i provoc m în a c uta şi descoperii 
lucruri noi. 
          Ca o concluzie personal  consider c  trebuie s  încerc m s -i atragem pe copii s  participe la 
activit i cu ajutorul tuturor metodelor pe care le putem aborda. Având posibilitatea de a desf şura 
activit i extracurriculare munca noastr  devine un pic mai uşoar  deoarece aceste activit i sunt 
atractive şi îi determin  pe copii s  participe f r  s -i for m. 
          Grija  noast   de  educator  trebuie  s   fie  ca  obiectivele  instructiv  educative  pe  care  le 
propunem s  fie urm rite, s  primeze şi s  fie prezentate într-un mod echilibrat având grij  s  existe 
şi momente recreative pentru a ob ine nişte rezultate extraordinare. Menirea noastr  este de a trezi 
curiozitatea viitorilor indivizii ai societ ii de ale potolii aceast  curiozitate şi de ai preg tii pentru 
via , atât cu ajutorul activit ilor didactice pe care le desf şur m la grup  cât şi prin intermediul 
activit ilor extracurriculare. 
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          Creşterea calit ii procesului instructiv-educativ din gr dini , bunul mers al procesului de 
înv mânt  ş rezultatele ob inute depind de metodele utilizate 
          Metodele sunt instrumente importante aflate la dispozi ia cadrului didactic, de a c ror 
cunoaştere şi utilizare depinde eficien a muncii educative.  
          Marii pedagogi au eviden iat faptul c  folosindu-se metode diferite se ob in diferen e 
esen iale în preg tirea copiilor, c  însuşirea unor noi cunoştin e sau comportamente se poate realiza 
mai uşor sau mai greu, în func ie de metodele utilizate. 
    Implementarea educa iei centrat  pe copil prin utilizarea metodelor şi tehnicilor active de înv are 
este din ce în ce mai necesar  şi în înv mântul preprimar. Folosind aceste metode şi tehnici, 
educatorul este receptat ca furnizor de resurse ale înv rii, acesta şi copilul fiind parteneri în 
educa ie. Se asigur , astfel o înv are eficient  şi durabil  care  r spunde atât nevoilor personale, cât 
şi cerin elor adapt rii la o,,societate a cunoaşterii’’ aflat  în continu  schimbare.  
   Metodele interactive de grup câştig  tot mai mult teren, reprezentând o alternativ  la didactica 
tradi ional  în beneficiul copiilor şi al cadrelor didactice  în egal  m sur . Deci, regândirea 
educa iei formale se impune şi ne oblig  s  schimb m rela ia cu copiii şi între copii promovând 
sprijinul reciproc şi dialogul constructiv  prin utilizarea de noi strategii. 
          Prin metodele interactive de grup copiii îşi exerseaz  capacitatea de a selecta, combina, înv a 
lucruri de care vor avea nevoie în via a de şcolar şi de adult. 
          Specific metodelor interactive de grup este faptul c  acestea promoveaz  interac iunea dintre 
participan i, dintre personalit ile lor, ducând la o înv are mai activ  şi cu rezultate evidente. 
Interactivitatea presupune cooperare  cu ceilal i pentru atingerea unui el comun. Rolul educatoarei 
este de neînlocuit, c ci ea este ,,organizatorul condi iilor de înv are’’. 
          Prin metodele interactive copilul intr  în necunoscut, într-o aventur  a descoperirii de noi 
cunoştin e, deprinderi, el fiind participant activ. Copilul se descoper  cu adev rat în universul 
copil riei, în cadrul colectivului de copii. În lumea minunat  a copil riei exist  comunicare 
interuman , prietenie, cooperare. Ac ionând al turi de ceilal i din grup, începe s  rezolve sarcini şi 
s  se simt  c  este o persoan  important , capabil  s  ia decizii pentru bunul mers al activit ii de 
grup. În grupul de copii fiecare trebuie s  ştie s  descopere, compare, clasifice cunoştin ele 
dobândite. Efortul copiilor este unul intelectual, prin care se exerseaz  procesele psihice cognitive. 
Metodele interactive îl motiveaz  pe copil, îi ofer  o înc rc tur  afectiv  deosebit . Un copil va 
înv a mult mai multe lucruri despre un subiect  dac   el este direct implicat, rolul educatoarei, fiind 
acela de a-l ajuta s  descopere singur şi nu de a-i oferi informa ii „de-a gata”. 
          În gr dini  principala activitate este jocul şi bazându-ne pe acest fapt, metodele interactive 
trebuie introduse ca nişte jocuri cu sarcini şi reguli care s  fie antrenante, atractive. Jocul, ca 
metod , valorific  avantajele dinamicii de grup, independen a şi spiritul de cooperare. Prin joc se 
afirm  eul copilului, personalitatea sa. 
          Înv area prin cooperare de la copil-copil este mai eficient  decât înv area individual . Dac  
la venirea în gr dini  copiii sunt egoişti, egocentrismul manifestându-se puternic, contactele 
interpersonale ale copiilor cu adul ii sau cu cei de aceeaşi vârst  atenueaz  st rile conflictuale. 
Grupul d  posibilitatea test rii ideilor, revizuirii opiniilor şi dezvolt rii inteligen ei personale. 
       Înv area prin cooperare este un tip de înv are eficient, deoarece în acest fel se permite o 
abordare interdisciplinar  a con inuturilor şi creeaz  un element al înv rii pl cut, stimulativ care 
valorific  interesele şi nevoile copiilor. Ea are loc atunci când copiii lucreaz  împreun , uneori în 



perechi, alteori în grupuri mici, pentru a rezolva una şi aceeaşi problem , pentru a explora o tema 
nou  sau a crea idei noi, combina ii noi sau chiar  inova ii. 
          Cooperarea înseamn  în planul interac iunii dintre preşcolari un câştig care se reg seşte în 
sentimente de acceptare şi simpatie. Înv area prin cooperare dezvolt  respectul pentru diversitate, 
capacitatea de empatie, abilit ile sociale.  
    Desprinderea de metodele tradi ionale o realiz m mai încet, dar cu r bdare şi perseveren , cu 
experien a noastr , credem c  putem urca treapt  cu treapt  în descifrarea şi aplicarea acestor 
metode. Ştim c  este un efort atât pentru noi, cât şi pentru copii, dar încerc m s  fim coechipierii 
copiilor. Aplicarea lor necesit  timp şi încredere în capacitatea personal  de a le aplica creator 
pentru creşterea calit ii procesului instructiv-educativ. 

Exist  un set de condi ii care trebuiesc îndeplinite  pentru promovarea înv rii interactive: 
- S  acord m  timp suficient şi s  cre m  condi ii optime pentru ca preşcolarii s -şi exprime ideile şi 
pentru a primi feed-back constructiv; 
- S  l s m şi s   încuraj m copiii s  speculeze; 
- S  încuraj m copiii s -şi exprime ideile şi p rerile proprii,f r  teama de a fi ridiculiza i; 
- S  stimul m copiii s -şi dezvolte încrederea în for ele proprii şi s  în eleag  valoarea propriilor 
idei şi opinii. 
   Curriculum pentru înv mântul preşcolar ofer  educatoarelor libertatea de a organiza cât mai 
creativ şi personalizat actul didactic. Fiecare cadru didactic îşi poate alege propriul demers, 
personalizat,  modern, care s  fie compatibil cu stilul didactic, cu obiectivele şi con inuturile 
activit ilor.  
          În continuare, voi exemplifica câteva metode interactive utilizate cu succes în activit ile cu 
grupa de copii. 
 „ CIORCHINELE ” 
   Aceast  metod  exerseaz  gândirea liber  a copiilor asupra unei teme şi faciliteaz  realizarea unor 
conexiuni între idei, deschizând c ile de acces şi actualizând cunoştin ele anterioare. Pune accent pe 
realizarea de corela ii. 
  Obiectivul aplic rii acestei metode este completarea cu noi informa ii a volumului de cunoştin e 
deja acumulate de copii, structura acestora sugerând imaginea unui ciorchine.  
  Domeniul experien ial: DŞ.- Cunoaşterea mediului 
  Tema:Convorbire „Mândra prim var ” 
  Sarcina de lucru: (se adreseaz  frontal): „Gândi i-v , apoi spune i/scrie i  cât  mai multe  cuvinte 
care s  denumeasc  aspecte specifice anotimpului prim vara! ; Alege i  imaginile  care se potrivesc 
anotimpului şi aşeza i-le în jurul imaginii de pe panou!”  
  Materiale: un panou mare(tabla magnetic ) pe care s-a aşezat o imagine de prim var  sugestiv , 
jetoane cu imagini de prim var , decupaje, buline mari în culorile prim verii: nuan e de verde pe 
care vor lipi imagini adecvate. 
  Desf şurare:Dup  ce se vor epuiza toate ideile, toate cunoştin ele copiilor despre prim var , 
împreun  cu copiii voi uni imaginile, stabilind leg turile, conexiunile dintre ele, explicând aceste 
conexiuni, structurând ciorchinele, grupând logic informa iile, ideile, cunoştin ele copiilor. Pot  face 
complet ri, dac  este nevoie 
  Voi citi şi voi analiza fiecare idee emis  de copii. Se discut ,  se fac compara ii, se emit p reri, 
opinii despre anotimp, se repet  poezii, cântece adecvate. 
         Beneficiile metodei: 
 Se poate combina cu alte metode şi procedee; 
 Poate fi introdus  în diferite etape ale unei activit i; 
 Este foarte potrivit  în cadrul unui proiect tematic pentru reactualizarea şi sintetizarea 
cunoştin elor copiilor despre un subiect, precum şi o ordonare a informa iilor; 
 Permite completarea cunoştin elor cu altele noi despre o anumit   tem ; 
 Copiii gândesc, r spund la întreb ri, coopereaz , comunic , fac asocieri, fac conexiuni, 
argumenteaz , completeaz ; 
 Metoda stimuleaz  şi încurajeaz  contribu ia personal ; 



 Educatoarea solicit  informa ii, idei, r spunsuri, sintetizeaz , concluzioneaz , formuleaz  
întreb ri, monitorizeaz  şi evalueaz . 
„FLOAREA DE LOTUS ” 
  Aceast  metod  interactiv  de lucru în grup ofer  posibilitatea stabilirii de rela ii între no iuni pe 
baza unei teme principale din care deriv  alte opt teme secundare concretizate în opt idei ce vor 
deveni teme abordate în activitatea pe grupuri mici. 
        Categoria de activitate: DŞ.- Cunoaşterea mediului 
        Tema :,, Fructe de toamn ’’ 
        Material : O floare de lotus aşezat  pe covor, imagini cu fructe de toamn . 
        Desf şurare : Voi anun a tema :pe fiecare petal   copiii vor aşeza câte un fruct. 
     Copiii se împart în 8 grupe ( câte 2-3 la o petal  ); 
     Copiii vor enun a  pe rând câteva caracteristici ale fructului de pe petala lor  (forma, culoarea, 
mediul unde creşte, gustul ); 
  Sunt prezentate rezultatele fiec rei echipe. 
  Educatoarea evalueaz  activitatea şi face complet ri dac  este nevoie. 
  Beneficiile metodei: 
 Stimuleaz  poten ialul creativ;  
 Dezvolt  capacit i şi abilit i:cognitive, de rela ionare, de lider de grup, de autoevaluare şi 
autoapreciere. 
  ,,SCHIMB   PERECHEA’’ 
  Aceast  metod  este o metod  de predare-înv are interactiv  de grup care stimuleaz  comunicarea 
şi rezolvarea de probleme prin lucrul în pereche. 
  Domeniul experien ial: DOS-activitate practic   
  Tema: „Tablou de prim var ”- aplica ie . 
  Materiale: Am pus la dispozi ia copiilor material variat (siluete de flori, pomi, p s ri,  fluturi, 
m m ru e, precum şi alte siluete din hârtie glasat ). 
  Desf şurare: Mobilierul l-am aşezat în form  de careu deschis, copiii fiind aşeza i atât în interiorul 
cât şi în exteriorul careului. Ne-am propus realizarea unui tablou de prim var  prin lucru în pereche.  
  Fiecare pereche are sarcina de a lipi dou  - trei elemente.  
  La semnalul meu sonor (dou  b t i din palme) se „schimb  perechea”. Copiii din interiorul  
careului se mut  pe scaunul din dreapta şi continu  lucrul. Perechile se schimb  aşa încât fiecare 
copil s  fac  pereche cu to i copiii din grup . 
  În cadrul acestei activit i copiii s-au consultat între ei şi au realizat o lucrare colectiv . 
  Aceast  metod  stimuleaz  creativitatea copiilor prin crearea con inuturilor tablourilor şi 
compunerea spa iului liber.  
  Când copiii au terminat lucrul am prezentat rezultatele muncii lor realizând o expozi ie. 
  Folosind metoda „TURUL GALERIEI”, grupurile se rotesc prin clas  şi analizeaz  lucr rile 
expuse, discut , compar . 
Beneficiile metodei: 
 Stimuleaz  înv area în perechi activizând întreg colectivul; 
 Dezvolt  inteligen ele multiple; 
 Stimuleaz  cooperarea şi ajutorul reciproc; 
 Dezvolt  gândirea şi opera iile ei, limbajul, aten ia; 
 Educ  toleran a şi în elegerea fa  de opinia celuilalt. 
         Alte metode acceptabile preşcolarilor sunt:,,Explozia stelar ’’,,,Cubul’’,,Ştiu - Vreau s  ştiu-
Am în eles’’,,,Mozaicul’’,,,Braistorming-ul’’ şi altele.  
        Concluzionând, voi enumera câteva beneficii ale aplic rii acestor metode ca practici de succes 
atât pentru înv are cât şi pentru evaluare: 
    - stimuleaz  si dinamizeaz  în mod deosebit pe copii, aceştia având posibilitatea de a-şi exprima 
responsabil unele idei sau convingeri; 



    - se realizeaz  o implicare efectiv , activ  a copiilor în procesul de înv are. Copiii devin 
conştien i de propria lor gândire, îşi activizeaz  vocabularul, iar interesul şi motiva ia vor fi 
asigurate pe întreg parcursul activit ilor; 
   - exerseaz  capacit ile de analiz  şi de luare a deciziilor oportune la momentul potrivit, stimulând 
ini iativa tuturor copiilor implica i în sarcin ;  
   - asigur  o mai bun  punere în practic  a cunoştin elor, exersarea priceperilor şi capacit ilor în 
variate contexte şi situa ii;  
   - asigur  un demers interactiv al actului de predare-înv are-evaluare, adaptat nevoilor de 
individualizare a sarcinilor de lucru pentru fiecare elev, valorificând şi stimulând poten ialul creativ 
şi originalitatea acestuia.  
   În concluzie, pot s  afirm c  primii beneficiari ai folosirii acestor metode sunt copiii deoarece, aşa 
cum spune ,,crezul instruirii active’’: 
,,Ce aud-uit. 
Ce aud şi v d-îmi amintesc pu in. 
Ce aud, v d şi întreb – încep s  în eleg. 
Ce aud, v d, discut şi fac-îmi însuşesc şi deprind. 
Ce predau altcuiva-înv . 
Ceea ce pun în practic -m  transform ’’. 
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77. ACTIVIT ILE EXTRACURRICULARE ÎN GR DINI  
 

Prof.Inv. Preşcolar Cristina Pufulete 
Gr dini a Cu P.N. Nr. 39 Ploieşti 

 
,,S  nu ii educ m pe copiii noştri pentru lumea de azi, aceast  lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite s  ştim cum va fi lumea lor. Atunci sa ii înv m s  se 
adapteze.”(Maria Montessori-,,Descoperirea copilului”) 
În activitatea instructiv – educativ  pe care o desf şur m zi de zi cu preşcolariinoştri apare ca o 
necesitate cunoaştereapersonalit ii acestora în vederea g sirii celor mai bune metode şi strategii 
didactice. Având în vedere c  un curriculum unitar nu se poate plia pe tr s turile de personalitate 
ale fiecarui copil, activit ileextracurriculare vin în completarea activit ilor curriculare dar far  a le 
înlocui sau subclasa pe acestea. 
Pedagogul american Bruner considera c  ,, oric rui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate 
preda cu succes, într – o form  intelectual , orice tem ” , dac  se folosesc metode şi procedee 
adecvatestadiului respectiv de dezvoltare, dac  materia este prezentat  într – o form  mai simpl , 
astfel încât copilul s  poat  progresa cu o mai mare uşurin şi mai temeinic spre o deplin  st pânire 
a cunoştin elor. 
Permanenta trebuin  de joac , de mişcare este cea care ne permite s  împ c m gr dini a cu via a, 
activit ile curriculare cu cele extracurriculare , bineîn eles, c  activitatea care primeaz  în aceste 
dou  categorii de activit i este jocul. Activit ileextracurriculare au rolul de a valorifica timpul 
liber al copiilor intr – un mod pl cut şi utilşi de a – l transforma într – o surs  educa ional .  



Aceste activit i au cel mai larg caracter interdisciplinar, imprim  copilului un anumit 
comportament, o inut  adecvat  situa iei,declanşeaz  anumite sentimente. Ele au prilejul de a 
stimula şi de a angaja atât copiii cumin i , timizi dar şi pe cei slabi, îi tempereaz  pe cei impulsivi, 
dezvolt  spiritul de cooperare şi contribuie la formarea colectivului de copii. Pe de alt  parte, 
activit ileextracurrriculareofera posibilitatea unei str nse colabor ri între familie şigr dini , având 
în vedere c  majoritatea activit ilor sunt organizate cu sprijinul şi participarea parin ilor . 
Acest tip de activit i organizate în gr dini a de copiiau con inut cultural, artistic, spiritual, ştiin ific, 
tehnico – aplicative, sportiv sau sunt simple activit i de joc sau de participare la via aşi activitatea 
comunit ii locale. Indiferent de natura lor, acestea le ofer  copiilor destindere, recreere, voie bun , 
satisfac ie, bucuria de a fi cu ceilal i colegi, cu familia dar le poate oferi şi posibilitatea de a – si 
afirma aptitudinile. 
Aşadar, din activit ileextracurriculare pe care pe care le – am desf surat in anii scolaripreceden i, 
v  pot da cateva exemple: 
 Serb rile de Cr ciun, de 8 Martie, de Sfârşit de an, etc.- au pus în scena personaje din   
poveşti, legume, flori, fructe, animale care au fost întruchipate cu talent  de,, micii actori” spre 
marea satisfac ie a parin ilor, bunicilor . Pe parcursul orelor de preg tire  a serb rii am observat 
dorin aşi bucuria copiilor de a realiza un moment artistic frumos dar si faptul ca în tot acest timp 
copiii sunt impulsiona iîntr -un mod favorabil. Activit ile organizate în afara cadrului 
institu ionalizat al gr dini ei ii ofer  cadrului didactic sa cultive si s  descopere  înclina iile artistice 
ale copiilor. 
Este imprtant ca fiecare copil s  aib  un rol bine definit în cadrul programelor pentru a se sim i 
parte integrant  a colectivului şi pentru a conştientiza c  şi de reuşita ta depinde succesul serb rii. 
 Concursurile sunt o modalitate de a stârni interesul copiilor pentru anumite domenii. 
Organizate într – o manier  placut , chiar relaxant , stimuleaz  spiritul de competivitate al 
copilului. 
 Excursiile şidrume iile ii recomforteaz  pe copil şi îi prijeluieşteînsuşirea unei experien e 
sociale importante. De cele mai multe ori, am plecat cu copiii în parcul din apropierea gr dini ei 
pentru a observa aspecte din natura şi pentru a putea face leg turi între cunoştin ele dobândite în 
cadrul activit ilor didactice şi lumea din afar . Aceast  ipostaza de  ,,mici cercet tori” îi încânt  şi 
le dezvolt  gustul pentru descoperirea adev rurilor. Jocul şi voia bun  persist  pe tot timpul 
desf şur riiactivit ilor, parcul r sun  de larma copiilor care dupa ce termin  de ,,cercetat” încep s  
se joace. 
 Vizitele  organizate au fost şi ele prilej de bucurie pentru copii pentru c  le -au oferit 
posibilitatea de a intra în contact cu ,,eroi” din lumea real  ( pompieri, poli işti) care le – au explicat 
importan a practic rii acestor meserii. De asemenea, am participat la diferite expozi ii pe diferite 
teme g zduite de un important centru comercial din oraş. Cu aceste ocazii, copiii au fost astronau i, 
faraoni etc.  
 Vizionarile sunt o alt  categorie de activit iextracurriculare preferate de copii. Spectacolele 
de teatru organizate în gr dini  sunt urm rite cu interes de copii si vin în completarea activit ilor 
de educare a limbajului. 

În concluzie se poate afirma c  activit ileextracurriculare sunt atractive la orice vârst . Ele 
produc satisfac ie, bucurie şi faciliteaz  înv area activ , copiii având posibilitatea de a -şi dezvolta 
spiritul practic şi de a se afirma conform naturii sale.Acest tip de activitateeste o component 
valoroas  şi eficient  c reia orice cadru didactic trebuie s  –I acorde aten ie, adoptând o atitudine 
creatoare atât înmodul de realizare a activit ii cât şi în rela iile cu copiii, asigurând asfel o 
atmosfer relaxant  care s  permit stimularea creativ  a copiilor. 
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78. DEZVOLTAREA COMUNIC RII  PRIN JOC LA COPIII PRE COLARI 
 

Prof. înv. pre colar,  Bobârnat Gabriela 
Gr dini a de Copii nr.4 Hu i 

 
Jocul constituie o necesitate a organismului în dezvoltare. Pentru copil, jocul este distrac ie, 

este înv tur , este munc , un joc prin care se educ  este un mijloc eficient de a cunoaşte lumea 
înconjur toare. Jocul didactic este mijlocul principal prin care copiii pot rezolva o mul ime de 
sarcini didactice într-o activitate pl cut  şi antrenant . 

Între trei şi şase ani copilul posed  un repertoriu bogat de simboluri lingvistice şi de alt  
natur , fapt care îi d  posibilitatea s  îşi construiasc  dup  preferin e lumea ce şi-o doreşte. 

Rolul educatoarei are o importan  covârşitoare în cultivarea unei exprim ri corecte, 
expresive, fluente şi nuan ate în cadrul organizat cum este gr dini a cu colectivul de copii. 

De altfel, jocul adev rat de la care se aşteapt  şi performan e nu poate fi decât creativ. 
Munca educa ional  presupune şi creativitate în construirea unor situa ii în care înv area are loc 
spontan, de cele mai multe ori, prin joc. 

Educatoarea este cea care creaz  noi variante de joc, iar în multe cazuri, în raport cu 
experien a sa, creaz  jocuri didactice noi, jocuri care vizeaz  aceleaşi obiective, dar adaptate la 
nivelul de dezvoltare al grupei, la condi iile materiale existente.  

Gimnastica aparatului fono-articulator am realizat-o printr-o serie de jocuri amuzante. Am 
gândit şi desf şurat jocul “În oglind ”, joc în care unul dintre copii este     “oglinda “, altul este cel 
care se uit  în ea şi face tot felul de strâmb ciuni: îşi umfl  ambii obraji sau câte unul, succesiv, 
scoate limba  ori o ine în diferite pozi ii , etc. “ Oglinda “ trebuie s  fac  la fel, iar efortul pe care îl 
depune, precum şi motiva ia de a o face sunt mult mai mari  decât în contextul unor simple exerci ii. 

În ceea ce priveşte respira ia corect , am inventat jocuri prin care am urm rit în special 
expira ia, care are un rol important în vorbire. 

Astfel, din când în când, copiii pot participa la concursuri de suflat lumân ri; tot suflând ei 
pot rostogoli creioane, bilu e uşoare, ori pot împinge b rcu e şi obiecte mici de plastic într-un 
lighean cu ap .  

Este important ca exerci iile de emitere, corectare şi diferen iere a sunetelor vorbirii s  nu se 
efectueze în chip mecanic, punându-se accentul pe func ionarea corect  a organelor 
fonoarticulatorii.  

Ele trebuie s  aib  loc într-un context educa ional mai larg, liber şi amuzant, în care lucrurile 
s  se lege logic între ele, s  aib  sens. Pentru preşcolar va fi mult mai eficient  o istorioar  din care 
el în elege rostul sunetelor şi faptul c  acestea au un rol bine stabilit, decât o activitate în care este 
pus s  repete la nesfârşit sunete izolate, silabe ori cuvinte. Un alt exerci iu pentru alc tuirea 
propozi iilor l-am desf şurat sub forma unui joc didactic de tip „puzzle”: sferturile unei imagini sunt 
amestecate, copilul le g seşte şi formeaz  imaginea corect , formulând apoi pe baza acestei imagini 
o propozi ie. 

Copiilor le place s  se amuze jucându-se cu vorbele, schimbând cuvintele între ele, ori 
sunetele şi silabele din interiorul cuvântului. 

Un astfel de mijloc de “amuzament” este amestec tura de cuvinte. Procedeul l-am denumit 
“m m liga de cuvinte“ .  

Principiul este urm torul:se scriu pe cartonaşe diferite cuvinte (nu vor fi numai substantive, 
ci şi adjective, verbe, prepozi ii, conjunc ii etc.). Pentru a ob ine o mai mare varietate, cartonaşele 
pot fi de diferite culori; şi cuvintele pot fi scrise diferit (unele cu litere de tipar, altele de mân  ). În 
acest fel copiii se familiarizeaz  cu diferite tipuri de scriere. Jetoanele se pun într-o p l rie, se 
amestec , iar fiecare copil scoate câte unul. Educatoarea citeşte separat fiec rui copil cuvântul de pe 



carton, apoi grupul se aşeaz  în şir. Şirul este propozi ia în care fiecare copil este un cuvânt. Începe 
primul copil cu cuvântul pe care l-a tras, al doilea copil îşi spune cuvântul şi aşa mai departe pân  la 
ultimul.  

Evident, rezult  o “ propozi ie “ absurd  care stârneşte hazul. Copiii îşi vor schimba locurile 
în şir, încercând s  alc tuiasc  o propozi ie cu sens deplin, care s  exprime o idee complet . 

În etapele l, a lll-a şi a lV-a  am organizat şi desf şurat cu copiii o serie de exerci ii creative 
al c ror material este cuvântul, dintre care amintesc câteva: 
 Formularea unor propozi ii în care toate cuvintele s  înceap  cu acelaşi sunet; 

Un astfel de exerci iu cultiv  flexibilitatea şi originalitatea.Exerci iul poate avea mai multe 
variante: 
1. -propozi ia este elaborat  de un singur copil; la început se formuleaz  propozi ii simple, dar pe 
parcurs copiii ajung şi la propozi ii dezvoltate; 
2.- în elaborarea r spunsului particip  mai mul i copii, fiecare continuând propozi ia. 
 Încurc tura poveştilor; 

Educatoarea “greşeşte” poveştile, încurcându-le sau aşezând eroii în alte spa ii sau alte 
timpuri, sau modific  , r sturnând situa ia: Se cere copiilor s  continue povestea în situa ia nou 
creat . 
Exemple: Scufi a Roşie nimereşte printre extratereştri sau Cenuş reasa nimereşte în povestea 
“Capra cu trei iezi”, sau Scufi a Roşie este rea , iar lupul este bun. 

Ini ial, copiii nu accept  modific ri în poveste şi îi continu  firul. Cu timpul, se obişnuiesc şi 
sunt deosebit de creativi. Se dezvolt , astfel, gândirea lateral . 
 Ce aş face dac  aş fi…? 

Se cere copilului s -şi aminteasc  o poveste sau un basm cunoscut şi i se sugereaz  s  se 
pun  în locul personajului principal din poveste. Copilul nu va reproduce identic schema basmului, 
ci va interveni cu modific ri, în func ie de st rile lui sufleteşti. Se cultiv  astfel, capacitatea 
empatic . 
 Galaxia propozi iilor; 
              Pornind de la o propozi ie prezentat  de educatoare, fiecare copil formuleaz  o alt  
propozi ie, legat  prin în eles de cea dat . 
 Fiecare copil poate s  intervin  ori de câte ori doreşte, f r  a împiedica, îns , participarea celorlal i. 
              Sunt acceptate şi propozi iile care se bazeaz  (dar nu le reproduc) pe cele exprimate 
anterior. În exerci iile urm toare se poate porni de la o propozi ie formulat  de un copil. Exerci iul 
cultiv  fluiditatea şi originalitatea. 
 Poveste colectiv ; 
              Se formeaz  grupuri de câte 5-6 copii. În fa a fiec rui grup se prezint  pe un suport trei sau 
patru imagini, pe baza c rora grupul trebuie s  creeze o povestire. Fiecare grup îşi alege câte un 
reprezentant, care reproduce în fa a grupei reunite povestirea creeat . Exerci iul cultiv  flexibilitatea 
şi fluiditatea verbal . 

Aceste activit i care se desf şoar  în grup au o importan  deosebit  pentru socializarea 
copilului.  

Educarea conduitei verbale a preşcolarului constituie o premis  psiho-pedagogic  a 
preg tirii lui pentru şcoal . Accentul principal trebuie s -l punem pe activit ile de comunicare 
pentru c  acestea vor consitui premise ale unei rodnice activit i de înv are în şcoal . 
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79. METODE TRADI IONALE DE EVALUARE 

 
Prof. Înv. Preşc.: Cornea Irina 

Liceul Tehnologic ,,I. C. Petrescu” Stîlpeni 
G.P.P. Stîlpeni 

 
          Teoria şi practica pedagogic  distinge metodele tradi ionale de cele complementare / 
alternative de evaluare. Sunt p reri diferite în ceea ce priveşte modul de utilizare a metodelor de 
evaluare, îns  solu ia cea mai potrivit  este îmbinarea cât mai eficient  a acestora şi nu folosirea în 
exces a unora în detrimentul altor metode. 
         Metoda de evaluare oral   
        Este una din cele mai r spândite şi utilizate metode, realizându-se prin întreb ri / r spunsuri. 
Este folosit , cu prec dere, ca verificare curent , par ial  şi pe parcursul programului de instruire. 
Evaluarea oral  este specific  situa iilor în care performan a trebuie exprimat  prin comunicare 
oral . Implic  abilitatea de a transmite verbal mesajele, de a le recepta, de a formula întreb ri şi 
r spunsuri, de a dialoga, a identifica sensul cuvintelor prin raportare la context, de a integra cuvinte 
noi înv ate în enun uri proprii, de a povesti, de a avea o pronun ie clar  şi corect . Evaluarea oral  
se realizeaz  în multiple forme, utilizându-se diferite tehnici, cum ar fi: 
       - conversa ia de verificare, 
       - interviul ( tehnica discu iei),  
       - verificarea realizat  pe baza unui suport vizual, 
       - verificarea oral  cu acordarea unui timp de preg tire, 
       - redactarea unui con inut, a unui ansamblu de informa ii, evenimente, fapte, situa ii, prezentate 
oral, în scris sau înregistrate fonic,  
        Conversa ia de verificare este puternic structurat , inten ia de verificare fiind evident . Acest 
tip de conversaie îl putem întâlni în cadrul unei activit i, la etapa de reactualizare a structurilor 
dobândite anterior.  
         Interviul sau tehnica discu iei cuprinde, al turi de întreb ri şi punerea în discu ie a unor 
probleme, fapt pentru care dobândeşte caracterul unei discu ii relativ libere, presupunând şi 
disponibilitatea educatoarei de a ceda preşcolarului ini iativa privind traseul discu iei.                     
         Prin interviu, educatoarea are posibilitatea de a evalua o gam  larg  din curriculum-ul predat:  
      - nivelul de performan e în raport cu întreb rile sau temele propuse, 
      - punctele tari şi punctele slabe ale preg tirii preşcolarilor,  
      - cauzele unor erori, neclarit i sau lacune; 
      - capacitatea de exprimare oral ;  
      - abilitatea de a argumenta şi interpreta.  
        Verificarea realizat  pe baza unui suport vizual presupune o discu ie, având ca suport imagini, 
scheme, grafice sau fenomene prezentate în condi ii naturale, pe care preşcolarul trebuie s  le 
descrie, explice, comenteze, etc.  
       Metodele orale prezint  urm toarele avantaje: 
     - posibilitatea dialogului educatoare – preşcolar în cadrul c ruia educatoarea îşi poate da seama 
nu doar de „ceea ce ştie ” copilul, ci şi cum gândeşte el, cum se exprim ; 
     - reprezint  un mijloc util de verificare a preg tirii preşcolarilor;  
     - îndeplineşte şi func ii de înv are, prin repetarea şi fixarea cunoştin elor;  
     - verific rile orale îi deprind pe preşcolari cu comunicarea oral  direct , cu logica expunerii, le 
formeaz  spontaneitatea, dic ia, fluiditatea exprim rii; 
      - favorizeaz  dirijarea copiilor c tre r spunsuri corecte, prin întreb ri suplimentare, ajutându-i 
s  ias  din impas;  
      - permite tratarea diferen iat  a copiilor, f când posibil  adecvarea gradului de dificultate a 
solicit rilor la posibilit ile acestora.  
       Metoda are îns  şi unele dezavantaje: 



      - validitate redus ,  
      - consum  mult timp,  
      - dezavantajeaz  copiii timizi şi pe cei care elaboreaz  mai greu r spunsurile, 
      - are fidelitate redus , datorit  mai multor factori, cum ar fi : durata scurt  a examin rii, 
r spunsurile nu se conserv , varia ia comportamentului evaluatorului, etc.  
         Probele scrise  
        Sunt mijloace de evaluare utilizate sub diferite forme ( extemporal, tez , test, referat, tema 
pentru acas , etc.), îns  la nivel preşcolar sunt întâlnite sub forma testelor sau a fişelor de evaluare. 
Dup  dimensiunea ariei con inutului care este evaluat, probele scrise se prezint  în trei moduri: 
       - probe curente – cu scurt  durat  ( cuprind arii restrânse de con inut) 
       - probe de evaluare periodic  – au o arie de cuprindere mai mare, îndeplinind func ia 
diagnostic . Acestea sunt aplicate dup  parcurgerea unor unit i mai mari de con inut. 
        - probe de bilan  - cuprind o arie de con inut mai mare decât cele periodice, îndeplinind 
func iile: diagnostic  şi prognostic .  
         Elaborarea probei de evaluare are caracter de proces şi se realizeaz  respectând etapele 
urm toare:  
       1. precizarea scopului probei,  
       2. stabilirea con inuturilor verificate şi a obiectivelor pedagogice corespunz toare acestora,  
       3.redactarea probei. 
         Evaluarea prin probe scrise prezint  urm toarele avantaje:  
      - permite posibilitatea verific rii multor preşcolari în timp scurt, 
      - este convenabil  preşcolarilor timizi, aceştia având oportunitatea de a-şi etala cunoştin ele în 
ritm propriu, f r  ca educatoarea s  intervin ,  
      - are obiectivitate ridicat ,  
      - sunt diminuate st rile tensionale, de stres.  
        Dezavantajele acestor probe sunt: 
      - uneori opereaz  un sondaj în înv are, 
      - nu permit dirijarea copiilor în formularea r spunsurilor sau în rezolvarea sarcinilor ( decât 
atunci când se explic  sarcinile de lucru). Una din problemele cu care se confrunt  cadrul didactic 
în proiectarea probelor scrise este selectarea şi proiectarea itemilor.  
        Probele practice 
        În didactica actual  se pune accentul pe trecerea progresiv  de la „a şti” la „a şti s  faci” şi „a 
şti s  fii”. Evaluarea prin probe practice const  în verificarea unor capacit i sau abilit i.        
        Probele sunt adaptate şi diversificate în func ie de tipul domeniului de competen , de 
con inuturile acesteia, de obiectivele propuse, de posibilit ile tehnice concrete de evaluare. Aceast  
metod  se realizeaz  printr-o mare varietate de forme, în func ie de specificul domeniului evaluat. 
Indiferent de domeniul evalu rii, pentru realizarea cu succes a activit ilor practice este nevoie de 
foarte mult  imagina ie din partea educatoarei, dar şi de adecvare la situa ii reale de via .  
        În gr dini , aceste probe sunt asociate activit ilor de pictur , desen, modelaj, construc ie, 
gospod reşti, experimente pentru observarea unor fenomene, confec ionarea unor c r i sau albume, 
realizarea unor colec ii, rezolvarea unor sarcini cu con inut matematic, sarcini de comunicare oral  
sau scris , pe baza softurilor educa ionale.       
         Rezultatele activit ilor practice vor fi expuse în gr dini , putând fi apreciate şi evaluate de 
c tre educatoare, copii şi p rin i. Activit ile practice le permit educatoarelor s  constate la ce nivel 
şi-au format preşcolarii anumite deprinderi practice. Evaluarea prin probe mixte presupune 
utilizarea probelor orale şi scrise, orale şi practice, practice şi scrise sau a tuturor celor trei tipuri.  
         Prin no iunea de „scris“ pentru preşcolari, în elegem exerci iile grafice, scrierea de simboluri, 
de litere izolate, de silabe, de cuvinte cu litere de mân  sau de tipar. În aceast  form  de evaluare se 
pot încadra jocul didactic şi jocul spontan al copiilor. 
         Avantajele lor sunt c  reduc starea de încordare şi neîncredere resim ite de unii copii fa  de 
cerin a de a rezolva sarcini şi tr irea subiectiv  a efortului. 
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80. STUDIU PRIVIND DEPISTAREA UNUI COPIL CU ÎNALT POTEN IAL CREATIV 
 

Prof. Înv. Preşc. Ceauşescu Iuliana-Elena 
G.P.P. Stîlpeni 

 
 Activ i creativ este copilul care ”intervine efectiv în activitatea didactic  i îi modific  
variabilele, parametrii caracteristici: depun eforturi de reflec ie personal , de gândire, efectueaz  
ac iuni mintale i practice de c utare, cercetare, redescoper  noi adev ruri, reelaboreaz  noi 
cuno tin e, con tientizând  faptul c  întotdeauna  influen ele i mesajele externe ac ioneaz  prin 
intermediul condi iilor interne”.1 
 Copilul activ -  creativ î i asum  rolul de ” actor” în actul educativ, î i proiecteaz  eficient 
proiectul de înv are personalizat, î i construie te cunoa terea, asumându- i riscuri con tientizând 
eforturile necesare, alegându-i strategiile de înv are, gestionându-i timpul i se autoevalueaz . 
Tot el ”realizeaz  demersuri critice i creative, depune eforturi proprii înscrise în schimburi sociale, 
în scopul accederii la noua cunoa tere”. 2 
 În cele ce urmeaz  voi prezenta o feti  cu un înalt nivel de dezvoltarea a poten ialului 
creativ.   
 Date personale: 
 Nume copil: B.I 
 Vârsta: 4 ani 
 Gen: feminin 
 B.I. provine dintr-o familie înst rit , care locuie te împreun  cu mama, tata i bunicii 
materni. Ace tia locuiesc într-o cas  mare i frumoas , la ar , feti a dispunând de propria sa 
camer , i de o curte spa ioas . 
 Mama este de profesie asistent medical, dar nu profeseaz , aceasta dedicându-se unei afaceri 
familiale , care îi permite acesteia s  fie tot timpul în prezen a feti ei sale. Tat l este de profesie 
cadru militar, dar la fel ca mama nu profeseaz  ,ocupându-se de propria afacere i fiind aproape de 
copil. 
 Bunicii acestei feti e de in o afacere proprie, care le permit s  dedice o mare parte a timpului 
cre terii i educ rii ei. 
 B.I  frecventeaz  gr dini a de la vârsta de 2 ani, fiind un copil timid i cu foarte mult bun 
sim . A  fost îndr git  de tot personalul gr dini ei i de c tre copiii, integrându-se foarte u or în 
colectivul acesteia. Fa  de ceilal i copii s-a eviden iat prin nivelul de cuno tin e de inut i prin 
exprimarea corect  a limbajului pentru acest nivel de vârst , dând dovad  de îndr zneal  în 
realizarea activit ilor propuse de c tre educatoare. 
             În activit ile desf urate cu copiii, B.I. a reu it s  se eviden ieze de fiecare dat  prin 
receptivitate, îndr zneal , curiozitate, spirit de observa ie, persisten , experimentare, flexibilitate în 
gândire, multitudinea ideilor, conexiuni între elemente aparent f r  nici o leg tur , întreb ri 
profunde,memoria foarte bun , prin compunerea unor pove ti, dar i preocuparea permanent  
pentru ceva nou. 

                                                      
1Boco , Mu ata, Instruire interactiv  Repere pentru reflec ie i ac iune, Editura Presa Universitar  Clujean , Cluj 
Napoca, 2002, p64  
2 Ibidem, p 66 



 Pentru a eviden ia  poten ialului creativ al feti ei  m-am oprit la observarea acesteia în timpul 
desf ur rii programului zilnic din gr dini  ,având ca tem  a proiectului: ,,Familia”, iar ca tem  a 
zilei: ”Scufi a Ro ie”. 
 În cadrul desf ur rii acestei teme, au fost deschise centre de interes precum ,,Biblioteca”, 
,,Construc ii” i,, Art ”. In cadrul domeniului limb  i  comunicare  au avut de repovestit povestea 
”Scufi a Ro ie” ,iar  în cadrul domeniului estetic i creativ, de realizat un desen cu un personaj din 
poveste care s  reprezinte un membru al familiei sale . Programul zilei s-a încheiat cu un joc de 
mi care: “La plimbare prin p dure”. 
 La centrul de interes ,,Bibliotec ’’, copiii au avut de c utat i citit imagini cu i despre 
componen a familiei i activit ile desf urate de c tre membrii acesteia. 
 B.I a fost primul dintre copii care a selec ionat imagini reprezentative pentru tema propus , 
dup  care i-a ajutat i pe o serie dintre copiii mai mititei, atribuindu-i rolul protector de mam . Ea 
s-a eviden iat prin faptul c  i-a imaginat c  ar putea fi ”mama” sau ”bunica” acestor copii. Tot ea a 
fost prima care i-a exprimat dorin a de a ”citi” imaginile g site i de a le explica. De exemplu, a 
luat cea mai mic  feti  din grup , a a ezat-o pe o perni , dup  care a început s -i citeasc  acesteia 
o imagine cu activitatea mamei. Pe lâng  ceea ce a observat în imaginea respectiv , ea i-a atribuit o 
serie de însu iri mamei , spunându-i feti ei: ”Uite. Vezi aici? /Mama face mâncare./Ea are grij  de 
copii./Ce frumos este îmbr cat !/ i mama mea are grij  de mine./Are i o rochie ca cea de aici, dar 
este alt  culoare./ Ce frumoas  e mama!/ tii, mama m  iube te mult./ i a ta te iube te.(mângâind 
feti a).”Prin acest ir de întreb ri i r spunsuri pe baza celor observate B.I., a dat dovad  de o 
imagina ie bogat  i ne-a purtat într-o poveste creat  de ea îns i, în care a împletit o serie de 
elemente imaginare cu cele reale. 
             La centrul de interes ,,Art ”,copiii au avut ca tem  s  modeleze ,,Cozonaci pentru bunica”. 
B.I. a dat dovad   i acum de mult  imagina ie. Dup  ce  a modelat cozonaci pentru bunica ,sub 
diferite forme i culori, a modelat i un cuptor în care i-a pus la copt. Plimbându-m  printre copii, la 
un moment dat, B.I. m-a întrebat dac  poate merge la centrul construc ii pentru a lua câteva cuburi. 
Nu mare mi-a fost mirarea când am v zut ce a realizat cu acestea. A construit un cuptor pentru a 
coace to i cozonacii colegilor ei. Dup  ce i-a scos din cuptor, i-a împachetat frumos dup  care i-a 
aşezat în coş pentru a-i duce bunicii. 
Şi de aceast  dat  a dat dovad  de o imagina ie bogat  prin forma cozonacilor, prin împletirea 
acestora, prin modul de realizare, dar i prin faptul c  a avut ideea de a modela un cuptor pentru a-i 
coace i altul pentru a-i ajuta i pe colegii ei s - i coac  cozonacii, construindu-l,  dar i prin faptul 
c  a venit cu ideea de  a-i împacheta. Prin construirea cuptorului din cuburi a dat dovad  c  poate 
foarte u or s  g seasc  solu ii la a rezolva o problem , îmbinând cuno tin e din diferite domenii i 
poate merge cu u urin  dincolo de sarcinile trasate. 
               În cadrul centrului de interes ,,Construc ii”, B.I.  a ales s  construiasc  casa bunicii din 
cuburi mari de lemn, pe care le-a îmbinat armonios. Cunoscând firul pove tii, pe lâng  c su a pe 
care a plasat-o lâng  o floare pe care o avem în clas , atribuindu-i acesteia rolul de copac, a trasat 
drumul spre c su  , l-a înfrumuse at cu flori pe care le-a împrumutat de la alt centru i  a plasat 
personajul ,,cel r u”, lupul ,reprezentat de un pluş. De data aceasta a lucrat în echip  cu o alt  feti  
mai mic  şi cu un b ie el, iar dac  aceştia veneau cu o idee, aceasta încerca s  o îmbun t easc  şi 
apoi o puneau în practic . Chiar dac  din gre eal  c su a era stricat , aceasta d dea dovad  de 
persisten  şi perseveren , construia alta venind cu alte şi alte idei. În timp ce construia , i-a amintit 
de cântecul Scufi ei Ro ie , pe care a început s -l cânte. 
       Activitatea de repovestire a pove tii “Scufi a Ro ie” , a fost un nou prilej de eviden iere a 
poten ialului creativ al feti ei. Prin aceast  activitate a demonstrat c  dispune de o capacitate 
deosebit  de a reda firul poveştii, integrând în acesta şi elemente din via a real .În timp ce ne 
povestea ,aceasta se transpunea în pielea fiec rui personaj, îşi schimba timbrul vocii, gesticula, tr ia 
emo ia fiec rui personaj, exemplifica prin situa ii din via a real ( mama, bunica sunt membrii ai 
familiei, noi trebuie s  ascult m de ele s  nu p im ca Scufi a), integra con inuturi din diferite 
domenii (lupul este un animal s lbatic, el face hau,hauuu, p durarul are grij  de p dure), 
concluziona(s  asculta i de p rin i), descria fiecare moment al poveştii ad ugându-i alte i alte 



detalii(în p dure erau mul i copaci, florile erau colorate i parfumate, lupul st tea ascuns dup  un  
copac gros i înalt, c su a bunicu ei era foarte frumoas ).Când relata firul pove tii era foarte 
puternic implicat , tr ia din plin situa ia respectiv . Avea grij  s  vorbeasc  clar , cu intona ie, 
mergând dincolo de sarcinile trasate. 
 Prin tema pe care au avut-o de realizat în cadrul activit ii de desen, B.I.  A dat dovad  de foarte 
mult  imagina ie, îmbinând în lucrarea ei elemente ale personajului din poveste cu cele ale mamei 
sale. A realizat un tablou al mamei viu colorat, plin de ging ie i naturale e. A desenat p rul în 
culoarea pe care o are p rul mamei sale, culoarea ochilor la fel. A plasat figura mamei într-un cadru 
de basm, înconjurat de o aur , cu flori colorate, cu p s ri, cu fluturi, cu soare, purtându-te astfel 
într-o lume de vis. Prin ad ugarea acestor detalii demonstreaz  c  mama este fiin a cea mai drag  i 
c  poate s  transpun  un personaj din poveste într-unul real Prin realizarea acestui desen a dat 
dovad  de mult  originalitate i exprimare în idei. 
  În realizarea jocului de mi care “La plimbare prin p dure”, a fost prima care a dorit s  urmeze 
drumul f cut prin p dure, de c tre Scufi  pân  la bunicu a. A luat un co ule   în care a a ezat 
cozonacii modela i i a plecat pe drumul c tre aceasta. Mergea prin p dure voioas , fredonând 
cântecul Scufi ei, aduna flori, i privea parc  dincolo de ce exista înacea p dure. Ajuns  la casa 
bunicu ei a dat dovad  de norme de comportare civilizat (a b tut la u , a spus ,,bun  ziua’’, a 
aşezat frumos cozonacii pe mas , i-a luat r mas bun). 
  În toate activit ile realizate, B.I.  a dat dovad  de solu ii neobi nuite, idei originale, ini iativ  i 
spirit de observa ie foarte bine dezvoltate, un vocabular bine dezvoltat, imagina ie vie i bogat , 
capacitate deosebit  de a reda firul unei pove ti.  
     B.I.  d  dovad  c  dispune de un poten ial creativ înalt i prin faptul c  are încredere în for ele 
proprii, folose te timpul f r   a fi îndrumat ,  , îi place s  povesteasc  despre inven iile i 
descoperirile ei, g se te utiliz ri neobi nuite ale juc riilor, nu se teme s  încerce ceva nou, folose te 
toate sim urile în observa ie, organizeaz  jocuri noi, orice activitate i se pare interesant , manifest  
o vie i permanent  curiozitate, ie ind din abloane, face u or conexiuni, vede rapid corela ii, 
dispune de originalitate i flexibilitate în gândire. 
      Pentru a stimula poten ialul creativ a lui B.I, am încurajat-o întotdeauna s  spun  tot ceea ce 
gânde te f r  a dezaproba o idee de a ei; am mobilizat-o în a pune ea îns i întreb ri; i-am ar tat c  
ideile si sunt valoroase; am încurajat-o în formularea r spunsurilor printr-o ascultare activ  i 
aprobatoare; i-am explicat c  poate folosi în anumite situa ii ideile colegilor, adaptându-le; am 
îndrumat-o s  aprecieze ideile originale, neobi nuite ale colegilor f r  a le critica; am sprijinit-o i 
am  felicitat - o ori de câte ori a fost nevoie. 
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81. FORMAREA UNEI ATITUDINI POZITIVE FA  DE MEDIU  
PRIN ACTIVIT ILE DESF ŞURATE ÎN GR DINI  

 
Cordo  Daniela-G.P.P. Sîngeorz- B i 

Ureche Adela-G.P.P. Sîngeorz- B i 
 

 „S -i înv m pe copiii noştri c  P mântul este mama noastr  şi tot ce i se întâmpl  
P mântului ni se întâmpl  şi nou  şi se întâmpl  tuturor copiilor.”  



Pornind de la aceste versuri am considerat c  de la cea mai fraged  vârst  copiii trebuie sensibiliza i 
s  vin  o clip  în mijlocul naturii, s -i simt  pulsul şi vibra ia, s -i asculte şoaptele de fericire sau 
durere, s  o în eleag  cu inima şi mintea, s  înve e de la natur  c ci aceasta” poate s  slujeasc  de 
carte de pov uitor.” (I. Simionescu) Astfel, vom avea credin a c  cei mici vor înv a împreun  cu 
noi s  cunoasc , s  respecte, s  iubeasc  şi s  ocroteasc  natura, pentru c  nu putem respecta dac  
nu cunoştem, nu putem iubi dac  nu respect m şi nu putem ocroti dac  nu o iubim cu adev rat. 
Având în vedere faptul c  natura înseamn  s n tate, recreere, prietenie, energie, frumuse e, 
educatoarelor le revine sarcina de a le forma copiilor convingeri şi comportamente ecologice şi de 
aceea orice efort şi orice investiga ie nu sunt prea mari în spa iul educa iei ecologice.  

Activit ile desf şurate la grup , extracurriculare şi activitatea op ional  „Prietenii naturii” 
ne-a oferit un cadru optim de formare şi dezvoltare a unei atitudini ecologice precoce ce vor pemite 
manifestarea unor comportamente simple în rela iile copilului cu mediul.  

Prin activit ile op ionalei „Prietenii naturii” realizarea obiectivelor cadru şi de referin  s-a 
f cut printr-o proiectare minu ioas  în care am urm rit l rgirea sferei de cunoştere a copiilor precum 
şi realizarea unor experien e şi activit i practice pl cute, atractive, care au trezit curiozitatea 
copiilor şi dorin a de a descoperi natura, de a o cunoaşte mai bine, de a o proteja şi ocroti în acelaşi 
timp („Din tainele naturii”, „Şi plantele transpir ”, „S  descoperim împreun ”, „Ştia i c ?”, etc.)  

Acest lucru s-a putut realiza prin amenajarea unui col  ecologic cu materiale şi mape 
tematice, precum şi cu aparatur  specific  (termometre, lupe, lamp  de spirt, eprubete, microscoape, 
etc.) toate fiind posibile cu participarea direct  a p rin ilor. Cu ajutorul lor am strâns un bogat 
material ilustrativ realizând cu copiii o multitudine de mape tematice (Curiozit i pe glob, Plante şi 
flori de apartament, Flori de gr din , Delta Dun rii, Parcul Nicolae Romanescu, Specii de p dure, 
etc.)  

Col ul ecologic a fost îmbog it cu animale vii (acvarii, hamsteri, broaşte estoase), animale 
conservate (şopârle, peşti), ierbare, insectare şi foarte multe plante de apartament, specii ce necesit  
o îngrijire deosebit .  

Copiii au fost permanent preocupa i de îngrijirea acestui col , desf şurând ac iunile practice 
cu interes şi pl cere.  

Am realizat de asemenea ECO-CODUL grupei cu imagini şi versuri create prin care am 
transmis mesaje ce dezvolt  comportamentul copiilor, formeaz  şi educ  atitudini de protejare a 
mediului şi de combatere a ac iunilor distrug toare ale omului, conştientizându-i pe copii de 
importan a şi rolul naturii.  

Îmbog irea bazei materiale cu postere confec ionate cu ajutorul copiilor a dus la realizarea 
scopului educa iei ecologice. Prin intermediul lor copiii au cunoscut multiple posibilit i de ocrotire 
a naturii, au în eles cu uşurin  responsabilit ile de protejare şi îngrijire a animalelor, p s rilor, 
plantelor („S  ocrotim animalele”, „Copacul anotimpurilor”, „Un copac râde, unul plânge”, 
„Ocroti i Delta Dun rii”, „Salva i P mântul”).  

Parcul este pentru copiii oraşului leag nul copil riei lor, locul de joac  locul unde respir  aer 
curat, unde petrec clipe pl cute al turi de prietenii lor, de p rin i, de fra i, de bunici. De aceea ne-am 
dorit şi ne dorim ca parcul s  r mân  curat, frumos, plin de surprize ce încânt  ochiul şi aduc 
fericirea în sufletele copiilor. Aici împreun  cu p rin ii am desf şurat diferite ac iuni de cur ire a 
aleilor parcului, de plantare de flori, s dire de pomişori al turi de lucr torii parcului, ac iuni ce au 
fost finalizate prin amplasare de îndemnuri ecologice concepute de p rin i şi copii.  

În povestirile create: Povestea Prim verii, În poeni , Poveste de la ZOO, B ie elul 
neastâmp rat, copiii au cuprins în con inutul lor mesaje ecologice, exemple de fapte bune, dragoste 
fa  de animale, de natur , dorin a de a o ocroti.  

Prin activitatea practic  „Copacul prieteniei” copiii şi-au desenat palmele, le-au decupat şi 
le-au lipit alc tuind un copac al prieteniei ce con inea pe fiecare ramur  un mesaj ecologic: S  
plant m al i copaci în locul celor taia i, Nu strica i cuiburile p s relelor,  Nu r ni i copacii, Nu 
risipi i hârtia Aşa vom salva copacii, P durea este frumoas  în orice anotimp/Vizita i-o, etc..., 
mesaje ce au fost compuse de copii şi scrise de educatoare.  



De o deosebit  importan  au fost vizitele şi plimb rile în parc şi p durile din împrejurimi 
împreun  cu p rin ii pentru a observa transform rile din natur  unde copiii au admirat florile, 
copacii au ascultat susurul izvoarelor, au observat via a unor insecte, animale, au inspirat aer curat. 
În urma vizitelor cu copiii au constatat ce înseamn  poluarea aerului şi a apei, au observat şi în eles 
ce înseamn  distrugerea faunei cu substan e chimice datorate neglijen ei omului.  

Prin discu iile referitoare la cele observate copiii au c utat solu ii de protejare a aerului şi a 
apei comb tând faptele adul ilor, au desenat, au pictat, au scris lozinci cu mesaje ecologice, au creat 
povestiri în care copiii se jucau şi tr iau întro lume curat  (Dac  aş fi un cop cel, Cum aş putea s  
schimb lumea, Sup rarea unui peştişor, Povestea copacului meu, Ce ne povesteşte un br du  etc...)  

În excursiile organizate, copiii au admirat frumuse ile şi s lb ticiunile naturii au sesizat 
transform rile suferite de natur  de-a lungul anilor, înv ând în acelaşi timp c  natura trebuie 
ap rat  şi protejat  iar omul nu trebuie s  se opun  transform rilor ei. În aceste excursii am colectat 
materiale din natur : pietre, melci, plante pentru ierbar, flori şi imagini ilustrate pe care la sosirea în 
gr d ni  le-am sortat, le-am îndosariat îmbog ind astfel col ul ecologic.  

Ast zi problema form rii şi dezvolt rii conştin ei ecologice împletite indisolubil cu cele ale 
„destinului” omenirii este mai important  ca oricând şi de aceea copiii de la cea mai fraged  vârst  
trebuie s  ajung  s  cunoasc , s  iubeasc  şi s  ocroteasc  natura.  

În gr dini  copiii îşi însuşesc primele no iuni despre natur  afl  c  de s n tatea mediului 
depind via a omului, s n tatea lui, alimenta ia, locuin ele, pacea, dezvoltarea omenirii şi nu în 
ultimul rând faptul c  omul poate s  fie prieten al naturii sau duşmanul ei.  

Pentru realizarea acestor aspecte este nevoie de o colaborare permanent  cu familia, c ci 
lucrurile frumoase şi bune înv ate la gr dini  se uit  repede dac  nu sunt reluate acas , dac  
p rin ii nu împ rt şesc aceleaşi convingeri şi sentimente.  

Activitatea pe care am desf şurat-o cu preşcolarii în ultimii ani, precum şi observarea atent  
a mediului în care tr iesc aceştia ne-a confirmat faptul c  educa ia ecologic  desf şurat  la nivel de 
gr dini  trebuie s  fie extins  spre familie, c ci p rin ii au rolul decisiv în educa ia copiilor.  

Am constatat c  majoritatea p rin ilor sunt ocupa i şi las  educa ia copiilor, de multe ori, 
doar în seama gr dini ei, d dacelor, bunicilor şi, de asemenea, fiind prinşi de toate problemele pe 
care le au, nu observ  ceea ce este în jurul lor şi manifest  indiferen  fa  de mediul în care tr iesc: 
blocuri insalubre cu ziduri şi uşi rupte şi murdare, spa ii verzi neamenajate şi pline de resturi 
menajere.  

Pornind de la aceste constat ri am ini iat mai multe proiecte, pentru copii şi p rin i: 
„Prim vara în parc la noi”, „Totul despre cactuşi”, „Curiozit i din lumea plantelor”, „Totul despre 
canguri, crocodili şi dinozauri”, „Armonie în parc”, „Copacii din Parcul Sta iunii”, „Eco-Gr dini a”, 
„Gr dina mea cea mai frumoas ”, „S  înv m despre p dure”prin care am contribuit la dezvoltarea 
capacit ii de cunoaştere şi în elegere a mediului înconjur tor, stimulând curiozitatea copiilor pentru 
investigarea acestuia. Copiii au în eles rela ia om-natur  înv ând regulile de ocrotire şi protejare a 
acesteia. În proiectele: Gr dina mea cea mai frumoas , Eco-Gr dini a, S  înv m despre p dure au 
fost implica i nu numai copiii ci şi p rin ii, fra ii bunicii, întreaga comunitate care s-a implicat atât 
material cât şi fizic. A fost o implicare major  de for e în care fiecare a urm rit scopul final: 
p strarea cur eniei şi înfrumuse area locului în care tr iesc, protejarea şi ocrotirea naturii, luarea 
unor m suri împotriva celor care ar încerca s  le distrug .  

În derularea acestor proiecte copiii au avut posibilitatea s  observe transform rile prin care 
trec copacii din curtea proprie, din parc, din p dure şi-au însuşit anumite informa ii despre plante, 
flori, gâze, insecte şi-au dezvoltat atitudini şi conduite corespunz toare protej rii naturii.  

Efectul educativ al acestor ac iuni a fost multiplu, copiii cunoscând mai bine realitatea, 
în elegând c  pot face ceva folositor, c  prin munca lor, prin exemplul lor îşi pot aduce contribu ia 
la îmbun t irea rela iei om-mediu.  

Rezultatele ob inute ne determin  s  tragem concluzia c  pentru a construi o societate 
normal  întro ambian  s n toas , este nevoie de educarea, în acest sens, a celor mai mici 
beneficiari-copiii. La aceast  vârst  prin cunoştin ele însuşite şi prin deprinderile formate se pune 



piatra la temelia educa iei ecologice, care trebuie s  devin  o component ” de prim  m rime” a 
educa iei permanente.  

Salvarea naturii, mediul primordial în care s-a n scut, p strarea calit ii vie ii pentru binele 
şi perpetuarea omenirii depind întro m sur  demn  de luat în seam  de educa ia pe care copilul o 
primeşte în gr dini .  

Copiii Gr dini ei Nr. 1, îndruma i de educatoarele lor, au participat la concursuri de crea ii 
literare şi artistico plastice (desene, colaje, postere) pe teme ecologice unde au ob inut rezultate 
deosebite. Interesului şi curiozit ii copiilor pentru protec ia mediului şi pentru „o lume mai 
frumoas  şi mai curat ” au r spuns educatoarele gr dini ei prin desf şurarea unor activit i 
atractive, prin personalizarea spa iului educa ional cu materiale destinate s rb toririi evenimentelor 
ecologice, precum şi prin introducerea în planul de înv mânt la nivelul gr dini ei a disciplinei 
op ionale „Educatie ecologic ”. De asemenea, educatoarele au participat la ac iuni organizate la 
nivel local, na ional şi interna ional (Proiectul Na ional „S  înv m despre p dure”, Proiectul 
„Eco-Gr dini a”, Proiectul „Eco-Şcoala”, Proiectul „Noi şi natura”, Prietenii naturii”, Proiectul 
„Ecopictura”, simpozioane jude ene, interjude ene, na ionale şi interna ionale. 

Ca o concluzie, putem spune c  înc  din perioada preşcolar  trebuie s  înceap  cunoaşterea 
naturii şi în elegerea legilor care o guverneaz , deoarece este şi necesar , dar şi posibil  formarea 
unei atitudini ecologice la aceast  v rst  şi trebuie s  continuie în şcoal  şi familie. Formarea unei 
gândiri şi conştiin e ecologice este scopul suprem pentru supravie uirea omului, iar cunoştin ele 
c p tate în primii ani de via  cu privire la natur  vor fi mult mai bine aplicate mai târziu.  

Interesul fa  de natur , de protejarea şi ocrotirea mediului în care tr iesc, manifestat de 
copii înc  de la grupa mic , ne-a determinat s  propunem un op ional de educa ie ecologic , iar 
alegerea acestuia de c tre p rin i, din oferta gr dini ei, nu poate decât s  ne bucure şi ne d  dreptul 
s  credem c  am reuşit s  sensibiliz m şi adul ii.  

Toate acestea ne conduc la ideea c  avem datoria şi obliga ia de a sprijini în continuare 
copiii în cunoaşterea unor elemente din tainele universului, de a-i înv a s  exploreze lumea 
înconjur toare, s  o analizeze, s  pun  întreb ri, s  exprime opinii şi s -i încuraj m în toate 
ac iunile pe care le întreprind.  

Ceea ce înva  copilul în perioada preşcolar  îşi las  amprenta asupra conduitei şi evolu iei 
ulterioare a cestuia. Educa ia ecologic  reprezint  puntea de leg tur  între copil şi mediul 
ambiant(mediul natural sau mediul social). Înainte de toate este necesar s  înv m copilul s  
contemple natura, s  se lase înv luit de frumuse ea, de bog ia, de d rnicia şi în elepciunea ei. Mai 
mult decât cunoaştere, „a înv a despre natur ” înseamn  atitudine şi etic .  

Copiii acumuleaz  o serie de cunoştin e şi impresii prin contactul direct cu natura 
înconjur toare pe care o protejeaz  sau nu, în func ie de educa ia primit  şi de exemplele oferite de 
cei din jur. În acest sens educaia ecologic  constituie o latur  esen ial  a educa iei, cu implica ii 
majore în formarea personalit ii omului, care s  ştie s  st pâneasc  şi s  ocroteasc  în acelaşi timp 
natura.  

De-a lungul timpului, omul, ca un copil atras de o nou  juc rie a fost tot mai puternic prins 
în ac iuni de a st pâni natura, de a-i îmblânzi for ele şi de a le folosi în interese proprii, de a tr i mai 
bine şi mai comod.  

Ame it de uriaşele sale succese ştiin ifice şi tehnice, în multe cazuri omul a devenit 
„vr jitorul cel r u”, sfidând legile naturii şi punând-o în pericol cu propria lui nes buire.  

Gândind c  prietenia, afec iunea şi respectul este leg tura dintre oameni este de în eles c  
omul trebuie s  manifeste aceleaşi sentimente de prietenie, dragoste şi respect fa  de natur . Numai 
pe un suport afectiv se pot construi atitudini şi convingeri ecologice, se pot dobândi cunoştin e 
sistematice de biologie, geografie, fizic , chimie, ştiin e tehnice.  

Pornind de la toate aceste aspecte şi având în vedere obiectivele educa iei pentru mediu am 
ajuns la concluzia c  educatoarele trebuie s  intervin  de la vârsta preşcolar  pentru cultivarea la 
copii a sentimentelor de dragoste şi de ocrotire a mediului înconjur tor. Pentru aceasta se va apela 
la strategii diverse care implic  atât activit ile instructiv educative stabilite de curriculum na ional 
cât şi la activit ile op ionale la decizia şcolii.  



Astfel vom pune um rul la salvarea naturii de la dezastrele ecologice naturale sau provocate, 
pentru c  noi suntem o p rticic , din acel mare întreg, care prin eforturi comune ne vom aduce un 
mic aport la „SALVAREA TERREI” – aşa cum se numeşte una din poeziile culegerii create de noi 
„S  iubim şi s  ocrotim natura”: 
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82. MODERNIZAREA ŞI EFICIENTIZAREA STRATEGIILOR DIDACTICE APLICATE 

ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 
 

Prof.inv.prescolar, Enache Mirabela 
 

Strategia didactic  este un termen unificator, integrator, care reuneste sarcinile de înv tare 
cu situatiile de înv tare, reprezentând un sistem complex si coerent de mijloace, metode, materiale 
si alte resurse educationale care vizeaz  atingerea unor obiective. Ea este necesar  în orice act 
pedagogic, ocupând un loc central în cadrul activitatii didactice, deoarece proiectarea si organizarea 
lectiei se realizeaz  în functie de decizia strategic  a profesorului. Ea este conceput  ca un scenariu 
didactic complex, în care sunt implica i actorii predarii - înv rii, condi iile realiz rii, obiectivele si 
metodele vizate. 

Astfel, strategia prefigureaz  traseul metodic cel mai potrivit, cel mai logic şi mai eficient 
pentru abordarea unei situatii concrete de predare si înv are. În acest fel, prin proiectare strategica 
se pot preveni erorile, riscurile şi evenimentele nedorite din activitatea didactic . Principalele 
componente ale strategiei didactice sunt: sistemul formelor de organizare si desf şurare a activit ii 
educa ionale, sistemul metodologic respectiv sistemul metodelor si procedeelor didactice, sistemul 
mijloacelor de înv mânt, respectiv a resurselor utilizate, sistemul obiectivelor opera ionale. 

Strategia didactic  implic  pe cel care înva  în situatii specifice de înv tare rationalizeaz  si 
adecveaz  continutul instruirii la particularitatile psihoindividuale, creeaz  premise pentru 
manifestarea optim  a interactiunilor dintre celelalte componente ale procesului de instruire, 
presupune combinarea contextual , original , unic , uneori, a elementelor procesului instructiv-
educativ. 

Construirea unei strategii adecvate intereselor elevilor si nivelului lor de preg tire, 
reprezint  din acest punct de vedere o provocare continu  si un efort permanent de creativitate 
didactic  din partea profesorului. Strategiile didactice se clasific  dup  mai multe criterii; 
 

a) Activitatea dominant  în procesul instruirii:  
- De predare :  

 de prezentare, de urm rire a unor norme, prescrip ii, reguli de tip algoritmic, prin expunere,  
 explica ie, demonstra ie, programare, exerci iu;  
 de activizare a elevilor în predare, prin intercalarea metodelor şi procedeelor activ-

participative, a muncii independente sau în grupuri mici;  
 de combinare a celor dou  modalit i de predare, în variate propor ii de asamblare;  
 de combinare a pred rii în mod expozitiv cu sarcini de înv are euristic  (de descoperire), 

prin metode expozitiv-euristice;  
 



-De înv are : algoritmic ; prin imitare de modele date, repetare, exersare, memorare, cunoaştere 
concret-intuitiv , algoritmizare, pas cu pas, euristic , observare nemijlocit , rezolvare de probleme 
deschise, experimentare, dezbateri, dialoguri euristice, cercet ri în grup, simulare, modelare, 
aplica ii, tehnici de creativitate (prezentate de noi), mixt  (prin combinarea celorlalte moduri). 
 
-De evaluare 

b) Natura obiectivelor dominante:cognitive, afective, psihomotorii, in combina ii variate a 
lor; Modul de dirijare a înv rii: de dirijare pas cu pas (algoritmice): de semidirijare 
(semialgoritmice) si de nedirijare (creative). 
 

d) Tipul de ra ionament abordat: inductive, deductive, transductive, analogice, combinate. O 
alta clasificare imparte strategiile didactice astfel: 

 strategii inductive, al caror demers didactic este de la particular la general  
 strategii deductive, ce urmeaz  calea ra ionamentului invers fa  de cele inductive, pornind 

de la general la particular, de la legi sau principii la concretizarea lor în exemple  
 strategii analogice, în cadrul c rora predarea şi înv area se desf şoar  cu ajutorul modelelor  
 strategii transductive cum sunt explica iile prin metafore  
 strategii mixte: inductiv-deductive şi deductiv-inductive  
 strategii algoritmice: explicativ-demonstrative, intuitive, expozitive, imitative, programate şi 

algoritmice propriu-zise;  
 strategii  euristice  de  elaborare  a  cunoştin elor  prin  efort  propriu  de  gândire,  folosind  

problematizarea, descoperirea, modelarea, formularea de ipoteze, dialogul euristic, 
experimentul de investigare, asaltul de idei, având ca efect stimularea creativit ii. 
Asadar, strategiile didactice sunt realizate cu ajutorul metodelor de predare şi înv are( 

informative şi activ-participative, de studiu individual, de verificare si evaluare). Strategia nu se 
confunda cu metoda sau cu metodologia didactica. Metoda vizeaza o activitate de predare-învatare-
evaluare. Strategia vizeaza procesul de instruire în ansamblu si nu o secventa de instruire. 
 

Principalele tendin e ale perfec ion rii şi moderniz rii actuale a strategiilor de predare-
înv are 

 
Pedagogii au fost preocupa i permanent de perfec ionarea metodologiei didactice, din ra iuni 

dictate în primul rând de evolu ia societ ii. Termenul „perfec ionare“desemneaz  mai multe 
aspecte: reconsiderarea metodelor tradi ionale şi adaptarea lor în raport cu „atributele (tot dinamice 
– n.n.) specificit ii popula iei şcolarizate“ (O. I. Pânişoar ), preluarea unor metode din alte domenii 
şi adaptarea lor la specificul educa ionalului, conceperea unor metode noi de instruire-educare. 

Evident c  acest efort este – cel pu in practic – eficient doar din perspectiva abord rilor 
sistemice a elementelor procesului instructiv-educativ. 

Perfec ionarea metodologiei didactice trebuie s  fie realizat , mai ales, respectându-se 
principiile didactice. Individualizarea şi diferen ierea, activizarea şi participarea/implicarea 
conştient  în înv are (care trebuie s  devin  autoînv are) sunt criterii care nu pot fi eludate. 

Activizarea, spre exemplu, este o tendin  dominant  în procesul de perfec ionare 
metodologic , ea reprezint  „o suit  de ac iuni de instruire/autoinstruire, de dezvoltare şi modelare a 
personalit ii lor (celor care înva  – n.n.) prin stimularea şi dirijarea metodic  a activit ii pe care o 
desf şoar “ (M. Ionescu, V. Chiş). Aceste ac iuni vizeaz : stimularea şi cultivarea interesului pentru 
cunoaştere, valorificarea inteligen ei celor care înva  (şi a celorlalte func ii psihice implicate în 
înv are), prin efort propriu, formarea şi exersarea capacit ilor de însuşire a cunoştin elor, formarea 
şi exersarea abilit ilor de orientare autonom  în probleme practice, cultivarea spiritului 
investigativ. 

Activizarea eficient  presupune preg tirea psihologic  (specific ) pentru înv are, controlul 
şi prevenirea surselor de distorsiune a comunic rii didactice activizatoare, organizare şi desf şurare 
ra ional  (pe principii psihopedagogice) a înv rii. Eforturile cercet torilor şi ale practicienilor au 



urm rit perfec ionarea strategiilor de predare-înv are, valorificând achizi ii ale cercet rii 
psihopedagogice, dar şi din alte domenii de cunoaştere. Finalitatea acestor preocup ri are în vedere 
realizarea unei activit i de instruire şi înv are eficiente. 
1. O direc ie de ac iune în acest sens o constituie reevaluarea metodelor „tradi ionale”, criticate 
mai ales pentru caracterul pasiv al elevilor în procesul de predare-înv are. Iat  câteva procedee 
prin care se poate încerca modernizarea expunerii: folosirea procedeului genetic, a explica iei, 
ancorarea în realitatea timpului, sprijinirea pe cercet rile personale ale cadrului didactic, anun area 
prealabil  a planului şi a obiectivelor urm rite, problematizarea, folosirea unor elemente ale artei 
dramatice, întreb ri retorice, lu ri de pozi ie, realizarea unor sondaje de opinie, formularea unor 
judec i de valoare, ilustrarea cu ajutorul mijloacelor de înv mânt, folosirea foliilor în prezentare, 
prezentare cu ajutorul calculatorului, expunerea cu oponent, expunerea-dezbatere etc. De asemenea, 
în modernizarea conversa iei avem în vedere folosirea unor întreb ri variate (convergente, 
divergente, de evaluare, problem , retorice etc.), valorificarea experien ei personale a elevilor, 
folosirea permanent  a modalit ilor de feed-back, utilizarea convorbirii inverse (când elevii pun 
întreb ri), întreb ri şi r spunsuri date de grupe de elevi etc. 
 

2.Folosirea strategiilor de tip activ-participativ. Aceste strategii nu trebuie rupte de cele 
tradi ionale, ele marcheaz  un nivel superior în spirala moderniz rii strategiilor didactice. 
 

Prin metode activ-participative în elegem toate situa iile şi nu numai metodele active 
propriu-zise în care elevii sunt puşi şi care-i scot pe elevi din ipostaza de obiect al form rii şi-i 
transform  în subiec i activi, coparticipan i la propria lor formare. „A activiza înseamn , deci, a 
mobiliza/angaja intens toate for ele psihice de cunoaştere ale elevului, pentru a ob ine în procesul 
didactic performan e maxime, înso ite constant de efecte instructiv-educative, optimale în toate 
componentele personalit ii.” Aceast  direc ie important  de modernizare a strategiilor didactice 
valorific  achizi iile cercet rilor psihopedagogice. Acestea subliniaz  ca interiorizarea opera iilor în 
plan mintal s  se realizeze pe baza ac iunilor în plan extern cu obiectele (Piaget, Galperin), pun în 
eviden  rolul grupului în care se înva  pe baza conflictului socio-cognitiv dintre participan i 
(Doise ,Mugny). Psihologia cognitiv  a subliniat importan a mecanismelor de procesare intelectual  
a informa iei primite (care presupune o implicare activ  a structurilor intelectului). 

Puşi în situa ii variate de instruire, profesorii, împreun  cu elevii trebuie s  foloseasc  acele 
strategii didactice de tip activ-participativ, având în vedere şi valen ele formativ-educative ale 
acestor metode, procedee, mijloace de înv mânt, moduri de organizare a înv rii. Efectele în plan 
formativ-educativ se refer  la implica iile lor asupra dezvolt rii structurilor intelectuale ale copilului 
(care vor conduce la noi acomod ri, ce vor permite – în spiritul teoriei lui Piaget- asimil ri 
superioare). Sunt încerc ri în psihopedagogia contemporan  de constituire a unei adev rate 
didactici a intelectului, care s  valorifice poten ialul intelectual al individului. Omul nu este numai 
intelect, el are în substan a sa originar  şi capacitatea de vibra în fa a lumii (prin intermediul 
valorilor morale, estetice, religioase, profesionale, al „noilor educa ii”). Acestor domenii trebuie s  
le acord m aten ia cuvenit  deoarece aici ne confrunt m cu cele mai mari probleme, care vor avea 
concecin e negative asupra proiect rii viitorului. 
 

3.Accentuarea   f r    precedent   a   caracterului   euristic   al   strategiilor   didactice 
 
Folosirea unor strategii de tip euristic, similare cercet rii ştiin ifice a dat rezultate bune în planul 
însuşirii temeinice a cunoştin elor, al form rii priceperilor, deprinderilor etc. Puşi în ipostaza unor 
mici cercet tori, elevilor le face pl cere s  redescopere adev ruri ale ştiin ei, confirmând sugestia pe 
care o f cea Rousseau în lucrarea Emil sau despre educa ie. 
 

4.Diversificarea metodologiei didactice. Sub fiecare metod  de predare st  ascuns  o 
ipotez  asupra mecanismului de înv are al elevului(Mircea Mali a). 
 



Educatorii trebuie s  se preocupe de g sirea unor metode şi procedee variate adaptate 
diferitelor situa ii de instruire în care elevii vor fi puşi. Pe baza metodelor pe care le st pâneşte, 
educatorul va încerca noi metode de predare. Este loc în acest domeniu pentru manifestarea 
imagina iei şi creativit ii  didactice,  cu  efecte  pozitive  nu  numai  asupra  elevilor,  ci  şi  asupra  
dasc lului Folosirea   cu   prec dere   a   unor   metode   de   tip   ac ional,   cu   caracter   aplicativ 

Înv mântul românesc se confrunt  şi cu nota sa predominant teoretizant , chiar cu tendin e 
de supraînc rcare informa ional . De aceea, efortul educatorilor trebuie canalizat în direc ia 
opera ionaliz rii cunoştin elor, care va conduce la o creştere a interesului şi motiva iei elevilor 
pentru diferite domenii ale cunoaşterii, îi va preg ti mai bine pe aceştia din perspectiva integr rii în 
via a social . 
 
6. Însuşirea unor metode şi tehnici de munc  intelectual  constituie o alt  direc ie de ac iune de 
modernizare a strategiilor didactice, cu importante valen e formative, dar şi urm rind preg tirea 
individului pentru autoînv are şi educa ie permanent  de-a lungul vie ii.  
 
7. Înv area asistat  de calculator (IAC) are în vedere utilizarea acestui mijloc modern de 
înv mânt în procesul de predare-înv are. Calculatorul îl ajut  pe profesor s  predea, pe elev s  
înve e, dar nu poate asigura suplinirea integral  a efortului celor doi actori principali ai scenei şcolii. 
Direc iile de ac iune în acest sens au în vedere dotarea şcolilor cu calculatoare, ini ierea elevilor şi 
cadrelor didactice în utilizarea calculatorului în procesul de predare-înv are (inclusiv în sistemul de 
înv mânt deschis şi la distan ), proiectarea şi utilizarea în procesul de predare-înv are a 
softurilor educa ionale, integrarea „autostr zilor informa ionale” (internet) în circuitul instructiv-
educativ etc. 
 
8. Îmbinarea activit ii frontale cu cea pe grupe şi individuale.  
9. Realizarea diferen ierii şi personaliz rii activit ii de instruire etc.  
 

Educatorul ajunge în timp la un adevarat repertoriu de strategii didactice experimentând si 
aplicându-le diferentiat. Relatia dintre obiective, continuturi si strategii confera specificitatea unui 
program de instruire. Strategia are un caracter normativ în sensul ca sugereaza un traseu general de 
parcurs, dar totodata ea nu este un traseu unic si definitiv, deoarece ea nu exclude modificari si 
ajustari în raport de derularea procesului si de obiectivele propuse. Strategia, fiind legata de 
obiective operationale si continuturi scolare, are implicatii directe privind performanta scolara, 
deoarece rezultatele scolare sunt dependente de modul de aplicare si dirijare de catre profesor a 
interactiunilor dintre strategiile didactice si obiectivele didactice. 
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83. MODALIT I DE ABORDARE INTEGRAT  LA NIVELUL  

COPILULUI PREŞCOLAR 
 

Profesor înv. Preşcolar Albu Liliana 
Gradini a cu P.N. nr. 9 Huşi 

 
    Literatura pedagogic  actual  descrie integrarea curricular  drept o modalitate inovatoare de 
proiectare a curriculumului, care presupune sintetizarea şi organizarea didactic  a con inuturilor 
dindomenii diferite ale cunoaşterii, astfel încât s  se asigure achizi ia de c tre copii a unei imagini 
coerente, unitate despre lumea real  (Culea, L., 2008, p.5). 

Integrarea curricular  trebuie în eleas  în dublu sens: integrarea longitudinal  şi 
transversal . 

Prima modalitate de integrare ine de convergen a şi coeren a pe care curriculumul, v zut ca 
totalitate a experien elor de înv are şi formare prin care trece individul, pe parcursul şcolariz rii, 
trebuie s  o aib  spre îndeplinirea finalit ilor cu gradul cel mai ridicat de generalitate, de tipul 
idealului şi scopurilor educa ionale. Integrarea transversal  sau orizontal  presupune organizarea 
curriculumului unei etape educa ionale într-o manier  holistic , atât la nivelul programelor, cât şi la 
cel al aplic rii lor (Gavra, R., 2008, p.38). 

Orice demers integrator în materie de curriculum presupune ca şi procese adaptative 
urm toarele (Csorba, D., 2007, p.32): 

a) combina ia tematic  şi transpunerea acesteia într-un proiect care s  dezvolte o structur  
coerent  (se refer  la modalit ile de integrare a domeniilor clasice, de cunoaştere, într-
o structur  coerent  şi unitar ); 

b) flexibilitatea orarului şi a strategiilor de organizare şi desf şurare a pred rii 
(implica iile integr rii la nivel intracurricular); 
c) identificarea şi integrarea a noi surse de informa ii şi selec ie a con inuturilor  

            (implica iile extracurriculare ale demersului integrativ). 
Mai întâi ne vom reaminti de cele patru grade diferite de integrare curricular , care pot fi 

folosite la planificarea, implementarea, evaluarea şi prezentarea unui proiect: intradisciplinaritate, 
multidisciplinaritate, interdisciplinaritate, trandisciplinaritate. 

Monodisciplinaritatea reprezint  o modalitate de abordare a realit ii şi de realizare a 
con inuturilor pe discipline predate, relativ independent una de cealalt . Dac  vorbim de avantajul 
acestei modalit i, am putea spune c  aceasta-i arat  elevului exact traseul care-l are de urmat în 
garantarea atingerii unor performan e, la nivelul cunoştin elor şi competen elor acestuia (Calceriu 
L., 2008, p.79). 

Pluridisciplinaritatea este o abordare complex  privit  din perspectiva unei problematici, 
teme sau situa ii şi are ca scop eviden ierea rela iilor multiple existente între diverse realit i. 
Aceast  abordare nu este recomandabil  pentru nivelurile care cer o specializare înalt , conducând 
c tre enciclopedism. 

În practic , integrarea trandisciplinar  poate fi transpus  prin dou  modalit i importante: 
înv area bazat  pe proiecte şi negocierea curriculumului.    

a) Înv area bazat  pe proiecte este o strategie de abordare integrat  a dezvolt rii copilului şi 
presupune studierea sau exploatarea unei teme, idei interesante prin integrarea diferitelor arii 
curriculare. 

Din punctul de vedere al lui Chard (1998) planificarea curriculumului bazat  pe proiect 
presupune trei etape. În prima etap , educatoarea, împreun  cu copiii discut  şi aleg subiectul care 
urmeaz  a fi supus investig rii. Folosim ca şi criterii de selectare a subiectelor urm toarele (Chiriac, 
M., 2008, p.9): 

- s  prezinte interes pentru copii, standarde curriculare şi resurse locale; 
- s  aib  leg tur  cu experien a cotidian  a copiilor; 



- subiectul s  fie familiar, m car pentru câ iva copii ai grupei, pentru a se putea formula 
întreb ri relevante; 

- s  permit  exersarea deprinderilor, din toate domeniile de dezvoltare personal : 
domeniul cognitiv, socio-emo ional, limb  şi comunicare, dezvoltare fizic , atitudini şi 
capacit i de înv are;  

- s  poat  aduna informa ii şi acas , în mediul familial; 
- subiectul s  fie mai vast, în aşa fel, încât s  poat  fi studiat cel pu in o zi şi cel mult 

cinci s pt mâni. 
  Pe baza brainstormingului, împreun  cu copiii, se poate întocmi harta proiectului, pe care o 
vom completa şi pe parcursul derul rii proiectului. În etapa a doua se presupune şi se face printr-o 
cercetare direct . Aceasta se realizeaz  prin excursii, vizite, în vederea investig rii locurilor, 
evenimentelor, fenomenelor, obiectelor supuse acestei investig ri.  
            Prin aceast , a doua etap , copiii au posibilitatea de a intra în mod direct (fa -n fa ) cu 
obiectele propuse spre analizare, cercetare, evaluare. Ei înregistreaz  datele, deseneaz  cele 
observate, construiesc diverse modele, formuleaz  predic ii, dramatizeaz  noile semnifica ii ale 
subiectului analizat (exemplu: „S  fim buni creştini”,  în care copiii au vizitat biserica Sf. Toma din 
Huşi, m n stire de m icu e etc). 
            Ultima etap  este cea prin care finaliz m şi detaliem evenimentele şi se realizeaz  printr-o 
activitate culminant  în care fiecare grup sau copil prezint  rezultatele explor rii lor, îşi pot revizui 
şi evalua proiectul. Au loc discu ii, descriem ce am descoperit pe parcursul derul rii proiectului, 
prezent m produse, scene, serb ri, spectacole, excursii, lucr m la hart  (ad ug m diverse elemente 
descoperite) şi amenaj m un spa iu cu expozi ie. 
           Utilizarea proiectului în cadrul activit ilor din gr dini e descoper  avantaje atât pentru 
preşcolari, cât şi pentru educatoare şi p rin i. Copiii dobândesc cunoştin e profunde şi solide; 
identific  mai uşor rela iile dintre idei şi concepte; descoper  teme pe care-l intereseaz  mult şi-l 
determin  spre a face  noi c ut ri; comunic  cu ceilal i membri din grup şi stabileşte rela ii; are mai 
mult  încredere în sine; rezolv  sarcini prin cooperare; devine mai responsabil în procesul înv rii; 
stabileşte corela ii între temele abordate şi cele din afara ei.  

Educatoarea are posibilitatea s -şi stimuleze interesul pentru abordarea unor noi con inuturi 
şi metode; poate utiliza o gam  larg  de activit i pentru a prezenta o tem ; ajut  şi încurajeaz  
copiii s  produc  idei originale pentru activit i; îşi organizeaz  mai bine planificarea. Avantaje au 
şi p rin ii care sunt implica i în activitatea grupei ca şi voluntari şi pot  fi al turi de copiii  lor în 
domeniul activit ii, se simt eficien i şi pot împ rt şi din experien a lor; în eleg mai bine modul de 
abordare a înv rii la copii şi îi pot sprijini mai bine (P.R.E.T. Noi repere ale educa iei timpurii în 
gr dini , vol. III, pp. 41-42). 
               b) Negocierea curriculumului  
            La nivel preşcolar, versiunea integr rii trandisciplinare se realizeaz  mai greu, îns , copiii 
pot fi sprijini i pentru a opta , pentru o anumit  tem . Pot fi dezvoltate teme ca: „Poluarea mediului 
înconjur tor”, „Vitaminele şi s n tatea”, „Comportarea în gr dini ”. 
            Proiectul de curriculum prin activit i integrate este o modalitate concret  de abordare 
integrat . „Proiectarea didactic  este procesul de anticipare a obiectivelor, con inuturilor, metodelor 
şi mijloacelor de înv are, a instrumentelor de evaluare şi a rela iilor ce se stabilesc între toate 
aceste elemente, în contextul unei modalit i specifice de organizare a activit ii didactice” 
(Momanu, M., 1998, p. 64). 
             În cadrul proiect rii curriculare facem cunoscute câteva modele pe care le putem folosi în 
acest context. Centrat pe con inuturi şi pe predarea de tip expozitiv (expunerea, prelegere, 
interoga ie retoric ) ar fi modelul didacticist al proiect rii pedagogice (Cristea, S., 1998, p.106). În 
cadrul acestui model con inuturile impun şi îşi subordoneaz  obiectivele, metodologia şi evaluarea 
didactic  într-o logic  a înv mântului informativ. Dac  facem aluzie la grup , aceasta este static , 
iar copiii lucreaz  şi r spund individual. Conducerea şi evaluarea întregii activit i îi revine, în 
totalitate educatoarei. Acest model se adreseaz  memoriei de tip reproductiv. 



Reforma înv mântului aduce ca noutate modelul curricular al proiect rii pedagogice 
(Gavra, R., 2008, p.33). Acest model difer  de cel didacticist, prin faptul c  este centrat pe obiective 
şi predare de tip interactiv; obiectivele îşi subordoneaz  con inuturile, metodologia şi evaluarea într-
o logic  a „înv mântului formativ”; con inuturile sunt mixte academice şi cu finalitate imediat  în 
practica social .  
             În ceea ce priveşte grupa, aceasta este dinamic , iar copiii, de data aceasta lucreaz  în 
echipe sau perechi. Copiii sunt mai activi, mai curioşi, particip  cu interese în cadrul acestor 
activit i. Surprizele pe care le descoper  treptat prin r spunsuri date la unele sarcini, îi determin  
spre noi c ut ri, colaborare şi integrare.  
             Stimulentele şi încuraj rile oferite echipelor sunt foarte utile în cadrul activit ilor. 
Educatorul este de data aceasta facilitator,moderator şi persoana redus . Intervine de câte ori este 
nevoie, sprijin  copiii cu dificult i, îi îndrum  pe calea de urmat în vederea atingerii scopului. 
Activitatea este evaluat  prin feed-back constructiv (Colceriu, L., 2010, p. 34). Se adreseaz  
memoriei de tip creativ. 
              Modalit ile concrete de integrare a disciplinelor ar putea fi (Cre u, C., 1998, p. 126): 
integrarea în jurul unui pol ştiin ific, practic, personal sau social;  integrarea în jurul unei singure  
discipline; integrarea în jurul unor activit i fundamentale (crea ie, construc ie, cercetare); 
integrarea printr-un ansamblu flexibil de lec ii, fiecare dintre ele fiind concepute printr-o schem  
integrativ  de tipul: no iunile esen iale ale domeniului, metodele de cercetare specifice, fenomene 
implicate, variante de optimizare sau de solu ionare. Pe lâng  modalit ile de organizare a 
con inuturilor prezentate aici, se poate ad uga şi organizarea din perspectiva informatiz rii 
înv mântului, organizarea diferen iat  şi personalizat , organizarea con inuturilor pentru educa ia 
la distan , organizarea con inuturilor înv mântului alternativ. 
              Selec ia ra ional  a con inuturilor implic  varia ii de la o situa ie de înv are la alta, pentru 
c , în mod real ea trebuie s  ia în calcul punctele forte şi punctele slabe ale cadrului didactic şi 
copiilor, particularit ile psihologice ale acestor dou  mari categorii de actori implica i în educa ie. 
Nevoile şi cerin ele copiilor „actori”, pe scena educa ional  pretind cadrelor, o schimbare radical  a 
modului de abordare a activit ii didactice. 
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84. NECESITATEA EDUCA IEI ARTISTICE ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 
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Gradinita cu P. P. nr. 18 VASLUI 

 
Omul ca fiin  estetic  este înzestrat cu o mare sensibilitate pentru tot ceea ce   reprezint  

frumosul din natur , art , rela ii interumane. Cre terea sensibilit ii umane în general, a sensibilit ii 
estetice în special, devine o dependen  nu numai de factori ra ionali i afectivi, ci i de valorile 
culturale asimilate. Exist , desigur, în orice fiin  uman  un fond estetic unic i inconfundabil, care 
corespunde cerin elor sale pe plan strict individual i umanist, dar nu suficient. Formarea i 
preg tirea omului virtual nu a exclus, nu exclude i n-ar putea exclude vreodat  domeniile care 



favorizeaz  educa ia estetic . coala este unul dintre domeniile care asigur  i urm re te formarea 
gustului i judec ii estetice.   
       Preocuparea pentru educa ia estetic  a copiilor începe înc  de la prima lec ie, în toate ocaziile 
oferite de  activitatea instructiv-educativ , deoarece existen a uman  este aproape imposibil  în 
afara frumosului, bucuriei i adev rului. Educa ia plastic , prin specificul ei i prin mijloacele de 
care dispune, are în centrul preocup rilor  acest obiectiv. 

De-a lungul timpului educa ia plastic  a devenit obiect de studiu, având drept scop ini ierea 
copiilor in cunoa terea si utilizarea principalelor mijloace de expresie plastica, ob inerea de 
expresivit i plastice cromatice i acromatice, prin combinarea unor elemente plastice, urm rindu-se 
redarea unor idei i sentimente; descompunerea, sec ionarea i recompunerea în noi forme 
plastice,  a structurilor din natur , ob inându-se noi expresivit i; dialogul cu opera de 
art ; descifrarea cu ajutorul acestor elemente, a mesajului artistic al operei de art  în  contextul 
epocii; cunoa terea i în elegerea operei de art , aplicarea în toate domeniile vie ii, a cuno tin elor 
de limbaj plastic, dobândite în mod creativ.       

Pentru realizarea acestor obiective, copii trebuie ini ia i în cunoa terea materialelor de lucru, 
a tehnicilor i procedeelor prin care se vehiculeaz  aceste elemente de limbaj plastic. Prin desen si 
pictura copilul descoper , pentru a ajunge la expresia plastica, mijloacele de ac iune asupra 
materialelor diverse. In activitatea de ini iere plastica nu exista re ete, dar exist  o permanent  
descoperire a sufletului copilului. Între sufletul copilului i impulsul creator dat de natura exist  o 
leg tur , deoarece natura este cea care insufl  numeroase st ri. Natura este cea care detest  vidul. 
Pentru colarii din ciclul primar  natura este izvor de inspira ie pentru realizarea lucr rilor artistice. 
          Prin educa ie plastic  se dezvolt  nu numai imagina ia, ci si universul creativit ii, al 
limbajului culorilor al spiritului de observa ie i al sim ului artistic. Datorit  permanentei nevoi de 
frumos, concomitent cu evolu ia societ ii au progresat i artele plastice, ap rând noi genuri artistice 
ca scenografia, grafica publicitar , designul vestimentar, designul de interior, etc. 
          La sfâr itul ciclului pre colar, educa ia plastic  va avea drept finalit i, pe de o parte 
dobândirea unor cuno tin e teoretice i practice elementare de limbaj plastic si aplicarea lor in 
practica, dezvoltarea capacit ii de a aprecia i reda frumosul din natur  i viat , iar pe de alt  parte, 
dezvoltarea capacit ii de în elegere i analiz  a unei opere de art . 
          În elaborarea con inutului activit ilor artistico-plastice s-a urm rit ca tuturor elevilor s  li se 
asigure în elegerea activ   a limbajului plastic, a formelor de comunicare i expresie plastic  inând 
cont de cerin ele actuale ale crea iei plastice si ale teoriei artelor plastice. 

Pentru reu ita educa iei prin artele plastice se impun anumite cerin e: de a l sa copilului 
deplina libertate de exprimare, educatorii având rolul de a sugera i de a dirija i mai pu in de a 
impune. 

Desenul exprim  personalitatea copilului, interesele i preferin ele lui. Acesta trebuie doar 
îndrumat f r  a- i în bu i crea ia personal , punându-i la îndemân  materiale, tehnici, modalit i de 
exprimare. Con inutul r mâne la dispozi ia inven iei i originalit ii pre colarului. 

La vârstele mici, când copilul î i caut  singur mijloacele de expresie, limbajul s u, fie 
vorbit, fie muzical sau grafic, poate constitui un instrument de investiga ie, o cale de acces c tre 
lumea interioar  i originalitatea sa. În aceast  perioad  copilul are un fond creativ i acesta se 
dezvolt  prin educa ie. 

Atmosfera, climatul trebuie s  stimuleze curiozitatea i curajul de a combina formele, 
culorile, unele tehnici de lucru, prin care s  se cultive încrederea în for ele proprii pe baza unor 
aprecieri încurajatoare (feed-back). 

O condi ie esen ial  a dezvolt rii creativit ii plastice  o constituie dezvoltarea gândirii 
artistico-plastice i a posibilit ilor de a materializa aceast  gândire prin însu irea acestor tehnici de 
lucru (monotipia, dactiloscopia, colajul etc.). 

Gândirea artistico-plastic  este o form , o calitate a gândirii umane. Formarea gândirii 
artistico-plastice, condi ie de baz  a creativit ii, se realizeaz  atât în cadrul activit ilor de educa ie 
plastic  cât i în afara lor: cercuri, vizite la expozi ii, muze, excursii. Ea poate fi cultivat  individual 
i în colectiv. Valoarea educativ  sporit  o au activit ile de creativitate în grup. Grupul înlesne te 



schimbul de idei, de experien  în tehnicile de lucru, stimuleaz  interesul copiilor, pentru activit ile 
plastice i dezvolt  spiritul colectiv. 

Modelajul şi desenul constituie un exerci iu valoros pentru preşcolari, oferindu-le excelente 
ocazii pentru a efectua opera ii ale gândirii şi mai ales ale gândirii logice. Exersând mereu, copiii îşi 
dezvolt  spiritul de observa ie, îşi formeaz  reprezent ri care reflect  diversele însuşiri ale lumii 
înconjur toare şi rela iile dintre ele. Formele artei se reflect  în conştiin a copiilor îndeosebi pe 
calea sim urilor (v z, auz, pip it). Fiind o form  de cunoaştere prin intermediul imaginilor artistice, 
arta contribuie la l rgirea orizontului de cunoaştere, la perceperea cât mai cuprinz toare şi complet  
a realit ii. Copilul poate s  observe aspecte ale realit ii, pe care nu le-ar sesiza dac  acestea nu i-ar 
fi oferite într-o form  plastic , artistic . Activit ile plastice sunt mijloace eficiente de formare a 
profilului personalit ii copilului. 
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85. FACTORII DE BLOCAJ AI CREATIVITA II 
 

Inst.Popovici Virginica 
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Disponibilit ile creative sunt împiedicate de o serie de obstacole, bariere. Aceşti factori 

inhibitori se numesc blocaje ale creativit ii. 
J. Osborn a clasificat în 1957, blocajele creativit ii. Criteriul clasific rii a fost sursa şi 

originea blocajului (intern  sau extern ). 
Orice cadru didactic preocupat de stimularea creativit ii elevilor trebuie s  aib  în vedere, 

s  cunoasc  nu numai factorii care îi stimuleaz  în realizarea actelor creatoare, ci şi pe cei care le 
pot frâna creativitatea. Numai cunoscând barierele ce pot sta în calea creativit ii elevilor, cadrul 
didactic se poate înarma cu strategii adecvate de stimulare a creativit ii. 

S-au conturat mai multe tipuri de obstacole în crea ie: a) metodologice, b) emo ionale, c) 
intelectuale şi expresive, d) socio-culturale, e) cognitive, f) de personalitate. 

a) Blocajele metodologice sunt acelea care rezult  din procedeele de gândire. Din aceast  
categorie fac parte: 

 rigiditatea algoritmilor anteriori; stereotipizarea; 
 „fixitate func ional ”( folosim obiectele şi uneltele potrivit func iei lor obişnuite, şi nu ne 

vine în minte s  le utiliz m altfel ) 
 critica prematur  (îndat  ce apare o sugestie, ne apuc m s  discut m critic valoarea ei, acest 

act blocheaz  venirea altor idei în conştiin .) 
 dificultatea de a izola problema în context; 
 tendin a de a îngusta prea mult aria problemei; 
 incapacitatea de a vedea problema din mai multe puncte de vedere; 
 satura ia. 

b) Blocajele emo ionale vizeaz :  
 autodescurajarea; descurajarea indus  de cei din jur;  
 lipsa de încredere în for ele proprii; timiditatea; 
 teama de a nu dezam gi, de a nu fi pe m sura aştept rilor celorlal i.   
 graba de a accepta prima idee care ne vine în minte, pentru solu ionarea unei probleme; 
 teama asum rii riscului, teama de greşeal ; 
 dorin a de ordine şi respingerea ambiguit ii; 
 incapacitatea  de a se relaxa, men inerea îngrijorat  a tensiunii; 



 imposibilitatea de a distinge între realitate şi fantezie.; 
c) Blocajele intelectuale şi expresive: 

 rezolvarea unei probleme printr-un limbaj neadecvat ; 
 utilizarea inflexibil  a stategiilor intelectuale de rezolvare a problemelor; 
 informa ie absent , insuficient , eronat ; 
 abilit i de limbaj neadecvate exprim rii şi înregistr rii ideilor. 

d) Blocajele de ordin socio-cultural cuprind: 
 conformismul; 
 neîncredere în fantezie şi o pre uire exagerat  a ra iunii logice, a judec ii critice; 
 tabu-urile (interdic iile unor acte care ar putea produce nepl ceri unor membri ai societ ii); 
 joaca este numai pentru copii; 
 rezolvarea problemelor este o activitate serioas , unde umorul nu are ce c uta; 
 ra iunea, logica, cifrele, caracterul practic sunt “bune”; sentimentul, intui ia, evalu rile 

calitative, pl cerea sunt “rele”; 
 tradi ia este preferabil  schimb rii; 
 influen a prejudec ilor. 

e) Blocajele cognitive  
Cele mai periculoase blocaje ale creativit ii se afl  în structura vie ii psihice a 

poten ialului creator şi a creatorului afirmat. Blocajele cognitive se refer  la modul defectuos de a 
percepe realitatea, adoptarea pistelor de gândire conformiste, confuze Acestea sunt: 

 subinformarea ca şi suprainformarea nest pânit , nestructurat  şi neinformat ; 
 sc derea interesului;  
 diminuarea sentimentului de ataşament fa  de preocup ri; 
 descurajarea din cauza eşecurilor; 
 nemul umirea din cauza absen ei recompensei sau a uneia considerate derizorii; 
 autosabotajul intre inut şi adâncit prin gândirea negativ , descurajatoare; 
 complexele personale (afirmare de sine în plan sexual, vinov ie, inferioritate, abandon, 

rivalitate fratern , insecuritate). 
f) Blocajele de personalitate. În categoria blocajelor de personalitate sunt incluse:  

 supramotivarea; 
 submotivarea; 
 perfec ionismul;  
 complacerea în situa ii mediocre;  
 încrederea prea mare în competen a altora;  
 gama restrans  de interese şi preocup ri;  
 lipsa motiva iei şi obişnuin ei de a duce lucrurile pâna  la cap t;  
 comoditatea.  

Torrance arat  şi al i factori de blocaj ai creativit ii, în cazul copiilor, şi anume: 
 orientarea asupra succesului diminueaza curajul de a face ceva nou, neobişnuit; curajul 

copilului de a realiza ceva este condi ionat de asigurarea unui succes maxim, dar aceast  
orientare exclusiv  asupra succesului este un factor de blocaj; 

 orientarea dup  colegii de aceeaşi vârst , în elegând prin aceasta grija de a nu se îndep rta 
de acest conformism. Teama de a fi altfel decât cei din grupul t u refuleaz  tendin a de a 
descoperi lumea şi pe tine însu i; 

 interdic ia de a pune întreb ri şi de a explora lumea. Se interzice deseori copiilor s  pun  
întreb ri, pentru c  ar deranja procesul de înv mânt. Acas , ei sunt obliga i s  nu se 
îndep rteze prea mult de cas , aceasta constituind una din marile frâne în dezvoltarea 
creativit ii; 

 sublinierea apartenen ei la un anumit sex ; 
 opinia ca indivizii creativi sunt ,,nebuni”; 



 dihotomia munc -joc (copiii creativi adopt  în activitatea de înva are o atitudine ludic  spre 
deosebire de copiii inteligen i dar noncreativi care sunt foarte serioşi). Unii educatori prefer  
copiii serioşi, inteligen i in locul celor care în timpul muncii, adopt  o atitudine ludic  
,,creativ ”. Aceast  atitudine are drept rezultat modificarea comportamentului lor. 
Am acordat o aten ie deosebit  identific rii factorilor inhibitori şi stimulativi ai creativit ii 

deoarece consider c  reprezint  una din c ile principale de antrenare a acesteia.  
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86. PORTRETUL DASC LULUI EUROPEAN 
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A a cum orice comandant, înainte de a- i lansa trupele în atac, î i structureaz  o anumit  

tactic  de lupt , studiaz  condi iile i factorii de teren (ansamblul variabilelor care intr  în joc în 
ob inerea victoriei), elaboreaz  solu ii diferite (optând pentru aceea care este mai pertinent ) i are 
în vedere aspecte de tip anticipativ, tot a a, dasc lul întreprinde seturi de activit i i comportamente 
asem n toare la nivelul procesului de instruire, orientând în final ini iativa didactic  spre maximum 
de rezultate educa ionale.  

Analiza resurselor, a condi iilor, a factorilor educa ionali care pot maximaliza rezultatele 
instructiv-educative constituie demersuri necesare unui dasc l pentru cristalizarea unei autentice 
strategii educa ionale. 

Este imposibils  descriu în cîteva fraze tr s turile ce disting un dasc l european. Chiar dac  a  
încerca s  alc tuiesc o list  a „ingredientelor” necesare, nu voi reuşi s  realizez decât o schi  de 
portret.Ce ar trebui s  fie dasc lul? Un om cu har şi voca ie, un sculptor de suflete şi caractere, cel 
mai bun dintre noi. Un model de succes în via , în ultim  instan  chiar un ideal. Dac  a  întreba 
copiii cum ar vrea s  fie dasc lul lor, sigur ei mi-ar r spunde: „frumoas  şi bun ”.  

Profesia de dasc l este una complex  şi nobil , dificil  şi pl cut , în care „a şti” nu înseamn  
nimic dac  nu împ rt şeşti aceast  ştiin  copiilor cu emo ie şi for  spiritual . 

inuta moral  impecabil  a dasc lului reprezint  modelul de plecare în via  a actualului elev 
şi a viitorului cet ean – om responsabil. Astfel, fiecare dasc l trebuie s  dea dovad  de st pânire de 
sine, maturitate, onestitate şi integritate, conştient fiind c  reprezint  un model pentru elevii s i. 

„Fericit este copilul care g seşte în fiecare etap  a drumului s u pe educatorul capabil s -i 
insufle treptat for a şi elanul necesare împlinirii destinului s u ca om.” (Maurice Debesse) 

Aten ia noastr  ca dasc li trebuie s  fie canalizat  înspre deschiderea min ii şi sufletului 
copiilor noştri, spre acceptarea unor modele pozitive care s  le dezvolte o imagine corect  asupra 
lumii şi s  le ofere siguran a unei societ i ce va avea la baz  chiar valorile lor ca viitori cet eni 
responsabili. A şti genera un feed-back constructiv face parte din capacitatea dasc lului de a 
rela iona. 

Ca dasc li trebuie s  încerc m mereu s  ne apropiem de copiii noştri, s  le ascult m 
problemele, s  le în elegem st rile sufleteşti, s  fim acolo s  le sus inem n zuin ele personale. 
Înv area diferen iat  presupune adaptarea procesului instructiv - educativ la poten ialul individual, 
la ritmul şi stilul de înv are al elevului, la interesele şi abilit ile fiec ruia. Este dovedit practic c  



un copil care particip  la activitate mânat fiind de sentimente de admira ie fa  de dasc l va r mâne 
cu o informa ie mai generoas  decât un copil care este plictisit si oboist. 

Reuşita întregii activit i didactice este condi ionat  în mare parte de personalitatea cadrului 
didactic, deoarece, dincolo de familie, acesta este cel mai puternic model pentru copil.  

Personalitatea unui dascl poate avea o influen  mult mai mare asupra copiilor cu care 
lucreaz  decât informa ia care eman  de la el.  

Adrian Neculau afirm  c  acel tip de aureol  pe care o poart  profesorul şi care se numeşte 
autoritate didactic , prestigiu, este „un amestec de uimire cu venera ie şi pu in  team , afec iune, 
adora ie şi respect în propor ii diferite”. Aceast  aureol  poate fi rezultatul a ceea ce ştie şi spune 
profesorul, dar nu numai. Poate cu mult mai important este „cum spune” şi cum traduce în practic , 
prin atitudinile şi comportamentul s u, prin ideile pe care le transmite. 

Ceea ce trebuie s  înm nuncheze personalitatea dasc lului se poate sintetiza astfel: 
 o mare dragoste fa  de copii şi problemele acestora împletit  cu o mare putere 

de discern mânt a tuturor situa iilor care s -i permit  cunoaşterea şi tratarea 
fiec ruia potrivit putin elor sale; 

 capacitatea de apropiere şi tratare impar ial  a copiilor; 
 încredere în for ele proprii, în posibilitatea devenirii chiar şi a recuper rii 

fiec rui copil; 
 fermitate, consecven , energie, d ruire în tot ce întreprinde; 
 cinste, modestie, capacitate de st pânire şi autost pânire, deschidere fa  de 

oameni; 
 posibilitatea de a insufla putere, curaj şi încredere copiilor; 
 o preg tire psihopedagogic  des vârşit  bazat  pe un bogat fond de cultur  

general ; 
 disponibilit i pentru cercetare, pentru însuşirea noului şi autoperfec ionare, 

pentru a evita pericolul rutinei în munc ; 
 priceperi şi deprinderi de împletire a teoriei pedagogice cu practica fiec rui 

moment din activitate, ridicat  pân  la nivelul de m iestrie pedagogic ; 
 spontaneitate şi capacit i de crea ie; 
 calm şi r bdare în munca cu oamenii; - inut  vestimentar  îngrijit  şi decent ; 
 cunoaşterea legisla iei şcolare şi capacitate de organizare. 

Dasc lul trebuie s  îndeplineasc  simultan mai multe roluri în rela ia cu elevii. Trebuie s  fie 
un model, un sus in tor al stimei de sine a elevilor, un lider de grup, un înlocuitor de p rin i, un 
prieten, un confident, un judec tor, o surs  de cunoştin e, un detetectiv. El stimuleaz  şi intre ine 
curiozitatea copiilor pentru lucruri noi, le modeleaz  comportamentele sociale, le înt reşte 
încrederea în for ele proprii, îi ajut  s -şi des vârşeasc  identitatea. Din aceste motive, dasc lul 
trebuie s  aib  calit i si competen e necesare centr rii, cu prec dere, pe astept rile, trebuin ele si 
interesele elevilor. 

Un dasc l cu voca ie are talent, devotament, m iestrie, are tact, acesta fiind un dasc l cu 
d ruire, ce a modelat i modeleaz  mintea i personalitatea genera iilor de copii tinzând spre 
perfec iune, aducând culoare în via a copiilor i în sufletele acestora. S  ii în palm  sufletul unui 
copil este un privilegiu, iar s  fii important în via a unui copil poate fi un dar divin. Ca dasc l 
trebuie s  iube ti profesia, s  o exerci i cu pasiune, cu dragoste, cu blânde e, cu toleran , cu 
sinceritate, cu optimism i cu tact 

Printre calit ile unui dasc l cu voca ie, a unui dasc l european, dragostea pentru copii este 
essential.Empatia este şi ea foarte important  când se vorbeşte despre calit ile unui bun dasc l: 
acesta trebuie s  cunoasc  psihologia copiilor, s  ştie cum func ioneaz  mintea lor şi în primul rând 
s  poat  s  îi in eleag  pe ace tia. Empatia inseamn  intui ie, in elegere, a putea s  p trunzi în 
lumea interioar  a copilului şi a putea s  priveşti lucrurile (şi) din perspectiva sa. Înseamn  şi a 
putea s î i cunoşti cât se poate de bine fiecare elev şi s  preconizezi care dintre ei va manifesta 
anumite dificult i in anumite situa ii.  



Pornind de la sintagma Secretarului general al OCDE, Angel Gurría: „Profesorul european 
reprezint  fluidul vital al educa iei şi dezvoltarea profesional  a acestuia este un ingredient esen ial 
în men inerea calit ii sistemelor de educa ie”, putem afirma c  dasc lul european se implic  în 
activitatea didactic  cu întreaga sapersonalitate, investeşte afectiv, îşi împ rt şeşte experien a 
cognitiv  şi de via  elevilor s i,stabilind anumite raporturi, anumite rela ii cu aceştia. Rela iile pe 
care le stabileşte cu aceştiadepind atât de structura sa de personalitate şi de stilul de conducere a 
activit ii educative, cât şide tr s turile individuale şi de grup ale elevilor. 

Dasc lul european pune accent pe activit ile ludice; jocul şi activit ile ludicesunt 
instrumentele de lucru în metoda anima iei socio-educative; ceea ce se poate spune despreaceast  
metod  este faptul c  jocul este o activitate pl cut , voluntar , cu reguli mai mult sau maipu in 
stricte, activitate în cadrul c reia participan ii se simt liberi, îşi exploreaz  şi îşi pun învaloare 
abilit ile cunoscute şi mai pu in cunoscute, propria fiin . 

Atmosfera   din   sala de clas    este   una   de   securitate,  de încredere   în   for ele   lor   
proprii,dasc lul încurajând reuşitele fiec rui copil, motivându-i s  participe la activit i, 
nesanc ionând preagrav micile eşecuri, punându-i în situa ia de a trage înv minte de pe urma lor, 
astfel reuşind s stabileasc  o rela ie de simpatie între acesta şi elevii s i. 

Ca partener al elevilor s i, dasc lul se ocupa foarte mult de educa ia lor, misiunedestul de 
dificil  la aceast  vârst , dar nu şi imposibil . El trebuie s  dezvolte virtu i sociale, s  îiajute   s -şi   
g seasc  propria identitate, pentru c  înainte de a transmite valori cognitive,dasc lul transmite 
valori morale şi îi asist  pe copii în însuşirea acestora, prin subliniereaimportan ei semnifica iei 
unor sentimente precum cel de satisfac ie a reuşitei, cooper rii,respectului pentru realiz ri, etc. 
Rolul de educator al dasc luluieste acela de a trezi virtu i, de aforma caractere. 

Astfel, dasc lul european are de îndeplinit o sarcin  complex , care cere multdevotament 
pentru profesie, tact pedagogic, respect pentru ceilal i,tratarea lor ca pe nişte fiin e egale lui şi   
desf şurarea activit ii didactice ca partener alcopilului, ca sf tuitor şi, mai ales, ca educator. 

Un alt rol nou al dasc lului european este acela de meditator în procesul cunoa terii sau de 
consiliere, al turi de rolul tradi ional de transmi tor de informa ii, la care nu se renun , dar a c rui 
pondere este, vizibil, în sc dere în cadrul înv mântului modern, centrat pe competen e. De 
asemenea, dasc lul este ast zi un veritabil agent al schimb rii, preg tindu- i elevii în aceast  
perspectiv , care se constituie tot mai mult într-o dimensiune a omului contemporan. 

Nu în ultimul rând, dasc lul de tip european este chemat s  se implice în luarea deciziilor de 
politic  educa ional  la diferite niveluri, precum i în procesul complex, dificil de inser ie 
profesional  i social  corespunz toare noilor condi ii. O seam  de roluri noi deriv  i din 
implica iile educa iei permanente asupra programelor colare. Acestea tind s  se integreze atât în 
plan orizontal, cât i pe vertical , s  fie centrate pe valori, atitudini i motiva ie, s  cultive 
independen a, propria responsabilitate, flexibilitatea, facilitând dezvoltarea oamenilor. 
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87. NOILE THNOLOGII PENTRU EDUCA IA PRE COLARILOR 
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Utilizarea calculatorului în educatia preşcolarilor permite transmiterea şi asimilarea noilor 

cunoştin e într-un mod atractiv pentru copii. Procesul de educatie este mult mai eficient. Copiii 
înva  jucându-se, sunt puşi în situa ia de g si repede solu ii şi de a lua decizii pentru rezolvarea 



problemelor. Calculatorul este un mijloc de instruire care ine aten ia copilului activ  pe tot 
parcursul activit ii de înv are. 

Imagina ia, la vârsta preşcolar , intr  într-o nou  faz  de dezvoltare, cap t  noi aspecte. 
Formarea competen elor descrise prin programa şcolar  nu este posibil  doar prin utilizarea unor 
strategii clasice de predare-înv are-evaluare. Instruirea diferen iat  individual , pe nivel de vârst , 
cu ajutorul softului educa ional, poate fi o alternativ  de succes. 

Folosirea calculatorului în gr dini  constituie o modalitate de creştere a calit ii pred rii şi 
înv rii. Operarea pe calculator reprezint  o nou  strategie de lucru a educatoarei cu copiii, 
prezint  importante valen e formative şi informative, este un nou mod de instruire. Prin intermediul 
computerului se ofer  copiilor justific ri şi ilustr ri ale proceselor şi conceptelor abstracte, ale 
fenomenelor neobservate sau greu observabile. Al turi de mijloacele didactice clasice, calculatorul 
este un instrument didactic ce poate fi folosit în scopul eficientiz rii tuturor activit ilor din 
gr dini . Interesului copiilor se men ine pe tot parcursul activit ilor, folosind acest mijloc didactic. 

În înv mântul preşcolar, jocul este principala form  de organizare a procesului instructiv-
educativ, iar calculatorul, este pentru copil, un alt mod de a înv a jucându-se, este parte din spa iul 
socio-cultural al lui, care îl pun în situa ia de a g si rapid solu ii, de a se adapta la o lume în care 
informa ia circul , îi influen eaz  limbajul şi comunicarea non-verbal  şi totul cu paşi repezi. 

Înv area asistat  de calculator reprezint  o cale de instruire eficient . Experien ele cognitive 
şi de exprimare care îi introduc pe copii în lumea oferit  de programele multimedia trebuie s  fie în 
concordan  cu mediul educa ional din care provin ei. Prin aceste activit i, oferim copiilor şanse 
egale la educa ie, indiferent de mediul în care cresc şi se dezvolt . 

Prin utilizarea calculatorului, procesul de predare-înv are-evaluare cap t  noi dimensiuni şi 
caracteristici, permite transmiterea de noi cunoştin e şi sugereaz  semnifica iile acestora.Strategiile 
de predare-înv are folosite pot sprijini şi stimula procesele înv rii active. Cunoaşterea este un 
drum ce se deschide pe m sur  ce înaint m. Procesul de înv are devine mai interesant şi mai pl cut 
prin intermediul calculatorului. Imaginile viu colorate, înso ite de texte sugestive, permit 
dezvoltarea limbajului şi a vocabularului celor mici. Bagajul de cunoştin e generale creşte, pornind 
de la no iuni simple, cum ar fi culorile şi ajungând pân  la cunoaşterea de poezii, cântece, precum şi 
a unor proverbe şi zic tori. No iunile elementare, cum ar fi animale domestice şi s lbatice, 
anotimpuri, etc., încep s  aib  în eles de la vârste fragede, dându-le astfel posibilitatea s  le înve e 
mult mai uşor. 

Soft-urile sunt bine structurate, copilul poate alege orice etap  din cele prezentate cu ajutorul 
mouse-ului, sau poate repeta anumite secven e, pentru a ajunge s  cunoasc  şi s  în eleag  toate 
no iunile cuprinse în jocul respectiv. 

Soft-ul educa ional realizat pentru copii poate fi educativ, distractiv şi interactiv. De 
exemplu, folosind dorin a copilului de a citi, este invitat într-o „C l torie misterioas  la bibliotec ”, 
unde are mai multe variante de joc. Preşcolarii îşi pot consolida cunoştin ele, rezolvând sarcinile 
primite. Personajul îi cere copilului s  analizeze imaginea de pe ecran, s  compare forma şi 
m rimea c r ilor prin al turare vizual  şi apoi s  le aşeze pe rând în rafturile bibliotecii. Imaginile 
individuale se prezint  pe rând şi copilul trebuie s  fac  apel, fie la imaginea de ansamblu care i se 
prezint  când greşeşte, fie la cunoştin ele dobândite anterior.  

Jocul se desf şoar  interactiv, calculatorul îl sf tuieşte pe cel ce se joac , s  se gândeasc  
bine şi îl încurajeaz  s  încerce din nou, dac  a greşit. R spunsurile corecte sunt r spl tite cu 
strig te de bucurie, aplauze şi laude, pentru c  a aşezat corect c r ile în rafturi. Programul are mai 
multe variante de joc: repar  juc ria (trebuie asamblate piesele lips  şi apoi colorate dup  dorin a 
copilului), matematic  cu personaje din poveşti cunoscute, ghicitori, labirint, construc ii (c su a 
greieraşului), ghiceşte indicii (Personajul este ascuns şi trebuie g sit dând clic pe fiecare cifr . Dup  
ce rezolv  toate sarcinile, copilul este l udat, aplaudat şi primeşte recompens  o medalie). În alte 
jocuri interactive, este recompensat cu o diplom  pe care îşi scrie numele sau cu lucrarea pe care a 
avut de asamblat o juc rie, un mijloc de transport, o coloreaz   şi are op iunea de a le imprima. 

Unul dintre obiectivele importante ale înv mântului preşcolar este preg tirea pentru 
şcoal , cu multele aspecte pe care le îmbrac : motiva ional, intelectual, afectiv, fizic, completate şi 



prin activit i comune, complementare, individuale, în care este utilizat calculatorul, ca mijloc de 
înv mânt integrat în acestea. Folosind tastele, copiii se familiarizeaz  cu literele, încep s  scrie 
cuvinte simple, numele şi prenumele, înva  mult mai uşor cifrele şi rezolv  probleme simple de 
adunare şi sc dere cu 1-2 unit i, într-un mod foarte pl cut de ei. 

Putem desf şura o activitate de educare a limbajului: „Iedul cu trei capre” de Octav Pancu 
Iaşi, repovestire, cu copiii din grupa mijlocie, în mod tradi ional sau, sub forma activit ii integrate. 
Dup  activitatea de repovestire, cu ajutorul imaginilor, copiii sunt împ r i i în dou  grupe. Prima, va 
rezolva o fiş  matematic , unde educatoarea le citeşte copiilor o poezie care con ine sarcina de 
lucru: „În c su a fermecat  / Vr jitoarea blestemat  / ine cifrele ascunse, / Tu s  le afli de-ndat ! / 
Cinci sunt. Cum le g seşti, / Tu s  le încercuieşti! / Coloreaz  p tr ele, / Câte cifra de jos cere!” şi 
în timp ce copiii rezolv  fişa, ceilal i, la calculator, vor r spunde unor întreb ri, pentru a verifica în 
ce m sur  s-au familiarizat cu ideile şi personajele din poveste. Lucrând astfel, activitatea este mai 
pl cut  pentru copii, iar pentru educatoare, mult mai uşor de verificat rezultatele. Dup  rezolvarea 
testului, copiii de la calculator vor rezolva fişa matematic , iar ceilal i, testul de la calculator. 

Metoda instruirii asistate de calculator ofer  accesul comod şi eficient la informa iile şi 
cunoştin ele cele mai noi, este o metod  nou  şi eficient  de predare-înv are-evaluare a 
cunoştin elor şi de formare permanent . 

Unele reprezent ri pot fi reproduse doar prin intermediul calculatorului, care ofer  metode şi 
tehnici privind grafica, anima ia, sunetul.De exemplu, evolu ia unor fenomene fizice, chimice, 
biologice, etc., care se desf şoar  dinamic, nu pot fi reprezentate sau studiate, decât folosind 
calculatorul. 

Jocurile de orientare de tip labirint îl ajut  pe copil s  foloseasc  tastele de deplasare stânga-
dreapta, sus-jos, s -şi dezvolte viteza de reac ie, coordonarea oculo-motorie, dar şi spiritul de 
competi ie, capacitatea de a ac iona individual. Am observat o îmbun t ire a capacit ii de 
concentrare a aten iei, creşterea stabilit ii în ac iune, chiar şi la unii copii, care, în alte activit i, au 
o slab  concentrare a aten iei. 

Jocurile pe calculator îl pun pe copil în situa ia de a rezolva sarcini, care altfel ar p rea 
inaccesibile, dar atmosfera pl cut  de lucru, caracterul ludic al ac iunii, posibilitatea îndrept rii 
greşelilor, „stimulentele” primite: încuraj ri, aplauze, imagini cadou, diplome de înving tor, 
medalii, situarea în fruntea clasamentului, melodii, îi creeaz  copilului emo ii pozitive, bucuria c  a 
rezolvat singur o sarcin  şi îl responsabilizeaz , trecând de la înv area pasiv  la cea activ , în care 
îşi însuşeşte cunoştin e, ac ionând într-o strâns  rela ie de comunicare interactiv  calculator-copil. 
Mişcarea imaginilor, culorile diferite, dialogul, spiritul de glum  şi de joc, fac ca factorii stresan i, 
inhibatori s  dispar , iar copilul s  ac ioneze f r  constrângeri. 

Prezentarea şi organizarea con inuturilor, în situa ii de înv are asistate de calculator, trebuie 
s  se fac  în func ie de cerin e instructive, care faciliteaz  şi optimizeaz  înv area. În înv mântul 
tradi ional, profesorul dispune de posibilit i multiple pentru a verifica şi stimula înv area. Rostul 
unui program de înv are, este de a formula sarcini, de a oferi scheme de abordare a informa iei, de 
a realiza feed-back-ul, dar şi de a motiva copilul pentru continuarea instruirii. Materialele audio-
vizuale pun la dispozi ie resurse valoroase pentru sistemul de înv are. Instruirea asistat  de 
calculator este folositoare, dac  copilul este activ şi motivat, el înva  fiind implicat şi provocat s  
se gândeasc  la ceea ce i se prezint . 
Calitatea interac iunii cu copilul este o caracteristic  de prim  importan  a unui soft educa ional; de 
ea depinde m sura în care se produce înv area. 

Pedagogia modern  pune în prim plan copilul, cu trebuin ele şi nevoile lui de dezvoltare. 
Copiii vor s  se descurce singuri şi vor în acelaşi timp ca persoanele în care au încredere s -i 
orienteze şi s -i ocroteasc . Educatoarea dovedeşte competen  dar şi dragoste pentru copii, atunci 
când le ofer  posibilitatea de a avea ini iativ . 
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88. STRATEGII  PENTRU AUTOEVALUARE ÎN GR DINI  
 

Profesor înv mânt pre colar, C t lina Bobârc  
Gr dini a cu Program Prelungit Nr. 2 Bârlad 

 
Autoevaluarea este o form  de organizare i apreciere reprezentând expresia unei motiva ii 

l untrice fa  de înv are. Ea are efect formativ i se raporteaz  la diferite capacit i ale 
pre colarului în func ie de progresul realizat i de dificult ile pe care le are de dep it. 

Tehnica autoevalu rii implic  activ copilul în propriul proces de înv are. El se implic  în 
stabilirea propriilor inte i în evaluarea propriei evolu ii. Pentru ca autoevaluarea copiilor s  fie cu 
adev rat posibil  i util , procesul instructiv-educativ trebuie s  fie transparent, adic  pre colarul s  
cunoasc  obiectivele educative i participative pentru a putea s - i stabileasc  inte de înv are 
individualizat .   
 Copilul are nevoie s  se autocunoasc . El trebuie s  fie motivat s  aib  un program propriu 
de înv are, s - i autoaprecieze i s - i pun  în valoare propriile atitudini. Cadrul didactic trebuie 
s - i preg teasc  pre colarii pentru autoevaluare, f cându-i s  în eleag  criteriile dup  care î i 
apreciaz  propria activitate. Informa iile ob inute în urma autoevalu rii pot fi folosite pentru a le 
compara cu cele ale colegilor, pentru a le prezenta periodic p rin ilor i pentru a- i completa 
portofoliul s u. 
 Pre colarul î i va dezvolta abilit ile de autoevaluare în cazul în care educatorul va 
demonstra o atitudine binevoitoare fa  de el, încredere în for ele lui, dorin a de a-l ajuta s  înve e 
pe toate c ile posibile.  
 Efectele implic rii pre colarilor în autoevaluare: 

- Cadrul didactic ob ine confirmarea aprecierilor sale în opinia copiilor, referitoare la 
rezultatele constatate; 

- Pre colarul exercit  rolul de subiect al ac iunii pedagogice, de participant la propria sa 
formare; 

- Cultiv  motiva ia interioar  fa  de înv tur  i atitudinea pozitiv , responsabil , fa  de 
propria activitate; 

- Îi ajut  pe copii s  aprecieze rezultatele ob inute i s  în eleag  eforturile necesare pentru 
atingerea obiectivelor stabilite. 

C i de formare i de educare a spiritului de evaluare obiectiv : 
 Autocorectarea sau corectarea reciproc  este un prim exerci iu pe calea dobândirii 

autonomiei în evaluare. Copilul este solicitat s - i depisteze unele gre eli, în momentul 
realiz rii unor sarcini de înv are. În acela i timp, pot exista cazuri de corectare a lucr rilor 
colegilor.  

 Autonotatrea controlat , în cadrul unei verific ri, copilul fiind solicitat s - i acorde un 
calificativ, care este apoi negociat cu educatoarea sau împreun  cu colegii. Educatoarea are 
datoria s  argumenteze i s  eviden ieze corectitudinea sau incorectitudinea aprecierilor 
propuse. 

 Notarea reciproc , când copiii sunt pu i în situa ia de a se aprecia reciproc, fie la lucr ri 
scrise, fie la r spunsuri orale. Aceste exerci ii nu trebuie neaparat s  se concretizeze în 
notare efectiv . 
O tehnic  important  în dezvoltarea abilit ilor de autoevaluare a copiilor de gr dini  este 

utilizarea modelelor sau a exemplelor. 



Modelul expus de educatoare îi ajut  pe copii s  observe cât de mult s-au apropiat de el,  
prin ce mod de lucru au atins rezultate mai bune i ce trebuie  s   îmbun t easc .  Compara iile  se  
vor  face  în  raport  cu obiectivele de înv are. 

Modelele/exemplele pot fi utilizate la diferite niveluri de vârst , în întregul proces de 
predare i înv are. 

La începutul unei activit i, copiii primesc un model pe care îl analizeaz  în raport cu 
obiectivele, formându-i o imagine mai clar  despre ce trebuie s  fac  pentru a îndeplini a tept rile 
educatoarei i a activit ii. În timp ce lucreaz , ei folosesc modelul ca pe un ghid care s  îi ajute s -
i schimbe modul de lucru i s - i îmbun t eascã propriile rezultate. 

La sfâr itul activit ii, pot folosi modelul ca un punct de reper sau compara ie pentru 
activitatea lor. Îl vor utiliza i pentru a identifica standardele de performan . 

În  gr dini , modelul educatoarei se folose te mai ales în activit ile practice i în cele de 
educa ie plastic , când copilul trebuie s  redea prin desen, pictur  sau modelaj anumite teme. 

De exemplu, în activitatea de pictur  cu tema “Flori de toamn ” copiii sunt anun a i c  vor 
picta flori de toamn  cu ajutorul tampilelor. Li se prezint  plan a model, se explic  i se 
demonstreaz  modul de lucru (vor combina culori i forme pentru a realiza modelul), apoi se 
stabilesc criteriile sau standardele de performan : respectarea spa iului de lucru, acurate ea lucr rii 
i gradul de finalizare a lucr rii. 

Educatoarea le explic  c  î i vor da seama cât de bine au realizat tema în raport cu aceste 
criterii. 

La sfâr itul activit ii, copiii vor trebui s - i exprime opinia despre propria lucrare i despre 
cele ale colegilor, pe baza criteriilor stabilite i având ca punct de reper modelul expus. Ei vor 
observa cât de mult s-au apropiat de model, dac  au lucrat corect i frumos respectând regulile 
stabilite. Dac  nu sunt mul umi i de ceea ce au realizat, sunt pu i s  explice cum î i vor îmbun t i 
pe viitor lucr rile, sub aspectul celor trei criterii. 
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89. METODELE DIDACTICE ÎN ÎNV MÂNTUL PREŞCOLAR 
 

Prof.Sîngiorzan Sorina-Gr dini a P.N.Hodo , jud. Timi  
Prof. Constantin Ionela-Gr dini a P.P.Nr.7 Lugoj, jud. Timi  

 
Metodele de înv are constituie instrumente de prim rang în mâna educatorului, este calea 

eficient  de organizare şi conducere a înv rii, un mod comun de a proceda, care reuneşte într-un 
tot familiar eforturile cadrului didactic şi ale copiilor. 

Plecând de la o literatur  în domeniu (Palmade, Cerghit, Mucchielli) metodele didactice sunt 
împ r ite din punct de vedere istoric în :  

- metode tradi ionale/ clasice : expunerea, conversa ia, exerci iul, demonstra ia, observa ia;  
- metode moderne: problematizarea, algoritmizarea, cubul, înv area prin cooperare, 

mozaicul, brainstorming-ul, studiul de caz, instruirea programat , metode de simulare, 
proiectul/tema de cercetare, tehnica ciorchinelui, tehnica Turul galeriei . 

Îns  nu tot ceea ce este ,,vechi” este neap rat şi demodat, dup  cum nu tot ceea ce este 
,,nou” este şi modern. 

Înv area activ  dezvolt  gândirea critic , creativ  şi responsabilitatea. Cadrul necesar 
înv rii active trebuie s  fie stimulativ bazat pe încredere şi respect între educator şi educat. 



În procesul pred rii interactive rolul educatoarei se schimb : ea formuleaz  probleme, 
ascult  p rerile copiilor, sugereaz  rezolv ri, lucreaz  împreun  cu copiii, corecteaz  greşelile 
acestora, dar niciodat  nu impune autoritar un punct de vedere. 

Iat  câteva tehnici şi metode active şi interactive pe care le-am folosit în activitatea noastr :  
1. Problematizarea – constituie o modalitate de instruire prin crearea unor situa ii problem , 

care solicit  copiilor utilizarea, restructurarea şi completarea unor cunoştin e şi capacit i anterior 
dobândite, în vederea realiz rii situa iei problem  pe baza experien ei şi efortului personal. 
Problematizarea am folosit-o cu eficien  sporit  la grupa mare. Dintre elementele de 
problematizare ce pot fi utilizate în cadrul activit ilor de observare prezint dou : 

a) Crearea unor situa ii-problem , care s  stimuleze copiii c tre c utare şi descoperire.  
b) Dirijarea percep iei prin intermediul conversa iei euristice. 
Crearea unei situa ii-problem  are scopul de a-l pune pe copil atât în situa ia propriu-zis  de 

a cunoaşte, cât mai ales în aceea de a elabora şi de a descoperi calea spre adev r, spre solu ia 
problemei. Spre exemplu, spre a motiva alegerea unei activit i de observare cu tema ,,Ce-i trebuie 
plantei?” pentru a stimula interesul de cunoaştere, am pornit de la o scurt  povestire: Familia lui 
Ionu  s-a preg tit s  plece în concediu la mare. În apartament aveau o mul ime de plante. Mama a 
rugat-o pe prietena ei s -i îngrijeasc  plantele. Oare de ce aveau nevoie plantele? 

Dirijarea percep iei prin intermediul conversa iei euristice const  într-o succesiune de 
întreb ri i r spunsuri prin care educatoarea conduce gândirea copiilor spre descoperirea de noi 
adev ruri. Aceast  modalitate de problematizare presupune o adev rat  ,,gimnastic  a gândirii” 
copilului. Întreb rile cu caracter problematic pot fi grupate în urm toarele categorii tipologice:  

a. Întreb ri care solicit  deducerea unei însuşiri dintr-o experien  sau ac iune dat  (,,De ce 
se rostogoleşte nuca?”, ,,De ce se aude zgomot la rostogolirea nucii şi de ce nu se aude la 
rostogolirea unei prune?” etc.) 

b. Întreb ri care îi orienteaz  spre tehnicile de investigare utilizate (,,Ce trebuie s  facem 
pentru a şti dac  prunele sunt zemoase?”,  ,,Ce trebuie s  facem pentru a şti ce se afl  sub 
coaja m rului?”). 

c. Întreb ri cu caracter ipotetic (,,Ce s-ar întâmpla dac  am scoate peştele din acvariu?”, 
,,Ce   s-ar întâmpla dac  autobuzul nu ar avea faruri?”). 

d. Întreb ri cu caracter cauzal (,,De ce merge iepuraşul s rind?”, ,,De ce înghea  apa 
iarna?” etc.). 

e. Întreb ri care dirijeaz  gândirea spre generaliz ri simple (,,Dup  ce cunoaştem c  lupul 
este un animal s lbatic?”, ,,Ce p r i ale corpului  iepuraşului au forma alungit ?”).  

Problematizarea poate fi introdus  sub forme mai simple şi în cazul altor metode. 
2. Algoritmizarea – este o metod  care presupune utilizarea şi valorificarea algoritmilor de 

înv are. Algoritmul este constituit dintr-o serie de opera ii executate într-o anumit  ordine, 
presupune o succesiune de opera ii. Din punct de vedere psihologic, algoritmii reprezint  depinderi 
de activitate intelectual . Algoritmizarea  ca metod  se foloseşte în general la grupele mari.  

În activit ile de observare direc ionate spre cunoaşterea lumii vii, algoritmul de lucru se 
dovedeşte a fi benefic (Ex. Observarea unui animal, a unei plante...). 

3. Cubul – este o metod  folosit  în cazul în care se doreşte explorarea unui subiect, a unei 
situa ii din mai multe perspective. Am folosit-o cu succes în activit ile de observare şi  lectur  
dup  imagini, ori  de câte ori a fost necesar  observarea unui animal, obiect, plant , fenomen din 
mai multe perspective, ori ca mijloc de fixare a unor informa ii ob inute. 

4. Înv area prin cooperare -  este o metod  care implic  procedee de colaborare şi 
activitate comun  în rezolvarea unor sarcini de instruire: copiii lucreaz  împreun , uneori în 
perechi, în grupuri mici pentru a rezolva aceeaşi problem , pentru a explora o tem  nou , pentru a 
crea idei noi. 

 Dup  cum ar ta J. Richardson, activit ile bazate pe înv area prin cooperare au câteva 
caracteristici generale: 

     - interdependena pozitiv ;  
     - r spunderea individual ; 



     - caracterul eterogen al membrilor şi grupurilor; 
     - conducerea în comun;  
     - predarea direct  a deprinderilor sociale; 
     - rolul de observator al educatoarei, care poate interveni atunci când este necesar.  
Înv area prin cooperare, realizându-se printr-o bogat  palet  de activit i ofer  copiilor o 

înv are activ , un plus de lejeritate şi mai mult  coeren  procesului de predare, punând accent 
deosebit pe joc ca metod  de baz  a acestui proces. Aceast  metod  valorific  avantajele muncii 
şcolare  şi extraşcolare, asigurând condi iile necesare pentru ca efortul comun al copiilor s  fie bine 
organizat şi sus inut.  

5. Mozaicul – este o metod  de înv are prin colaborare şi are la baz  împ r irea grupului în 
mai multe grupuri de lucru coordonate de educatoare.  

Am folosit cu succes aceast  metod  în activit ile de lecturi dup  imagini, deoarece 
dezvolt  abilit i de comunicare argumentativ   şi de rela ionare în cadrul  grupului. 

Cu succes am folosit aceast  metod  în repovestiri cum ar fi : ,,Alba ca z pada”, ,,Pungu a 
cu doi bani”, ,,Soarele şi omule ii de z pad ”. 

6. Brainstorming-ul – Având semnifica ia de furtun  în creier, efervescen , aflux de idei, 
stare intens  de creativitate, asalt de idei, una din cele mai r spândite metode de stimulare a 
creativit ii.  

Printre metodele moderne de stimulare a creativit ii mai sunt :  
 Explozia stelar  – este o metod  nou  de dezvoltare a creativit ii, similar  brainstorming-ului. 

Începe din centru conceptului şi se împr ştie în afar , cu întreb ri asemenea exploziei stelare; 
 Col urile – are drept scop generarea unei dezbateri în contradictoriu în cadrul problemelor 

controversate, situa ii în care participan ii la discu ie pot avea puncte de vedere diferite.  
 Ciorchinele – ca şi brainstorming-ul, stimuleaz  realizarea unor asocia ii noi şi permite 

cunoaşterea propriului mod de a în elege o anumit  tem ;  
 Rezolvarea creativ  de probleme  (problem solving ) – nu este numai o tehnic , ea este tot 

odat  un mod de gândire bazat pe dimensiunea general-uman  a dezvolt rii de moduri specifice 
de interac iune cu realitatea cotidian ; îi este caracteristic apropierea de o concep ie pozitiv  şi 
util  asupra realit ii. 

Utilizarea metodelor moderne nu trebuie f cut  în lipsa unor combin ri şi armoniz ri cu 
metodele aşa-numite tradi ionale, deoarece avantajele şi dezavantajele lor sunt complementare. 

Imaginea şcolii secolului XXI este înc  neclar , îns  liniile de for  pe care un observator 
atent le poate surprinde se pot caracteriza în dou  tendin e:  

 centrarea pe „copil”, pe nevoile celui care este beneficiarul şi în acelaşi timp, 
partenerul nostru în propria formare; 

 folosirea unor metode şi stiluri moderne care s  acopere cât  mai bine întreaga sfer  
de interes a persoanei educate, persoan  care va reprezenta resursa şi creatorul de 
resurse  pentru anii viitori.  
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90. IMPORTAN A METODELOR DIDACTICE UTILIZATE ÎN ACTIVIT ILE 

MATEMATICE LA PRE COLARI 
 

Prof. Pruteanu Dana 
coala Gimnazial  Cleja, Gr dini a Somu ca 

 
Gr dini a este, a fost i va fi un loc magic în care copiii descoper  lucruri noi i pl cute, 

imagini pline de culori, cuno tin e ne tiute care, înso ite de strategii didactice adecvate fiec rui 
nivel de vârst , face ca educa ia prescolar  s  fie un joc continuu, care st  la baz  deprinderilor i 
priceperilor dobândite de copil în aceast  etap .   

Un mod inovativ prin care copiii pre colari sunt antrena i în activit ile desf urate zilnic îl 
reprezint  folosirea metodelor tradi ionale, dar i moderne în mod îmbinat i nu numai, deoarece le 
este trezit interesul fa  de nout ile ce urmeaz  a fi transmise i astfel sunt antrena i în înv area 
prin joc. Metodele aplicate pot influen a i determina modul de receptare a con inutului i nivelul de 
accesibilitate a cuno tin elor. Se consider  c  metodele de înv are sunt greu de îndeplinit, ca i 
descoperirile metodelor tiin ifice, dar progresul cât de mic din înv mânt nu ar putea fi luat în 
considerare f r  progresul continuu în metode. 

 Aprecierea metodelor de înv mânt conduce cadrul didactic spre crearea unui mediu 
prielnic prin care poate descoperi i în elege mijloacele care antreneaz  pre colarul în activit ile 
desf urate.  

Metodele reprezint  instrumente ce apar între scop i con inut pentru îndeplinirea 
obiectivelor propuse. Prin cercetarea actului gândirii al fiec rui copil, metodele de înv mânt pot 
varia în func ie de vârsta i nivelul colar, deoarece fiecare copil este unic i i se potrive te doar o 
metod  sau mai multe, metodele generale fiind considerate ipotetice. Fiecare tem  propus  
reprezint  o situa ie nou  ce produce pre colarului o reac ie imediat  prin care gândirea este activat  
i obligat  la un efort pentru rezolvarea i g sirea unor solu ii adecvate. Prin temele abordate, 

copilul, caut  s  le asocieze unor imagini, ac iuni concrete ce-i fixeaz  cuno tin ele primite. 
 Explica ia este o metod  verbal  de asimilare de cuno tin e ce înseamn  în concep ia lui 

D’Hainaut, a descoperi, a face o leg tur  clar  de tipul cauz -efect pentru viziunea copilul 
pre colar. A adar, ca educator trebuie s  ofer copilului explica ii accesibile atât din punct de vedere 
al con inutului  cât i al exprim rii. Reproducerea unor explica ii de c tre pre colar nu dovede te 
suficienta în elegere a informa iilor transmise; prin îmbinarea explica iei cu observa ia dirijat , cu 
demonstra ia i cu lucrarea practic  vor cre te ansele de realizare a în elegerii. Pe parcursul 
explica iei pot exista întreruperi ce trebuie s  fie de scurt  durat , pentru a nu se pierde firul logic al 
demersului sus inut, cu scopul de a formula i adresa întreb ri pre colarilor, prin care s  se testeze 
gradul de receptare i în elegere a celor explicate cum ar fi  activit ile „A eaz -m  la locul meu” 
sau „S  fie tot atâtea frunze”, unde verbalizez modul de realizare al sarcinii de lucru i demonstrez 
în acela i timp modul de rezolvare a cerin ei.  

Prin metoda demonstra iei care, înso it  de materialul intuitiv, se ob ine reflectarea 
obiectului înv rii din punct de vedere al percep iei i reprezent rii. Imaginile/reprezent rile ce 
înso esc metoda explica iei, demonstra iei i celelalte metode, chiar i cele moderne, trebuie 
structurate corect, astfel ele pot fi iconice, specifice grupelor de nivel II sau obiecte i juc rii 
specifice grupelor de nivel I mai ales în activit ile de dobândire de cuno tin e, activit i de 
consolidare i verificare. 

 Exerci iul ajut  la formarea unor abilit i la copil datorit  opera iilor i ac iunilor repetate i 
realizate în mod con tient cu scopul form rii de priceperi i deprinderi practice i intelectuale; se 
utilizeaz  în toate tipurile de activit i, oricare ar fi scopul urm rit deoarece face parte din metodele 
algoritmice pentru c  respect  cu rigurozitate percep ii i se focalizeaz  pe o finalitate dinainte 
stabilit . Exersarea opera iilor previne formarea unor deprinderi rigide de gândire sau ac iune, 
favorizând flexibilitatea gândirii.  



Abilit ile din gr dini  se dobândesc în cadrul activit ilor matematice prin lucrul direct cu 
obiecte, exersându-se poten ialul senzorial i perceptiv al copilului; exerci iul este un instrument 
foarte util în fixarea i re inerea cuno tin elor, de aceea acesta se combin  cu metode active de 
predare; exerci iul, sub toate formele sale de desf urare: de imitare, de exemplificare, de grupare, 
de separare i triere, de înlocuire, de completare i ordonare trebuie s  respecte etapele de exersare 
dirijat , semidirijat  i independent trecându-se etapizat de la activitatea imitativ  la cea 
independent .  

Conversa ia reprezint  o metod  verbal  ce contribuie opera ional la îndeplinirea 
obiectivelor propuse prin întreb rile ce sunt intrumentele metodei i prin intermediul c rora apar 
r spunsurile copiilor concepute independent i care, trebuie s  satisfac  cerin ele din întrebare i s  
demonstreze în elegerea cuno tin elor transmise indiferent de activitatea realizat . De exemplu, în 
cadrul activit ii matematice apare întrebarea „Cum este aceast  pies ?”, r spunsul considerat 
corect i complet ar fi „Piesa aceasta este triunghi i nu e mic ”, deoarece indic  proprietatea 
caracteristic  i apartenen a elementului la grupa pieselor ro ii i mici; astfel se constat  c  esen a 
întreb ri determin  diferen ierea i selec ia la nivelul opera iilor mentale aplicate. Prezum ia joac  
un rol important prin ilustra iile sau informa iile transmise deoarece pre colarii le asociaz  la ceea 
ce cunosc din lumea real . Toate no iunile tiin ifice se aduc la nivelul de vârst  al copilului. Tot în 
activit ile matematice pre colare se utilizeaz  i metoda problematiz rii ce poate fi luat  în 
considerare ca o variant  a conversa iei euristice fiindc , folosit  în mod consecvent, dezvolt  
pre colarului gândirea independent , productiv  i asigur  motiva ia intrinsec  a înv rii. 

Problematizarea dezvolt  la pre colar gândirea productiv , independent, i asigur  motiva ia 
înv t rii. Exemplele cele mai elocvente în care se poate aplica aceast  metod  este rezolvarea de 
probleme ilustrate la grupa mare, situa ie în care pre colarul lucreaz  individual, dirijat de c tre 
educatoare. La gr dini , prin tema aplicat , „S  adun m i s  sc dem!”, copiii rezolv  probleme 
ilustrate de adunare (erau „n” albine, au venit „m” albine, sunt în total „s” albine) i sc dere (erau 
„n” avioane, au plecat „m” avioane, au r mas „s” avioane) este o surs  inepuizabil  de aplicare a 
metodei problematiz rii, lucru evident i în clasele primare. 

Algoritmizarea reprezint  o metod  ce urm re te utilizarea i valorificarea algoritmilor de 
înv are; cel mai bun exemplu de aplicare a metodei îl constituie algoritmul de formarea num rului 
natural, dar i în constituirea de mul imi cu mai multe/mai pu ine/tot atâtea elemente. Consolidarea 
numera iei se poate realiza prin cântecelele de num rare ale lui Grigore Vieru (înso ite de joc i 
mi care) ce sunt foarte importante în fixarea cuno tin elor despre numerele înv ate. 

În multitudinea lec iilor desf urate cu pre colarii i prin experien a la clas , am utilizat 
metodele cele mai uzuale ce au demonstrat eficien  sporit  datorit  modului prin care s-a declan at 
la copil actul de înv are i de gândire prin ac iune. Combin rile i alternan ele sistematice ale 
lucrului individual cu cele de grup, vin în înt mpinarea unei cerin e importante a educa iei ce se afl  
în progres actual i permanent, axat  spre diferen ierea actului pedagogic, spre individualizarea 
înv mântului concomitent cu solidificarea socializ rii înv rii, a form rii pre colarului  în grup i 
prin grup.  

Calea de înv are pe care pre colarul o parcurge este determinat  de metoda folosit . În 
fiecare zi, în joaca pre colarului se poate observa o lume numai a lui care aduce comportamente, 
teme, idei şi probleme absolute noi în dezbatere.  

În concluzie, prin metodele aplicate în activit ile matematice i nu numai, copiii îşi 
exerseaz  capacitatea de a selecta, combina, înv a lucruri de care vor avea nevoie în via a de şcolar 
şi de adult. 
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91. EDUCAREA LIMBAJULUI PRIN RECEPTAREA TEXTELOR LITERARE 
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Gradinita cu P.N. 4, Husi, jud.Vaslui 
 
        În cele ce urmeaza voi aborda o parte din receptarea textelor literare i anume receptarea 
prozei folclorice care este mult folosita în rândul pre colarilor i elevilor. 
         Folclorul literar reprezint  un domeniu vast, cu un con inut deosebit de bogat i variat care 
cuprinde literatura, jocurile i obiceiurile populare, formele de teatru i spectacol popular. Literatura 
cult  izvor te din cea popular . În dezvoltarea istoric  a literaturii se constat  o perfect  
continuitate i interdependen  între cei doi f uritori de art . 
           Textele prev zute în  literatura pentru copii acoper  în mare masur  categoriile i speciile 
folclorului literar, atât în versuri cât i in proz . Ele cuprind: colinda, basmul, legenda, snoava i 
teatrul folcloric. Cea mai r spândit  specie folcloric  apar inând genului epic în proz  i folosit cu 
preponderen  în rândul pre colarilor este basmul. În ciuda vechimii sale considerabile, basmul î i 
tr ie te i ast zi “tinere ea  f r  b trâne e”. 
            Fiind o nara iune ampl , pluriepisodic , basmul exprim  de regula conflictul dintre bine, 
reprezentat de F t-Frumos, Prâslea cel voinic, Greuceanu,  i r u, reprezentat de zmei, balauri, 
uria i, Muma-p durii i alte fiin e monstruoase. Obiectul disputei îl constituie: fetele de împ rat, 
Ileana Cosânzeana, merele de aur, soarele i luna furate de r uf c tori i duse pe t râmul cel lalt. În 
lupta lui, eroul este ajutat de tovar ii n zdr vani (Geril , Setil , Ochil  etc.), de viet i (albine, 
furnici, pe ti, p s ri, pui de vulpe, de lup, de urs) tratate de el cu blânde e. El este adesea înso it i 
sf tuit de calul n zdr van care-l poart  în zbor,” ca vântul i ca gândul”.  
            Tematica basmului se ese în jurul unor idei, ca triumful binelui asupra r ului, al vitejiei i 
iscusin ei care biruie intriga i prostia. 
            În primul rând prin studiul basmului sunt promovate voinicia, vitejia i frumuse ea, 
simplitatea i modestia. Eroii basmului sunt milo i i genero i. Defectele sunt pedepsite. 
Supranaturalul i miraculosul constituie caracteristica fundemental  a basmului. Eroii sunt pozitivi 
i negativi. 

             Pe primul plan st  voinicul din poveste care este Fat-Frumos, înzestrat cu toate calit ile 
posibile: bun, drept, viteaz, inteligent, frumos ie ind biruitor în orice împrejurare. El este fiul de 
împarat, dar i copilul mo ului i al babei dintr-un sat uitat. În tot ce face este un echilibru moral. 
Mania sa este îndreptat  numai împotriva nemerniciei i biruie prin iste ime i inteligen . 
          Ileana-Cosânzeana este simbolul dragostei i al frumuse ei, locuie te la palat ca fiica 
împ ratului, ori este zân , fiind înzestrat  cu frumuse e, modestie, bun tate, cur enie sufleteasc . 
Este pe rând cenu reasa, fata mo ului i a babei, zâna mun ilor, o domni  furat  de zmei sau 
ferecat  printr-un blestem i readus  la via . 
            Al turi de F t-Frumos, zmeul e cel mai popular erou din poveste, dar în sens negativ. 
Împreun  cu baba-cloan a, balaurul, formeaz  galeria personajelor negative.  
            Prezentate de c tre educatoare într-o form  aleas  i pe baz  de exemple memorabile, 
receptarea textelor literare are o importan  deosebit  în formarea i modelarea timpurie a 
tr s turilor de caracter, exercitând o continu  chemare acele opere folclorice spre care copii au fost 
condu i prin observa ii inteligente i subtile, astfel încât au descoperit ceea ce singuri nu ar fi putut 
descoperi. O activitate corect planificat , reusit , izbute te s -i înzestreze pe copii cu abilit i 
estetice i treze te în ei interese i emo ii superioare, calit i morale deosebite. Bazele priceperii de 
receptare a textelor literare se pun, în înv mântul prescolar. Procedeul educa iei nu trebuie oprit la 
faza recept rii, privându-i pe copii de exerci iul necesar form rii. 
             În didactica modern , rolul educatorului este de a stabili judicious sarcini, probleme mai 
mici, potrivite vârstei copiilor, s  organizeze i s  îndrume activitatea de descoperire a copiilor, s  
conduc  dialogul referitor la textul literar prezentat, s  precizeze i s  nuan eze observa iile sau s  
argumenteze anumite puncte de vedere. 



               Activitatea de educare a limbajului este prin excelen  o activitate de cultivare a 
creativit ii, a sensibilit ii artistice i a imagina iei. Ea trebuie s  încurajeze vorbirea corect  i 
expresiv , s  aprind  scânteia pl cerii de a citi mai târziu înc  din perioada pre colar . Toate 
acestea depind într-o mare m sur  de preg tirea profesional , pedagogic  a educatorului, de 
metodele i procedeele folosite. 
               Al turi de lecturi dup  imagini, poezii, jocuri didactice, convorbiri, povestirile respectiv 
repovestirile, constituie un mijloc  excelent prin care putem transmite valorile etice şi estetice ale 
literaturii pentru copii, preşcolarilor. În toate ac iunile întreprinse, trebuie inut seama în primul rând 
de particularit ile de vârst  ale pre colarilor, de experien a lor de via , de specificul form rii 
no iunilor, sentimentelor conduitei la aceast  vârst . În acelaşi timp am inut seama de faptul c  
fiecare copil dispune de ritmurile proprii de asimilare, depozitare, redare, expunere, formare, 
dezvoltare. Când ne gândim la rolul literaturii pentru copii la  vârsta  preşcolar , ne gândim mai ales 
ce poate dobândi copilul la aceast  vârst , prin contactul cu expresia literar , i ne gândim mai ales 
la posibilit ile şi nevoile „literare" ale preşcolarilor. 
                 Pentru ca mesajul etic al basmelor s  ajung  pân  în conştiin a copilului, sunt deosebit de 
importante modalit ile de realizare a activit ilor cu acest con inut educativ. Numai astfel curajul, 
cinstea, demnitatea, bun tatea, deci toate aceste calit i morale deosebite ale personajelor prezentate 
în basm, vor insufla copiilor nu numai sentimentul de admira ie, respect, pre uire, dragoste, dar şi 
dorin a de a deveni şi ei curajoşi, harnici, „vrednici” precum eroul “îndr git”. 
                Am c utat s  aplic în practic  metodele i procedeele cele mai adecvate, care s  m  ajute 
în atingerea scopului propus ini ial, acela de a m  apropia de sufletul şi mintea copiilor, atr gându-i, 
trezindu-le interesul pentru activitatea respectiv . Am apelat astfel în prezentarea faptelor la 
afectivitatea şi imagina ia copiilor deosebit de puternic  la aceast  vârst , care ii fac s  tr iasc  
întâmpl rile basmului ca fiind aevea. Am ales o gam  variat  de basme, pove ti (atât cele precizate 
de programa activit ilor instructiv-educative, cât i cele considerate de mine ca fiind adecvate 
grupelor de vârst ), atât din literatura cult  român  cît i cea universal . 
                 În predarea textului am c utat s  elimin acele elemente fantastice care dep şeau 
posibilit ile de percepere şi în elegere ale copiilor. Am folosit un material didactic deosebit de 
atr g tor: plan e viu colorate; jetoane; siluete (pentru teatru de masa şi teatru de umbre); m şti 
confec ionate împreun  cu copiii; teatrul de p puşi; care s  îndeplineasc  toate cerin ele pedagogice 
necesare. 
                      Ştiin a literaturii nu a g sit pân  în prezent o metod  unic  de investigare a operei 
literare i de cooperare cu copiii. De aceea noi avem datoria s  alegem cu mult discern mânt 
metodele adecvate temei respective, a tipului de activitate (transmitere de cunoştin e, 
consolidare...), deoarece nu avem la dispozi ie o metod  tip, o "re et " pentru descoperirea 
mesajului artistic. 
                        Povestirea o consider ca fiind mijlocul cel mai pl cut, eficient, atât pentru copil cât şi 
pentru educatoare, de a transmite con inutul unui basm. Am folosit-o mai ales în activit ile de 
predare, de transmitere a cunoştin elor. Povestirea am înso it-o întotdeauna de imagini care 
constituie un mijloc foarte atr g tor de fixare a principalelor episoade ale basmului sau pove tii. 
Ilustra iile au fost întotdeauna de calitate şi, le-am descoperit copiilor pe m sura ce am derulat 
con inutul basmului, pentru a nu-i l sa pe copii sa-şi imagineze eronat eroii. 
          Imaginile stimulau, trezeau interesul copiilor pentru poveste, le captivau aten ia. Uneori, în 
locul plan elor tradi ionale, am folosit siluetele personajelor (acolo unde povestea permite); am 
folosit astfel de siluete la poveşti ca: M nuşa, C su a din oala, Ridichea uriaşa, Scufi a Roşie, am 
folosit şi teatrul de mas  tot cu ajutorul siluetelor, în predarea poveştilor. 
                Repovestirea este modalitatea prin care fix m povestea sau basmul predat în memoria 
copiilor.  Dac  la grupa mic  repovestirea este f cut  tot de educatoare şi tot în cadrul activit ilor 
obligatorii, la grupele mari am realizat-o împreun  cu copiii, atât în cadrul activit ilor obligatorii 
cât şi în timpul programului distractiv. Imaginile (siluetele) care sintetizeaz  principalele episoade 
ale basmului, r mân expuse în sal , la îndemâna copiilor pentru ca ei diminea a, s -şi povesteasc  
din nou unul altuia con inutul basmului. În cadrul repovestirilor, am l sat copiilor libertate în 



exprimarea con inutului basmului pentru a putea urm ri modul în care şi-au însuşit con inutul 
basmului (înl n uirea logic  a ac iunilor), limba, expresivitatea cu care expun, dac  folosesc 
dialoguri acolo unde este necesar, cu ce intona ii, dac  au c utat s - i introduc  în vocabular 
expresiile noi transmise prin intermediul basmului. 
                   Dramatizarea este un alt mijloc de fixare a con inutului basmelor. În desf şurarea ei nu 
am pus niciodat  copiii s  memoreze rolurile, ci i-am l sat s  se exprime liber dezvoltându-le astfel 
imagina ia, spiritul de ini iativ . Ele sunt deosebit de pl cute copiilor, în timpul dramatiz rii am 
împ r it doar rolurile, pentru ca to i preşcolarii s  participe, iar prin rolurile principale sa treac  cât 
mai mul i copii. Prin dramatiz ri am fixat şi mai bine con inutul basmului, am urm rit s  dezvolt m 
creativitatea copiilor. Astfel am dramatizat: Ridichea uriaş , C su a din oal , Şoricelul cel prostu , 
M nuşa, Scufi a Roşie etc. Am constatat ca dramatizarea are o influen  deosebit  asupra st rii 
psihice a copilului, produce emo ii pozitive, particip  efectiv la ac iunea personajului, coplilul se 
identific  cu el, aduce multa veselie în grup , aşteptare cu emo ii, toate acestea ducând la fixarea în 
condi ii excelente a con inutului basmului. 
           Datele recente ale cercetarilor în domeniul psiho-pedagogic i practica personal  la clas  a 
educatoarelor din gr dini e, au contribuit la în elegerea deplin  a esen ei jocului didactic, ar tând c  
specificul lui const  în combinarea elementelor instructive cu activitatea de joc, care-i bucur  pe 
copii. El ne ajut  s  organiz m activitatea intelectual  a copiilor în forme cât mai pl cute, 
atr g toare, accesibile i de o v dit  eficien . Jocul didactit 1-am folosit ca mijloc de fixare a 
con inutului basmului, de apreciere a caracterelor unor personaje, a mediului lor de comportare, a 
categoriilor de personaje c rora apar in, l-am folosit cu succes la grupa mare .  
Mai putem enumera, ca modalit ii de transmitere a basmului, folosite in gr dini a noastr : teatrul 
de umbre, diafilmul, teatrul de p puşi (p puşi mânuite de copii împreun  cu educatoarea), audierea 
unor discuri cu pove ti, cunoscute deja de copii, interpretate de actori şi nu expuse de un singur 
actor povestitor) jocul de crea ie cu subiect din basme folosit în prima parte a programului zilnic din 
gr dini . Am amenajat în acest sens într-o parte a s lii de grup  pe m su e, în cutii mari, un loc 
anume, unde am pus tot cea ce am realizat cu copiii, materiale didactice necesare dramatizarilor: 
m şti, costume diverse pentru rolurile pe care copiii le vor interpreta. De exemplu: m şti 
reprezentând cap de iepure, cap de lup, vulpe, urs, oarece, vrabie, coroan , pu c  de vân tor etc. i 
accesorii: co ule ul Scufi ei Roşii, vesela pentru cei apte pitici. 
               Prin toate aceste 'metode', am urm rit urmatoarele: s  dezvolt m copiilor spiritul de 
ini iativ , de independen  în ac iune (în alegerea temelor din poveştile cunoscute), s  educ m 
capacitatea copiilor de a reda prin joc tr s turile care definesc un personaj, prin sublinierea 
tr s turii pozitive de caracter, s  dezvolt m expresivitatea exprim rii, s  form m obişnuin a copiilor 
de a subordona interesele personale celor colective, s  aprofund m mesajul etic transmis prin basm. 
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Ecologia este o condi ie a supravie uirii umane prin care putem cunoaşte şi respecta 

natura,mediul în care tr im.La copiii interesul manifestat pentru natur  este instinctiv,dar 
convingerile şi comportamentele formate în aceast  perioad  in toat  via a.Prin activit ile realizate 
în gr dini  le satisfacem copiilor curiozit i legate de plante şi animale,fenomene ale naturii.La 



aceast  vârst  curiozitatea copiilor este mare ei dorind s  se implice,s  ajute,s  protejeze.Rolul 
gr dini ei este acela de a oferi treptat cunoştin e despre tot ceea ce are leg tur  cu mediul,respectând 
fireşte particularit ile de vârst ,organizând activit i de protejare a mediului.Dragostea pentru 
natur  trebuie s  fie o component  important  a educa iei copilului preşcolar.Educa ia ecologic  
este pentru copilul„mic cet ean”o treapt  necesar  de parcurs în drumul s u spre cunoaşterea şi 
p strarea naturii. 

În cadrul activit ilor din gr dini  copiii dobândesc cunoştin e şi abilit i care îi vor ajuta în 
realizarea unor ac iuni pozitive şi bine gândite pentru a p stra şi ap ra mediul în care tr iesc.Copiii 
trebuie s  în eleag  modul de func ionare a mediului,a problemelor care pot ap rea dar şi faptul 
c ,aceste probleme se pot rezolva dac  exist  grij  fa  de mediu.Activit ile ecologice duc la 
dezvoltarea copiilor pe plan:intelectual,emo ional,voli ional,moral. 

Educatia ecologic  se bazeaz  pe cea mai importanta latur , igiena, şi este angajat  pe drumul 
transform rii conştiin elor pentru a le determina s  stabileasc  noi rela ii, chiar din cele mai bune, 
între om şi natur , pentru a opri asaltul dezechilibrelor, consecin a polu rii. Am realizat educa ia 
ecologic  a preşcolarilor în gr dini  prin diferite tipuri de activit i 
Igiena mediului- atmosfera este un domeniu  vast, dar aici m-am axat pe cunoaşterea componentelor 
mediului înconjur tor apropiat, ca rezultat al observ rii şi investig rii elementelor şi fenomenelor 
din natur  (temperatur , umiditate, curen i de aer) şi în elegerea importan ei unor fenomene 
importante în via a planetei şi a omului. 
La aceste domeniu de cunoastere am organizat activitati ca: 

 exerci ii simple de percepere şi în elegere a importan ei unor fenomene naturale în via a 
omului; 

 exerci ii de observare direct  şi dirijat  a unor fenomene naturale; 
 joc cu rol “Ce pot face copiii pentru men inerea aerului curat”; 
 exerci ii de tipul “Gandeşte-te şi raspunde!”- fişe de munc  individual ; 
 jocuri: “Baloane de s pun”, “Calendarul naturii” – pentru sesizarea propriet ii aerului; 
 convorbiri pe baz  de ilustra ii pe tema ,,Cum cresc mare si voinic?”; 
 observarea dirijat  a unor ilustra ii referitoare la atmosfer , precum şi vizionarea unor 

diapozitive, filme, emisiuni TV, reprezentantive în acest sens; 
 întâlnire cu un specialist în meteorologie. 
Un alt domeniu de cunoaştere foarte apropiat de via a copilului este igiena apei. Copilul 
trebuie s  ştie c  apa reprezint  un mediu vital datorit  multiplelor roluri pe care le 
indeplineşte.. Ei trebuie s  mai stie c  apa pe care o folosim nu vine aşa în starea în care este 
direct de la surs , ci ea trece printr-un complex proces de purificare. 

De aceea pentru a men ine calitatea apei trebuie s  cunoaştem şi s  respect m norme de prevenire şi 
combatere a polu rii apelor. Trebuie s -i facem pe copii s  în eleag  c   poluarea apei înseamn  
alterarea calit ilor fizice, chimice şi biologice.In acest sens am organizat o serie de activit i în care 
copilul s  fie implicat în mod direct : 

 observarea unor imagini, planşe, afişe, pliante referitoare la importan a apei în via a omului; 
 colec ionarea unor ilustra ii şi confec ionarea de albume cu titlul ,,Apa ,o parte din via a 

mea” 
 jocuri cu rol: “De-a scafandrii” , “Micii pescari”; 
 lecturi, imagini, diapozitive. filme , emisiuni TV, despre fenomene naturale (ploaia, furtuna, 

inunda ii, incendii naturale etc) 
 concurs pe baz  de fişe individuale pe tema “Aşa da, aşa nu!” între grupe din gradini  sau 

între gradini e; 
 întâlnire cu specialişti din cadrul Agen iei de protec ie a mediului – prezentare de 

diapozitive, diafilme, casete video cu fenomene naturale surprinse; 
 organizarea unei expozi ii in unitate cu lucr ri de arte plastice cu tema “Apa, o parte din 

via a mea”; 
 activitate practic  de îngrijire a peştilor în acvariu cu tema “Apa, viata lor”; 



 convorbire pe baz  de ilustra ii cu tema ,,S n tate cu fructe şi legume sp late”; 
 activitate practic  de ingrijire a col ului naturii din curtea gr dini ei “ Si ele au nevoie de 

ap ”; 
 concurs între gr dini e cu tema “Ap  curat , s n tate de durat ” – concurs pe tema polu rii 

apei. 
         Igiena solului este un alt domeniu al educa iei ecologice unde preşcolarii trebuie s  ştie c  
solul reprezint  un factor de mediu esen ial în existen a şi dezvoltarea colectivita ii umane. 
In acest sens am organizat activit i cum ar fi: 

 joc cu rol “Prietenii omului în natur ”; 
 excursie în locul unde se eviden iaz  ac iunea asupra mediului; 
 realizarea unor albume cu ilustra ii eviden iind interven ia omului în natur ; 
 relatarea unor întampl ri cu urm ri pozitive sau negative asupra mediului înconjur tor, tr ite 

sau aflate de copil; 
 joc cu rol “Copiii pot fi prietenii naturii contribuind la protejarea mediului înconjur tor? 

Cum?”; 
Ziua Mondial  a Mediului am considerat-o o zi de s rb toare în lupta pentru s n tatea 
P mântului, pe care am s rb torit-o printr-un program special: 

 Cur enie în sala de grup  şi în spa iul verde din jurul gr dini ei ; 
 Confec ionarea de juc rii din materiale refolosibile , desene sub genericul”S  nu ucidem 

natura.” 
Scopul final al educa iei ecologice este acela de a-l face pe copil s  cunoasc , s -şi însuşeasc , 

s  respecte  normele şi regulile de prevenire şi combatere a efectelor nedorite cauzate de unele 
fenomene naturale, de protejarea mediului înconjurator, de men inere a s n t ii individuale şi 
colective şi s  înteleag  necesitatea cultiv rii comportamentelor şi atitudinilor de protec ie şi 
autoprotec ie în raport cu natura.Toate activit ile desf şurate în gr dini  trebuie continuate şi 
perfec ionate la vârste mai mari, în nici un caz nu trebuie abandonate. In tot acest timp copilul 
trebuie încurajat s  pun  întreb ri, s  caute r spuns singur la unele dintre ele şi s  g seasc  
alternative de solu ionare la unele  probleme.El trebuie înv tat s  aleag , s  fie selectiv, s  
gândeasc  în favoarea naturii.   

Realizarea unor astfel de aplica ii la diverse nivele de în elegere poate creea un comportament 
civilizat şi responsabil. Aprofundarea unui astfel de program va preg ti copilul de ast zi, de la cea 
mai fraged  vârst , pentru momentul în care va fi cet ean al unei Europe f r  grani e, dar cu 
reglement ri stricte în domeniul protec iei mediului. 
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93. DRAGOSTEA SI COMPETENTA PARINTILOR CA EDUCATORI 
 

Paun Georgiana, Gradinita P.P. Nr 15 Sibiu 
 

 Procesul oricarui popor se bazeaza din ce in ce mai mult pe produsele educatiei , care devin 
tezaurul cel mai consistentsi mai valoros al acestiua. Desigur, acest tezaur in  forma cunostiintelor,  
a priceperilor, a capacitatilor, a competentelor creative, rezulta in ultima instanta din 
disponibilitatile individuale. Aceste considerente ne fac sa afirmam ca reconsiderarea si optimizarea 



educatiei in general si a celei individuale in special nu sunt probleme oarecare ale epocii in care 
traim , ci unele fundamentale si imperios necesare. 
 Este adevarat ca in primii ani de viata si in copilarie in general se produc cele mai mari 
achizitii si transformari in structura de temelie a psihicului si personalitatii copilului si ca 
ireversibilitatea dezvoltarii face irecuperabile pierderi si greu indreptabile deformarile unei 
insuficiente sau neadecvate educatii la aceasta varsta. Educatia scolara si alte forme de educatie , 
depindede calitatea educatiei in familie. Astfel parintele este de fapt primul si poate cel mai 
important EDUCATOR. Este pregatit parintele pentru a-si asuma responsabilitatea unor asemenea 
meniri si datorii? 
 EDUCATIA FARA COMPETENTA NU ESTE EDUCATIE.  Competenta in educatie nu 
este doar o problema de instinct si nici de reaminire si transfer a modului cum au procedat parintii 
nostri cu noi cand eram copii. Paradoxal este ca parintele este primul educator al copilului si 
educatia in primii ani de viata estenecesara si importanta , pe atat de diferita , parintele este foarte 
putin pregatit pentru aceasta functie . 
 Cand vorbim despre competenta parintelui ca educator , ne gandim atat la cunoasterea si 
intelegerea unor aspecte legate de dezvolatrea fizica si psihica a copilului , cat  si a problematicii pe 
care o ridica evolutia sa in diferite stadii. Asa cum bine stim, sunt probleme deosebite de educatie in 
insusirealimbajului. Multe tulburari isi au originea in greseli neintentionale de educatie in familie. 
De exemplu, sunt de mentionat: 

 Pericolul de a stabiliza in loc de a elimina o forma sau alta de peltice , prin imitarea 
de catre parinte a pronuntiei incorecte 

 Pericolul de a declansa o forma de balbaiala la copilul hiperactiv, in conditiile unui 
regim educativ excesiv de dur, cu scene violente si traumatizante in raport cu 
fragilitatea sa psihica. 

În perioada derulari cursului de formare pentru parinti am intalnitcazuri de parinti , uneori cu 
studii superioare , care nu numai ca nu constientizau , dar erau convinsi ca actele violente suntmai 
putin traumatizante cu cat copilul este mai mic, desi adevarul este invers.  Sigur , in cazul de fata ar 
trebui sa ne intrebam de ce unii parinti ajung in asemenea situatii si ce educatia au primit daca 
neintelegerile  din familie nu le pot rezolva in forme civilizate. 

EDUCATIA FARA  DRAGOSTE NU ESTE EDUCATIE. Desigur , pozitia parintelui ca 
educator al propriului copil sporeste gradl de subiectivitate in cunoasterea si aprecierea acestuia , de 
unde si pericolul unor atitudini nepedagogice cu consecinte negative pentru dezvoltarea si formarea 
sa. Consecintele  subiectivismului crescut se manifesta practic fie in forma unui exces de dragoste , 
transformat intr-un sentimentalism facil, fie intr-o lipla de caldura sufleteasca si dragoste 
parinteasca. Adevarata dragoste fata de un copil se exprima si se masoara nu numai prin cat si ceea 
ce simtim pentru el , ci , indeseori , prin ceea ce facem pentru el sa se dezvolte maxim posibil 
conform disponibilitatilor sale proprii.  

Adevarata dragoste nu este cea care ,, ofileste,, si nici cea care deformeaza , nici cea care 
tolereaza fara discernamant , ci dimpotriva, cea care il prieste celui caruia i-o conferin , cea care 
face sa infloreasca personalitatea sa, sa se dezvolte bine si eficient. 

A fi exigent cu propriul copil , se intelege, in limite rationale, este un semn de respect si totodata 
de dragoste prin interesul ce-l manifeste pentru soarta lui, in sensul ca nu ne este indiferenta 
evolutia sa. Dimpotriva a accepta fara discernamant comportamantul copilului , a nu-l feri de 
pericolele la care se expune prin ceea ce gandeste si face uneori, numai din dorinta de a-i fi pe plac, 
a-l scuti nejustificat de efort si de greutati, a nu-i spune adevarul si de a-l lasa sa traiasca intr-o 
imagine de sine , inseamna a nu-ti iubi cu adevarat propriul copil si de a confunda dragostea 
parinteasca cu pseudo-dragostea. Semntimentul  nesigurantei afective, al credintei ca nu este agreat 
si dorit de parinti genereaza mari framantari si nelinisti sufletesti si nu rareori adevaratele infirmitati 
sufletesti.  

Am intalit situatii de genu ,, pe copilul cel mic l-am iubit mai putin decat pe cel mare si totusi l-
am crescut mai bine ,, , sau ,, eu mi-am iubit copiii mai mult decat isi iubesc altii copiii, si totusi am 
avut necazuri cu ei,, etc.. Acest lucru evidentiaza faptul ca educatia are nevoie de dragoste dar 



aceasta dragoste pentru a fi eficienta trebuie corelata cu varsta copilului , specificitatea sa 
individuala, cu nevoia sa de caldura sufleteasca , cu imprejurarile de viata prin care trece si nu in 
ultimul rand cu finalitatea educativa urmarita.  

Iubirea parintelui pentru copil devone rodnica si eficienta in masura in care este luminata , 
selectata, dimensionata si orientata de competenta sa de adeucator. Competenta duce la 
constientizarea si dimensionarea optima a afectivitatii si  totodata la transformarea ei in actiune cu 
folos.Iubirea copilului nu trebuie sa fie un scop in sine , ci un mijloc de dezvoltare optima a sa. 
Asadar , dragostea si competenta parintelui ca educator sunt cerinte de baza in speranta unui drum 
eficient in educatie. 

,, Educatia se situeaza inaintea invatarii, ea alcatuieste omul,,  Antoine de Saint -Exupery 
 
 

94. ÎNV AREA  ACTIV   ÎN  ÎNV M NTUL  PREŞCOLAR 
 

Prof.Grosu Gabriela & prof. Chiosa Viorica 
Gr dini a cu P.P. nr. 17 ,Vaslui 

 
Dimensiunile schimb rilor care se petrec în societatea contemporan  reprezint  o provocare 

serioas  pentru cei a c ror sarcin  este s -i preg teasc  pe copii pentru secolul XXI. Ne-am 
confruntat frecvent cu problema de a-i preg ti optim pe copii pentru a reuşi într-un viitor pe care 
nu-l putem prevedea. Volumul enorm de informa ii face s  devin  imposibil de crezut c  ceea ce 
înva  copilul în şcoal  ar putea fi semnificativ fa  de ceea ce va trebui ca ei s  ştie în cursul vie ii 
lor. Am constatat tot mai acut necesitatea ca înv area s  fie de tip inovator,cu un puternic caracter 
anticipativ şi participativ. 

În sens larg, înv area poate fi definit  ca un proces evolutiv,de esen  formativ-
informativ ,constând în dobândirea de c tre fiin a vie,într-o manier  activ ,explorativ  a experien ei 
proprii de via  şi în modificarea selectiv  şi sistematic  a conduitei.Ea urm reşte asimilarea unui 
con inut foarte variat,are în vedere schimbarea comportamentului celui care înva ,are un caracter 
adaptativ la condi iile unui mediu extrem de dinamic şi constituie principala modalitate de împlinire 
uman . 

În sens restrâns, înv area este sinonim  cu înv area şcolar .Ea are mai multe caracteristici: 
 se desf şoar  într-un cadru şi cu mijloace institu ionalizate; 
 este un proces dirijat,care tinde spre autodirijare; 
 este un demers conştient, urm rind finalit i; 
 are un caracter secven ial şi gradual 

Dat fiind caracterul procesual al înv rii, am insistat pe caracterul activ al acesteia. Rolul 
educatoarei este de neînlocuit, c ci ea este ,,organizatorul condi iilor de înv are’’.Programa pune 
accent pe modul pro-activ de înv are,adic  modalitatea prin care copiii sunt încuraja i s -şi asume 
responsabilitatea în procesul de înv are. 

Am asigurat astfel o înv are eficient  şi durabil  care s  r spund  atât nevoilor 
personale,cât şi cerin elor adapt rii la o ,,societate a cunoaşterii’’ aflat  în continu  
schimbare.Exist  îns  un set de condi ii pe care le-am îndeplinit pentru promovarea înv rii active: 

 am acordat timp suficient şi am creat condi ii optime pentru ca preşcolarii s -şi exprime 
ideile şi pentru a primi feedbak constructiv; 

 copiii au fost l sa i şi încuraja i s  speculeze; 
 am încurajat copiii s -şi exprime ideile şi p rerile proprii,f r  teama de a fi ridiculiza i; 
 copiii au fost stimula i s -şi dezvolte încrederea în for ele proprii şi s  în eleag  valoarea 

propriilor idei şi opinii. 
Dintre tehnicile moderne de înv are activ  folosite cu succes în activitatea mea,le amintesc 

pe cele care au corespuns obiectivelor propuse în desf şurarea diferitelor activit i 
 
TEHNICA ,,MOZAICULUI’’ 



            Are ca scop înv area prin cooperare într-un grup mic de copii a unui con inut mai 
dificil. În procesul instructiv-educativ din gr dini , am aplicat aceast  metod  în cadrul 
activit ii de cunoaşterea mediului, folosind ca mijloc de realizare observarea. Astfel, în 
activitatea de observare cu tema ,,Iepurele’’, am respectat etapele impuse de tehnic  : 

 Constituirea grupurilor cooperative    s-a lucrat în grupuri egale numeric.To i cei din 
grupa 1 au înv at despre p r ile componente ale animalului. Cei din grupa 2 au înv at 
despre însuşirile şi tr s turile caracteristice ale acestuia. Copiii de la grupa 3 au înv at 
despre hran  şi foloase, iar cei de la grupa 4 au înv at despre mediul de via  al 
animalului. 

 Activitatea cu grupuri de exper iTo i copiii cu acela i num r au format un grup nou, în 
care au clarificat toate aspectele, au extras ideile esen iale, au c utat modalit i eficiente 
de transmitere a con inutului colegilor din grupul cooperativ. 

 Activitatea în grupurile cooperative. Fiecare copil a revenit în grupul cooperativ din care 
a provenit şi a prezentat celorlal i con inutul înv at. ,,Expertul’’ a r spuns întreb rilor 
adresate de c tre ceilal i şi astfel s-au clarificat unele nel muriri. Obiectivul grupului a 
fost ca to i copiii s  înve e tot materialul prezentat şi grupurile au fost responsabile de 
aceasta. 

 Evaluarea individual  a copiilor am realizat-o prin r spunsuri orale la întreb ri şi prin 
fişe individuale. 
Utilizând tehnica MOZAICULUI în activit i, am observat multiple avantaje pentru 

copii.Am constatat adev rul aser iunii ,,cel mai bine înv  când îl înv  pe altul’’.Dialogul 
pentru copii a fost foarte valoros deoarece a disp rut teama de a formula întreb ri şi de a 
r spunde la ele. Faptul c  to i colegii au ascultat, a sc zut din anxietatea celor timizi care au 
dobândit încredere în sine şi curaj. 

 
TEHNICA ,,ŞTIU – VREAU S  ŞTIU –AM ÎN ELES’’ 
     Modelul de structurare a activit ii conform acestei metode l-am utilizat eficient îndeosebi în 
activitî ile de convorbire.Astfel, în convorbirea intitulat  ,,P mântul-o cas  pentru to i’’ am parcurs 
mai mul i paşi: 

 Prima etap , centrat  pe întrebarea,,Ce ştiu despre subiect ?’’ s-a suprapus momentului de 
actualizare a cunoştin elor anterioare(,,idei ancor ’’).Copiii au exprimat enun uri 
afirmative,pe care le-am consemnat în rubrica,,Ştiu’’.Am urm rit ca întregul grup s  fie de 
acord cu ideile scrise. 

 A doua etap , centrat  pe întrebarea ,,Ce vreau s  ştiu?’’a presupus realizarea unei liste de 
întreb ri prin care subiectul a fost înscris în sfera de interes a copiilor( ex.,,Ce sunt 
stelele,cometele,sateli ii ?De unde vine soarele ?,etc’’).Afost deosebit de interesant s  
ascult m ce anume i-a interesat pe copii şi un câştig faptul c  au scos la suprafa  
fr mânt rile lor şi le-au exprimat în colectiv. 

 Etapa a treia – începutul înv rii – a fost condus  de un cadru specializat de la 
Planetariu.Copiii s-au confruntat astfel cu noi cunoştin e, au c utat r spunsuri, dând sensuri 
noi informa iilor primite. 

 Etapa a patra, centrat  pe aser iunea ,,Am înv at’’,a presupus o monitorizare şi o 
conştientizare a cunoştin elor noi, o comparare cu vechile cunoştin e. 

 
JOCUL DE ROL 

 Este cea mai folosit  şi eficient  tehnic  utilizat  în înv mântul preşcolar.Prin jocul de rol, 
copiii se transpun în diferite ipostaze ale vie ii sociale reale, cu scopul de a exersa multiple 
comportamente şi de a dobândi abilit i diverse, de a ac iona conform unei anumite pozi ii 
sau func ii sociale, de a rezolva pozitiv situa ii problem ,de a-şi adecva comportamentul în 
situa ii similare. 
Am utilizat jocul de rol ca metod  în cadrul unei activitî i de cunoaşterea mediului cu 
tema,,Prietenii cur eniei’’ şi ca mijloc de realizare în cadrul activit ii liber-creative cu 



tema ,,De ziua prietenului nostru’’.În urma folosirii acestei metode am constatat c  am 
realizat o stimulare a dialogului dintre copii şi o bun  interac iune a acestora Copiii au dat 
dovad  de spirit de echip ,au emis idei personale f r  re ineri,au folosit limbajul 
verbal,nonverbal,paraverbal în contextul interrela ion rii copil-copil, copil-educatoare, 
valorificând fondul imaginativ şi creativ al copiilor. 
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95. PARTENERIATUL GR DINI  – FAMILIE- SOCIETATE 
 

Prof. VARGA OTILIA 
Gr dini a PP Nr.3 Structura PP+PN Nr.1 Petroşani 

 
Gr dini a constituie o etap  fundamental  în dezvoltarea copilului, nu doar prin con inutul 

ştiin ific al procesului instructiv-educativ, ci şi prin libertatea de ac iune oferit  preşcolarului care-i 
stimuleaz  interesele de cunoaştere şi contribuie la l rgirea câmpului de rela ii sociale.  

Intrarea copilului în gr dini  constituie un moment crucial în via a sa, date fiind “statutul” 
şi “rolul” de mic şcolar, natura rela iilor cu adul ii şi cu colegii de grup , noutatea condi iilor de 
activitate şi mai ales specificul înv rii, act complex care angajeaz dintr-o nou perspectiv întreaga 
sfer a vie ii sale psihice, diferitele structuri anatomo-fiziologice, toate cunoştin ele pe care le va 
dobândi în anii de gr dini .  

Parteneriatul gr dini -familie, ac iunile ce se desf şoar  de comun acord şi sunt cuprinse în 
planul de ac iune, continuarea de c tre familie a activit ilor  desf şurate în gr dini , nu fac decât 
s duc la o mai bun formare a copilului, s se pun  bazele omului modern de mai târziu. 

Colaborarea dintre familie şi gr dini pentru o implicare cât mai activ în procesul de 
formare a preşcolarului conduce laformarea unor deprinderi şi bune practici de rela ionare şi 
comunicare între preşcolari, p rin i şi educatoare,dezvoltarea unor atitudini pozitive fa de 
problemele educative ale preşcolarilor, dar şi eliminarea discrimin rilor de orice natur .  

De-a lungul carierei mele mi-a fost dat s  întâlnesc unele ciud enii ale educa iei în familie. 
Pentru c  este foarte important  colaborarea, şi unitatea de ac iune a celor doi factori de educa ie, 
gr dini a şi familia, consider interesant de  aflat cele ce urmeaz … 

Cu ceva timp în urm , am asistat la diferite scene ciudate în care p rin ii din dragoste greşit 
în eleas  şi exagerat manifestat  creeaz  copilului o personalitate deformat  ( un prin  în plin  
epoc  democratic care nu este în stare s  fac  nimic pentru c  e prea “sl bu  şi firav”, dar care 
alearg  ca un cal de curse şi îi p ruieşte pe to i în clas )Sistemul scutirii copilului de orice 
obliga ii a devenit un fenomen general împins pân  la îngrijorare. Sunt prea pu ini p rin i care 
în eleg c  a cere copilului s  participe la treburile casei, în func ie de vârsta şi puterile sale, este o 
problem  major  de educa ie. Este necesar sa-i form m copilului sentimentul utilit ii sale, 
faptul c  a şterge praful, a uda florile, a m tura nu sunt „m run isuri gospod reşti”, ci elemente 
componente ale marilor educa ii. Lipsa preocup rii de a-l ini ia pe copil în activit ile tehnice 
specifice epocii în care tr im, sau în a celor casnice şi gospod reşti reprezint  o problem  major . 
Aceste preocup ri fac parte integrant  din via a noastr  cea de toate zilele , a noastr  si a copiilor 
noştri de azi , a celor de mâine când şi ei vor fi so i, so ii şi p rin i şi vor fi puşi în situa ia de a 
rezolva asemenea probleme. A preg ti copilul pentru viitor înseamn  a avea în vedere şi asemenea 
probleme de multe ori mai importante decat matematica. Programa activit ilor desf şurate în 
gr dini  cuprinde activit i la care p rin ii pot participa atât în calitate de observator cât şi activ.  

În activit ile practice şi gospod reşti, în activit ile extracurriculare p rin ii sunt invita i s  
ofere  ajutor dasc lului şi copilului, dar foarte mul i p rin i invoc  lipsa timpului ca scuz .  



Pentru acest an şcolar am ini iat un proiect educativ în parteneriat cu libr ria care va da 
posibilitatea p rin ilor sa participe activ la activit ile ce se vor desf şura. 

Este doar unul din proiectele care-i vor avea deopotriv , ca participan i, pe copii, dasc li, 
p rin i şi func ionari ai libr riei. 

Sprijinindu-ne reciproc, dasc li şi p rin i, adoptând atitudini unitare vom reuşi s  atingem 
scopurile educa iei şi s  creştem din copiii de azi, oamenii de n dejde de mâine. 

Ei nu pot fi decât aşa cum îi creştem noi. 
 

 
GR DINI A PPNR.3 –structura PP+PN NR.1 PETROSANI 

JUD. HUNEDOARA 
 

COORDONATORI  PROIECT: prof. înv. preşcolar: VARGA OTILIA 
  

 
 

GRUPA MIJLOCIE 
 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR : VARGA OTILIA 
 
 
 
 
 
 
 
Motto:       Carte frumoas , cinste cui te-a scris 
                    Încet gândit , gingaş cump nit ; 
                    Eşti ca o floare, anume-nflorit  

     În mâinile mele, care te-au deschis 
 
                  (Tudor Arghezi) 
 
 
Argument 

 
         Un copil care creşte în lumea c r ilor este asemeni unei flori care creşte în  gr dina feeric  a 
Naturii Mam . 
În ciuda progresului rapid al ştiin ei, cartea r mâne nemuritoare în educarea şi formarea 
personalit ii fiec rui om. 
         Aflat în aceast  lume, copilul se reg seşte în lumea Juc riilor (cartea) în care componentele ei 
sunt con inuturile viu colorate şi atractive, ori în lumea Poveştilor, unde oricine este desprins de 
firul realit ii şi atras involuntar de peripe iile distractive ale personajelor acestora. 
         Coordonat pe acest drum, micul şcolar, se obişnuieşte cu gândul c , oriunde, oricând şi 
oricum, cartea r mâne cel mai bun profesor al omului. 
La rândul ei, libraria va trezi în sufletele prichindeilor curiozitatea şi pl cerea de a parcurge paginile 
c r ilor, multiple, variate şi pline de înv turi. 
         Copii vor deveni mai responsabili, mai aten i, mai preg ti i pentru viitor. Vor descoperi multe 
din micile (dar esen iale) secrete ale vie ii. 
Sunt convins  c  rela ia acestui parteneriat se va transforma într-o prietenie durabil  şi elegant , 
destul de necesar . 



         Mai mult, din punctul meu de vedere, lumea c r ilor este îns şi, lumea copiilor care, cândva 
vor deveni adul i, asemeni nou . 
 
Descrierea proiectului 
 
      Proiectul educa ional pe care îl propunem reprezint încercarea de a reda c r ii locul cuvenit, de 
a educa preşcolarii în spiritual pre uirii acesteia. Cartea ofer  satisfac ii neb nuite şi contribuie la 
formarea personalit ii şi comportamentului celui care o citeşte.  
Principalele texte care formeaz  gustul pentru citit apar in literaturii pentru copii, texte ce formeaz  
dragostea pentru limba matern , gustul pentru frumos, sensibilitatea şi discern mântul în selec ia 
valorilor, imagina ia creatoare. Cu cât preşcolarul se apropie mai devreme de carte, cu atît mai 
durabile sunt efectele ei în ceea ce priveşte comunicarea comportamentului şi socializarea lui. 
       Cartea va deveni una din preferin ele elevilor numai dac  vom redescoperi valen ele acestui 
minunat instrument de lucru şi-l vom pune la îndemâna lor. 
 
Scop 
 
۩  Cunoaşterea loca iei libr riei , a produselor  şi a importan ei acestora în procesul educa ional. 
۩  Cultivarea gustului pentru lectur , pentru frumos, exersarea limbajului şi posibilit ilor de 
comunicare, prin activit i în parteneriat cu libr ria. 
۩  Stimularea interesului pentru lectur în perioada preşcolarit ii. 
 
Obiective 
 
●    Cunoaşterea de c tre copii a rolului libr riei; 
●    Stimularea gustului pentru lectur , a comunic rii orale,creativit ii; 
●    Satisfacerea curiozit ii preşcolarilor pentru o carte frumos ilustrat ; 
●    Familiarizarea cu institu iile care fac posibil  procurarea de carte; 
●    Formarea unei atitudini de responsabilitate şi respect fa  de carte; 
 
Metode si tehnici de lucru 

 
►Întâlniri, vizite, dezbateri,  expozi ie de carte,  albume, ore de lectur ,  program de desene 
animate, programe artistice; 
 
Grup int  
►  Preşcolarii grupelor mijlocii 
► Cadre didactice; 
► P rin i; 
► Bunici; 
 
Resursele proiectului 
Umane : preşcolarii, p rin ii, cadrele didactice, 
func ionari ai librariei 
Materiale albume, c rti, reviste, imagini, portofolii, 
costume, aparate audio-vizuale, etc. 
Temporale : anul şcolar 2016-2017 
Spa iale : SC PROEXPRESS RETAIL SA BUCUREŞTI  DIVERTA JIUL PETROŞANI 
                GR DINI A P. P. NR. 3 – structura P.P.+P.N. NR. 1 PETROSANI 
Monitorizare 
Se respect  graficul activit ilor întocmite şi riguros îndrumate. 
 



Mediatizare 
Afişierul gr dini ei, mass-media local ; 
 
Diseminarea proiectului 
Experien a pozitiv  şi rezultatele proiectului vor fi aduse la cunoştin a întregii unit i în cadrul 
consiliului profesoral şi a unor institu ii similare, expuneri în cadrul sesiunilor de comunic ri, 
simpozioane, publica ii. 

 
Nr. 
crt. 

 
Con inuturi 

 
Tem /modalit i de realizare 

Perioada şi locul de 
desf şurare 

1 - familiarizarea cu 
libr ria; 

„Popas la libr rie”   
- vizit ; 

- octombrie 2016; 
- libr rie; 

2 - activitate 
demonstrativ  

„Magia toamnei” 
- desen liber şi în contur cu 
aspecte de toamn ; 

- noiembrie 2016 
-libr rie; 

3 - p strarea şi 
respectarea tradi iilor 
na ionale; 

„Am plecat s  colind m!” 
- program artistic; expzi ie de 
carte; 

- decembrie 2016; 
- libr rie; 

4 - semnifica ia şi 
importan a zilei de 
24 ianuarie; 

„Moş Ion Roat  i Unirea” 
- lectura educatoarei; 

- ianuarie 2017; 
- sala de grup ; 

5  - recunoaşterea  
rechizitelor 
şcolarului 

„In curând voi fi şcolar” 
-observare ,  desen  

- februarie 2017; 
-libr rie; 

6 - semnifica ia şi 
importan a zilei de 8 
martie; 

„S rb torim Ziua Femeii” 
- program artistic; 

- martie 2017; 
- sala de grup ; 

7 - recunaşterea unor 
momente din diverse 
povestiri; 

„Recunoaşte povestea” 
- joc didactic; 

- aprilie 2017; 
-libr rie; 

8 - evaluarea corect  şi 
obiectiv  a lucr rilor; 

„Personaje din poveşti„ 
- expozi ie de desen şi pictur ; 

- mai 2017; 
- sala de grup ;libr rie 

9 - identificarea unor 
drepturi ale copilului; 

„Chiar dac  sunt mic, am 
drepturi!” 
- discu ii pe tema dat ; 
expozi ie de carte; 

- iunie 2017; 
-libr rie; 

              EVALUAREA 
 Portofolii cu desene , fotografii, CD 
 Analiza modului de implicare a partenerilor în realizarea proiectului. 
 Diseminarea experien ei pozitive.  

 
DIRECTOR :                                                     DIRECTOR DE MAGAZIN:             
Prof.  MUNTEAN LUCICA  DINA                 BIVOLARU CARMEN 
 
Cadre didactice: 
Prof. Muntean Lucica Dina 
Prof.Varga Otilia 
Prof.Puscas Anca Oana 
Instit.Ciotlos Cristina Elena 
 
 



96. MODALIT I DE STIMULARE A CREATIVIT II LA VÂRSTA PREŞCOLAR  
 

Prof. Stoian C t lina-Mihaela 
Gr dini a cu program prelungit Nr. 10 Huşi, Jud.Vaslui 

 
„Dac  un om îşi urmeaz  cu încredere visele şi se str duieşte s -şi tr iasc  via a aşa cum 

şi-a imaginat-o, va avea un succes neaşteptat în condi ii obişnuite” (Henry David Thoreau) 
Ast zi, mai mult ca oricând, munca are un caracter creator, iar cunoştin ele şi tehnicile se 

înnoiesc continuu, gradini a şi scoala având sarcina s -i preg teasc  pe copii pentru a face fa  
noilor cerin e, sa g seasc  mijloacele cele mai eficiente pentru dezvoltarea creativit ii. Procedeele 
care stimuleaz  procesul c ut rii, al descoperirii, care trezesc curiozitatea şi interesul copiilor, 
contribuie la formarea unei gândiri originale şi productive, însuşiri despre care se vorbeşte tot mai 
mult în pedagogia contemporan . 

Vârsta de 3-6 ani se caracterizeaz  printr-un remarcabil poten ial creator. Aceast  apreciere 
a fost în mod conving tor demonstrat  de numeroşi psihologi şi pedagogi precum Ed. Claparede, J. 
Piaget, Al. Roşca etc. Studiile de pedagogie şi psihologie preşcolar  nu prezint  uneori poten ele 
autentice creatoare ale copiilor la aceast  vârst  ci scot în eviden  totodat  motiva iile de ordin 
psihologic şi social privind intensificarea muncii prin angajarea tuturor factorilor educativi pentru 
dezvoltarea neîntrerupt  a creativit ii şi inteligen ei din fraged  vârst . 

În aceast  ac iune de mare raspundere, se în elege c  educatoarelor din gradini  le revine 
misiunea de a depista de timpuriu posibilit ile creative ale copiilor şi de a crea toate condi iile 
optime de dezvoltare. 

Se stie c  la preşcolari şi nu numai, crea ia ca proces mental declanşat şi sus inut de 
creativitate se materializeaz  în performan ele pe care le ating copiii în privin a cunoaşterii 
progresive a experien ei sociale care circul , în privin a modului în care singuri rezolv  situa iile 
conflictuale ap rute în propria gândire între cunoscut şi necunoscut. Ceea ce realizeaz  ei în 
activitatea ludic  (în joc, desen, modelaj, activit i practice) sunt acte de crea ie numai pentru ei nu 
şi pentru al ii, aşa cum cere între altele crea ia propriu-zis . 
 Pentru ca un copil s  ajung  în stadiul de a crea trebuie s  posede un anumit volum de 
cunoştin e, de aceea educatoarea trebuie s  fie preocupat  permanent de îmbog irea cunoştin elor 
copiilor din cele mai diverse domenii de activitate. Astfel copiii îşi însuşesc expresii specifice 
mediului respectiv, pe care apoi le transpun în jocurile lor. 

Analizând modul în care se manifest  în jocul lui specific, putem în elege nivelul pe care îl 
atinge crea ia şi nuan ele particulare pe care le comport  acest proces. Modul în care se comport  
copilul în joc, ne ajut  s  în elegem nu numai asem narea ci şi deosebirea dintre crea ia propriu-zis  
şi crea ia ludic . 

Crea ia în sensul obi nuit al cuvântului este un proces care se sprijin  pe cunoaşterea 
ştiin ific , temeinic  a domeniului supus cercet rii. În crea ia ludic  este suficient  doar informarea 
empiric , general . Aceasta are în vedere, în primul rând, satisfacîia personal  imediat , chiar dac  
nemul umirea prilejuit  de joc persist  un anumit timp în conştiin a copilului.  

Procesul crea iei este întotdeauna continuu. El comport  adeseori întreruperi şi stagn ri, f r  
s  d uneze actului în sine. În sfarşit, greseala în crea ie reprezint  un stop, o reluare, un şir de 
încerc ri mai mult sau mai pu in reuşite. Greşeala în crea ia ludic  nu înseamn  stagnare ci o nou  
înfl c rare a imagina iei, o creştere a interesului pentru activitate. Crea ia ludic  a preşcolarului este 
activ  şi productiv . A a se explic  faptul c  preşcolarul pune foarte multe intreb ri în legatur  cu 
situa iile problematice întâlnite, întreb ri la care singur g seşte r spunsul. Cu alte cuvinte, crea ia 
ludic  ca act care tinde spre descoperirea adev rurilor de mult cunoscute, ca act care tinde spre o 
realizare personal  deosebit , nu se confund  cu crea ia propriu-zis . 

Actul ludic poate fi apreciat ca improviza ie autentic , c ci improviza ia este un act 
elementar de crea ie. Improvizând sau jucându-se, c ci improvizatia este un joc, un divertisment 
pl cut şi folositor, copilul îşi g seste cadrul de afirmare şi dezvoltare. Expresia „s  zicem c ” 



folosit  frecvent de copii şi tr it  intens de ei în toate etapele jocului, pune în lumin  actul crea iei 
sub forma improviza iei, improviza ie în eleas  in sensul bun al cuvântului. 
 Erau necesare aceste probleme teoretice pentru noi, educatoarele, pentru a şti cum s  
stimul m imagina ia creatoare de la cea mai fraged  vârst . 

Încontinuare, vom acorda o aten ie deosebit  activit ilor desf şurate în spa iul sectorizat în 
sala de grup  pe arii curriculare, unde copiii au posibilit i multiple de a-şi dezvolta creativitatea 
datorit  con inutului bogat al acestor activit i. 
 Jocurile de rol. În cadrul acestora, copiii au desfa şurat la început jocuri individuale 
bazându-se mai mult pe imita ie, iar mai târziu jocuri colective, care au cuprins un num r tot mai 
mare de copii. La început s-au jucat „de-a mama”, „de-a familia”, „de-a gr dini a”. Pentru ca 
jocurile de rol s  se desf şoare cât mai bine, un rol important îl are educatoarea în a asigura baza 
material  care stimuleaz  în mod creator activitatea copiilor. La sosirea copiilor în gr dini , 
materialul didactic trebuie s  fie aşezat în spa iul sectorizat, pentru a le oferi posibilitatea de a alege 
pentru ziua respectiv  locul unde se vor juca. 

În jocul „De-a gospodinele”, în func ie de ceea ce au v zut în familie, feti ele aranjeaz  cu 
gust camera p puşii, pun mobilierul şi obiectele la locul potrivit, discut  probleme care fr mânt  pe 
orice gospodin . 

Urm rind copiii în cadrul acestor jocuri, afl m multe aspecte ale vie ii de familie, de 
gr dini , ei transpunându-se cu adevarat în rolurile alese, cautând s  îndeplineasc  sarcina jocului. 
Oricine urm reste jocul observ  de cât  creativitate dau dovad  feti ele în organizarea şi 
desf şurarea jocului. 

Jocurile de construc ie constituie un mijloc important de dezvoltare a gândirii. Atunci când 
copilul construieşte, se gândeste ce poate construi din be isoare sau roti e, cum s  le combine ca s  
obtin  un model, în toate aceste construc ii copilul sprijinindu-se pe un suport material. Este 
suficient s  le pui la dispozi ie o varietate de materiale necesare pentru ca ei s  creeze cele mai 
diversificate lucr ri. Cerându-le s  le interpreteze, copilul î i explic  cu lux de am nunte construc ia 
pe care a realizat-o. În jocul „De-a telefonul” partenerii discut  ca adul ii despre ceeea ce aud în 
familie, comunic  unul altuia experien a personal  pentru a-şi uşura reciproc munca la care sunt 
angaja i imaginar. 

În toate aceste jocuri ei îşi încearc  imagina ia şi gândirea creatoare. Conduita copiilor este 
identic  cu a acelora care le-au oferit modelul de comportare în via a social . Dac  ar ac iona în 
virtutea modelului, ei ar fi foarte pu in activi, pentru c  la vârsta lor ei nu re in tot ceea ce le ofer  
împrejur rile în care tr iesc. Conduita lor devine creatoare tocmai pentru c  ac ioneaz  în 
necunoscut prin propria experient , pu in  dar eficient . 

În cadrul acestor jocuri de construc ie este pus  în valoare imagina ia creatoare personal  
atunci când copiii realizeaz  o multitudine de lucr ri dintre cele mai variate cum ar fi robo i, 
pistoale, case, animale, figura umana, flori etc. Aceste jocuri le dezvolt  copiilor aten ia, spiritul de 
observa ie, perseveren a, observându-se mari progrese în creativitate de la o zi la alta. 

Dramatiz rile constituie punerea în practic  a povestirilor, prin interpretarea personajelor 
povestirii de c tre copii. De obicei, copiii dup  ce ascult  poveştile au tendin a de a le folosi în 
relat ile dintre ei atunci când se joac  „De-a ridichea uriaş ”, „C su a din oal ”, „Coliba 
iepuraşului”, etc. 

Este bine ca educatoarea s  se integreze în aceste jocuri în calitate de coparticipant, al turi 
de copii şi în aceast  calitate, cu mult tact pedagogic, va orienta jocul c tre acele episoade în care 
eroii s vârşesc acte frumoase, demne de laud  şi de imitat. Problema esen ial  este de a stimula 
copiii s  transpuna povestirile în planul jocului, oferindu-le baza material  necesara. Aceasta 
corespunde unei tendin e fireşti a preşcolarului de a imita eroii povestirilor care îl impresioneaz . 
Educatoarea trebuie nu numai s  încurajeze acest gen de jocuri, menit s  sporeasca for a de 
influen  educa ional  a povestirii, dar s  le şi ini ieze antrenând mult creativitatea copilului. 

Activit ile practice desf şurate sub îndrumarea educatoarei, formeaz  şi dezvolt  copiilor 
componentele principale ale creativit ii, astfel încât ei s  realizeze lucr ri frumoase, prin îmbin ri 
de culori şi de modele. 



Cred c  în nici un alt sector de activitate nu se vede mai pregnant creativitatea copiilor ca 
aici, unde prin abunden a de materiale, pot crea cele mai variate lucr ri cu ajutorul carora se 
organizeaz  expozi ii. În cadrul acestor activit i, copiii folosesc materiale din natur : semin e, 
frunze, boabe, fire de lân , coji de ou, capace cu ajutorul carora creeaza obiecte pe care le pot oferi 
altora. Spiritul creativ nu se reflect  numai în lucr rile individuale, ci şi în cadrul activit ilor 
colective, copiii realizând diferite tablouri, colaje. 

Pentru a stimula creativitatea copiilor, educatoarea trebuie ca în toate ocaziile s  dea ea 
ins şi dovad  de calit i creatoare. 

Activitatile artistico-plastice desf şurate cultiv  creativitatea copiilor prin tema lor variat  
şi a materialului folosit. Punându-le copiilor la dispozi ie acuarele, pensoane, foi de desen şi 
sugerându-le o anumit  tem  vom observa c  fiecare lucrare are originalitatea sa în func ie de 
experien a individual . 

Creativitatea copilului este vizibil  şi prin activit ile de modelaj, unde copilul are 
posibilitatea s  mânuiasc  plastilina prin diferite tehnici de lucru, astfel încât s  redea imagini din 
lumea înconjur toare sau care exist  în imagina ia lui. În cadrul acestor activit i mâna, la început 
greoaie, caut  s  devin  cu vremea instrumentul ce nu d  greş, supus ordinelor min ii noastre. Dar 
între mintea omului şi mâna care execut  st  ochiul care trebuie supus neîncetat la exerci iul 
coresponden ei: „Mâna trebuie s  execute poruncile ochiului şi ale creierului” spunea pictorul N. 
Tonitza. 

Consider m c  prin aceste mijloace am reuşit s  depist m unele aptitudini ale copiilor înc  
din perioada preşcolar , le-m îmbog it şi le-am cultivat, trezind şi sus inând interesul copiilor 
pentru activitatea creatoare. Totodat  am promovat o activitate diferen iat  în scopul sprijinirii 
copiilor cu posibilit i mai mari, pentru a încuraja dep şirea obişnuitului, pentru a sus ine spiritul 
creator, pentru a l sa câmp larg înc  de la aceast  vârst . 

În ansamblul strategiei didactice adoptate, educatoarea poate apela la modalit i care s  
vizeze în mod deosebit unul sau altul dintre factorii psihici ai creativita ii (g ndire, aptitudini, 
imagina ie, caracter). 

„Una dintre cele mai importante premise ale creativit ii const  în disponibilitatea de a 
relua totul de la cap t, de a considera c  nimic nu este definitiv, c  nici un proces nu este incheiat 
odat  pentru totdeauna.” (E. Landau) 
  
 BIBLIOGRAFIE: 
  Bouillerce, Brigitte, Carre - Cum sa ne dezvoltam creativitatea, Ed. Polirom, 2002; 
  Caluschi, Mariana - Grupul mic si creativitatea, Ed. Cantes, Iasi, 2001; 
  Moraru, I. - Psihologia creativitatii, Ed. Hyperion XXI, Bucuresti, 1993. 

 
 

97. STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE 
 

Prof. înv. pre c. Ro ca Ioana 
Prof. înv. pre c. Gherman Gabriela 

GPP nr 56 „Lotus” Oradea 
 

„Calitatea pedagogic  a metodei didactice presupune transformarea acesteia dintr-o cale de 
cunoaştere propus  de profesor într-o cale de înv are realizat  efectiv de preşcolar, elev în cadrul 
instruirii formale şi nonformale, cu deschideri spre educa ia permanent ”.  

Acesta este, de fapt, preocuparea actual  în leg tur  cu metodele care se aplic  în cadrul 
activit ilor organizate cu copiii preşcolari şi şcolari, anume aceea de a transforma metoda dintr-un 
instrument exclusiv al cadrului didactic într-unul al celui c ruia i se adreseaz  activitatea. 

Predarea tradi ional  în sensul în care educatoarea explic , face o demonstra ie, iar rolul 
copiilor este acela de a urm ri, nu produce înv are decât în foarte mic  m sur . Educatoarea 
trebuie s  g seasc  acele metode care s  permit  „stocarea” informa iei pentru mai mult timp, copiii 



înşişi trebuie s  organizeze ceea ce au auzit şi v zut într-un tot ordonat şi plin de semnifica ii. Dac  
copiilor nu li se ofer  ocazia discu iei, a investiga iei, a ac iunii şi eventual a pred rii, înv area nu 
are loc.  

Modernizarea şi perfec ionarea metodologiei didactice presupune sporirea caracterului activ 
al metodelor de înv mânt, adic  aplicarea acelor metode care au un pronun at caracter formativ. 
Pentru a realiza o educa ie de calitate centrat  pe copil este necesar ca activit ile de înv are s  fie 
combinate cu activit ile de cooperare, de înv are în grup şi de munc  interdependent .  

Folosirea metodelor interactive de grup în activitatea cu preşcolarii a permis  
experimentarea, c utarea noi variante pentru a spori eficien a activit ii instructiv-educative din 
gr dini , prin direct  implicare a preşcolarului şi mobilizarea efortului s u cognitiv.  

Adev rata înv are este aceea care permite transferul achizi iilor în contexte noi. Lucrul în 
echip  a oferit copiilor posibilitatea de a-şi împ rt şi p rerile, experien a, ideile, strategiile 
personale de lucru, informa iile, iar timpul de solu ionare al problemelor a fost de cele mai multe ori 
mai scurt.  

Aşadar, metodele interactive determin  solicitarea mecanismelor gândirii, ale inteligen ei, 
ale imagina iei şi creativit ii. Ele sunt totodat  mijloace prin care se formeaz  şi se dezvolt  
priceperile, deprinderile şi capacit ile copiilor, de a folosi roadele cunoaşterii transformând 
exteriorul în facilit i interioare, formându-şi caracterul şi dezvoltându-şi personalitatea. Am 
constatat c  preşcolarii s-au implicat mai mult în înv are decât în abord rile frontale sau 
individuale, au manifestat dorin a de a împ rt şi celorlal i ceea ce au experimentat.  

 
Elementele necesare pentru aplicarea eficient  a metodelor interactive în activit ile cu 

pre colarii  
 
Utilizând metode active de predare-înv are, educatoarea trebuie s  aib  în vedere c  

înv area prin cooperare nu este un scop în sine, ci un mijloc de atingere a obiectivelor prin fiecare 
membru al grupului în parte. Trebuie s  se orienteze când şi cum anume aplic  strategia înv rii 
prin cooperare: frontal – considerând toat  grupa o echip , sau împ r ind-o în grupuri mici şi 
adaptând sarcinile de instruire la caracteristicile individuale şi de afinitate ale membrilor, 
raportându-se atât la timp, cât şi la con inut.  

Construirea diferen iat  a sarcinilor de înv are trebuie s  fie realizat  cu maximum de 
profesionalism, astfel încât s  faciliteze succesul atât al sarcinii în sine, cât şi al fiec rui copil. Dup  
fiecare metod  aplicat  se pot ob ine performan e pe care copiii le percep şi-i fac responsabili în 
rezolvarea sarcinilor de lucru viitoare. Copiii în eleg şi observ  c  implicarea lor este diferit , dar 
încuraja i îşi vor cultiva dorin a de a se implica în rezolvarea sarcinilor de grup. Grupul în elege, 
prin exerci iu, s  nu-şi marginalizeze partenerii de grup, s  aib  r bdare cu ei, exersându-şi toleran a 
reciproc. Educatoarea trebuie s  ştie cum s -i motiveze pe copii atât instructiv, dar şi afectiv, s  
men in  întregului grup un tonus afectiv pozitiv, constructiv.  

Trebuie, îns , s  avem mare grij , când, cum şi ce metod  aplic m, deoarece demersurile 
didactice pe care le ini iem trebuie s  fie în concordan  cu particularit ile de vârst  şi posibilit ile 
cognitive şi practice ale copiilor. Nu orice metod  poate fi aplicat  în cadrul oric rei categorii de 
activitate sau la orice nivel de vârst .  

În alegerea metodelor pe care le vom aplica în activitate trebuie s  inem cont de tema 
activit ii, de tipul ei (de predare, consolidare, evaluare) şi de nivelul de dezvoltare intelectual  al 
copiilor. De aceea, este necesar, din partea educatoarelor, un studiu profund al acestor metode, o 
analiz  am nun it , creativitate, responsabilitate didactic  şi capacitate de adaptare şi aplicare.  

 
Tradi ional i modern în aplicarea metodelor de lucru cu copiii 
 
Realizând o analiz  succint  a metodelor utilizate în formele tradi ionale şi cele moderne de 

înv are se constat  diferen e remarcabile în ceea ce priveşte esen a utiliz rii acestora, activitatea 
copiilor şi activitatea cadrului didactic.  



Astfel în formele tradi ionale, activitatea este centrat  pe profesor (cadru didactic), el 
constituind sursa unic  de informa ii, comunicarea este unidirec ional  şi se realizeaz  prin 
transmitere de cunoştin e, evaluarea const  dintr-o simpl  reproducere, activitatea se bazeaz  pe 
impunerea autorit ii cadrului didactic şi se constat  un grad crescut de pasivitate al copiilor.  

În compara ie cu metodele tradi ionale, cele interactive sunt centrate pe copil şi pe activitate, 
au la baz  comunicarea multidirec ional , pun accent pe dezvoltarea gândirii, pe formare de 
aptitudini, deprinderi.  

Evaluarea, spre deosebire de metodele tradi ionale, este una formativ  şi încurajeaz  
participarea copiilor, ini iativa şi pune accent pe creativitate. Copiii, la activit ile organizate prin 
metode interactive, se ajut  unii pe al ii s  înve e, împ rt şindu-şi ideile, înva  cum s  înve e, se 
exprim  liber, experimenteaz . În cazul utiliz rii metodelor interactive, copiii trebuie s  asigure 
conducerea grupului, s  coordoneze comunicarea, s  stabileasc  un climat de încredere, s  ia 
decizii, s  medieze conflicte, s  fie motiva i s  ac ioneze conform cerin elor educatoarei. 

Educatoarea aranjeaz  mobilierul din grup  în mod corespunz tor, grupeaz  copiii în num r 
adecvat metodei utilizând o modalitate cât mai ingenioas  de grupare (sexul, prieteniile, diferite 
jocuri, nivelul abilit ilor într-un anumit domeniu etc.) şi stabileşte dimensiunea grupului (de la 2 la 
6 copii).  

Un pas important în desf şurarea în condi ii cât mai bune a activit ii, o constituie stabilirea 
regulilor de lucru (se vorbeşte pe rând, nu se atac  persoana ci, eventual, opinia sa, se lucreaz  în 
echip , nu se monopolizeaz  discu ia, nu rezolv  unul singur sarcina de lucru), a obiectivelor 
activit ii şi a timpului avut la dispozi ie. O sarcin  foarte important  ce revine cadrului didactic 
este aceea de a g si calea de constituire a grupului de lucru. Modalit ile sunt foarte variate şi 
indicat este ca educatoarea s  aleag  calea care va duce la formarea unor grupuri omogene în care 
s  se poat  ob ine cele mai bune rezultate.  

Grupul de lucru = un num r de persoane care comunic  între ele, destul de des, într-o 
perioad  de timp. Num rul membrilor grupului este indicat s  fie mic astfel încât fiecare membru s  
poat  comunica cu to i ceilal i direct, nu prin intermediul altora. Grupul se bazeaz  pe interrela ia 
dinamic  a cinci elemente: activit i, sentimente, norme de conduit , interac iune şi comunicare. 
Grupul se caracterizeaz  prin: coeziune (solidaritate, sentiment de ataşament, comunicare), m rime 
şi diferen e (date de rela iile de putere şi sistemul de prestigiu).  

 
Felul grupului i tehnici de constituire a acestora 
 
 Pentru bun  desf şurare a activit ii ce are la baz  aplicarea unei metode interactive, este 

foarte important  constituirea grupurilor de lucru, acestea pot fii: grupuri de studiu formale (copiii 
sunt “motorul” procesului de înv are), ei sunt antrena i în activit i intelectuale, organizeaz  
materialul, integreaz  no iunile noi în structurile conceptuale cunoscute, grupurile spontane – 
grupuri ad-hoc, pentru intervale scurte de timp şi grupuri de baz  –pe termen lung, eterogene, cu 
membri permanen i.  

Tehnici de constituire a grupurilor:  
- Grupare aleatorie (prin num rare, prin bilete, tragere la sor i, loterie, nume de flori, de 

animale, rezolvarea unui puzzle)  
- Grupare prin distribuire stratificat - constituirea grupului pe o singur  caracteristic  comun  

(stil de înv are, pasiuni comune), pe baza unui test, chestionar oral.  
- Grupuri constituite de educatoare- are o component  reprezentativ  pentru structura valoric   
- Grupuri dup  op iunea elevilor-pu in recomandat 
 
Clasificarea metodelor interactive de grup 

1. Metode de predare-înv are: 
 Predarea-înv area reciproc  
 Mozaic 
 Tehnica lotus (lotus de grup, lotus individual) 



 Stabilirea succesiunii evenimentelor 
  Bula dubl   
 Partenerul de sprjin 
 Cubul 
 Puzzle 
 Schimba perechea 
 C l toria misterioas  
 Acvariul 
 Înv area în cerc 
 Mica pubicitate 
 Harta cu figuri 
2. Metode de fixare, consolidare i evaluare; 
 Piramida i diamantul 
 Ghicitorile 
 Ciorchinele 
 Benzi desenate 
 Posterul 
 Tehnica blazonului 
 Diagrama Venn 
 Metoda piramidei 
 Jurnalul grafic 
 Turul galeriei 
 Turnirul întreb rilor 
 Analizarea i interpretarea imaginilor 
 Turnirul enun urilor 
3. Metode de creativitate: 
 Brainstormingul 
 Tehnica 6/3/5 
 Metoda Philips 6/6 
 Tehnica viselor 
4.  Metode de rezolvare de probleme: 
 Metoda-P l riu ele gânditoare 
 Studiul de caz 
 P tr ele divizate 
 Minicazurile 
 Diagrama cauz -efect 
 Explozia stelar  
 Mai multe capete la un loc 
 Interviul 
5. Metode ce cercetare în grup: 
 Proiectul 
 Reportajul 
 Investiga ia în grup 
 Experimentul 
 Explorarea interdisciplinar  
 Cercetarea mea 
 Investiga ia comun  

Noul curriculum  pentru înv mântul pre colar las  libertatea de a organiza cât mai creativ 
i personalizat actul didactic. Educatoarei îi revine sarcina de a- i alege propriul demers, 

personalizat, modern, care s  fie compatibil cu stilul didactic, cu obiectivele i con inuturile 



activit ilor. Exemplele de comportamente i capacit ile prevazute în curriculum se muleaz  
perfect pe metodele interactive de grup, pe ideea desf ur rii activit ilor sub form  integrat . 
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98. PARTITURA MI C RII 
Varga Tunde 

Kirei Gabriella 
C.S.E.I.”Bonitas”, Oradea 

 
 Metodele inovative de înv are sunt modalit i moderne de stimulare a înv rii şi 
dezvolt rii personale înc  de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizeaz  
interschimbul de idei, de experien e, de cunoştin e, asigurând perfec ionarea şi optimizarea 
demersului educa ional. 
 Aceste metode presupun o înv are prin comunicare, prin colaborare, care produce o 
confruntare de idei, opinii şi argumente, creeaz  situa ii de înv are centrate pe disponibilitatea şi 
dorin a de cooperare a copiilor, pe implicarea lor direct  şi activ , pe influen a reciproc  din 
interiorul microgrupurilor şi interac iunea social  a membrilor unui grup. În înv mântul preşcolar 
sunt utilizate o multitudine de metode moderne înso ite de tehnici specifice şi resurse materiale. În 
înv mântul rom nesc în ultimii ani au p rut mai multe metode inovatoare, multe metode au 
provenit inspirându-se dup  modele din str in tate. Toate aceste metode de înv are sunt necesare 
într-un secol unde i copilul mic e mai dezvoltat fa  de cum au fost acum 10 ani, deoarece tehnicile  
audio-vizuale ultramoderne  ne face s  schimb m i noi ca profesori, technicile i metodele de 
înv are. De asemenea din aceast  cauz , la copilul pre colar se pierd valorile reale a unor jocuri 
educative bazate pe mi care, deoarece copii stau mult deja de mic în fa a calculatorului, în fa a 
tabletelor i smartphonurilor. Pornind de la ideea lui Jenny Hewitt, precum este foarte important 
metoda mi c rii nu numai în educa ia copiilor cu diferite dizabilit i dar i la copii tipici f r  
probleme, putem afirma importan a introducerii mi c rii în activit ile zi de zi, atât ca profesor cât 
i p rinte. În Ungaria inspirându-se din asemenea idei, domnu Magyar Gabor sub îndrumarea Dr. 

Gyarmathy Éva a încercat s   fac  o corela ie între dezvoltarea mi c rii cu managementul talentului. 
Astfel de atunci metoda „Partitura mi c rii” este legat de numele lui Magyar Gabor.  
 „Partitura mi c rii”  este o metod   nou  în înv mântul pre colar. Este un joc educativ, 
completeaz  programul de activitate al copiilor în gr dini  sub supravegherea i îndrumarea 
educatoarei. Aceast  metod  ajut  copiii în dezvoltarea lor fizic , ra ional  i sufleteasc . Prin joc 
copilul are posibilitate de a fi mai degrab  un ini iator în propria sa lume, decât o persoan  
manipulat  i disciplinat . De asemenea metoda contribuie la cre terea capacit ii fizice i 
intelectuale a copiilor, la dezvoltarea lor armonioas , deoarece stimularea practic rii activit ii 
fizice este un obiectiv prioritar, iar succesul în atingerea sa este o garan ie pentru s n tatea viitoare. 
Metoda „Partitura  mi c rii” ajut  copiii s - i însu easc  u or 
 -culorile i formele geometrice 
 -orientarea spa ial , direc iile stânga- dreapta 
 -dezvoltarea abilit ilor matematice 
 -dezvoltarea abilit ilor motorice în perspectiva continuit ii 
 -dezvoltarea ritmicii muzicale 



 În practicarea metodei este tot a a de important dezvoltarea copiilor pe plan emo ional, 
însu irea de cuno tin e noi, dezvoltarea aten iei, a gândirii, dezvoltarea memoriei, cât i dezvoltarea  
armonioas  din punct de vedere fizic. Metoda nu se centreaz  strict doar pe structura spa io-
temporale a mi c rii, ci i pe rezultate vizibile dar se 
axeaz  i pe dezvoltarea personalit ii complex  a copilului 
care execut  mi c rile. De fapt e o oportunitate pentru 
copii pentru remedierea unor întârzieri minore în 
dezvoltarea copiilor, ofer  tuturor copiilor senza ia de 
succes, se poate observa o dezvoltare spectaculoas  în 
capacitatea lor de coordonare, se îmbun t e te postura lor 
corporal , rezisten a lor la efort fizic, se observ  o 
îmbun t ire în mod semnificativ privind încrederea lor în 
sine, capacitatea lor de integrarea în comunitate. Domnul 
Magyar Gabor din Ungaria în sprijinul aplic rii acestei metode a inventat i un set de instrumente, 
care se folose te în aplicare acestei metod . 

 Fiecare element a setului î i are rolul lui în 
procesul instructiv educativ i cu ajutorul imagina iei 
creatoare a educatoarelor, se poate combina la foarte 
multe activit i în gr dini . Aceste instrumente sunt 
foarte folositoare i în situa ii în care nu este în cadrul 
insitu iei o sala de sport, deoarece cu pu ine modific ri 
aplicate în grup , putem transforma locul de joac  într-o 
sal  de sport atractiv copiilor pre colari. De fapt pe o cale 
preferat  a copilului pre colar respecticv a jocului, metoda 

dezvolt  personalitatea copilului atât pe plan fizic cât i pe plan psihic. Astfel mi carea va redeveni 
o oportunitate pl cut  pentru copilul pre colar de a reintroduce mi carea i sportul în via a zi de zi 
în loc de lumea virtual  oferit  de technologiile informatice moderne. 
 Utilizarea metodei ”Partiturii mi c rii” este benefic atât în activit ile zi de zi la pre colarii 
înv mântului de mas  dar ofer  eficien , succes i pentru terapeu ii în recuperarea copiilor cu 
probleme neuro-psihice, cum ar fi autismul, ADHD, sau alte deficien e.  
 Aplicarea acestei metode cu setul de instrumente, care apar ine acestuia, o putem utiliza în 
cadrul urm toarelor situa ii concrete într-o gr dini : 

Oferirea copiilor la liber  alegere folosind acestea în mod liber, op ional astfel dezvoltând 
creativitatea, fantezia copiilor, gândirea creativ , dezvoltarea rela iilor interpersoanle prin 
jocul comun 

În cadrul activit ilor psihomotrice, în cadrul c rora prin stabilirea unei echilibru în dezvoltarea 
lor fizic  i dezvoltarea lor psihice, putem g si o harmonie echilibrat  astfel eviden iind 
accentuarea emo iilor pozitive, care este foarte important în dezvoltarea personalit ii 
complex  a copiilor pre colari. 

 În concluzie putem afirma c  acest set de instrumente împreun  cu combinarea corect  i 
variat  în func ie de scopul i obiectivele propuse anterior de educatoare, este un instrument de 
folos în asigurarea unui mediu interesant de dezvoltare complex  pentru copilul pre colar. 
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99. ROLUL GRADINI EI IN ASIGURAREA ANSELOR EGALE LA EDUCA IE 

 
Brasoveanu Ramona Emilia 
Gradinita Nr. 206, Bucuresti 

 
Gr dini a este locul cu cele mai multe zâmbete i bucurii, nu este doar un spa iu unde copiii 

se joac , se recreeaz  sau î i fac prieteni, ci, pe lâng  toate acestea este locul în care copiii înva  s  
fie creativi, s  se exprime prin intermediul culorilor i al desenelor. Gr dini a este acel loc magic, 
plin de creativitate, interesant, ce pune temelia educa iei copiilor, le dezvolt  numeroase deprinderi 
i aptitudini, l rgindu-le orizonturile cunoa terii, preg tindu-i pentru coal . 

 Epoca în care tr im este una a supervitezei, în care totul ia amploare cu dinamism precis. 
Educa ia este la rândul ei influen at  de toate acestea, informa iile trebuind s  ajung  la copii într-un 
timp mult mai scurt decât alt  dat . Dac  înainte copiii înv au s  scrie, s  citeasc , s  socoteasc  în 
clasa I, acum aceste lucruri se înva  înc  de la gr dini . 
 Aici, copiii înva  s  interac ioneze, s  creeze diverse situa ii pe care apoi s  le rezolve, î i 
fac prieteni, coopereaz  i colaboreaz  între ei, acest lucru fiind benefic pentru integrarea lor social . 
 Independen a, curajul, sinceritatea se dobândesc acum, aici, gândirea liber  i dezvoltarea 
personal  a copiilor fiind scopul acestor institu ii. 
 C tre gr dini  nu p esc doar copiii normali, s n to i din punct de vedere fizic i psihic, ci 
i cei cu dizabilit i. Aici nu vin doar copiii proveni i din familii înst rite, stabile din punct de 

vedere financiar, ci i cei ce provin din familii f r  prea multe posibilit i. Gr dini a reune te 
laolalt  atât copii ai c ror p rin i se în eleg i sunt împreun , cât i copii cu familii monoparentale. 
 Cu alte cuvinte, gr dini a trebuie s  ofere sprijinul tuturor copiilor, reducând num rul 
etichet rilor i al discrimin rilor. 
 În rândul acestor institu ii de înv mânt, foarte multe primesc i integreaz  în înv mântul 
de mas  copii rromi sau copii cu diferite deficien e, iar 30 dintre acestea desf oar  în activitatea lor, 
programe speciale de integrare a acestora, oferindu-le consilierea necesar , locuri de joac , 
posibilit i de înv are dar i c ldura sufleteasc  de care ace tia au nevoie. Odat  cu programele de 
consiliere ale copiilor, p rin ii pot beneficia i ei de acestea, ele având i rolul unei bune colabor ri 
atât cu gr dini a cât i cu proprii copii. 
 „Excluderea copiilor, tinerilor i adul ilor din oferta educa ional  general  este acum 
recunoscut  ca discriminare, care echivaleaz  cu o violare a drepturilor lor fundamentale. Legisla ia 
i acordurile interna ionale sus in punctul de vedere, conform c ruia, segregarea impus  prin 

educa ie este o violare a drepturilor fundamentale ale copiilor i tinerilor i impulsioneaz  actuala 
concep ie cu privire la incluziunea educa ional  a copiilor cu cerin e speciale (…) 
 Declara ia UNESCO de la Salamanca i cadrul de ac iune în educa ia cerine elor speciale 
(1994) adoptat  la conferin a de la Salamanca (Spania) a fost organizat  de UNESCO i de 
Ministerul Educa iei din Spania i este considerat  ca moment efectiv de lansare a viziunii educa iei 
incluzive în lume. Recomand rile i principiile cuprinse în Declara ie sunt semnificative : 
 fiecare copil are dreptul fundamental la educa ie i trebuie s  i se asigure ansa de a atinge i de 
a men ine un nivel acceptabil al înv rii ; 
 fiecare copil are particularit i, interese, abilit i i necesit i de înv are unice ; 
 sistemele educa ionale i programele de înv are, trebuie proiectate i aplicate în a a fel încât s  
se in  cont de marea diversitate a acestor particularit i i cerin e ; 
 copiii cu cerin e educa ionale speciale trebuie s  aibe acces în gr dini ele de copii, care trebuie 
s  îi accepte, organizând o educa ie centrat  pe copil, punând în lucru o pedagogie care poate 
satisface necesit ile specifice”   
 Ideea principal  ce pune bazele acestui cadru este aceea c  gr dini ele, ulterior colile, au 
menirea de a-i integra pe to i copiii, indiferent de deficien ele pe care le au, indiferent de condi ia 
social , ras  sau etnie. 
 „ Trebuie, deci, s  fie inclu i copii cu dizabilit i i copii talenta i, copii ai str zii i copii 



care muncesc, copii proveni i din zone izolate, din popula ii nomade sau care apar in minorit ilor 
lingvistice sau culturale i copii care provin din alte zone sau grupuri dezavantajate sau 
marginalizate” (p. 20) 
 Num rul mare de copii rromi care nu frecventeaz  institu iile de înv mânt se datoreaz  în 
mare parte comodit ii p rin ilor – majoritatea dintre ei stând acas  – dar i lipsei de educa ie a 
acestora i incapacitatea lor de a le insufla micu ilor dorin a i pl cerea de a merge la gr dini  sau 
coal . 

 Întotdeauna, p rin ii acestor copii acuz  felurite probleme atunci când trebuie s  î i aduc  la 
gr dini  copiii. Aceste probleme se refer  îndeosebi la lipsurile materiale sau lipsa unui loc de 
munc , p rin ii lucrând uneori ocazional i implicându-i astfel i pe copii în astfel de activit i. 
 Gr dini a i cadrele didactice trebuie s  g seasc  diverse modalit i de a atrage în gr dini e 
copii rromi. Mai întâi trebuie s  se fac  oarecum cunoscut  ideea c  ace ti copii au un alt orizont de 
cunoa tere i a teptare, ar trebui s  se cunoasc  specificul comunit ii din care ace tia provin, 
tradi iile, obiceiurile, pentru a încerca s  le insufle copiilor într-o manier  cât mai pl cut  
cuno tin ele dar i pentru a colabora cât mai bine cu p rin ii. 
 De obicei, copiii pre colari rromi, provin din familii care au probleme financiare i sociale i 
au foarte multe greut i în integrarea în colectivitate, în comunicare i comportament social. 
 Din cauza acestor probleme, cadrele didactice din gr dini  trebuie s  le acorde acestor copii 
o aten ie deosebit , s  le formeze deprinderi igienico-sanitare, sociale, de mânuire a diverselor 
instrumente de lucru specifice sau juc rii, s  îi primeasc  în colectivul clasei lor f r  a-i eticheta sau 
marginaliza, s  îi înve e s  participe cu pl cere la acestea. 
 Atunci când institu iile de înv mânt pentru pre colari, includ i integreaz  copii cu astfel 
de probleme, acestea î i propun s  îndeplineasc  mai multe obiective pentru ca micu ii s  primeasc  
acela i fel de educa ie ca i ceilal i. Printre aceste obiective s-ar putea num ra : 
 crearea unor trasee educa ionale care s  r spund  cerin elor individuale ale pre colarilor ; 
 implicarea p rin ilor pentru desf urarea optim  a activit ilor ; 
 oferirea posibilit ilor copiilor de a- i valorifica capacit ile de care dispun ; 
 sporirea anselor de integrare a copiilor cu CES sau proveni i din medii precare în via a social  ; 
 dezvoltarea spiritului de echip  i includerea acestora în diverse grupuri ; 
 atragerea copiilor rromi în educa ia pre colar , în vederea prevenirii dificult ilor de adaptare 
colar  i social , i de cunoa tere a limbii române ; 
 participarea la educa ie a copiilor rromi, mai ales a celor proveni i din medii social-familiale 
defavorizate ; 
 conceperea i dezvoltarea unor forme alternative de educa ie pentru copiii rromi care se afl  în 
situa ii speciale ; 
 dezvoltarea atitudinilor p rin ilor de etnie rrom  în ceea ce prive te coala i gr dini a ; 
 con tientizarea importan ei educa iei la vârsta pre colar  ; 
 atragerea p rin ilor în activit ile instructiv-educative din gr dini  ; 
 îmbun t irea comunic rii dintre cadrele specializate i p rin ii rromi ; 
 Atingerea acestor obiective este posibil  atunci când educatorii sunt speciali ti în educa ie, 
când se implic  i fac aceste lucruri cu mult  d ruire. 
 Formarea cadrelor didactice este un element esen ial în educarea i integrarea acestor copii. 
Acestora li se solicit  s  le dezvolte pre colarilor noi serii de abilit i, lucru ce presupune 
cunoa terea i înv area a noi metode de înv mânt. 
 Conform sistemului Bologna, curriculumul pentru formarea cadrelor didactice trebuie s  se 
bazeze pe rezultatele înv rii. Formarea i perfec ionarea cadrelor didactice reprezint  o activitate 
cu rol pedagogic, necesar  pentru îmbun t irea metodelor i strategiilor folosite la clas . 
 Printre obiectivele form rii educatorilor s-ar putea num ra : 
 dezvoltarea personal  i profesional  ; 
 actualizarea competen elor de baz  ; 
 dobândirea de noi competen e ; 



 încurajarea inova iei ; 
 ac ionarea cu promptitudine a unor priorit i pedagogice i educa ionale. 
 Pentru integrarea copiilor cu diverse dizabilit i în clasele de copii normali, educatoarea 
trebuie s  dispun  de cel pu in minimum de cuno tin e pentru a face posibil acest lucru. Integrarea 
i acordarea unei anse la educa ie unor astfel de copii presupune o bun  comunicare venit  din 

partea cadrului specializat, în elegere, r bdare, cunoa terea unor metode i strategii de comunicare 
i înv are adecvate acestor copii i nu în ultimul rând dragostea i dorin a pentru integrarea în 

societate a micu ilor. 
 În cazul copiilor defavoriza i i a copiilor rromi, educatoarele trebuie s  dispun  de 
cuno tin e în ceea ce prive te mediul de provenien  al micu ilor, s  dovedeasc  o bun  comunicare 
cu p rin ii lor, empatie i disponibilitate pentru a-i putea ajuta într-o bun  adaptare. 
 Toate aceste aspecte scot i mai mult în eviden  importantul rol pe care gr dini a îl are în 
formarea i dezvoltarea comportamentelor copiilor, în dezvoltarea deprinderilor pe care ace tia le 
dobândesc, dar mai ales adaptrii i integr rii lor în comunitate i societate. Gr dini a ofer  astfel 
posibilitatea, atât pre colarilor cât i p rin ilor de a privi cu optimism evolu ia copiilor, de a 
participa cu pl cere la activit ile propuse de institu ie, dar mai ales, de a fi parteneri pentru educa ia 
optim  i eficient  a acestor copii. 
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100. INSTRUIREA DIFEREN IAT - STRATEGIE DIDACTIC  ACTIV  
 

Prof. Înv. preşcolar BERCEA  CAMELIA 
Liceul Sanitar ,,Antim Ivireanu’’Rm.Valcea 

G.P.P. Nord 1 
,,Dac  tr iesc în încurajare,copiii înva  s  fie  încrez tori. 
Dac  tr iesc în acceptare,copiii înva  s  iubeasc . 
Dac  tr iesc în aprobare,copiii înva  s  se plac  pe sine.’’  Dorothy Law Nolte 
 

Munca cu fiecare copil permite educatoarei s  individualizeze ac iunea ei conform 
particularit ilor pe care le prezint  copilul într-un anumit moment, fie c  aceste particularit i se 
datoreaz  temperamentului sau unor defecte moştenite, fie c  sunt provocate de caren e sau greşeli 
educative survenite în mediul de unde vine copilul, fie c  sunt determinate de crize trec toare (o 
boal , absen e sau alte motive), cauze care au ca efect faptul c  la un moment dat preşcolarul 
respectiv nu se afl  la nivelul atins de dezvoltarea majorit ii copiilor sau nu posed  cunoştin ele pe 
care le au aceştia.Succesul realiz rii optime a unei instruiri diferen iate îl constituie modul în  care 
educatoare reuşeşte s  aleag , s  combine şi s  organizeze într-o ordine cronologic  ansamblul de 
metode, materiale şi mijloace în vederea atingerii anumitor obiective, deci a alegerii strategiei 
didactice celei adecvate. 

Deseori unui mod de combinare a resurselor amintite i se asociaz  un mod de abordare a 
înv rii şi pred rii un anumit mod de a ataca rezolvarea unei situa ii de instruire, de a pune copiii în 
contact cu noile cunoştin e de înv at. Exist  moduri de abordare diferite; de exemplu, analitic sau 
sintetic, intuitiv sau deductiv, creativ sau algoritmic, teoretic sau practic, interdisciplinar sau 
unidisciplinar, clasic sau modern, frontal sau individual.Alteori , un mod de abordare poate fi 
orientat spre înv area prin receptare care prin cercetare (descoperire) sau înv are prin practic , 
înv are prin joc sau stimulare, înv are prin experimentare, prin repeti ie sau imita ie. 

Munca individual  pentru instruirea diferen iat  a copiilor am realizat-o atât în cadrul 
activit ilor comune cât şi în cadrul jocurilor şi activit ilor la alegerea copiilor. Am lucrat 



individual atât cu copiii care prezint  anumite cunoştin e în preg tirea lor cât şi cu copiii care doresc 
s  cunoasc  cât mai multe lucruri. De exemplu: în procesul de predare-înv are a cunoştin elor 
despre natur  şi om am combinat metodele încât s  constituie strategii de înv are, instrumente de 
munc  ale copiilor în procesul de cunoaştere şi dobândire de noi cunoştin e. 
În predarea-înv area cunoştin elor despre natur  şi om, metodele şi procedeele didactice nu le-am 
folosit izolat ci întotdeauna integrate într-un sistem metodic. Într-o activitate devine preponderent  
o metod  sau alta, în func ie de grup , de obiectivele urm rite, de specificul con inutului temei. 

inând cont c  în activitatea investiga ie conversa ia are un rol preponderant am avut în 
vedere tehnica întreb rilor urm rind s  predomine cele care stimuleaza percep ia şi gândirea,s -l 
ajute pe copil s  determine cauzalitatea, s  sesizeze notele esen iale desprinse pe baza 
experimentelor efectuate, a compara iei cu alte lichide. Tot în cadrul acestei activit i am folosit 
problematizarea, metoda ce-i conduce pe copiii cu un nivel bun de dezvoltare la rezolvarea unei 
situa ii conflictuale între cunostin ele însuşite anterior şi noile informa ii despre fenomenul studiat 
prin adresarea unei întreb ri ce declanşeaz  curiozitatea, tendin a de c utare, de dep şire a 
obstacolelor. 

Pentru instruirea diferen iat  a preşcolarilor în activit ile de pictur , modelaj, activit i 
manuale, pe lâng  metodele folosite ca explica ia, demonstra ia, exerci iul, conversa ia, anumitor 
copii le-am dat sfaturi, sugestii, ajutor prin unele întreb ri sau prin orientarea percep iei asupra unor 
am nunte ale modelului sau a raporturilor propor ionale ori f când apel la memoria copiilor. În 
jocurile şi activit ile la alegerea copiilor, prin diferite metode si procedee am antrenat copiii pentru 
a facilita apa ia unor tr s turi volu ionale, de caracter, diferen iate la unii copii.  

De pild  am antrenat în diferite jocuri unii copii timizi; pe copii fricoşi i-am antrenat în 
jocuri care necesitau curaj,pe cei c rora procesele de inhibi ie erau slab dezvoltate i-am atras în 
roluri care f ceau apel la st pânirea de sine. Folosind conversa ia, povestirea, jocul şi un atr g tor 
material didactic am c utat s  completez cunoştin ele copiilor care au lipsit mai mult timp de la 
gr dini .De asemenea,i-am antrenat pe aceşti copii în diferite activit i şi le-am cerut s  fac  
exerci ii care angajeaz  în mod special opera iile gândirii, exerci ii de pronun ie sau de exprimare. 
Pentru reuşita unei activit i, al turi de îmbinarea metodelor şi procedeelor trebuie avut în vedere 
folosirea materialelor didactice cât mai variate, atractive şi eficiente.  

O categorie important  de mijloace de inv mânt o constituie mijloacele audio-vizuale: 
diafilme, diapozitive, retroproiectoare, prezent ri “powerpoint” etc. Mijloacele audio-vizuale 
contribuie la sporirea eficien ei pred rii cunoştin elor, dac  sunt integrate în activitate, astfel încât 
s  fie subordonate obiectivelor şi con inutului acestora, precum şi sistemului de metode şi procedee 
didactice utilizate. Desf şurând unele activit i la calculatoarele cu care este dotat  gr dini a, am 
constatat c  aceste activit i sunt foarte atractive pentru preşcolari, aceştia fiind mult mai aten i şi 
din acest motiv îşi însuşesc cunos in ele mai repede.În calitate de instrumente de ac iune sau 
purt toare de informa ie, aceste mijloace intervin direct în procesul de instruire sprijinind şi 
amplificând eforturile de predare ale educatoarei şi cele de receptare ale copiilor. 

Cu aceste materiale didactice, mijloacele de inv mânt, vor fi mai deplin valorificate în 
activitatea de zi cu zi, cu atât mai mult educatoarea va dispune de un suport mai sigur al optimiz rii 
şi perfec ion rii activit ii didactice,cu atât mai uşor va reuşi s  dep şeasc  neajunsurile 
verbalismului şi formalismului s  dispun  desf şurarea unui inv mânt activ şi corect, practic şi 
strâns legat de cerin ele vie ii. 

Din cele expuse se poate concretiza c  succesul instruirii diferen iate depinde de tactul 
pedagogic, de m iestria educatoarei în alegerea unei strategii adecvate, în alegerea şi combinarea 
metodelor, procedeelor şi mijloacelor de inv mânt încât s  realizeze cu succes obiectivele 
prev zute de program. 
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101. NOU ŞI MODERN ÎN ACTIVITATEA DIDACTIC  
 

Prof. Înv. preşcolar BADEA ALINA 
Liceul Sanitar ,,Antim Ivireanu’’Rm. Valcea 

G.P.P. Nord 1 
,,Copiii înv  ceea ce tr iesc!   
Dac  tr iesc împ r ind cu ceilal i,copiii înva  generozitatea. 
Dac  tr iesc în bun voin  i considera ie,copiii înva  respectul. 
Dac  tr iesc în prietenie,copiii înva  c  e pl cut s  tr ie ti pe lume.”  (Dorothy Law Nolte) 

 
În societatea contemporan , caracterizat  de schimb ri rapide şi de efecte imediate, educa ia 

şi înv mântul trebuie reînnoite, completate, adaptate, astfel încât s  putem vorbi despre o 
permanent  inova ie şi crea ie în activitatea didactic . 

Obiectivul şcolii ar trebui s  fie acela de a promova creativitatea ca factor cheie în 
dezvoltarea competen elor personale, antreprenoriale şi sociale, prin înv area pe tot parcursul 
vie ii, dar şi de a g si strategii moderne pentru asigurarea unei educa ii de calitate în înv mânt. 

Încurajându-i pe elevi înseamn  c  le transfer m curaj din inima noastr ,într-a lor.Putem 
spune c  recunoa tem asta ca o menire a noastr  de a-i ajuta i de a-i sus ine în timpul colii,când ei 
î i dezvolt  deprinderile i încrederea în sine,atât de necesare pentru a sta pe propriile picioare. 

Bunul mers al procesului de înv mânt şi rezultatele ob inute depind de metodele utilizate. 
Marii pedagogi au eviden iat faptul c  folosindu-se metode diferite se ob in diferen e esen iale în 
preg tirea elevilor, c  însuşirea unor noi cunoştin e sau comportamente se poate realiza  mai uşor 
sau mai greu, în func ie de metodele utilizate. 

Metodele sunt instrumente importante aflate la dispozi ia profesorului, de a c ror cunoştin e 
şi utilizare depinde eficien a muncii educative. Profesorul, cunoscând varietatea metodelor, 
particularit ile elevilor cu care lucreaz , obiectivele pe care trebuie s  le ating , trebuie s  
ac ioneze pentru a-şi valorifica pe deplin personalitatea, devenind el însuşi un creator în materie 
articulare a strategiilor, metodelor şi procedeelor didactice. 
Antrenarea permanent  a elevilor la un efort intelectual sus inut şi înarmarea acestora cu capacit i 
necesare unei activit i de înv are productiv  reprezint  modalitatea cea mai eficient  de educare a 
elevilor în spiritul unei atitudini conştiente şi active. 
Cerin a primordial  a educa iei progresiviste, cum spune Jean Piaget, este de a asigura o 
metodologie diversificat   bazat   pe  îmbinarea  activit ilor de înv are şi de munca independent , 
cu activit ile de cooperare, de înv are în grup  şi  de munca interdependent . 

Deşi înv area este eminamente o activitate proprie, inând de efortul individual depus în 
în elegerea şi conştientizarea semnifica iilor ştiin ei, nu este mai pu in adev rat ca rela iile 
interpersonale, de grup sunt un factor indispensabil apari iei şi construirii înv rii personale şi 
colective. “Înv area în grup exerseaz  capacitatea de decizie şi de ini iativ , d  o not  mai 
personal  muncii, dar şi o complementaritate mai mare aptitudinilor şi talentelor, ceea ce asigur  o 
participare mai vie, mai activ , sus inut  de foarte multe elemente de emulatie, de stimulare 
reciproc , de cooperare fructuoas .” 

Specific metodelor interactive de grup este faptul c  ele promoveaz  interac iunea dintre 
min ile participan ilor, dintre personalit ile lor, ducând la o înv are mai activ  şi cu rezultate 
evidente. Acest tip de interactivitate determin  “identificarea subiectului cu situa ia de înv are în 
care acesta este antrenat”, ceea ce duce la transformarea elevului  în st pânul propriei transform ri 
şi form ri. 



Interactivitatea presupune o înv are prin comunicare, prin colaborare, produce o 
confruntare de idei, opinii şi argumente, creeaz  situa ii de înv are centrate pe disponibilitatea şi 
dorin a de cooperare a copiilor, pe implicarea lor direct  şi activ , pe influen a reciproc  din 
interiorul microgrupurilor şi interac iunea social  a membrilor unui grup. 

Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul  de calit i şi 
disponibilit i din partea cadrului didactic: receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic, 
mobilizare, dorin  de autoperfec ionare, gândire reflexiv  şi modern , creativitate, inteligen a de a 
accepta noul şi o mare flexibilitate în concep ii. 

Uneori consider m educa ia ca o activitate în care continuitatea e mai important  decât 
schimbarea. Devine îns  evident c  tr im într-un mediu a c rui mişcare este nu numai rapid  ci şi 
imprevizibil , chiar ambigu . Nu mai ştim dac  ceea ce ni se întâmpl  este “bine” sau “r u”. Cu cât 
mediul este mai instabil şi mai complex, cu atât creşte gradul de incertitudine. 

Datorit  progresului tehnologic şi accesului sporit la cunoaştere şi la resurse ne putem 
propune şi realiza schimb ri la care, cu câtva timp în urm  nici nu ne puteam gândi. 

Trebuie, deci, s  ne modific m modul în care gândim prezentul şi viitorul educa iei pe care 
îl d m genera iei urm toare având în vedere aceste aspecte. Nu ne mai putem permite o unitate 
şcolar  “muzeu”, orientat  spre trecut, care pune accent pe cunoştin e, ci avem nevoie de o şcoal  
ce-i preg teşte pe copii pentru viitor, punând accent pe competen ele sociale şi de comunicare. 

E bine ca profesorul s  modeleze tipul de personalitate necesar societ ii cunoaşterii, 
personalitate caracterizat  prin noi dimensiuni: gândire critic , creativ , capacitate de comunicare şi 
cooperare, abilit i de rela ionare şi lucru în echip , atitudini pozitive şi adaptabilitate, 
responsabilitate şi implicare. 

Un înv mânt modern, bine conceput permite ini iativa, spontaneitatea şi creativitatea 
copiilor, dar şi dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului c p tând noi valen e, dep şind optica 
tradi ional  prin care era un furnizor de informa ii. 

În organizarea unui înv mânt centrat pe copil, profesorul devine un coparticipant al turi de 
elev la activit ile desf şurate. El înso eşte şi încadreaz  copilul pe drumul spre cunoaştere. 

Utilizarea metodelor interactive de predare – înv are în activitatea didactic  contribuie la 
îmbun t irea calit ii procesului instructiv  - educativ, având un caracter activ – participativ şi o 
real  valoare activ – formativ  asupra personalit ii elevului.  

Creierul func ioneaz  asemenea unui computer, acesta din urm  a fost proiectat şi creat  
dup  modelul de func ionare al creierului. Pentru ca un computer s  înceap  s  func ioneze trebuie 
s  ap s m butonul de pornire. În cazul în care înv toarea este „pasiv ”, butonul „pornire” al 
creierului nostru este activat. Unui computer îi este necesar pentru a fi în stare de func ionare de un 
soft adecvat pentru a interpreta datele introduse şi creierul nostru are nevoie s  fac  unele conexiuni 
cu ideile ancor  deja cunoscute. Când înv area este „pasiv ”, creierul nu face aceste leg turi. Un 
computer nu re ine informa ia procesat  decât dac  ac ion m butonul „salvare”. Creierul nostru 
trebuie s  testeze informa ia sau s  o explice altcuiva pentru a o stoca. 

Prezentarea poate  face o impresie imediat  asupra creierului, dar în absen a unei memorii 
excep ionale, elevii nu pot re ine prea mult pentru perioada urm toare. Un profesor, oricât de 
str lucit orator ar fi, nu se poate substitui creierelor elevilor şi deci nu poate face activitatea care se 
desf şoar  individual în mintea fiec ruia. 

Elevii înşişi trebuie s  organizeze ceea ce au auzit şi v zut într-un tot ordonat şi plin de 
semnifica ii. Dac  elevilor nu li se ofer  ocazia discu iei, a investiga iei, a ac iunii şi eventual a 
pred rii, înv area nu are loc. 
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102. DEZVOLTAREA CREATIVIT II PRIN ACTIVIT ILE EXTRACURRICULARE 

 
Vasilescu Mihaela 

Liceul Sanitar “Antim Ivireanu” – GPP Nord 1, Râmnicu Vâlcea 
 

  „Un popor nu tr ieşte numai din ce moşteneşte, ci şi din ce adaug  pe fiecare zi în sufletul 
lui.”  (folclor)                                                              

Curiozitatea, dorin a de a realiza ceva mai deosebit decât colegii le creeaz  copiilor un 
puternic motiv de a fi creativi, pentru a aduce noutate în ceea ce au realizat. Vârsta preşcolarit ii 
este vârsta imagina iei, a fanteziei şi jocului, în care copilul are posibilitatea de a-şi exterioriza 
sentimentele şi tr irile în mod imaginativ-
creativ. 

Pentru a sprijini interesul copiilor fa  
de alte medii de via  şi pentru a-i ajuta s -şi 
îmbog easc  reprezent rile despre dinozauri 
am organizat o activitate nonformal  la o 
expozi ie de dinozauri la Romexpo, în 
Bucureşti. 

Înso i i de ghizi special preg ti i pentru 
a da explica ii despre fiecare dintre dinozauri –
pe unii i-am putut vedea de aproape, pe al ii i-
am putut atinge am putut înv a o sumedenie de 
lucruri interesante atât despre ei cât şi despre 
“lumea de atunci”… din Zilele Dinozaurilor!  

Expozi ia "XXL Dino Expo" ne-a 
prezentat replici în m rime naturala ale celor 
mai mari animale de pe planet  confec ionate 
din materiale speciale, precum latex şi fibr  de 
sticl . Cele mai impresionante creaturi ale 
colec iei au fost dinozaurii din speciile 
Tyrannosaurus Rex, Saltasaurus şi Diplodocus. Unele creaturi se mişcau şi scoteau sunete. 

 Arcul peste timp a fost o experien  de neuitat, atât pentru copii – care au putut g si fosile în 
zona de joac  – cât şi pentru 
adul i! Cu to ii am fost 
impresiona i de solu iile 
tehnologice robotizate g site 
pentru a da “via ”, din nou, unor 
animale care au, înc , foarte multe 
lucruri s  ne spun …  

La vârsta preşcolar  
copilul are tendin a de a se 
exprima în lucr rile lui, bazându-
se pe experien a personal . De 
aceea dup  ce am vizitat expozitia 
am organizat un centru de art  în 
care copiii au putut s  se exprime 
liber, desenând ceea ce i-a 
impresionat cel mai mult.  

 
 
 



 

 
 
 Aceast gen de activit i aduc contribu ie la îmbog irea vie ii lor afective, copiii încercând 

un sentiment de bucurie atunci când reuşesc s  descopere atât de uşor lucruri interesante, 
spectaculoase pentru ei, aspectul acesta dându-le încredere în for ele proprii şi dezvoltându-se tot 
mai mult gândirea creatoare. 

Dezvoltarea creativit ii şi capacit ii de inovare a copiilor de vârst  preşcolar  este posibil  
şi uşor de realizat prin vizite la expozi ii, muzee, gr dini zoologice etc. 

Vizita la expozi ie a fost o inspira ie pentru proiectul de Paşti pe care l-a organizat gr dini a 
noastr , copiii, ajuta i de c tre mine, au realizat ou  uriaşe din care ieşau puişori, o floare care a fost 
creat  pe un ou gigant, un future, etc. 

 

 
 

    



 
 

103. UTILIZAREA  STRATEGIILOR  INTERACTIVE   
ÎN ACTIVIT ILE DIN GR DINI  

 
Profesor inv mânt preşcolar Ciurescu Mihaela 

Gradini a cu p.p. nr.2 Bârlad 
 

În accep iunea modern , metodele de înv mânt reprezint  modalit i de ac iune, 
instrumente, cu ajutorul c rora copiii, sub îndrumarea educatorului, îşi însuşesc cunoştin e, îşi 
formeaz  şi dezvolt  priceperi si deprinderi intelectuale si practice, aptitudini si atitudini.  Acestea 
sunt: metodele tradi ionale si metodele moderne. 

Metodele interactive de grup reprezint  o noutate, o schimbare, un nou început, o alt  
abordare a con inuturilor educative prin care se rezolv  mult mai facil problemele de rela ionare, de 
comunicare, de responsabilizare, de înva are reciproc . Aceste metode, prin noutatea si 
atractivitatea lor,  stimuleaz  copii, îi motiveaz  pentru activitatea de înv are, reduce stresul tr it de 
educatoare şi copii într-o activitate tradi ional . Preşcolarii descoper  o noua experien  
interrela ionând în grupuri de înv are activ ; ei studiaz , investigheaz  şi cap t  încredere in 
capacit ile individuale şi în cele ale grupului.  

Activizarea reprezint  un proces complex, sistematic şi dinamic, care angajeaz  întregul 
poten ial psiho-fizic al subiec ilor cunoaşterii. Prin activizare se urm reşte realizarea unei înv ri şi 
form ri active şi interactive, în care cel care înva  s  se implice efectiv, intens, profund şi deplin, 
cu toate dimensiunile personalit ii sale – intelectual , fizic  şi afectiv-voli ional .  
Interactivitatea presupune o înv are prin comunicare, prin colaborare, produce o confruntare de 
idei, opinii şi argumente, creeaz  situa ii de înv are centrate pe disponibilitatea şi dorin a de 
cooperare a copiilor, pe implicarea lor direct  şi activ , pe influen a reciproc  din interiorul 
microgrupurilor şi interac iunea social  a membrilor unui grup. 

În continuare voi prezenta câteva metode moderne pe care le-am folosit în procesul 
instructiv educativ în func ie de obiectivele urm rite la fiecare activitate. 
Bula dubl  - este o metod  de predare-înv are, uşor de aplicat, care grupeaz  asem n rile şi 
deosebirile dintre dou  obiecte, fenomene, idei, concepte etc.. Ea este reprezentat  grafic din dou  
cercuri mari în care se aşeaz  câte o imagine care denumeşte subiectul abordat. De cele dou  cercuri 
mari se afl  rela ionate prin linii alte cercuri mici situate între cercurile mari în care se specific  
asem n rile, iar în cercurile exterioare se specific  caracteristicile fiec rui termen, particularit ile 
sau deosebirile. 
Schimb  perechea este o alt  metod  interactiv  pe care am folosit-o în activit ile cu preşcolarii. 
Aceast  metod  are ca obiectiv stimularea comunic rii şi rezolvarea de probleme prin lucru în 
pereche. Metoda ,,Schimb  perechea,, am folosit-o în activit i de observare, activit i de 
convorbire, activit i practice, etc.  
Brainstormingul,  în traducere direct  ,,furtun  în creier, sau ,,asalt de idei,, este o metod  pe care 
am folosit-o pentru a ajuta copiii s  emit  cât mai multe idei pentru solu ionarea unor probleme, 
f r  a critica solu iile g site. Aceast  metod  am utilizat-o frecvent în activit ile de dezvoltare a 
limbajului pentru a da frâu liber imagina iei copiilor şi a le dezvolta capacit ile creatoare. Cu 
rezultate bune am folosit brainstormingul în cadrul povestirilor create dup  un tablou, sau un şir de 
ilustra ii, în lecturile dup  imagini, convorbiri şi jocuri didactice. 
Explozia stelar  este o alt  metod  pe care am folosit-o în procesul instructiv educativ. Este o 
metod  de stimulare a creativit ii şi o modalitate de relaxare a copiilor. Ea se bazeaz  pe 
formularea de întreb ri pentru rezolvarea de probleme.  
Diagrama Venn este o metod  interactiv , de fixare, consolidare şi evaluare a cunoştin elor. 
Aceast  metod  are o larg  aplicabilitate şi am folosit-o cu succes în activit ile de observare, 
povestiri, convorbiri, jocuri didactice, etc.. Diagrama Venn este format  din 2 cercuri care se 
suprapun par ial. În spa iul care intersecteaz  cele dou  cercuri am aşezat, desenate sau scrise, 



asem n rile dintre dou  obiecte, idei, concepte, iar în cele dou  cercuri am aşezat aspectele 
specifice ale acestora. Pentru fixarea şi evaluarea cunoştin elor copiilor, am folosit aceasta  
     Din multitudinea de metode interactive, am prezentat pe scurt doar câteva pe care le-am 
aplicat la grup , metode prin care noul si c utarea de idei confer  activit ii ”un mister didactic” în 
care copilul e participant activ la propria formare.Pe lâng  metodele interactive prezentate mai sus, 
cu rezultate bune am mai folosit şi alte metode cum sunt: metoda cubului, turul galeriei, ciorchinele, 
tehnica blazonului, p l riu ele gânditoare, studiu de caz etc.. 

„C l torie în anotimpul toamna” o activitate de evaluare din domeniul tiin  a încercat s  
îmbine metoda „C l torie misterioas “ cu „Ciorchinele”şi s  le adapteze nivelului preşcolar, mai 
precis grupei mari. Activitatea a constat în parcurgerea unui traseu aplicativ în care echipele aveau 
de rezolvat probleme de orientare spa ial  ce implicau cunoaşterea regulilor elementare de circula ie 
rutier . Grupa de preşcolari a avut ca sarcin  de lucru ( se adreseaz  frontal): „G si i cât mai multe 
idei, cuvinte şi imagini despre anotimpul toamna. Alege i imaginile care se potrivesc anotimpului şi 
aşeza i-le în jurul cuvântului scris pe panou” .Pe un panou mare s-a  scris cuvântul TOAMNA. 
Lâng  cuvânt se poate lipi o imagine de toamn  sugestiv . Se pun la dispozi ia copiilor jetoane, 
imagini de toamn  cu fructe de toamn ,legume,peisaje, decupaje, texte literare- poezii , ghicitori, 
cântece de toamn , decupaje din reviste, albume, fotografii.  

Copiii vor selecta imaginile referitoare la anotimpul toamna şi le vor lipi în jurul cuvântului 
scris pe panou. Dup  ce se vor epuiza toate ideile, toate cunoştin ele copiilor despre toamn , 
educatoarea împreun  cu aceştia va uni cuvintele şi imaginile, stabilind leg turile, conexiunile 
dintre ele.La sfârşitul activit ii, educatoarea face sinteza final , structureaz  ciorchinele, grupând 
logic informa iile, ideile, cunoştin ele copiilor. Poate face complet ri, poate aduce 
corecturi.Beneficiile metodei sunt c  se poate combina cu alte metode şi procedee; poate fi 
introdus  în diferite etape ale unei activit i; este foarte potrivit  în cadrul unui proiect tematic 
pentru reactualizarea şi sintetizarea cunoştin elor copiilor despre un subiect, precum şi o ordonare a 
informa iilor;permite completarea cunoştin elor cu altele noi despre o anumit   tem ;copiii gândesc, 
r spund la întreb ri, coopereaz , comunic , fac asocieri, fac conexiuni, argumenteaz , completeaz ; 
metoda stimuleaz  şi încurajeaz  contribu ia personal ; 

Concluzia la care am ajuns în urma activiz rii copiilor este c   utilizarea metodelor 
interactive ofer  un sprijin real educatoarei în demersul s u didactic şi ne ajut , ne determin , copil 
şi dasc l, deopotriv , s  descoperim valoarea, frumuse ea şi diversitatea interac iunii, rela ion rii şi 
cooper rii, s  ne promov m ideile, s  respect m opinia celuilalt şi s  ne implic m profund şi activ 
în construirea personalit ii proprii. 
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104. ACTIVIT I MODERNE 
PENTRU PRE COLARII CU DIFICULT I DE ÎNV ARE 

 
Prof. Amza Oana 

Gr dini a cu P.P. Nr. 7, Drobeta Turnu Severin 
 

În calitate de educatori, putem îndeplini majoritatea nevoilor şi dificult ilor de înv are când 
lu m în considerare urm toarele principii de baz : performan a pre colarilor este rezultatul 
interac iunii  dintre ei şi mediul şcolar propriu-zis, iar noi  putem s  ne conform m în mod 



satisf c tor la aceste  nevoi  dup  ce am analizat nevoile de înv are ale fiec rui copil şi cerin ele 
mediului instructiv-educativ.  

Cercet torii americani au sugerat o strategie  în mai multe etape – şapte – care s  in  cont de 
adaptarea profesorilor la diversele nevoi de înv are:  

1. Identificarea cerin elor curriculare, instructiv-educative şi ale mediului grupei respective; 
2. Observarea şi consemnarea punctelor tari şi nevoilor specifice fiec rui copil; 
3. Verificarea zonelor poten iale de succes pentru fiecare pre colar; 
4. C utarea poten ialelor probleme corespunz toare fiec rui pre colar; 
5. Utilizarea informa iei acumulate pentru a reflecta asupra procesului de adaptare la fiecare 

pre colar; 
6. Decizia în leg tur  cu ce adapt ri s  se implementeze; 
7. Evaluarea progresului pre colarilor. 

Trebuie s  p str m aceste adapt ri ale con inuturilor cât mai simple şi clare . Unele dintre ele pot 
necesita un ajutor specializat , ale unor cadre de educa ie special .  

La un nivel general, putem folosi urm toarele tehnici pentru a îndeplini diversele nevoi de 
înv are: 

 S  asociem activitatea în clas  cu abilit i şi experien e reale, autentice ale pre colarilor. 
 S  ne limit m aştept rile la dou  – trei concepte pentru fiecare unitate de înv are. 
 S  evalu m proiecte mai degrab  decât administrarea de teste tradi ionale. 
 Utiliz m atuurile copiilor în clas . 
 Folosim instruc iuni concise, orale şi scrise. 
 Folosim r spunsuri scurte mai degrab  decât eseuri lungi. 
 Realiz m activit i în cadrul unor grupuri mici. 
 Întrebuin m tehnici vizuale pentru ilustrarea conceptelor : diagrame care s  ilustreze rela ia 

între elemente, brainstorming în jurul unui concept de baz  , simplific m vocabularul. 
 Abord m lec ia prin inteligen ele multiple. 
 Întotdeauna furniz m copiilor un model pentru realizarea fiec rui obiectiv. 
Tehnici specifice diferitelor dificult i de înv are: 

Dificult i de citire: 
 Organiz m activit i de citire în perechi 
 Utiliz m activit i de înv are în perechi; pre colarii se ajut  reciproc. 
 Întrebuin m materiale audio, video, jocuri pe calculator. 
 Le permitem copiilor s  verbalizeze cu voce tare, dar în linişte: sub-vocalizare. 
 Îi încuraj m pe pre colari s -şi pun  propriile lor întreb ri. 
 Parafraz m sau recapitul m puncte cheie din activitate sau îi punem pe copii s  realizeze 

aceste activit i. 
 Realiz m un aranjament secven ial al punctelor cheie. 
 Identific m ideile principale. 
 Identific m întreb ri principale pentru text : Cine?, Ce?, Când?, Unde?, De ce ?.  
 Realiz m pentru elevi o previzualizare a diferitelor unit i. 
 Folosim suport vizual cât mai variat. 
 Apel m la activit i care s  se desf şoare înaintea sau dup  un text citit pentru a preda sau 

consolida idei principale . 
 Permitem o citire în gând, silen ioas  . 
 Realiz m o conversa ie anterioar  unui text, utilizând vocabular sau concepte noi . 

Dificult i de scriere(la elevi): 
 Elevii îşi dicteaz  idei în perechi . 
 D m teme cât mai scurte , mai degrab  liste decât propozi ii . 
 Folosim un CD-player pentru a dicta un text . 
 Utiliz m o reprezentare vizual  a ideilor . 



 Permitem activit i de scriere în colaborare . 
 Întotdeauna furniz m un model pentru textele de scris . 
 Evalu m con inutul, f r  a penaliza erori de gramatic  sau punctua ie . 
 Folosim diferite tipuri de hârtie, putem permite şi scrierea la calculator . 

Dificult i de comunicare oral  : 
 D m începuturi de propozi ii, fraze . 
 Permitem un timp de r spuns mai lung pentru procesare adecvat  . 
 Folosim activit i de citire sau vorbire în cor. 
 Realiz m activit i de vorbire în perechi . 
 Întrebuin m muzic  în lec ii. 

Dificult i în în elegerea conceptelor noi: 
 Corel m înv area precedent  cu informa ii noi. 
 Pred m conceptele noi anterior unui text. 
 Folosim modalit i multiple de înv are a aceluiaşi material: vizuale, auditive, tactile . 
 Oferim exerci ii adecvate de repetare, consolidare, recapitulare. 
 Folosim înv area în colaborare, în perechi sau în grupuri. 
 Îng duim copiilor s -şi stabileasc  scopuri personale. 
 Apel m la inteligen ele multiple. 
  Facem sugestii, oferim stimuli. 

Dificult i în stocarea şi amintirea informa iilor: 
 Folosim modalit i multiple: vizuale, auditive, tactile pentru a preda acelaşi concept. 
 Pred m vocabular în context. 
 Folosim o repetare frecvent  a conceptelor cheie. 
 Indic m rela ia între concepte prin grafice, diagrame. 
 Folosim procedee mnemonice de re inere a informa iilor. 
 Utiliz m culori diferite pentru eviden ierea informa iei de baz . 
 Folosim liste, pictograme, ritm, muzic  şi mişcare. 

Dificult i cu abilit ile motorii, mobilitate, postur , manipulare de materiale: 
 Folosim modele concrete, exemple. 
 Permitem diferite posturi şi timp adecvat. 
 Conştientiz m impactul aranjamentului din clas  precum şi a pozi ion rii fizice a elevilor. 
 Folosim stimuli fizici. 
 Men inem to i participan ii la acelaşi nivel vizual în timpul unor discu ii în grup. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
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105. ABORDAREA INTEGRAT  A CON INUTURILOR ÎN CONTEXTUL APLIC RII 
NOULUI CURRICULUM LA NIVELUL ÎNV MÂNTULUI PREŞCOLAR 

 
Prof. Preşc. Diaconu Cornelia 

Gr.  Cu P.P.Nr. 18. Vaslui 
 

Educa ia este o ac iune ce se exercit  asupra personalit ii umane, permanent. 
Desf şurarea proesului de înv mânt implic  folosirea unor instrumente de lucru adecvate cu 
ajutorul c rora se inf ptuiesc finalit ile educa ionale. 
 Strategia didactic  semnific  modalit i de abordare a pred rii, înv rii şi evalu rii printr-o 
contribu ie optim  a metodelor,  mijloacelor şi tehnicilor de instruire, precum şi a formelor de 



organizare, prin care s  se poat  înf ptui obiectivele, finalit ile stabilita la parametri superiori de 
performan . 

În societatea contemporan  sunt de neconceput izolarea şi izola ionismul. Interrela iile sunt 
o necesitate obiectiv , un mod de existen , de suprave uire. 

Asemenea realit i angajeaz  educa ia, înv mântul în cultivarea în rândul copiilor a unor 
astfel de capacit i, atitudini şi comportamente, care s  faciliteze integrarea, cooperarea şi 
comunicarea. Ceea ce impune formularea cu toat  aten ia a unor obiective comportamentale clare, 
asigurarea unor activit i de înv are şi con inuturi adecvate, precum şi a unei tehnologii didactice 
activizante care s  pun  copiii în situa ia nu numai de a cunoaşte, ci şi de a exersa, de a practica tot 
ce implic  asemenea capacit i. 

Iat  un termen nou adus în aten ia cadrelor didactice – integrarea – care este o manier  de 
organizare oarecum similar  cu interdisciplinaritatea, în sensul c  obiectivele înv rii au ca 
referin  NU o categorie de activitate, CI o tematic  unitar , comun  mai multor categorii de 
activit i. În nici un caz îns  nu trebuie confundate cele dou  concepte, integrarea fiind considerat  
o metod  care rupe hotarele între categoriile de activit i şi grupeaz  cunoaşterea în func ie de tema 
propus . 

Activit ile integrate presupun un scenariu unitar, şi de cele mai multe ori ciclic în care tema 
se las  investigat  cu mijloacele diferitelor ştiin e; con inuturile au un subiect comun şi obiectivele 
propuse se realizeaz  prin diferite forme de activitate. 
Integralitatea presupune scenarii zilnice ce reunesc activit i comune şi la alegere sau scenarii în 
care se reg sesc fragmente de activit i dintr-o s pt mân , cu generice de zi. Practic, activitatea 
unei zile se deruleaz  ca o poveste integrând, legând toate activit ile din ziua respectiv . 

Folosirea unor astfel de activit i aduce beneficii reale pentru preşcolari , aceştia trebuind s  
înve e într-o manier  aparte, cea integrat , fiecare etap  fiind legat  de cea precedent . Copiii 
parcurg uşor, mai mult sub form  de joc con inuturile propuse. 

Acest tip de activitate are, de fapt, şi alte caracteristici datorit  c rora ni se recomand  ca o 
activitate deosebit de util , precum: 
- educatoarea se desprinde de stilul de lucru fragmentat; 
- accentul cade pe activitatea de grup şi nu pe cea cu întreaga grup ; 
-abordarea realit ii se face printr-un demers global; 
-las  mai mult  libertate de exprimare şi ac iune atât pentru copil, cât şi pentru educatoare; 
-copiii se implic  atât efectiv, cât şi afectiv, prin antrenarea unor resurse variate. 
 Când ne proiect m activitatea zilnic  s  avem la baz  parcurgerea urm torului set de 
întreb ri: 
a) În ce scop voi face? R spunsul ne trimite la obiective. 
b) Ce voi face? – C utarea, selectarea con inuturilor. 
c) Cu ce voi face? – Resursele umane, materiale. 
d) Cum voi face? – determinarea activit ilor de înv are şi a scopului. 
e) Cât s-a realizat? – Stabilirea instrumentelor de evaluare. 
 Vom avea în vedere  rolul specific pe care îl au cei doi agenti umani, cpilul şi cadrul 
didactic, modul în care aceştia îşi îndeplinesc, fiecare în parte, rolul în cele trei dimensiuni ale 
procesului de înv mânt: predare-înv are-evaluare. Vom acorda prioritate rolului copilului, 
considerând c  aceste este beneficiarul principal al procesului didactic. Din aceast  perspectiv , 
dac  în orientarea tradi ional  elevul avea rolul doar de a urm ri şi de a accepta pasiv expunerea, 
povestirea, prelegerea, explica ia profesorului, în orientarea modern , elevii sunt puşi în situa ia de 
a-şi axprima puncte de vedere proprii, de a realiza schimburi de idei între ei înşişi, de a coopera în 
rezolvarea problemelor şi a sarcinilor de înv are, devenind participan i activi în actul înv rii. 
Cadrul didactic „faciliteaz  şi modeleaz ” înv area; el ajut  copiii s  în eleag  şi s  explice 
punctele de vedere proprii; el devine un „partener” în înv are. 

Cum vom reuşi s  înbun t im calitatea educa iei la vârste timpurii, pentru a putea r spunde 
exigen elor copilului de ast zi? 



 Primul pas îl facem în direc ia educatoarei, privit  ca agent al reformei. În acest sens, putem 
spune c  educatoarea, acceptând ideea de schimbare şi adaptându-se cu p rin ilor acestuia şi chiar al 
colegilor. 
 Al doilea pas îl facem în direc ia metodelor de predare şi a rolului educatoarei în procesul 
didactic. 
 Ultimul pas ne conduce spre gândirea şi poten area valen elor formative ale ale mediului 
educa ional în care se mişc  copilul. El con ine permanent ceva nou, interesant din care copilul 
poate înv a. Educatoarea este cea care creeaz  mediul educa ional favorabil înv rii în sala de 
grup  şi ea îns şi este parte integrat  a acestuia. 
 Înv area prin  cooperare dezvolt  respectul pentru divesitate, capacitatea de empatie, 
abilit ile sociale. Ea are loc atunci când copiii lucreaz  împreun . Uneori în perechi, alteori în 
grupuri mici, pentru a rezolva una şi aceeaşi problem , pentru a explora o tem  nou  sau a crea idei 
noi, combina ii noi sau chiar inova ii autentice. Între înv area prin colaborare şi cea prin cooperare 
exist  câteva diferen e, cea mai important  constând în faptul c  în cazul înv rii prin colaborare 
accentul cade pe procesul înv rii, iar in cazul celei prin cooperare procesul şi produsul sunt în 
egal  m sur  importante. Orientarea c tre realizarea unui produs ca rezultat al procesului de 
înv are atrege dup  sine dezvoltarea gândirii orientate c tre scop şi a sentimentului de 
responsabilitate individual  şi colectiv . 
  Modernizarea  continuu  a procesului instructiv-educativ, impune ca strategiile aplicate s  
fie cât mai riguros selectate, cât mai riguros aplicate şi într-o form  accesibil , novatoare. Prin 
folosirea diversificat  a metodelor, educatoarea urm reşte eludarea monotoniei, plictisului, rutinei, 
deschizând în sufletul copilului dorin a de înv are într-un mod eficient şi creativ. 
 Înv area activ  are la baz  implicarea copilului în procesul de înv mânt transformându-l 
într-un coparticipant la propria instruire şi educare. Prin accentuarea caracterului formativ educativ 
a tuturor strategiilor se contribuie la dezvoltarea capacit ii   de a investiga, de a c uta solu ii 
situa iilor problem .             
 În întreaga activitate, jocul domin  ca form  de activitate şi metod  de educare la care se 
adug  şi alte forme ale activit ii umane: înv are, munc  deşi în ponderi diferite de a adul ilor. 
 Ele se vor realiza fie sub forma activit ilor traditionale, când presupun cunoştin e dintr-un 
singur domeniu, fie sub forma activit ilor integrate, care presupun cunoştin e din mai mule 
domenii (f r  grani e). 
 Mai trebuie s  nu lipseasc : tratarea diferen iat  şi individualizat  a copiilor, participarea 
efectiv  a copiilor prin trezirea interesului pentru o tem , riscul verbalismului în detrimentul 
activiz rii copiilor, abunden a materialelor didactice, tr irile de nereuşit , insucces ale copiilor în 
fa a unei sarcini neadecvate posibilit ilor lor. 

Toate converg spre finalitatea înv mântului preşcolar, preg tirea copilului pentru o 
integrare activ  în via a şcolar  stimularea independen ei şi libert ii de manifestare, educa ia 
timpurie a acestuia pentru integrare social  şi afirmare personal . 

Metodele noi, interactive, se bazeaz  pe cooperarea dintre copii în timpul unei activit i. Ei 
trebuie s  rela ioneze unii cu al ii astfel încât responsabilitatea individual  s  devin  presupozi ia 
major  a succesului. 
Iat  câteva dintre strategiile interactive folosite in ctivitatile cu prescolarii : 
 Însuşi metoda „Proiectului tematic”, prin activit i integrate este o strategie didactic  
flexibil , complex  şi actual . Aceast  metod  presupune angrenarea mai multor resurse umane ( 
copii, p rin i, bunici, educatoare, specialişti) a c ror efort conjugat duce la realizarea în fapt a 
proiectului. Se aduce din timp la cunoştin a factorilor implica i tema proiectului prin „scrisoari de 
inten ie”. Se strâng materialele necesare ( produse, materiale refolosibile, c r i, reviste pliante 
atlase), se fac plimb ri, drume ii, vizite pentru realizarea obiectivelor propuse, descoperiri la fa a 
locului , iar finalitatea se materializeaz  în fotografii, albume expozi ii, dramatiz ri, spectacole cu 
participarea şi implicarea direct  a tuturor resurselor umane men ionate. Alte metode 
active:„Scaunul intervievatului”;  
“Lucrul în perechi”, “Ciorchinele”, “Cubul”, “Turul galeriei”, etc. 



În afar  de multitudinea de metode pe care le putem folosi în activit i, la reuşita activit ii 
contribuie şi mijloacele didactice: radio-casetofon şi CD-uri, DVD, TV. Calculatorul, 
retroproiectorul etc al turi de „ofertele”noastre de materiale diverse plasate la ariile de stimulare în 
func ie de tema de parcurs. Materialele folosite trebuie s  fie sigure, suficiente, schimbate periodic 
pentru a oferi noi experien e copiilor. 

Gr dini a se adapteaz  cerin elor noilor educa ii prin abordarea cu succes a unor metode 
inovatoare de organizare şi desf şurare a activit ilor, înbinându-le, în acelşi timp, în mod armonios 
cu metodele tradi ionale, f r  de care procesul instructiv-educativ ar risca s  piard  din con inut, din 
informa ii, mergând pân  la riscul de a nu atinge obiectivele şi temele prev zute în program . 
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106. EDUCA IE MORAL  – “BANUL MUNCIT” 
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"Copii zilelor noastre sunt, aşa cum ne-am dorit, deştep i şi dezinvol i, curioşi şi 

emancipa i, plini de energie şi personalitate. nu exist  copii buni sau r i, exist  copii educabili iar 
noi avem şansa de a modela personalitatea lor, de a le canaliza energiile şi poten ialul spre ceea ce 
e bun, frumos şi curat în acest  lume. (Eugenia Claudia Goga "Managementul clasei- Intre rutin  
şi provocare”, Revista de Pedagogie Nr. 58|2010). 
 
 Rolul educa iei este acela de a mijloci deschiderea spre lumea valorilor, de a forma atitudini 
de receptare şi pre uire, care prin conservarea şi transmiterea constant  a valorilor culturale pune 
bazele culturii personale. 
 Valorile noastre morale sunt un set de politici şi priorit i personale care servesc la procesul 
de luare a deciziilor, sunt propriile credin e referitoare la ce este esen ial în via , care impun un 
anumit comportament raportat la un ideal uman. Valorile morale se predau prin puterea exemplului 
de la o genera ie la alta. În acest sens atât educatorul cât şi p rintele construiesc experien e pozitive 
prin intermediul c rora s  se formeze conştiin a moral  şi implicit conduita moral . Confuzia se 
creeaz  atunci când nu se d  valoarea cuvenit  faptei... 
 Dac  dori i s  v  întelege i copilul ce simte, ce tr iri are amin iti-v  propria copilarie ce 
sentimente, cu puternic  tr ire interna, v  încercau atunci când erati certa i pe nedrept sau nu era i 
crezu i atunci când realiza i ceva cu efortul personal. 
"Nu ai facut tu singur avionul sigur te-a ajutat careva sau chiar i l-a f cut..." 
 Un astfel de exemplu analizat prin suflet de copil poate devasta modelul drept şi echilibrat al 
p rintelui transformandu-l întru-un om care nu iubeşte dreptatea. Apoi poate trezii în mintea 
copilului o serie de afirma ii trecute, care s -i bulverseze pozi ia vis-a-vis de sine şi poate pica în 
extrema negativ  "dac  tot nu sunt crezut..." atunci apare minciuna care este un semn c  omul este 
nemul umit de ceea ce este sau are. 
 Pentru a în elege mai bine cât este de valoroas  şi intens  fapta bun  "murdarit " cu 
neîncrederea v  propun o trecere prin înv tura poveştii "Banul muncit" de Alexandru Mitru din 
care au de înv at atât copiii cât şi p rin ii. 



 Povestea începe aşa: "Tr ia odat  un om harnic...." far  prea multe detalii de început, autorul 
ne spune c  pe omul harnic îl chema Petcu, iar acesta avea un fiu care nu îi prea sem na în 
harnicie... aşa c  omul îl "încurajez " amenin tor ca de a doua zi s  mearg  la munc , iar acas  nu 
are ce c uta f r  un galben.  
 Copilul nu a luat în serios amenin area tatalui, iar dup  o zi în care s-a pref cut mai mult c  
munceşte a cerut mamei un galben cu care s-a prezentat in fa a tatalui spunând: 

"- Iat  tat  banul muncit!" P rintele a luat banul şi l-a aruncat în foc spunând: 
"- sta nu este ban câştigat de tine..."  

 Iliu , c ci aşa se numea b iatul a devenit trist c  îşi nec jise b trânul tat , aşa c  s-a apucat 
serios de munc , iar la sfârşitul lunii se întoarce acas  mândru ar tând tatalui un galben cu zim ii 
noi. Tatal îl cânt rii în palm  iar apoi îl azvârle în foc. 
Atunci reac ia b iatului a fost urm toarea: 

"- Nu, tata, începu s  strige Iliu , nu-l arunca! E galben muncit." şi se repede cu mâinile în 
foc s -l scoat  cât mai repede, se arde, dar scoate galbenul. Atunci fa a b trânului tat  se lumineaz  
de bucurie şi-i spune b iatului: 

"- Vezi, Iliu ? Aşa este banul muncit. Il pre uieşti cu adev rat!"  
 Aceasta poveste poate s  fie o lec ie atât pentru copil care înva  cât este de valoroas  
r splata muncii lui, dar şi pentru p rinte a c rui vigilen  trebuie s  ramân  crescut  în aprecierea 
corecta şi descoperirea în eleapt  a adevarului. Nu trebuie sa ne înşel m cu stereotipii\preconcep ii 
de genul "este înc  mic", "are timp destul s  muncesc " "nu putea face singur asta" si multe alte 
replici ispititoare. Copilul are nevoie ca noi s  ştim atunci când minte şi atunci când spune adev rul, 
astfel el este orientat corect pe drumul drept al vie ii. 
 În concluzie, dac  dorim s  r mânem modele f r  de pat  în ochii copilului nostru este 
necesar s  fin chibzui i în afirma ii s  fim transparen i şi comnicativi şi în orice moment s  putem s  
cunoaştem adev rul de la copilul nostru. Respectul reciproc în rela ia copil-p rinte este cheia 
reuşitei. 
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Prof. Înv.preşcolar Arhire Marilena 
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Inv mântul preşcolar, component  a sistemului na ional de înv mânt, are rolul de a ajuta  
copilul s  socializeze, s  respecte regulile într-un grup social , ajutând totodat  şi la dezvoltarea 
autonomiei personale,dar are si rolul de a  preg ti copilul pentru şcoal . Astfel, prin activit ile 
desf sutate g dini a ocup  un   rol important în dezvoltarea copilului din punct de vedere psihic .  
 Gr dini a este locul unde se pun bazele form rii personalit ii copilului. Este locul 
fermecat,minunat ,plin  de basm şi feerie. Copilul este fiin  unicat  cu particularit ii originale 
riguros individualizate ,ce trebuie s  beneficieze de mult  aten ie din partea adultului,fie p rinte,fie 
cadru didactic. 
  În acelaşi timp, gr dini a, ca prim  institu ie, se conduce  dup  principii şi metode ştiin ifice, 
de ine mijloace specifice pentru valorificarea  poten ialului fizic şi psihic al fiec rui 
copil.Activit ile desf şurate în gr dini  trebuie s  in  cont de program   respectînd 
particularit ile de vârst  ale copiilor. Cadrul în care se desf şoar  activitatea, trebuie s  aib  o 
dotare aparte.Aici este locul unde dragostea se revars  din plin dinspre fiecare în parte.Munca 
instructive-educativ  în gr dini  trebuie s  se desf şoare la un nivel corespunz tor cerin elor 
actuale.Nimic din ceea ce f ureşte omul în efemera sa existent  nu se ridic  atât de sublim la 
crea ie,d ruire de sine,jertf ,şi împlinire,ca str dania noastr  pentru dezvoltarea şi educarea 
copiilor.S  nu uit m nici o clip  c  ei reprezint  viitorul umanit ii îns şi. Societatea contemporan   
reprezint  o provocare serioas  pentru cei a c ror sarcin  este s -i preg teasc  pe copii pentru viitor. 



Volumul enorm de informa ii face s  devin  imposibil de crezut c  ceea ce înva  copilul în şcoal  
ar putea fi semnificativ fa  de ceea ce va trebui ca ei s  ştie în cursul vie ii lor. Am constatat tot 
mai acut necesitatea ca înv area s  fie de tip inovator,cu un puternic caracter anticipativ şi 
participativ. 
  Predarea reprezint  una din condi iile esen iale ale înv rii. Pentru ca demersul comun al 
educatoarei şi preşcolarilor s  fie eficient,este necesar  adoptarea unor strategii de ac iune, a unui 
anumit mod de abordare si rezolvare a sarcinilor concrete de instruire. Se constat  c  multe cadre 
didactice ramân legate  de principii, modele şi strategii specifice sistemului tradi ional  de 
înv mânt. 

Ast zi,strategiile de predare urm resc, folosirea celor mai adecvate metode şi procedee de 
predare,corelate mijloacelor de înv mânt moderne , în baza altern rii,îmbin rii formelor de 
organizare existente.Strategia didactic  prefigureaz  traseul metodic cel mai eficient care urmeaz  
s  fie parcurs în abordarea unei înl n uiri de situa ii concrete de predare –înv are. 
 Dintre tehnicile moderne de înv are folosite cu succes în activitate, amintim pe cele care au 
corespuns obiectivelor propuse  în desf şurarea diferitelor activit i.    

1.Tehnica mozaicului Are ca scop înv area prin cooperare într-un grup mic de copii a unui 
con inut mai dificil. În procesul instructiv-educativ din gr dini ,am aplicat aceast  metod  în 
cadrul activit ii de cunoaşterea mediului, folosind ca mijloc de realizare observarea- “Câinele”.  
Astfel, în cadrul unei astfel activit i trebuie s  respec i etapele impuse de tehnic .şi anume:  

Constituirea grupurilor cooperative – grupuri egale numeric, grupa 1 înv ând  despre p r i 
componente, grupa 2 înv ând despre însuşiri  şi tr s turi caracteristice, grupa 3 înva nd despre  
hran  şi foloase iar cei din grupa 4 înv ând despre mediul de via . 
Activitatea pe grupuri de exper i. Am  format un nou grup unde s-au clarificat toate aspectele, s-
au extras ideile esen iale c utâmd modalit i eficiente de transmitere a con inutului colegilordin 
grupul cooperativ. 
Activitatea în grupurile cooperative. Fiecare copil  revenid la grupul cooperativ din care a 
provenitprezentând celorlal i con inutul înv at. 
- Evaluarea individual  a copiilor am realizat-o prin r spunsuri oralela întreb ri şi prin fişe 

individuale. 
 

Utilizând tehnica MOZAICULUI în activit i, am observat multiple avantaje pentru 
copii.Am constatat adev rul aser iunii ,,cel mai bine înv  când îl înv  pe altul’’.Dialogul pentru 
copii a fost foarte valoros deoarece a disp rut teama de a formula întreb ri şi de a r spunde la ele. 
Faptul c  to i colegii au ascultat, a sc zut din anxietatea celor timizi care au dobândit încredere în 
sine şi curaj. 

2. Tehnica  “Ştiu –vreau s  ştiu-am în eles” Modelul de structurare a activit ii conform 
acestei metode l-am utilizat eficient îndeosebi în activitî ile de convorbire.Astfel, în convorbirea 
intitulat  ,,Aspecte caracteristice ale anotimpului toamna’’ am parcurs mai mul i paşi: 

 Prima etap , centrat  pe întrebarea,,Ce ştiu despre subiect ?’’ s-a suprapus momentului de 
actualizare a cunoştin elor anterioare(,,idei ancor ’’).Copiii au exprimat enun uri 
afirmative,pe care le-am consemnat în rubrica,,Ştiu’’.Am urm rit ca întregul grup s  fie de 
acord cu ideile scrise. 

 A doua etap , centrat  pe întrebarea ,,Ce vreau s  ştiu?’’a presupus realizarea unei liste de 
întreb ri prin care subiectul a fost înscris în sfera de interes a copiilor( ex.,ce stim despre 
toamna ?De ce se usuca frunzele ?,etc’’).A fost deosebit de interesant s  ascult m ce anume 
i-a interesat pe copii şi un câştig faptul c  au scos la suprafa  fr mânt rile lor şi le-au 
exprimat în colectiv. 

 Etapa a treia – începutul înv rii – a fost desfasurata in natura .Copiii s-au confruntat astfel 
cu noi cunoştin e, au c utat r spunsuri, dând sensuri noi informa iilor primite. 

 Etapa a patra, centrat  pe aser iunea ,,Am înv at’’,a presupus o monitorizare şi o 
conştientizare a cunoştin elor noi, o comparare cu vechile cunoştin e. 



3. Jocul de rol  este este cea mai folosit  şi eficient  tehnic  utilizat  în înv mântul 
preşcolar.Prin jocul de rol, copiii se transpun în diferite ipostaze ale vie ii sociale reale, cu scopul de 
a exersa multiple comportamente şi de a dobândi abilit i diverse, de a ac iona conform unei 
anumite pozi ii sau func ii sociale, de a rezolva pozitiv situa ii problem ,de a-şi adecva 
comportamentul în situa ii similare.În urma folosirii acestei metode se stimuleaz  dialogul dintre 
copii şi o bun  interac iune a acestora.Copiii au dat dovad  de spirit de echip ,au emis idei 
personale f r  re ineri,au folosit limbajul verbal,nonverbal,paraverbal în contextul interrela ion rii 
copil-copil, copil-educatoare, valorificând fondul imaginativ şi creativ al copiilor. 

Un rol important în activit ile creatoare desf şurate cu copiii îl are imagina ia. 
Preşcolaritatea este prima perioad  în care copilul îşi manifest  şi îşi dezvolt  aptitudini. Domeniile 
muzicii, ale desenului, ale picturii, colajului, pirogravurii, modelajului, lecturii dup  imagini, 
jocurile de rol şi de crea ie sunt abordate cu dezinvoltur , pl cerea deosebit  oferindu-i ocazii de a 
tr i satisfac ia. 

Problema creativit ii individuale şi colective este de natur  s  fie mai atent studiat  şi 
cercetat . Copiii se imit  unii pe al ii, copiaz  desenul vecinului, apar crea ii originale, poveşti noi 
dup  consultarea colegilor de grup . Exist   metode specifice de stimulare a creativit ii de grup: 
Brainstorming, Gordon, Sinectica; dar mai greu accesibile vârstei preşcolare. Desenele colective, 
machetele, colajele, serb rile şi spectacolele grupei, pot amplifica poten ele creatoare ale indivizilor 
şi colectivului în ansamblu.  

1. Brainstormingul - ,,metoda asaltului de idei”; ,,furtun  în creier” 
Brainstormingul poate fi definit ca: ,,o modalitate de a ob ine, într-un r stimp scurt, un 

num r mare de idei de la un grup de oameni”. Brainstormingul este cea mai r spândit  metod  de 
stimulare a creativit ii în condi iile activit ii în grup, încurajând participarea tuturor membrilor 
grupului. 
 Prin aceast  strategie se afl : ce anume ştiu copii despre un anumit subiect, ideile sau 
solu iile referitoare la un subiect sau situa ie problem , opinii despre o experien  comun . Fiecare 
este determinat s  se implice activ. Copiii înva  s  asculte, s  emit  p reri, s  colaboreze, s  
respecte ideile celorlal i, s  compare, s  argumenteze şi s  decid . Ei devin mai curajoşi şi au mai 
mult  încredere în propria persoan . 

2. Tehnica ciorchinelui 
Este o tehnic  de predare – înv are care încurajeaz  pe copii s  gândeasc  liber şi deschis, 

este o metod  brainstorming neliniar  care stimuleaz  g sirea conexiunilor dintre idei. 
,,Ciorchinele” const  în utilizarea unei modalit i grafice de organizare a brainstorming-ului pentru 
a ilustra rela iile, conexiunile dintre idei, o modalitate de a construi asocia ii noi de idei sau de a 
releva noi sensuri ale ideilor. 

,,Ciorchinele” ca metod  se poate folosi atât în evocare cât şi în reflexie, fiind o tehnic  
flexibil  care se poate utiliza atât individual cât şi în grup. Când se aplic  individual, tema pus  în 
discu ie trebuie s  fie familiar  copiilor care nu mai pot culege informa ii şi afla idei de la colegi. 
Folosit  în grup, aceast  tehnic , d  posibilitatea fiec rui copil s  ia cunoştin  de ideile altora, de 
leg turile şi asocia iile dintre acestea. 

3. Turul galeriei 
Este o metod  de înv are prin colaborare care încurajeaz  exprimarea propriilor idei şi 

opinii dar şi a p rerilor cu privire la solu iile de rezolvare a unei probleme sau efectuare a unor 
sarcini de c tre colegii lor, membrii ai celorlalte grupuri. 

Educatia tradi ional  versus educa ia modern  ar trebui s  constituie o tem  de reflectare 
pentru toate persoanele care au un rol în instruirea şi educarea  copiilor. Bineîn eles c  primele 
vizate sunt cadrele didactice începând cu educatoarele şi ajungând la profesorii din universit i care 
trebuie s  cunoasc  tendin ele şi orient rile noii educa ii şi în acelaşi timp s  dep şeasc  cadrul 
tradi ional al conceperii activit ilor , s -l activizeze pe copil , elev sau student în propria formare şi 
educare. Educa ia modern  prin diferitele sale posibilit i materiale ofer  intensificarea înv rii pe 
toate planurile astfel c  şcoala trebuie s  fie prima institu ie care trebuie ş -şi schimbe abordarea 



fa  de desf şurarea înv rii şi s  utilizeze metode noi, interactive  care s  conduc  la o înv are 
superioar  şi într-un ritm  accelerat potrivit tendin elor societ ii actuale.      

Este evident cã asistãm la o abordare educa ionalã a cãrei valoare pedagogicã se poate 
explica prin faptul cã interesele şi nevoile copilului nu sunt în opozi ie cu curriculumul, copiii se pot 
exprima pe ei înşişi, învã area este activã, şi în acelaşi timp, pentru educatoare este un bun 
instrument de prognosticare, întrucât indicã modul real de a dispune de anumite aptitudini de cãtre 
copil, dar şi un instrument de diagnosticare, fiind un bun prilej de testare şi de verificare a 
capacitã ilor intelectuale şi a aptitudinilor creatoare ale copiilor. Astfel, pe parcursul desfãşurãrii 
acestor proiecte educatoarea poate sã stabileascã dacã copilul beneficiazã de ceea ce înseamnã 
“aptitudinea de şcolaritate”, sau o poate forma dupã caz. 

Activit ile pentru copii trebuie s  aib  un caracter spontan, s  contribuie la dezvoltarea 
independen ei în gândire şi ac iune. 

Metodele interactive de grup stimuleaz  comunicarea, activizarea tuturor copiilor şi 
formarea de capacit i ca : spiritul critic constructiv, independen  in gândire şi ac iune, g sirea 
unor idei creative, îndr zne e de rezolvare a sarcinilor de înv are. 

Copiii descoper  o nou  experien , inter- rela ion nd în grupuri de înva are activ  aceea de 
a studia, investiga şi capta încrederea în capacit ile individuale şi ale grupului. 

Metodele interactive sunt prezentate sub forma jocurilor de înv are, de cooperare, 
distractive, nu de concentrare, acestea înv ând şi îndrumând copiii s  rezolve problemele cu care se 
confrunt , s  ia decizii în grup şi s  aplaneze conflictele. 

Vorbind  despre  necesitatea  inov rii în domeniul metodologiei didactice şi a c ut rii de 
noi variante pentru a spori eficien a activit ii instructiv-educative din şcoal , prin directa 
implicarea a elevului şi mobilizarea efortului s u cognitiv, profesorul Ioan Cerghit afirma: 
“Pedagogia modern  nu caut  s  impun  nici un fel de re etar rigid, dimpotriv , consider  c  
fixitatea metodelor, conservatorismul educatorilor, rutina excesiv , indiferen a etc. aduc mari 
prejudicii efortului actual de ridicare a înv mântului pe noi trepte; ea nu se opune în nici un fel 
ini iativei şi originalit ii individuale sau colective de regândire şi reconsiderare în spirit creator a 
oric ror aspecte care privesc perfec ionarea şi modernizarea metodologiei înv mântului de toate 
gradele. În fond crea ia, în materie de metodologie, înseamn  o necontenit  c utare, reînnoire şi 
îmbun t ire a condi iilor de munc  în institu iile şcolare.”  
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Preşcolaritatea este apreciat  tot mai mult ca vârsta ce cuprinde cea mai important  

experient  educational . De aceea, nu putem face abstrac ie de una din dimensiunile esen iale 
pentru întreaga dezvoltare şi afirmare a personalit ii – creativitatea. Receptivitatea şi curiozitatea 
copilului, boga ia imagina iei, tendin a sa spontan  c tre nou , pasiunea pentru fabula ie, dorin a lui 
de a realiza ceva constructiv creativ pot fi “alimentate” şi împlinite efectiv, pot fi puse adecvat în 



valoare prin solicitri si antrenamente corespunz toare care astfel pot oferi multiple elemente 
pozitive în stimularea şi cultivarea poten ialului creativ propriu vârstei preşcolare.  

Ca strategie general  de ac iune în stimularea creativit ii în înv mântul preşcolar, este 
utila valorificare în sistemul activit ilor instructiv-educative a condi iilor şi principiilor înv rii de 
tip creativ.  

Dintre acestea pentru lucrarea de fa  am ales activit ile artistico-plastice. În vederea 
înf ptuirii acestei educa ii, în activit ile pe care le-am desf şurat am inut seama de partcularit ile 
psiho-individuale, de posibilit ile de percepere a frumosului de c tre copii mai ales de faptul c  la 
vârsta preşcolar  copiii au tendin a de a exprima în lucr rile lor ceea ce v d, aud, c ci spiritul de 
imita ie, dorin a de cunoaştere, tendin a de a folosi creionul, culorile, nevoia acestora de continu  
mişcare sunt caracteristici ale vârstei preşcolare. 

Activit ile  de desen reprezint  ocupa ii ale copiilor, cu mari resurse formative, ele dezvolt  
îndemânarea grafic  şi primele no iuni ale realit ii lumii înconjur toare. Executând un desen din 
imagina ie, li se dezvolt  copiilor spiritul de observa ie, li se precizeaz  reprezent rile care reflect  
tot mai fidel elementele lumii înconjur toare şi rela iile dintre ele. Copiii reuşesc s  realizeze o 
generalizare pornind de la o baz  real , de la obiecte, fenomene, fiin e.  
 Pentru a cunoaşte poten ialul creativ al copiilor, înc  din grupa mic , am avut în vedere tot 
mereu analiza atent  a fiec rei lucr ri în parte. Fiecare desen a constituit o prob  concludent  pentru 
depistarea posibilit ii copiilor, a spiritului de observa ie, prin care am constatat daca un copil este 
supeficial, red  întocmai sau este un spirit inventiv. Pentru aceasta, de la început am c utat s  
îmbog im reprezent rile copiilor prin toate tipurile de activit i comune, continuând acest proces 
de cunoaştere în cadrul plimb rilor, vizitelor, c nd copiii au avut posibilitatea s  observe mediul 
înconjur tor.   
 Am observat c  la început preşcolarii ,, desenau’’ din dorin a de a ac iona cu creionul, cu 
culorile, de a trasa linii orizontale şi verticale f r  ca mai înainte s -şi fi propus o anumit  tem , un 
anumit subiect, doar o simpl  mâzgâleal . Uneori, motivau: ,,am desenat ceva frumos, ce ştiu eu s  
fac’’ şi dup  multe insisten e îmi spuneau c  este mama, o cas  sau o pisic , ceea ce  îşi doreau. 
 Pe m sur  ce cresc, desenele copiilor încep s  prind  form . St pânesc mai bine 
instrumentele, au mai mult  siguran  în mişc rile mâinii, utilizeaz  culori variate în func ie de tema 
dat . Li se formeaz  mai multe reprezent ri ceea ce se observ  şi în desene sau picturi.  
 Demarcarea între activitatea de tip tradi ional şi activitatea de tip modern , pe care o practic  
un cadru didactic inventiv, nu este rigida, de fapt, activitatea nou  este o activitate veche în care se 
folosesc alte metode de stimulare a interesului şi gândirii copiilor. Pentru a stimula creativitatea 
copiilor le oferim instrumente de lucru variate: creioane colorate, carioca, acuarele, dar şi modalit i 
diferite de realizare a lucr rilor, frontal, în grupuri, lucr ri colective. Le oferim posibilitatea s  
elaboreze teme alese de ei, în care s  cuprind  nu numai o idee tematic , dar şi unele modele 
posibile pentru decorarea unor suprafe e sau materiale. Prin temele realizate de ei copiii ne dau 
posibilitatea s  constat m felul în care ei v d, percep lumea, cum o în eleg, ce le-a re inut aten ia, 
ce-i intereseaz  şi ce le place într-un moment dat. Astfel am observat c  în cazul temelor la alegere 
foarte mul i sunt inspira i din desene animate, din serialul urm rit. Cu surprindere am constatat la 
tema p durea c  o parte din copii au colorat copacii albaştri şi roz. Ini ial am crezut c  nu le-am dat 
culoarea verde, îns  tot ei au explicat despre ce ,,p dure” din ce episod de desene animate este 
vorba. 
 Dragostea copilului pentru desen, sau pictur  vine mai degrab  din libertatea pe care i-o 
oferi în realizarea temelor, fie c  sunt alese de ei, fie c  sunt alese de educatoare. Evident c  avem 
grij  îns  s -i oferim diverse modalit i de educare şi s -i înv m diferite tehnici şi mijloace de 
realizare.  
 Am observat de asemenea c  dau mai mare randament în cazul lucr rilor colective, pe 
grupuri de lucru. Au mai mare curaj s  se exprime plastic al turi de ceilal i colegi decât individual. 
Sunt obişnui i cu metodele interactive de grup şi le place s  lucreze colabor nd împreun . Astfel la 
tema toamna am realizat activitatea pe grupuri. Deşi au avut aceeaşi tem , aceleaşi instrumente de 
lucru, nu au realizat lucr ri identice. Un grup a realizat o livad  cu meri şi un copil care culege mere 



într-un coş. Pomii au fost colora i cu maro, frunzele cu maro şi verde, iar merele pe crengi de 
diferite culori, majoritatea roşii. Sus într-un col  era un soare. Explica ia grupului a fost c  l-au 
desenat pe Dragoş la cules de mere în livada bunicilor. Cel lalt grup au reprezentat o p dure în 
culorile toamnei, deasupra c ruia era un mare nor din care c deau pic turi de ploaie. Explica ia 
grupului a fost c  au realizat p durea când plou . La ambele grupuri am sesizat c  liderul de grup îşi 
impune ideile, ceilal i coopereaz  şi fac ce li se spune cu mici ajust ri. Iat  c  la aceeaşi tem , 
imagina ia îşi spune cuvântul şi se realizeaz  lucr ri diferite.  
 Colorând, pictând, copiilor li se formeaz  r bdarea, îndemânarea, sim ul estetic, gustul 
pentru frumos şi pentru armonie, tr s turi care le vor împlini personalitatea şi chiar dac  dac  nu 
vor ajunge mari artişti, vor avea o via  sufleteasc  mai bogat , vor fi mai sensibili, mai ferici i. 
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109. JOCUL DIDACTIC I IMPORTAN A ACESTUIA ÎN DEZVOLTAREA COPILULUI 
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”Munca înseamn  ceea ce un om este obligat s  fac  şi joaca înseamn  ceea ce un om 

nu-i obligat s  fac ”( Mark Twain). 
Jocul ocup , evident, locul preferat în activitatea de fiecare zi a copilului . Jucându-se, el îşi 

satisface nevoia de activitate, de a ac iona cu obiecte reale sau imaginare, de a se transpune în 
diferite roluri şi situa ii care îl apropie de realitatea înconjur toare.Folosirea jocului didactic în 
procesul de înv mânt face ca elevul s  înve e cu pl cere, s  devin  interesat de activitatea care se 
desf şoar ; face ca cei timizi s  devin  mai volubili, mai activi, mai curajoşi, s  capete mai mult  
încredere în capacitatea lor, mai mult  siguran  şi tenacitate în r spunsuri. 

Jocul reprezint  un ansamblu de ac iuni şi opera ii care, paralel cu destinderea, cu buna 
dispozi ie şi cu bucuria, urm reşte obiective de preg tire intelectual , tehnic , moral  şi fizic  a 
copilului. Inclus în activitatea didactic , elementul de joc imprim  acesteia un caracter mai viu şi 
mai atr g tor, aduce varietate şi o stare de bun  dispozi ie, de divertisment, ceea ce previne apari ia 
monotoniei, a oboselii şi a plictiselii. 
            Dar ce este jocul didactic? Este un important mijloc de educa ie intelectual ,ce dezvolt  în 
copil capacitatea creatoare. ”Este o metod  ce cunoa te o larg  aplicabilitate i imprim   un caracter 
viu i atr g tor activit ii colare”. Prin jocurile didactice introduse în diferite momente ale lec iei, 
se realizeaz  o înv are activ , acordând un rol dinamic intui iei şi imagina iei. Rolul cadrului 
didactic este nu de a preda cunoştin ele sau de a prezenta de-a gata solu iile. Copiii ar trebui l sa i 
s -şi confrunte p rerile, s  înve e din propriile greşeli, dând curs liber imagina iei şi fanteziei 
fiec ruia. 

În via a copilului, jocul are acela i rol pe care munca o are in via a adultului. Dac  
cunoa tem locul pe care jocul îl ocup  în via a copilului, atunci putem spune c  cunoa tem eficien a 
folosirii lui în procesul instructiv-educativ. Prin intermediul jocului didactic, pre colarul î i dezvolt  
spiritul de observa ie, î i dezvolt  gândirea, cap t  încredere în el reu ind s  ia singur decizii sau 
ini iativa. 
            Printre deprinderile pe care copilul le dobânde te i le consolideaz  prin joc se num r  
dezvoltarea limbajului, abilitatea de solu ionare a problemelor, negocierea i logica succesiunii. 
”Introducerea jocului în diferite etape ale demersului didactic conduce la un plus de eficien  
formativ  în planul cunoa terii,dezvolt  la elevi atitudini afective i conduite con tiente de 
ac iune.În acest fel, înv torul  reu e te s  activizeze copiii din punct de vedere 
cognitiv,opera ional i afectiv sporind gradul de în elegere i participare activ  a elevului la actul de 



înv are,s  eviden ieze modul de ac iune în diverse situa ii,s  formeze deprinderi de interac iune în 
cadrul grupului i, nu în ultimul rând, contribuie la formarea deprinderilor de autocontrol a 
conduitelor operatorii i a achizi iilor cognitive ale copiilor”. Nevoia de înv are a existat 
întodeauna i este o parte integrant  a modului nostru de via . Pentru a putea face fa  provoc rilor 
i a înv ta despre ceea ce se întâmpl  în jurul nostru, trebuie s  g sim modalit i interesante i 

amuzante de înv are, care pot face copiii s  vrea i s  le plac  s  înve e. Exist  o nevoie de 
tranzi ie în procesul de înv are, care se petrece într-o form  nou  i surprinz toare, ce dezvolt  
adaptabilitatea, gândirea creativ  i ie irea din zona noastr  de confort. Realizarea  acestui lucru se 
face prin transformarea activit ii de înv tare într-una experien ial , amuzant , permisiv  i de 
schimbarea a mediului tradi ional aplicat pân  acum. 

Tot prin joc, copilul î i manifest  i personalitatea. Prin caracterul lui practic, mijloce te 
cunoa terea direct  a mediului ce îl înconjoar  pe copil i mai ales contribuie la formarea unor 
deprinderi de lung  durat , convingeri, tr s turi complexe de caracter. Un joc didactic bine pus la 
punct, poate avea o mare valoare educativ . Eficien a jocului didactic depinde de felul în care 
cadrul didactic tie s  in  cont de concordan a dintre tema jocului i materialul didactic de care 
dispune, de modul în care tie s  foloseasc  cuvântul ca mijloc de îndrumare a pre colarilor, f r  s  
neglijeze recompensa. Ca metod  în care predomin  activitatea didactic  stimulat , jocul didactic 
este folosit cu preponderen  în înv mîntul primar i pre colar. Ceea ce caracterizeaz  în esen  
jocul didactic este faptul c  îmbrac  înv area în haina ludicului, asigurându-i caracterul formativ. 
Folosirea jocului didactic face ca pre colarul/elevul s  fie interesat de activitatea ce se desf oar  i 
s  înve e cu mai mult   usurin  i pl cere. Oricare astfel de joc se desf oar  dupa reguli dinainte 
stabilite. Jocul didactic trebuie s  in  seama de urm torii pa i: subiectul jocului, procedeele de joc 
i regulile jocului. 

”F r  creativitate ,nu exist  progres!Am repeta la nesfâr it acelea i pattern-uri” (Edward 
de Bono) 

Creativitatea face posibil  crearea de produse reale sau pur mintale, constitund un progres în 
planul social. Componen a principal  a creativit ii o constituie imagina ia. Dar crea ia de valoare 
real  mai presupune şi o motiva ie, dorin  de a realiza ceva nou, ceva deosebit. Şi cum noutatea, 
azi, nu se ob ine cu usurin , o alta component  este voin a, perseveren a în a face numeroase 
încerc ri şi verific ri.  

Elementele esen iale prin care se poate constata existen a creativit ii sunt: noutatea şi 
originalitatea, flexibilitatea, fluen a, sensibilitatea senzorial , ingeniozitatea, expresivitatea. În afara 
de faptul c  este o capacitate şi aptitudine a personalit ii, a intelectului, este în acelasi timp, un 
proces şi un produs.  

Considerarea jocului didactic ca metod  de stimulare şi dezvoltare a creativit ii se 
argumenteaz  prin capacit ile de antrenare în joc a factorilor intelectuali şi non intelectuali 
eviden ia i în cercet rile de pân  acum. 
 Jocurile didactice cuprind sarcini didactice care contribuie la modificarea creatoare a 
deprinderilor şi cunoştin elor achizi ionate la realizarea transferurilor între acestea, la dobândirea 
prin mijloace proprii de noi cunoştin e. Ele angajeaz  întreaga personalitate a copilului constituind 
adev rate mijloace de eviden iere a capacit ilor creatoare, dar şi metode de stimulare a 
poten ialului creativ al copilului, referindu-se la creativitatea de tip şcolar, manifestat  de copil în 
procesul de înv mânt, dar care preg teşte şi anticipeaz  crea iile pe diferite coordonate. 
 A se juca şi a înv a sunt activit i care se îmbin  perfect. Principiul aplicat în jocurile 
educative şi didactice este acela al transferului de energie. Un interes care nu poate exercita înc  
decât o ac iune minim  sau nul  asupra comportamentului copilului este înlocuit cu un interes 
imediat şi puternic. 

 
Care sunt beneficiile înv ț rii prin joac ? 

o dezvoltarea competen elor  – jocul încurajeaz  efortul i realiz rile, pentru c  ofer  provoc ri, 
iar pentru a atinge aceste realiz ri trebuie sa î i maximizezi abilit ile; 



o dezvoltarea încrederii de sine – a avea de-a face cu un joc i cu dificult ile pe care le aduce, 
construie te încrederea de sine i abilitatea de a face fa  oric ror situa ii; 

o dezvoltarea procesului de gândire – jocul contribuie la atingerea concluziilor, la adresarea 
întreb rilor i a gândirii creative; 

o un mediu sigur i pl cut – atunci când ne juc m, suntem într-un mediu pozitiv, amuzant, sigur 
i lipsit de stres. Jocul este sigur si nu reprezint  o unealt  de amenin are, ce poate fi folosit 

pentru a atinge scopuri mai importante decât jocul însu i; 
o înv area experien ial  îmbun t e te memoria – scopul înv rii prin joac  este crearea unei 

experien e de înv are pentru a ajunge la o înv are eficient . Elementul de experien  creaz  o 
întâlnire memorabil  i permite livrarea mesajului într-un mod activ, f r  efortul unui proces de 
inv are de tip didactic; 

o dezvoltarea abilit ii de solu ionare a problemelor – jocurile dezvolt  imagina ia si creeaz  
experien  în a g si noi modalit i creative de a rezolva problemele. Jocurile implic  înv are i 
curiozitate natural , cresc motivarea i contribuie la crearea unui poten ial de înv are de la 
vârste fragede; 

o spargerea rutinei- experien a altor activit i în afara familiarului, a grani elor zilnice. 
Criterii pentru dezvoltarea eficient  a jocurilor de înv țare 

o integrarea elementelor cum ar fi combinarea sim urilor: vederea i auzul, împreun  cu ac iunea, 
curiozitatea si gândirea ar produce o înv are ideal ; 

o relevan a – jocul trebuie s  aib  leg tur  cu scopul înv rii i con inutul s u, într-un mod clar 
i relevant pentru cei care înva ; 

o potrivirea audien ei int  – jocul ar trebui s  se potriveasc  tuturor copiilor i s  ia în 
considerare caracteristicile diferite, de exemplu vârsta, nivelul de cunoa tere al subiectelor, 
abilit i, nivelul de dificultate, etc; 

o simplitate- cu cât sunt mai simple i mai u or de urmat regulile, cu atât este mai u oar  
concentrarea pe con inutul educativ, decât pe în elegerea regulilor. 

o pl cere i experien  – avantajul principal al înv rii prin joac  este experien a amuzant , 
a adar este important ca jocul s  fie interesant, pl cut i provocator. 

o m sura corect  a gradului de provocare – sarcina ar trebui s  fie provocatoare, dar indeajuns de 
dificil  pentru a ne face s  aspir m la mai mult, dar s  r mân  tangibil  pentru a evita frustarea. 

            Desf urarea jocului didactic cuprinde urm toarele etape: 
o introducerea în joc; 
o prezentarea materialului didactic; 
o precizarea titlului i a scopului jocului; 
o explicarea i demonstrarea regulilor jocului; 
o fixarea regulilor; 
o demonstrarea jocului de c tre înv tor sau de c tre unul-doi elevi; 
o executarea jocului de prob ; 
o executarea jocului de c tre copii; 
o complicarea jocului, introducerea de noi variante; 
o încheierea jocului  i evaluarea performan elor individuale sau de grup. 

CONCLUZII:  
Dup  ce am observat c  activitatea preferat  a copiilor este joaca, de ce s  nu 

al tur m  procesului de înv are pe cel al jocului, pentru a crea un alt tip de experien  de înv are? 
Experien a înv rii prin joac  poate deveni o provocare i poate deschide o întreag  lume de 
explorare i descoperire. Un mod de a dezvolta sim ul dorin ei i nevoia de inv are la copii este 
generarea de stimuli fa  de lucrurile care  îi intereseaz  în realitate, permi ându-le s  experimenteze 
i astfel, procesul de înv are s  devin  o activitate însemnat  pentru ei. Combinarea înv rii cu 

joaca i jocurile este important  nu doar pentru amuzamentul i pl cerea ce le înconjoar , ci i 
pentru beneficiile  pe care jocurile le poart , i anume c  ele  pot contribui i aduce o valoare 
adi ional  înv rii în sine. Închei aceast  concluzie citându-l pe Ioan Cerghit în acest sens: 
”încorporate în activitatea didactic , elementele de joc imprim  un caracter mai viu i mai atr g tor, 



aduc varietate i o stare de bun  dispozi ie, de veselie i de bucurie, de divertisment i de destindere, 
ceea ce previne apari ia monotoniei i a plictiselii, a oboselii”.  
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Conceptul pedagogic de educa ie urm reşte cunoaşterea ştiin ific  la un grad înalt de 

generalizare şi abstractizare, a unei realit i psihosociale cu o arie extins  în timp şi spa iu şi de 
desf şurare complex  şi contradictorie la nivel de sistem şi proces. 

De-a lungul istoriei, societatea a acumulat experien  de cunoaştere teoretic  şi practic  a 
valorilor materiale şi spirituale care formeaz  ereditatea social  a culturii şi civiliza iei. Prin 
educa ie se realizeaz  conservarea acestora şi se transmite din genera ie în genera ie. Educa ia este o 
func ie esen ial  şi permanent  a societ ii. Ea se realizeaz  în dou  ipostaze: ca institu ie a 
eredit ii sociale a culturii şi civiliza iei, pe de o parte, şi ca instrument de ac iune pentru formarea 
omului, util societ ii, pe de alt  parte. 
 Procesele de transformare a societ ii înregistrate în ultimii ani, tranzi ia c tre post 
industrialism şi societatea bazat  pe cunoaştere reprezint  tot atâtea provoc ri pentru sistemul de 
educa ie. În acest context, asigurarea calit ii în înv mânt i implicarea cât mai multor parteneri în 
educa ie cap t  noi valen e şi implic  noi roluri institu ionale. Demersurile înregistrate la nivel 
european în acest domeniu au inspirat dezvolt rile din România, ceea ce a determinat adoptarea cu 
titlu de experiment, înc  din anul 2003, a unor elemente vizând asigurarea calit ii la nivelul 
furnizorului, respectiv unitatea de înv mânt. Adoptarea Legii nr. 87/ 2006 privind asigurarea 
calit ii educa iei a creat cadrul institu ional legal pentru dezvoltarea şi implementarea 
mecanismelor de asigurare a calit ii în educa ie, la nivel de sistem şi la nivel de furnizor. Au avut 
loc importante dezvolt ri în domeniul normativ, prin extinderea cadrului legislativ şi în cel 
opera ional, prin crearea unor instrumente în domeniul evalu rii şi asigur rii calit ii. 

Tr im într-o societate dinamic , ce se afl  într-o continu  transformare, adaptare, mişcare. 
Schimb rile majore din stilul nostru de via  şi din obiceiurile noastre, induse de diferite influen e 
culturale, sociale, economice şi tehnice se reflect  şi în educa ia noastr . Mobilitatea crescând  a 
popula iei, a tehnicii şi a tehnologiei, a simbolurilor şi informa iei schimb  şi modific  sensul 
educa iei. Ca urmare, ast zi omul îşi construieşte educa ia personal  cu totul altfel decât mai 
demult. Pentru majoritatea indivizilor, educa ia este un mod „natural” şi general acceptat de a-şi 
construi identitatea, personalitatea – „Sunt ceea ce înv  şi cum înv ”. 

No iunea de Educația pentru schimbare și valențele ei în societatea cunoașterii e Societatea 
cunoașterii (Knowledge Society); este utilizat  ast zi în întreaga lume, fiind o prescurtare a 
termenului Societate bazata pe cunoastere (Knowledge-based society).  

Cunoa terea este informa ie cu în eles i informa ie care ac ioneaz . De aceea, societatea 
cunoa terii nu este posibil  decât grefat  pe societatea informa ional  i nu poate fi separat  de 
aceasta. Societatea informa ional  se caracterizeaz  prin democratizarea informa iei, comunic rii, 



în elegerii i cooper rii. În esen , aceast  societate se bazeaz  pe Internet. Societatea informatic  
reprezint  o nou  etap  a civiliza iei umane, un nou mod de via  calitativ superior, care implic  
folosirea intensiv  a informa iei în toate sferele activit ii i existen ei umane, cu un impact 
economic si social major. 

Raportându-ne la înv mântul preuniversitar, noil e orient ri în educa ie ne conduc spre o 
educa ie global , pe mai multe planuri i cu mai multi parteneri. Proiectele educa ionale 
interna ionale reprezint  un mod oportun de abordare a parteneriatelor  pentru o educa ie de calitate. 
Tot mai multe tipuri de proiecte î i g sesc adep i în rândurile profesorilor i elevilor români.   

Proiecte de tipul ”Comenius”, ”Erasmus” au deschis noi orizonturi în sfera schimbului de 
experien  între elevi din Europa i nu numai. Se adreseaza institu iilor de înv mânt preuniversitar 
de stat i private (de la gr dini e, la coli postliceale) i tuturor membrilor comunit ii educa ionale 
care î i desf oar  activitatea în acest sector: elevilor, tuturor categoriilor de personal didactic, 
precum i autorit ilor locale, asocia iilor de p rin i sau ONG-urilor care activeaz  în domeniul 
educa ional. 
Prin aceste proiecte se urm resc obiective ca dezvoltarea cunoa terii i în elegerii diversit ii 
culturale i lingvistice europene în rândul profesorilor i elevilor; sprijinirea elevilor pentru a 
dobândi competen ele i abilit ile necesare dezvolt rii personale pentru integrare profesional  i 
cet enie activ . 
 Parteneriate scolare – proiecte multilaterale sunt proiecte de parteneriat în care se pot 
implica cel putin trei institu ii din trei ri diferite. Una din institu iile implicate în parteneriat îsi va 
asuma rolul de coordonator de proiect. Proiectele au o durata de 2 ani. Din punctul de vedere al 
con inutului, proiectele multilaterale pot fi axate pe elevi i implicarea activ  a acestora în activit i 
specifice unei tematici comune la nivel de parteneriat. Este important ca aceast  tematic  s  fie una 
motivant  pentru elevi i relevant  pentru toate institu iile implicate în proiect. Activit ile 
proiectului vor fi integrate în curriculum i vor fi interdisciplinare. Pentru c  sunt proiecte centrate 
pe elevi, este important ca ace tia s  fie implica i în toate etapele de realizare a proiectului, de la 
planificarea acestuia, pân  la evaluarea i diseminarea rezultatelor. De asemenea, acestea pot fi 
axate pe institu ie i îmbuna t irea managementului colar i a metodelor pedagogice. Aceste 
proiecte permit echipelor de profesori i directori de coli din rile partenere s  împ rt easc  
experien e i informa ii, s  testeze i s  pun  în practic  noi abord ri pedagogice i manageriale. 
Alte tipuri de proiecte interna ionale sunt cele de tip eTwinning, realizate, de regul , între dou  
şcoli, îns  este posibil  şi implicarea mai multor şcoli din mai multe ri. Ele pot fi proiecte pe 
discipline de studiu sau transdisciplinare. Elevii colaboreaz  i schimb  idei, impresii prin 
intermediul internetului (e-mail, skype etc). - prezent ri Powerpoint, poze, interviuri sau impresii cu 
colegii de la „şcoala geam n ” (şcoala partener ). 
 Proiectele iEARN sunt, de asemenea, proiecte cu participare interna ional , stabilit  prin 
parteneriate solide cu scop educativ între institu ii de înv mânt din mai multe ri. iEARN 
(International Education and Resource Network) este o organiza ie interna ional  non-profit, 
cuprinzând peste 30000 de coli i organiza ii de tineret din 140 de ri, care ofer  posibilitatea 
profesorilor i tinerilor s  lucreze împreuna folosind internetul i noile tehnologii ale 
comunica iilor. iEARN a pus bazele unei leg turi online între coli, înca din 1988, primii 
“conecta i” fiind o coal  din Statele Unite i una din URSS. A fost un experiment de pionierat 
pentru vremea aceea, dar a avut succes, astfel c  ast zi, peste 2 milioane de elevi din lumea întreag  
sunt  implica i într-o multitudine de proiecte, pe diverse teme.  

Scopul proiectelor colaborative iEARN este unul educativ, acestea desf urându-se într-un 
mediu sigur, protejat i permanent monitorizat de profesori i educatori, i în acela i timp, un model 
de înv are în afara clasei. În România, începând din 1997  s-au realizat instruiri –atât cu 
participarea fizic  a cursan ilor, cât i online – privind aplicarea tehnologiilor moderne la orele de 
limba englez  i integrarea proiectelor interna ionale în curriculum. 

Având ca motto îndemnul sugestiv “Learning with the world, not just about it”, iEARN 
International încurajeaza elevii i profesorii s  creeze o leg tura f r  grani e i bariere între cultura 
diferitelor ri, s  colaboreze permanent prin intermediul proiectelor propuse de oricare dintre 



colile participante. Astfel, profesorii pot accesa iEARN România- centru coordonat de doamna 
profesoar  Cornelia Platon, sau pot vizualiza spa iul de proiecte din Collaboration Centre, având 
posibilitatea s  aleag  unul dintre nenum ratele proiecte în derulare, sau vor putea propune un alt 
proiect care s  atinga obiectivele oric rei arii curriculare. 
 Astfel, în contextul dezvolt rii sociale i informa ionale la nivel mondial, proiectele 
interna ionale sunt o variant  excelent  de colaborare între elevi i profesori din cât mai multe ri, 
pentru asigurarea integr rii mai u oare a copiilor/ viitorilor adul i în societatea supus  schimb rii de 
la o genera ie la alta. Posibilitatea utiliz rii mediului online este un real câ tig i o oportunitate 
pentru evoluarea schimburilor de experien  i, iomplicit, evoluarea înv mântului românesc. 
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Şcoala, iubit  de unii, contestat  de al ii, e locul în care primeşti o educa ie, care urm reşte 

formarea unui tip de personalitate solicitat de condi iile prezente şi de perspectiv  ale societ ii. 
Şcoala, prin ceea ce ofer , are sarcina de a preg ti copilul s  devin  un adult, un element activ al 
vie ii sociale, ca for  de munc  şi subiect al rela iilor sociale.  

Şcoala este locul în care elevii şi noi, profesorii, petrecem o mare parte din zi, astfel c  
pentru ei, cât şi pentru noi, şcoala devine o a doua cas . O cas  în care fra ii sunt colegii de clas , 
iar p rin ii sunt profesorii sau înv torii. Aşa cum, în fiecare zi, p rin ii sunt aten i la 
comportamentul copiilor, le ofer  acestora sfaturi şi înv minte şi profesorii îi supravegheaz  şi le 
ofer  pove e. În plus, fa  de p rin i, profesorii au în grij  şi educa ia elevilor. Ceas de ceas şi minut 
de minut, profesorii ofer  înv ceilor din fa a lor cunoştin e şi informa ii valoroase despre lumea 
înconjur toare, despre cultura lumii şi istoria acesteia. Îi ajut  s  viseze, s  p trund  pe t râmuri 
noi, pe care s  colinde cu puterea gândului, s  vibreze de dorin a cunoaşterii. Ajuta i de educa ia 
primit  şi de experien a acumulat  de-a lungul anilor, profesorii formeaz  genera ii de copii. Cu 
mult  munc  şi perseveren , profesorii reuşesc s  transforme copiii interesa i doar de joac , în elevi 
interesa i de tot ceea ce ne înconjoar .  

Pe nesim ite, zi de zi, cu ajutorul şcolii, elevii îşi l rgesc orizontul asupra lumii. Opiniile lor 
devin argumente ştiin ifice, iar sentimentele şi pasiunile lor sunt integrate în marea cultur  a 
civiliza iei umane. Privit  în ansamblu, şcoal  preg teşte copiii s  devin  adolescen i educa i, iar 
mai apoi adul i responsabili, capabili s  în eleag  enigmele acestei lumi, s -i desluşeasc  tainele. 
Prin educa ia oferit  de c tre profesori elevilor le este asigurat  evolu ia speciei umane, o evolu ie 
bazat  pe informa ii certe şi diverse. Pentru elevi, şcoala este un izvor nesecat de informa ii, un 
izvor din care curge necontenit ştiin  şi cultur .  

Deşi este în eleas  de mult ori greşit, şcoala nu este doar un loc în care se întâlnesc elevii şi 
profesorii. Nu este nici sala de clas  în care profesorul întreab , iar elevul r spunde, iar pe baza 
r spunsului acesta din urm  este notat. Şcoala este un cuib de în elepciune, este o intersec ie în 
via , care î i permite s  o apuci, în func ie de interese sau pricepere, pe unul din drumurile care i se 
deschid în fa .  



Şcoala este o form  cu fond. Mai întai o cladire mai noua sau mai veche, coridoare lungi şi 
drepte sau întortochiate şi misterioase, s li cu mese, scaune şi tot felul de decoruri. Dar şcoala este 
ceva mai mult si mai altfel decât alte cladiri. Acest mai mult şi mai altfel face ca şcoala s  fie un 
spatiu viu, atr g tor şi s  r mân  mereu în amintire.  

Sufletul şcolii sunt elevii si profesorii, necunoscute într-o ecuatie al c rui rezultat îl 
reprezinta formarea. Elevul vine la şcoal  pentru a şti, iar profesorul îl ajut  s  ştie şi s  fie.  

Elevul vine la şcoal  pentru c  trebuie, iar mai apoi descopera ce bine te sim i în mijlocul 
unor persoane de vârsta ta, cu aceleaşi elanuri şi idealuri, cu dorin a de a face lumea mai bun . 
Profesorul este acea persoan  care îl c l uzeşte printr-un univers complicat, dar seduc tor, care îi 
propune un model şi îl ajut  s  descopere şi s  se descopere.  
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                 Toate organismele sunt înzestrate înc  de la naştere cu însuşirea de a reac iona la un 
asamblu de modific ri a mediului, dispunând în acest sens de un anumit num r de modalit i de 
reac ie la sistemul extern. Fiin a uman  este un sistem deschis de autoreglare, aflându-se în 
permanent  interac iune cu ambian a natural   şi social , cu lucrurile, cu oamenii. 
       Dup  W.S.Hunter, înv area este o schimbare propriu-zis  a comportamentului, cu repeti ia, iar 
dup  H.Peron, este o modificare adaptiv  a comportamentului în cursul probelor repetate. Exist  şi 
alte concepte privind înv area, Montipellier defineşte înv area ca fiind o modificare sistematic , 
rela ii permanente de conduit , iar pentru W.A.Torpe înv area este organizarea comportamentului 
ca rezultat al experien ei individuale. 
       Inv area specific uman , în sensul larg reprezint  însuşirea experien ei sociale, în forme 
generalizate; în sens restrâns, particular, din perspectiva psihologic , înv area reprezint  orice nou  
achizi ie a organismului ca urmare a simul rii, a interioriz rii informa iilor externe, achizi ie care 
are ca efect o schimbare în comportament, iar din perspectiv  pedagogic  ea este procesul de 
asimilare a cunoştin elor şi de formare a priceperilor şi deprinderilor.        
       Menit  s   satisfac   necesit ile  specifice  fiec rei  ri  şi  tradi iile  sale  culturale,  
curriculumul nou are  anumite  caracteristici  care  vor  fi  respectate  în  fiecare  institu ie  care  îl 
aplic ;     
*  asigurarea  experien ei  individuale  de  înv are; 
*  sprijinirea  copilului  în  a-şi  exprima  op iunile  printr-o  activitate   planificat   de  tip  
sectorizat  pe  centre  de  activitate; 
* accentuarea  particip rii  familiei  în  procesul  educ rii  copiilor. 
       Pentru a impulsiona aceste direc ii în gr dini a noastr , educatoarele care aplic  activit ile 
integrate la grupa la care lucreaz , doresc şi reuşesc s  creeze un mediu propice de înv are activ-
partivipativ   şi  de  implicare  direct  a copilului la propria sa formare aplicând metodele  moderne  
de înv are  activ . M  voi referi în acest material  la: metoda  proiectului  tematic,   metoda 
activit ilor  integrate ; metoda  de  instruire  programat   asistat   de  calculator. 
            Metoda  proiectului  tematic  este  o metod   intens  şi  cu  succes  utilizat .  Tema  este  
stabilit   în  func ie  de  preferin ele  şi  propunerile  copiilor.  Odat   stabilit   tema, copiii  se  
orienteaz   spre  sursele  de  informa ii. Dup   strângerea  materialelor  de  informare, în  cooperare  



cu  p rin ii,  copiii  expun  verbal  informa iile  aflate,  le  interpreteaz   şi  le  prezint   în  fa a  
grupei.   
            Prin  aceast   metod   copiii  îşi  formeaz   unele  deprinderi  de  munc   intelectual ,  
înv ând  s -şi  formuleze  probleme  şi  s   caute  singuri  calea  de  a  le  rezolva.  Cu grupa mea 
am desf şurat foarte multe proiecte tematice şi educa ionale. Exemple   - ,,Gradini a- familia mea”, 
,,Frunza”, ,,Fructele vesele”,  ,,Crizantema”, ,,Legumele-izvor de s n tate”, ,,Toamna” , ,,In 
aşteptarea lui Moş Cr ciun”, ,,Mihai Eminescu-omagiu” , „In ograda bunicilor”, ,,Animale 
s lbatice”, „Prim vara în inima mamei”, „Meseria-bra ara de aur”, „Cu ce c l torim?”, etc. şi 
proiecte educa ionale ,,S  citim pentru Mileniul lll”, ,,Kalokagathia”, ,,Vedere clar -ochi s n toşi”, 
„S  circul m corect” , ,,Aten ie la semafor,, şi altele. 
           Conceptul de activitate integrat  se refer  la o activitate în care se îmbr işeaz  metoda de 
predare–înv are a cunoştin elor îmbinând diverse domenii şi constituirea deprinderilor şi 
abilit ilor preşcolarilor. In practica educa ional  recomandarea proiect rii integrate a curriculum-
ului este considerat  o provocare pe care înv mântul preşcolar şi-a asumat-o atat la nivelul 
proiect rii documentelor curriculare cât şi la nivelul micropedagogic, al practicii zilnice. 
Documentele curriculare care organizeaz  activitatea educa ional  în înv mântul preşcolar asigur  
un cadru normativ care sus ine din plin abordarea integrat  a curriculum-ului. 
 Structurarea flexibil a con inuturilor ofer  cadrelor didactice care lucreaz  la acest nivel o 
libertate de decizie aproape deplin  cu privire la tipurile de con inuturi pe care s  le ofere copiilor şi 
o autonomie sensibil egal  în privin a metodologiei de propunere a acestor con inuturi. Singura 
reglementare formal  este dat  de sistemul finalit ilor cu grade diferite de generalitate, predefinite, 
care constituie punct de plecare pe tot parcursul procesului de instruire şi formare şi, în final, în 
ac iunea de evaluare a performan elor înv rii. In plus, promovarea ideii planific rii pe teme şi 
încurajarea utiliz rii metodei proiectelor în activit ile didactice cu preşcolarii sunt ini iative ce 
expliciteaz  şi facilitaz  acest demers al abord rii integrate a curriculum-ului.  
 Argumentele psihopedagogice în favoarea dezvolt rii unui curriculum integrat sunt multiple. 
Astfel, în planul profunzimii şi solidarit ii cunoştin elor dobândite printr-o abordare, plusul 
calitativ este evident: cei care identific  mai u;or rela iile dintre idei şi concepte, dintre temele 
abordate în şcoal  şi cele din afara ei; baza integrat  a cunoaşterii conduce la o mai rapid  
reactivare a informa iilor; timpul de parcurgere a curriculum-ului este sporit. In planul rela iilor 
interpersonale integrarea curricular  şi, în special, metoda proiectelor încurajeaz  comunicarea şi 
rezolvarea sarcinilor de lucru prin cooperare; în timpul derul rii proiectelor se dezvolt  un „sens al 
comunic riii” şi o perfec ionare implicit  a modurilor de grupare; elevii devin mai angaja i şi mai 
responsabili în procesul iînv rii; curriculum-ul integrat promoveaz  atitudini pozitive. In ce 
priveşte rolul cadrului didactic, acesta devine un „facilitator”, mai mult decât o surs  de informa ii. 
Luând în considerare aceste avantaje se recomand  abordarea integrat  a curriculum-ului sau a unor 
aspecte ale acestuia, fiind în acelaşi timp conştien i de problemele complexe pe care un atare 
demers le implic : -abilitatea metodologic  a cadrelor didactice pentru integrarea curricular ; -
realizarea unei coordon ri corecte între temele abordate din perspectiva integrat  şi temele abordate 
clasic; -stabilirea modalit ilor de evaluare a performan elor individuale, mai ales în situa ia 
înv rii prin cooperare; -acomodarea corect  a proiectelor şi abord rii pe teme într-o schem  orar  
coerent . Literatura de specialitate ofer  o serie de modele de organizare şi monitorizare a 
curriculum-ului  integrat. 
Modelul integr rii ramificate - elementul central al acestui model este tema studiat , iar detalierea 
experien elor de înv are se face, la un prim nivel, pe domeniile de activitate prev zute în program .   
             La un al doilea nivel de proiectare sunt considerate experien ele de formare, pe diversele 
dimensiuni psihofizice individuale: intelectual , afectiv , social , fizic . Având în vedere finalit ile 
stabilite pentru aceste 2 nivele, cadrul didactic alege con inuturile ce se înscriu în sfera temei 
centrale şi care pot contribui la atingerea finalit ilor. Exemple de activit i: Tema „Toamna” cu 
subtemele : Fructele vesele, Legumele, izvor de s n tate, Parfumul toamnei, Toamna pe ogoare, 
Fenomenele naturii toamna. 



Modelul integr rii liniare: în acest nivel, integrarea curricular  se face în jurul unei finalit i de 
transfer, de tipul „dezvoltarea comportamentului social”. Prin complexitatea lor şi prin specificul 
integrat, aceste finalit i se pot constitui ca (sub)domenii independente. Acest model al proiect rii 
este aplicabil pentru finalit ile urm rite pentru perioade mai îndelulgate de timp şi este foarte 
potrivit pentru proiectarea interven iei educa ionale diferen iate şi individualizate cu scopuri 
recuperatorii sau de dezvoltare.  Exemple de activitati: Proiectele educa ionale-„S  citim ptr. 
Mileniul lll”-„Vedere clar , ochi s n toşi”-„S  iubim natura”-„Kalogakathia”-„Din işor şi 
M selu ”- „S  circul m corect”. 
Modelul integr rii secven iale: în acest model, cunoştin ele de aceeaşi sfer  ideatic  sunt predate în 
proximitate temporala: deşi adordarea lor se face distinct, educatoarea faciliteaz  transferul 
achizi iilor înv ate de la un domeniu la altul, prin comentariile, trimiterile, întreb rile, sarcinile de 
lucru formulate. Priectarea pe teme, o cerin  de actualitate în înv mântul preşcolar românesc, 
ilustreaz  cel mai adesea acest model de integrare curricular . Exemple de activit i: -  predarea pe 
secven e  în cadrul unor domenii experen iale, iar evaluarea se face la sfârşitul unit ii de înva are. 
Modelul curriculum-ului infuzionat: specificul acestui model const  în studierea unor teme 
diverse din perspectiva unui centru de interes care poate fi temporar (de exemplu: o finalitate 
complex , precum in elegera conceptului de transformare reversibile / ireversibile, rela ia timp-
transformare etc., analiza structurilor şi compararea structurilor naturale cu cele create de om) sau 
permanent (de exemplu: studierea unei discipline op ionale utilizând o limb  str in : educarea 
caracterului, con inutul fiind parcurs în limba englez , sau predarea unei teme, apoi leg tura cu 
celelalte activit i prin asigurarea reten iei, asigurarea feed-bak-ului. 
Modelul integr rii în re ea. Este solu ia de integrare pe care o propune metoda proiectelor de 
investigare-ac iune. Pornind de la subiectul proiectului, copiii opteaz  pentru o re ea de teme şi 
resurse de studiu corelate cu tema central . Domeniul central şi cele corelate ale proiectului sunt ele 
însele teme transdisciplinare şi vor fi abordate ca atare. Neajunsul acestui model este faptul c  
aplicarea lui poate crea riscul multiplic rii tematicii proiectului peste posibilit ile de monitorizare a 
rezolv rii ei.  
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În ultimele decenii educa ia a dobândit noi con inuturi, acoperind o arie l rgit  şi noi finalit i, 
bazate pe valori democratice şi aspira ii moderne ale indivizilor, corelate cu inova ia şi reforma din 
înv mânt. Astfel, rolul şcolii a devenit mult mai complex, îndep rtându-se de esen a lui primar , 
formal , de transmitere de cunoştin e şi orientându-se activ spre formarea de atitudini şi 
comportamente, spre dezvoltarea de capacit i. Printre altele, acest rol complexizat vizeaz : 

• realizarea educa iei pentru adaptare la schimbare (fiecare copil este ajutat s -şi dezvolte 
propriul poten ial, s  fie creativ, motivat s  înve e pe tot parcursul vie ii, capabil s  rezolve 
probleme, s  comunice şi s  colaboreze cu al ii; 
• promovarea valorilor unei societ i deschise (cu accent pe valorizarea diversit ii, 
dezvoltarea deprinderilor de cooperare, participarea la luarea deciziilor, toleran , gândire 
critic ); 
• egalizarea şanselor (copiii care se afl , din diferite motive, în situa ii de risc sunt ajuta i s  
reuşeasc  din punct de vedere al educa iei şi integr rii sociale, în acest fel şcolile contribuind 
esen ial la egalizarea şanselor persoanelor în societate); 
• practicarea tipurilor de înv are fundamentale pentru secolul al XX-lea („a înv a s  
ştii” – a dobândi cunoştin e generale, instrumente de în elegere, a înv a cum s  înve i; „a 
înv a s  faci” – a dobândi competen e pentru a te descurca în diferite situa ii şi a- i folosi 
creativitatea; „a înv a s  tr ieşti împreun  cu ceilal i” – a înv a s -i în elegi pe cei din jur, 
s  cooperezi şi s  participi la via a societ ii; „a înv a s  fii” – a exersa autonomia şi 
responsabilitatea personal , acordându-se aten ie tuturor aspectelor legate de poten ialul unei 
persoane. 
În acest context, e nevoie ca şcoala s  se restructureze, prezentând structuri, mecanisme şi 

servicii modernizate şi/sau noi, pe care s  le poat  oferi la standardele necesare noilor roluri şi 
responsabilit i care i se atribuie. 

Pentru a exercita noul rol, şcoala trebuie s  ias  din aşa-numita „cultur  a rutinei”, care vedea 
şcoala „ca o fabric ”, „rigid ”, caracterizat  prin formalism, control excesiv, supunere, uniformizare, 
individualism, izolare etc., pentru a se dezvolta c tre o „cultur  a schimb rii” ce determin  constituirea 
„şcolii prietenoase”, care permite aştept ri pentru fiecare, asigur  c ldur  şi grij , sprijin reciproc, 
cooperare, încredere, respect pentru diferen e, colegialitate, asumarea riscurilor, înv are continu , 
parteneriate etc. 
O scoala moderna pune un accent deosebit pe con inuturile modernizate ale educa iei furnizate. 
Curriculumul şcolii vizeaz  formarea la elevi a capacit ilor, deprinderilor şi competen elor pentru 
via  care s  le permit  s -şi g seasc  locul într-un sistem flexibil şi dinamic. O şcoal  prietenoas  
cu copiii este interesat  nu numai de parcurgerea curriculumului, ci şi de dezvoltarea copiilor sub 
toate aspectele: s n tate fizic  şi mental , rela ionare, comunicare etc 

 Importante pentru formarea copiilor ca adul i performan i sunt: • inteligen a emo ional  — 
capacitatea de a te motiva şi persevera în fa a frustr rilor, de a- i regla st rile de spirit, de a fi 
st ruitor şi a spera; • inteligen a practic  — capacitatea de a fi atent la ceea ce se întâmpl  şi a alege 
din mai multe variante de ac iune pe cele viabile. 

Din aceast  perspectiv , se consider  c : 
• fiecare copil este capabil s  înve e, iar rostul educa iei este de a dezvolta poten ialul 
fiec ruia; 
• abilit ile copiilor pot fi modificate printr-o instruire eficace; 
• inteligen a nu este distribuit  diferit (unii copii sunt mai inteligen i, al ii mai pu in 
inteligen i, ci exist  mai multe tipuri de inteligen  ce trebuie identificate, dezvoltate şi 
valorizate pentru fiecare copil); 



• rolul educa iei nu r mâne acela de a-i selecta pe cei capabili, ci de a dezvolta poten ialul 
fiec rui copil. 
Activit ile de înv are promoveaz  înv area prin cooperare, creativitatea şi exprimarea 

opiniilor; cadrele didactice folosesc metode activ-participative pentru a da şansa fiec rui copil s  
contribuie la activit i. Deşi uneori este posibil ca profesorii s  simt  c  pierd ceva din „puterea” pe 
care o au, o abordare interactiv  a pred rii-înv rii va ajuta elevii s -şi îmbun t easc  
performan ele. 

Se încurajeaz  astfel dezvoltarea gândirii critice a copiilor în vederea: 
• form rii unor opinii independente; 
• construirii unor argumente care s  confere consisten  propriilor opinii; 
• manifest rii toleran ei şi respectului fa  de p rerile altora; 
• particip rii active la rezolvarea unor probleme; 
• valoriz rii muncii în colaborare cu alte persoane. 
Gr dini a dezvolt  un curriculum la decizia gradini ei în conformitate cu interesele şi nevoile 

copiilor, necesar pentru dezvoltarea de abilit i de bun locuitor al comunit ii şi adult într-o lume în 
schimbare.  

Programul activit ilor extraclas  este generos în tematici şi activit i ce au în vedere crearea de 
oportunit i de petrecere a timpului liber, educa ia pentru valori, formarea de abilit i specifice, 
valorizarea talentelor şi preocup rilor copiilor etc. 

Evaluarea copiilor se realizeaz  într-o modalitate care s  încurajeze dezvoltarea şi progresul, s  
stimuleze şi s  motiveze înv area. Particularizând pentru nivelul şcolar, afirm m c  elevii ştiu ce se 
aşteapt  de la ei atunci când sunt evalua i, evaluarea fiind considerat  o posibilitate de reflec ie asupra 
rezultatelor înv rii. Se folosesc metode alternative/ complementare de evaluare — proiectul, 
portofoliul, fişa de observa ie etc. şi se evalueaz  şi modul în care se lucreaz  în grupuri mici, precum 
şi ini iativa, creativitatea etc. 

Orice schimbare în educa ie pune în discu ie implicarea p rin ilor în activitatea şcolii. Este 
dovedit faptul ca succesul copiilor depinde în mare m sur  de armonizarea demersurilor şcolii cu cele 
ale familiei şi de buna colaborare dintre educatoare şi p rin i în vederea stabilirii unei continuit i 
educative. 

O şcoal  (gr dini ) prietenoas  cu p rin ii trece dincolo de leg turile formale şi oarecum 
fireşti cu familiile copiilor şi dezvolt  adev rate parteneriate active folosind o gam  larg  şi variat  
de modalit i. 

Într-o şcoal  prietenoas  se deruleaz  programe de educa ie a p rin ilor, care au în vedere 
dep şirea unor modele culturale rigide şi învechite, promovate uneori de familie: desconsiderarea 
opiniei copilului, autoritate excesiv , independen  sc zut , sprijin pe o perioad  îndelungat  etc. 
Aceleaşi programe vizeaz  responsabilizarea p rin ilor pentru a sus ine activ direc iile educa iei 
moderne care presupune libertatea de op iune, participarea la decizii, gândirea critic , exprimarea 
opiniei, rezolvarea de probleme, respectarea drepturilor şi stabilirea responsabilit ilor copilului etc., 
activitatea şcolii şi induc o bun  comunicare cu familiile. 
    Metodologia evolueaz  în timp, ca raspuns la dinamica schimb rilor ce se desf şoar  în cadrul 
procesului instructiv- educativ. Calitatea unei tehnologii se masoar  în gradul de adaptare a acesteia la 
situa iile şi exigen ele noi, complexe ale înva mântului contemporan. 

Dezideratele de modernizare şi perfec ionare a metodologiei didactice se înscriu pe direc ia 
sporirii caracterului activ-participativ al metodei de înv are, pe aplicarea unor metode cu un 
pronun at caracter formativ în valorificarea noilor tehnologii instruc ionale, care s -l implice pe copil 
direct în procesul de înv are, stimulându-i creativitatea, interesul pentru nou, dezvoltarea gândirii, 
reuşind s  aduc  o însemnat  contribu ie la dezvoltarea întregului s u poten ial. 
   Calitatea metodologic  este un aspect ce ine de oportunitate, dozaj, combinatoric  între metode sau 
ipostaze ale metodelor. A spune c  o metod  este mai bun  ca alta f r  a ine cont de contextul în care 
metoda respectiv  este eficient , constituie o afirma ie lipsit  de sens. 
   Metodologia didactic  formeaz  un sistem coerent, realizat prin stratificarea şi corelarea mai multor 
metode, atât pe axa evolu iei, cât şi pe plan sincronic, metode care se coreleaz , se prelungesc unele în 



altele şi se completeaz  reciproc. Încadrarea unei metode într-o anumit  clas  nu este definitiv , ci 
relativ . 
     O metod  se defineşte prin predominanta unor caracteristici la un moment dat, caracteristici ce se 
pot metamorfoza astfel încat metoda s  fie satisf c toare într-o clas  complementar  sau chiar 
contrar . Astfel, o metod  tradi ional  poate evolua spre modernitate, în m sura în care secven ele 
procedurale care le compun îngaduie restructur ri inedite sau cand circumstan ele de aplicare a acelei 
metode sunt cu totul noi. 
     O metoda de succes implica împletirea celor dou  modele ( clasic si modern ). 
 
MODELUL CLASIC                                                     MODELUL MODERN 

  - .memorarea şi reproducerea                                       - apel la experien a proprie 
       (cât mai fidel ) a cunoştin elor transmise  
         de cadrul didactic 
        - competi ia între elevi cu scop de                                - promoveaz  înv area prin  
           ierarhizare                                                                                   colaborare 
        - studiul individual al elevului                                      - pune accentul pe dezvoltarea 
                                                                                                  gandirii în confruntarea  cu 
                                                                                                  al ii 
        - profesorul asigur  însuşirea                                       - profesorul este partener 
            temeinic  şi sistematic  a                                                      în înv are 
              cunoştin elor      
        - elevul încearc  s  re ina şi                                          - elevul exprim  puncte de 
           s  reproduc  ideile auzite                                                        vedere  proprii  
                                                                                                   referitoare la o problema 
         - elevul accept  informa ia dat                                    - elevul işi pune întreb ri cu   
 scopul de a în ele lucrurile, de a 
realiza sensul  
 unor idei 
 
          - slaba participare, neimplicare,                                   - ini iativ , spirit  

lips  de ini iativ , conformism                                            întreprinz tor 
supunere 
 

          - elevul este dirijat în gândire şi                                    - elevul este cutezant, 
 ac iune                                                                          îşi asum  riscurile, 

                                                                                                    participare şi implicare, 
                                                                                                    gândire liber  
         - accent pe aspectul cantitativ                                       - accent pe elementele de      

( cât de mult  informa ie                                               ordin calitativ(sentimente, 
               de ine elevul)                                                                  atitudini)             
 
     Dezideratele de modernizare şi perfec ionare a metodologiei didactice se înscriu pe direc ia 
sporirii caracterului activ-participativ al metodei de înva are, pe aplicarea unor metode cu un 
pronun at caracter formativ în valorificarea noilor tehnologii instruc ionale, care s -l implice pe 
copil direct în procesul de înv are, stimulându-i creativitatea, interesul pentru nou, dezvoltarea 
gândirii, reuşind s  aduc  o însemnat  contribu ie la dezvoltarea întregului s u poten ial. 
     Metodele constituie instrumente de prim rang în mâna educatorului, sunt calea eficient  de 
organizare şi conducere a înv rii, un mod comun de a proceda care reuneşte într-un tot familiar 
eforturile cadrului didactic şi ale copiilor. 
    Metodele sunt împar ite din punct de vedere istoric în: 

- metode tradi ionale/clasice: expunerea, conversa ia, exerci iul, demonstra ia, observa ia; 



- metode moderne: algoritmizarea, problematizarea, brainstorming-ul, instruirea 
programat , ciorchinele, cubul, explozia stelara, metoda p l riilor gânditoare, 
tehnica6/3/5. 

   Îns  nu tot ce este „ vechi ” este neap rat  şi demodat, dup  cum nu tot ce este „nou” este şi 
modern. Dintre aceste moderne metode didactice fac parte cele ce duc la creşterea gradului de 
participare – implicare a copiilor, la dezvoltarea structurilor cognitiv motrice si practico-aplicative a 
acestora. 
   Definitoriu pentru folosirea metodelor activ-participative este caracterul lor stimulativ, din punct 
de vedere fizic şi psihic, precum şi posibilitatea alternarii activita ilor individuale şi de grup, în 
scopul atingerii „optimum-ului” motiva ional şi ac ional la nivelul copiilor care se v d angaja i şi 
trebuie s  îşi asume noi roluri şi responsabilit i în propria formare. 
    Rolul metodelor didactice moderne este acela de a crea un context situa ional, asfel încat cel care 
înva  s  fie angajat şi s  participe în mod activ la realizarea obiectivelor pred rii, se caracterizeaz  
printr-o permanent  deschidere la înnoire, la inova ie. 
    Tendin ele principale ale înnoirii şi moderniz rii metodologiei de instruire ar fi: 

- valorificarea deplin  a metodelor în vederea activiz rii preşcolarilor, a particip rii lor 
efective la dobândirea cunoştin elor, priceperilor, deprinderilor; 

- accelerarea caracterului formativ al tuturor metodelor de instruire utilizate în activitatea de 
predare-înv are; 

- aplicarea cu prioritate a metodelor activ- participative centrate pe copil. 
    Creşterea ponderii metodelor activ-participative nu înseamn  renun area la metodele clasice de 
înv mânt la cele de transmitere şi asimilare a informa iei. 
    Metodologia modern  opereaz  schimb ri care in de pondere, dar mai ales de valorizare, de 
sporirea poten ialului formativ al metodelor clasice prin accentuarea caracterului lor euristic şi 
activ-participativ. 
   Înv amântul modern promoveaz  metodele de înv are active, înv area bazat  pe însuşirea 
experien ei conceptualizate a omenirii, dar şi pe investiga ia proprie a realit ii şi formarea de 
cunoştin e şi experien e prin efort propriu. A instrui nu mai înseamn  a-l determina pe preşcolar s -
şi înmagazineze în minte un volum de cunoştin e, ci de a-l înv a s  ia parte la procesul de 
producere a noilor cunoştin e. Astfel sunt preferate metodele moderne euristice de predare – 
înv are, deoarece acestea pun accentul pe urmatoarele capacit i:  

- capacitatea de a pune întreb ri şi de a construi r spunsuri; 
- cultivarea unor deprinderi, priceperi şi calit i intelectuale; 
- dezvoltarea gândirii critice şi creativit ii 
- formarea de opinii, mentalit i sau comportamente dezirabile; 

     Algoritmizarea este o metoda care se bazeaz  pe folosirea algoritmilor în actul pred rii cu scopul 
de a-i familiariza cu o serie de scheme procedurale, logice sau de calcul care îi vor ajuta s  rezolve 
o serie larg  de sarcini de instruire. Ea const  în formarea unor deprinderi de gândire şi ac iune, de 
rezolvare de probleme sau luare de decizii generale şi stabile care vor permite elevilor rezolvarea 
unor sarcini din ce în ce mai complexe. 
     Brainstorming-ul are semnifica ia de „furtun  în creier”, eferveşcen , aflux de idei, stare intens  
de creativitate, asalt de idei, una din cele mai r spândite metode de stimulare a creativit ii. 
    Preşcolarii sunt provoca i s  participe activ la producerea de idei, de a dezvolta capacitatea de 
rezolvare a unei probleme prin c utarea de solu ii cât mai originale, se dezvolt  atitudinea creativ  
şi este favorizat  exprimarea personalit ii, este stimulat  participarea tuturor elevilor la activitatea  
de producere a ideilor. 
    Un bun cadru didactic este acela care este capabil de o mare varietate de stiluri didactice, având 
astfel posibilitatea s -şi adapteze munca sa diferitelor circumstan e, s  confere pred rii flexibilitate 
şi mai mult  eficien . Un stil modern şi actual este cel creativ. 
    Imaginea şcolii sec.XXI este înca neclar ; îns  liniile de for a pe care un observator atent le poate 
surprinde se pot caracteriza în dou  tendin e: 



- centrarea pe „copil” pe nevoile celui care este beneficiarul şi în acelaşi timp, partenerul 
nostru în propria formare; 

- folosirea unor metode şi stiluri moderne care s  acopere cât mai bine întreaga sfer  de 
interes a persoanei educate, persoan  care va reprezenta resursa şi creatorul de resurse 
pentru anii viitori. 
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Copiii noştri înva  neîncetat de la noi. Înva  nu din vorbele cu care încerc m s -i educ m, 

ci din comportamentul, sentimentele, atitudinea noastr  în via a de fiecare zi. Toate acestea 
reprezint  pentru copii un model ce le va guverna întreaga existen  viitoare. 
           Copiii înva  ceea ce tr iesc, de Dorothy Law Nolte  
Dac  tr iesc în critic  şi cic leal , copiii înva  s  condamne;  
Dac  tr iesc în ostilitate, copiii înva  s  fie agresivi; 
Dac  tr iesc în team , copiii înva  s  fie anxioşi; 
Dac  tr iesc înconjura i de mil , copiii înva  autocomp timirea; 
Dac  tr iesc înconjura i de ridicol, copiii înva  s  fie timizi; 
Dac  tr iesc în gelozie, copiii înva  s  simt  invidia; 
Dac  tr iesc în ruşine, copiii înva  s  se simt  vinova i; 
Dac  tr iesc în încurajare, copiii înva  s  fie încrez tori; 
Dac  tr iesc în toleran , copiii înva  r bdarea; 
Dac  tr iesc în laud , copiii înva  pre uirea; 
Dac  tr iesc în acceptare, copiii înva  s  iubeasc ; 
Dac  tr iesc în aprobare, copiii înva  s  se plac  pe sine; 
Dac  tr iesc înconjura i de recunoaştere, copiii înva  c  este bine s  ai un el; 
Dac  tr iesc împ r ind cu ceilal i, copiii înva  s  fie generoşi; 
Dac  tr iesc în onestitate, copiii înva  respectul pentru adev r; 
Dac  tr iesc în corectitudine, copiii înva  s  fie drep i; 
Dac  tr iesc în bun voin  şi considera ie, copiii înva  respectul; 
Dac  tr iesc în siguran , copiii înva  s  aib  încredere în ei şi în ceilal i; 
Dac  tr iesc în prietenie, copiii înva  c  e pl cut s  tr ieşti pe lume. 
           Celebrul poem”Copiii înva  ceea ce tr iesc”scris în 1954 de Dorothy Law Nolte a fost 
folosit genera ii întregi drept cod de comportament în via a de familie. 
           Cum este bine s  reac ion m când copiii au un comportament nepotrivit ? Dar când trec 
printr-un moment greu ? Cum s  schimb m purtarea copiilor? Cum s -i integr m în colectiv, în 
via a social  ? 
            Sunt întreb ri pe care şi le pun atât p rin ii cât şi cadrele didactice. 



            Exist  o varietate de tehnici de abordare dar fiecare copil e unic şi în func ie de acesta 
trebuie alese tehnicile potrivite. Vom vorbi în continuare despre dezvoltarea abilit ilor socio-
emo ionale ale copiilor şi despre modalit i de interven ie a p rin ilor şi a cadrelor didactice. 
            Abilit ile emo ionale inseamna: a în elege, a exprima, a regla emo iile. 
Dezvoltarea abilit ilor emo ionale ale copiilor este important  din urm toarele motive: 
Pentru c  ajut  la formarea şi men inerea rela iilor cu ceilal i.  
Pentru c  ajut  copiii s  se integreze în gr dini .  
Pentru c  previne apari ia problemelor emo ionale  şi de comportament.  
            Cum îşi dezvolt  copiii abilit ile emo ionale? 
Adul ii (p rin ii, educatorii) sunt cei care contribuie la dezvoltarea abilit ilor emo ionale ale 
copiilor prin trei modalit i: 
- prin reac iile avute la emo iile exprimate de copii;  
- prin discu iile despre emo ii;  
- prin exprimarea propriilor emo ii.  
            Achizi ionarea competen elor emo ionale 
Studiile arat  c  preşcolarii pot fi surprinz tor de pricepu i în gestionarea abilit ilor emo ionale. 
Ei pot în elege emo iile exprimate de copiii de aceeaşi vârst  cu ei în timpul unui contact social, 
ceea ce îi ajut  în rezolvarea conflictelor. Preşcolarii sunt capabili şi de implicare empatic . 
           Abilit ile sociale sunt cele care ne permit s  ne integr m în mediul în care tr im fie el grupul 
de la gr dini ,   şcoal ,  serviciu  sau  grupul  de prieteni. 
           A avea abilit i sociale înseamn  a fi eficient în interac iunile cu ceilal i astfel încât s  atingi 
scopul stabilit. 
              Dezvoltarea abilit ilor sociale reduce factorii de risc asocia i cu performan ele şcolare 
sc zute şi asigur  s n tatea emo ional  a persoanei. 
           Competen ele sociale de baz  sunt: 
           Exemple de comportamente: 
- S  ini ieze  şi s  men in  o interac iune cu un alt  copil; 
- S  asculte active; 
- S  împart  obiecte  şi s  împ rt şeasc   experien e; 
- S  ofere şi s  primeasc  complimente. 
- S  rezolve în mod eficient conflictele ap rute ; 
- S  respecte regulile aferente unei situa ii sociale; 
 - S  coopereze cu ceilal i în rezolvarea unei  sarcini ; 
 - S  ofere  şi s  cear  ajutorul atunci când  are  nevoie. 
             Ini ierea  şi men inerea unei rela ii. Aceast  competen  se refer  la însuşirea unor 
comportamente esen iale pentru buna func ionare a unei rela ii. 
             Formarea de prietenii îndeplineşte mai multe func ii: 
- compararea social  pozitiv  ;  
- asigurarea securit ii emo ionale, a sentimentului de intimitate, a ajutorului necesar la nevoie  şi a 
sentimentului c  ai cu cine s - i petreci timpul liber; 
            Ce pot face p rin ii  şi cadrele didactice? 
- S  încurajeze copiii s  se implice în activit i considerate în mod tradi ional specifice genului opus 
şi s  ofere copiilor feedback pozitiv atunci când  aleg aceste activit i ;.  
- S  ini ieze teme de joc noi pentru ambele genuri şi s  implice fetele şi b ie ii deopotriv  ; 
- S  înt reasc  alc tuirea grupurilor mixte de joc.  
             Ini ierea  şi men inerea unei interac iuni cu un copil vizeaz  o serie de formule verbale şi 
comportamente care îl ajut  pe acesta s  stabileasc  rela ii cu cei din jur. 
            Ce pot face p rin ii  şi cadrele didactice? 
- s  se joace cu copilul oferindu-i un model de comportament, s  îl integreze treptat într-un grup de 
copii ; 
- s  citeasc  împreun  cu copilul poveşti şi s  vizioneze desene animate în care sunt relatate rela iile 
dintre doi prieteni ; 



- s  încurajeze copilul s -şi spun  p rerea ; 
- s  încurajeze şi s  ghideze copilul în ini ierea a cât mai multe interac iuni cu ceilal i copii. 
            Integrarea într-un grup reprezint  un factor important atât pentru copii cât şi pentru adul i 
deoarece tr im într-o societate şi grupul de prieteni ne poate fi al turi în situa ii pl cute sau mai 
pu in pl cute. Nu to i copiii copiii sunt la fel de bine accepta i de c tre membrii unui grup. 
            Motivele pentru care unii copiii sunt marginaliza i pot fi : 
- copii care se comport  agresiv;  
- copii care au un comportament timid, necooperant, deficit de aten ie şi hiperactivitate, anxioşi;  
- copii care sunt diferi i de ceilal i: etnie diferit  de a majorit ii, imaturitate în dezvoltarea fizic , 
înf işare mai pu in pl cut  sau mod de îmbr c minte precar, copii cu dizabilit i 
             Ce pot face cadrele didactice pentru a ajuta copiii timizi? 
- S  identifice aspecte pozitive şi micile reuşite ale copilului şi s -l laude pentru ele ; 
- S  cear  copilului s  îndeplineasc  singur sarcini în care consider  c  va avea succes; asta îi va da 
încredere în for ele proprii ; 
- S  îl laude pentru o ini iativ  cât de mic  pentru a-i da curaj ; 
- S  exerseze abilit ile sociale pe grupuri mici. 
             Atmosfera general  a vie ii noastre cotidiene îşi va pune amprenta asupra vie ii copiilor. 
Experien ele şi rela iile de care au avut parte în anii de formare vor construi fundalul rela iilor lor de 
mai târziu.  Copiii ne urm resc şi absorb ca un burete felul în care tr im şi ne comport m, iar ceea 
ce înva  le serveşte drept model toat  via a. 
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 Gr dini a este un mediu creativ i interesant, care pune baza educa iei copilului i îl ajut  s  
deprind  primele aptitudini necesare pentru scoal . Îi ofer  oportunitatea de a descoperi lucruri noi 
i de a- i dezvolta abilit i esen iale pentru via a de zi cu zi, pe care stând acas nu le poate dobândi.  

Rolul și beneficiile gr diniței pentru copil 
 Gr dini a nu este doar o m sur  practic  la care apelezi pentru a duce copilul timp de câteva 
ore, cât esti la serviciu sau o institu ie în care cel mic se joac, doarme, m nânc  i atât. Nu trebuie 
s  prive ti gr dini a nici ca pe un mediu agresiv i nociv, în care copilul mai mult se îmboln ve te. 
Acestea sunt temeri frecvente ale p rin ilor i unul dintre motivele pentru care dau copilul cât mai 
târziu la gr dini  sau deloc.Gr dini a reprezint funda ia întregii educa ii a copilului. Abilit ile i 
cuno tintele pe care le dobânde te în anii petrecu i în acest mediu îl vor ajuta s se descurce la 
coal  i s  aib  rezultate academice foarte bune.Tr im într-o epoc în care înv area este un proces 

dinamic, care începe s se formeze de la vârste din ce în ce mai fragede. Gr dini a este un mediu 
care încurajeaz interac iunile între copii. Din contactul cu alti copii, prichindelul are ocazia de a 
înv a aptitudini noi, utile pentru dezvoltarea lui de mai tarziu. În momentul în care intr într-o 



astfel de institu ie, copilul p trunde într-o colectivitate, din care va înv a o mul ime de aptitudini 
valoroase pentru dezvoltarea lui social.  
 În cazul multor copii, gr dini a este cea care marcheaz momentul apari iei prieteniilor. 
Copilul are ocazia s î i fac  primii prieteni, s coopereze i s  colaboreze în echipe, s împart  
lucruri i juc rii cu al i copii, adic  s  dobândeasc  abilit i esen iale de socializare. Totodat , 
gr dini a este un mediu interactiv care stimuleaz dezvoltarea procesului comunic rii. Interac iunile 
cu educatoarea i cu ceilal i copii îl ajut  s  î i perfec ioneze limbajul i vorbirea. Face achizi ii noi 
în vocabular care îl ajut din plin în comunicarea cu ceilal i. Chiar dac ai început s îl înve i bunele 
maniere cu mult înainte de a-l înscrie la gr di, în acest spa iu nou, cel mic are ocazia de a înva a 
reguli noi de polite e. Interac iunile cu ceilal i creeaz mediul i scenariul oportun pentru a înv a 
noi reguli de comunicare i comportament. 
 Înainte de orice, gr dini a este un spa iu educativ, în care copilul are ocazia de a înv a o 
mul ime de lucruri noi. În timpul petrecut la gr dini , copilul î i îmboga e te cultura general i 
deprinde aptitudini noi, esen iale pentru scrisul i cititul de mai tarziu.  
Tot mai multe institu ii i-au îmbog it programa colar  cu ateliere noi de arta i crea ie, de 
îndemânare etc. - extrem de interesante, în care copilul este stimulat s fie creativ i s - i foloseasc 
imagina ia. Acestea au un impact esen ial în dezvoltarea cognitiv a copilului. 
 Nu în ultimul rând, gr dini a contribuie la formarea caracterului copilului i a aptitudinilor 
esen iale în dezvoltarea personal . Este un mediu care îl înva  s  gândeasc  liber, s  î i exprime 
sentimente, emo ii i p reri, s  aib  mai mult  încredere în sine.  
 Gr dini a este un mediu valoros în dezvoltarea i educarea copilului. Este indicat ca fiecare 
p rinte s  profite de oportunit ile pe care acest mediu le ofer copilului pentru a înv a o mul ime 
de lucruri noi. Copilul are ocazia s înve e cele mai multe lucruri din experien  proprie, care este 
cel mai eficient instrument de înv are i în elegere la vârste mici, a adar astfel gr dini a devine 
micul univers al pre colarului. 
 
 

116. ROLUL ŞCOLII ÎN EDUCA IA MULTICULTURAL  ŞI INTERCULTURAL  AL 
ELEVILOR 
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Gr dini a cu program prelungit  Trei Ursule i 
 

Motto:”Toate fiin ele umane se nasc libere i egale în drepturi” 
            “Dac  unul dintre ai t i şi un str in î i cer o bucat  de pâine, s  tai bucata aşa, ca una 

din cele dou  buc i s  fie mai mare, iar pe aceasta str inului s-o dai, c ci al t u î i este mai apropiat 
şi din partea lui dai ceea ce este mai mult.”   

                                                                                              (Ioan Slavici, Amintiri) 
Educa ia în perspectiva deschiderii c tre valori multiple reprezint  un demers pe deplin 

justificat, întrucât vizeaz  o mai bun  inser ie a individului într-o lume spiritual  polimorf  şi 
dinamic . Acest demers formativ vine atât în întâmpinarea dezideratelor individualit ii, prin 
valorizarea unor tr s turi particulare, unice, ce merit  a fi recunoscute sau amplificate, cât şi în 
profilul societ ii, asigurându-i un anumit grad de coeren , solidaritate şi func ionalitate. 
Solidaritatea comunitar  este poten at  prin felul cum se gestioneaz  reproducerea marilor 
simboluri în interiorului spa iului socio-cultural respectiv, dar şi prin modul cum este reglat  
deschiderea spre alte forma iuni socioculturale. 

No iunea de educa ie multicultural  desemneaza totalitatea programelor educa ionale ce 
r spund necesit ilor impuse de coexisten a într-un mediu multietnic. Scopul educa iei 
multiculturale este de a facilita acomodarea grupurilor etnoculturale minoritare şi, în aceeaşi 
m sur , acomodarea şi deschiderea societ ii majoritare la modelurile culturale specifice grupurilor 
minoritare. Programele educa ionale multiculturale sunt fundamentate pe principiul diversit ii 
culturale şi a deschiderii societ ii contemporane; educa ia şi predarea interculturala sunt menite s  



concentreze aten ia elevilor spre propria identitate, cât şi spre valorile umane universale, egalitatea 
oportunit ilor educa ionale pentru toate grupurile din interiorul societ ii. Educatia multicultural  
este considerat  a fi, prin demersurile antirasiale, antixenofobe, antidiscriminative şi de relativizare 
a culturilor existente, garantul unei societ i multiculturale viabile, factor de stabilitate democratic  
şi de diminuare a conflictualit ii. 

Educa ia intercultural  presupune o nou  abordare a orizontului valorilor. Problemele care 
se pun acum sunt cele legate de negocierea valorilor, de interpretarea lor, de juxtapunerea şi 
complementaritatea lor. Din recunoaşterea egalit ii valorice a culturilor nu trebuie tras  concluzia 
c  toate sunt la fel şi c  dispar unele diferen e sau chiar divergen e. Şcoala trebuie s  releve şi s  
cultive aceste diferen e, revalorizând noile expresii culturale în contextul mai larg, al comunit ii în 
care fiecare îşi g seşte locul potrivit. 

Obiectivul principal al educa iei interculturale rezid  preg tirea persoanelor pentru a 
percepe, accepta, respecta şi experimenta alteritatea. A face educa ie intercultural  presupune ca 
însuşi procesul educa ional s  se realizeze într-un mediu interac ional, prin punerea al turi sau fa  
în fa  a purt torilor unor expresii culturale diferite. 

Multiculturalismul european este o bog ie poten ial  cu condi ia s  nu diminueze sau s  
anuleze identitate fiec rei culturi, şi se poate converti într-un veritabil interculturalism. Politicle 
educative şi culturale se cer a fi deschise nu numai în ceea ce priveşte valorile na ionale, ci şi cele 
interna ionale, c ci cooperarea economic  şi politica a devenit imposibil  dac  nu se aliaz  cu 
spiritul de comprehensiune şi cooperare în domeniile culturii şi educa iei. O educa ie apt  s  se 
fondeze pe diferen  şi s  se deschid  în fa a diverselor valori este singura capabil  s  r spund  
nevoilor Europei de ast zi şi de mâine. 

Sarcina şcolii de ast zi este de a forma elevilor o conştiin  european . Înc  din clasele 
primare se impune cultivarea respectului şi solidarit ii fa  de cultura altor popoare. În acest sens, 
îns  elevii trebuie în primul rând centra i cultural, trebuie s  cunoasc  foarte bine valorile propriei 
culturi, ca apoi s  fie în stare a primi informa ii despre o alt  cultur . Aşadar, rezult  c  „şcoala 
trebuie s  fie mai întâi cultural  şi apoi intercultural . Trebuie mers spre intercultural prin cultural.” 

Educa ia inter şi multicultural  se constituie în noi dimensiuni ale educa iei, destinate 
form rii la şcolari a unei conştiin e europene, cultiv rii respectului şi solidarit ii fa  de cultura 
altor popoare, dezvoltarea unor comportamente şi atitudini inter şi multiculturale, implicând 
simultan afirmarea fiec rei culturi cu normele sale specifice, dar şi deschiderea c tre alte culturi, în 
perspectiva constituirii unei noi civiliza ii comune. 

Conceperea şi abordarea educa iei din aceast  dubl  perspectiv  duce la formarea unor 
comportamente specifice: 
• aptitudinea de a comunica eficient; 
• înt rirea respectului de sine şi al altora; 
• toleran  fa  de opiniile diferite; 
• adaptarea continu  la diversitatea cultura; 
• fructificarea diferen elor culturale şi a valorilor spirituale, locale şi generale, în beneficiu personal 
şi social; 
•  recunoaşterea egalit ii valorice a culturilor. 
 Concluzionând, putem afirma c  atâta timp cât societatea noastr  devine din ce în mai 
pluricultural , educa ia inter- şi multicultural  au un rol bine determinat în dezvoltarea personalit ii 
elevilor în calitate de subiec i ai înv âmântului românesc. 

CONCLUZII 
Realit ile sociale în care tr im se caracterizeaz  prin coexisten a în acelaşi spa iu a unei 

diversit i culturale: etnice, lingvistice, religioase, de vârst , de origine social  etc. Adesea 
diferen ele sunt v zute întro manier  negativ , devenind surs  de conflict şi justificare a 
discrimin rii. Construirea unei societ i democratice bazat  pe valorile democra iei trebuie s  aib  
ca punct de plecare recunoaşterea şi punerea în valoare a acestor diferen e, ca surs  unic  la 
supravie uire şi coexisten  în pace.  



Prin educa ie multicultural  şi intercultural  derulat  în cadrul procesului de educa ie al 
elevului/tân rului  urm rim ca subiectul s  devin :  

*persoan  deschis  c tre ceilal i, conştiin  de valoarea pe care o au ceilal i şi capabil  s  contribuie 
la dezvoltarea comunit ii din care face parte;  
*o persoan  care construieşte rela ii cu ceilal i, în spiritul solidarit ii şi al toleran ei;  
*o persoan  care doreşte s  comunice şi caut  solu ii de rezolvare a problemelor, împreun  cu 
ceilal i;  
*o persoan  care are principii de via , capabil  s  dialogheze cu ceilal i, s  tr iasc  împreun  cu 
ceilal i într-un climat de respect, solidaritate şi acceptare a diversit ii;  
*o persoan  care ştie s  se integreze responsabil în comunitate;  
*o persoan  integrat  în cultura poporului s u, în acelaşi timp deschis  spre alte culturi, capabil  s  
accepte şi s -i respecte pe ceilal i.  
 Însuşirea unor elemente de educa ie multicultural , dobândirea unor deprinderi, atitudini şi 
comportamente bazate pe toleran  şi respect reciproc constituie paliere reale de inser ie comunitar  
şi social  a tuturor indivizilor.  
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A comunica înseamna ,,a fi împreuna'', a împarta i i a te împart i, a realiza o comunicare 

de gânduri, sim ire, ac iune. În sens general , prin comunicare se întelege procesul interactiv de 
transmitere i  recep ionare a mesajelor , proces care implic  un em tor , un mesaj , un canal de 
comunicare , un receptor i un r spuns. 

Perioada pre colar  este perioad  care se caracterizeaz  prin cele mai profunde, i 
productive însusiri psihice ale individualit ii, este perioada unei intense receptivit i,  sensibilit i. 
De aici necesitatea de a exersa i fructifica poten ialul creativ al pre colarului, de a-i forma i 
dezvolta eul cognitiv, afectiv, socio-ac ional în devenire. 

Anumite activit i sunt folosite pentru dezvoltarea vorbirii şi îmbog irea limbajului: 
activit ile pe baz  de ilustra ii, jocurile didactice, convorbirile memorizante, povestirile create de 
copii. De asemenea sunt anumite jocuri didactice care contribuie la dezvoltarea vorbirii: ,,Şti s  spui 
la fel ca mine?”, ,,Ce este şi cum este?”, ,,Bate vântul”, ,,Povesteşte cum i-ai petrecut vacan a”, 
,,Ce a uitat pictorul s  deseneze?”. 

De mic copilul este atras de pove ti. Aproape c  nu exist  familie cu copii, care s  nu aib  în 
bibliotec  car i de povesti. De aceea, în organizarea i desf urarea activit ilor de lectur  ale 
educatoarei, trebuie respectate cerin ele pedagogice ce decurg din particularit ile de vârsta ale 
pre colarilor i specificul lecturilor ca mijloc al comunic rii. 
Convorbirile dup  imagini aduc o contribu ie însemnat  la fixarea şi precizarea cunştin elor 
copiilor, în activizarea vocabularului şi în formarea unei exprim ri orale corecte şi coerente:”Cum 
avem grija de flori?” .Prin convorbiri se realizeaz  verificarea cunoştin elor, sistematizarea lor, 
perfec ionarea exprim rii într-o form  gramatical  corect  . 

Atunci când nu au la îndemân  cuvinte potrivite pentru diversele situa ii, pre colarii i le 
construiesc, pornind de la cele însusite de la adult. 



Vârsta pre colar  este o etapa hot râtoare în stimularea corect  a vorbirii. Acum se produc 
modific ri cantitative care vizeaz  însu irea pronun iei corecte, constituirea lexicului de baz , 
apari ia limbajului interior, diversificarea formelor de comunicare, intensificarea func iilor 
cognitive ale limbajului, asimilarea în practica curenta a structurii gramaticale. Argumentele de 
ordin pedagogic subliniaz  rolul hotarâtor pe care îl au influen ele sistematice asupra dezvolt rii 
copiilor, cu atât mai mult cu cât acest proces este direct dependent de mediul social, de modelele de 
exprimare oferite de adul i (parinti, educatoare). 

În procesul instructiv-educativ din gr dini  vorbim mai pu in despre dialog, dar mai mult 
despre conversa ie, utilizat  în cadrul convorbirii. În gr dini , dialogul întreb rilor şi r spunsurilor 
poate fi realizat sub form  de exerci iu ludic, prin intermediul unor personaje, prin intermediul unor 
simul ri. Copiii sunt puşi astfel în situa ia ,,jocurilor de rol’’, ca mijloace de educare a limbajului 
spontan. Nu trebuie neglijat  contribu ia convorbirilor la formarea deprinderilor de comunicare 
social , la dialog respectuos între parteneri, la schimbul reciproc de mesaje. Jocurile de rol sunt 
jocuri de simulare în care copiii devin actori ai vie ii sociale, sunt jocuri ale replicilor dup  un 
scenariu propus, dar cu efecte lingvistice evidente din punct de vedere al dialogului între ,,micii 
actori’’. Un aspect particular al jocurilor de rol este dramatizarea. Ea are un caracter activizant, 
preluând o parte din efectele spectaculoase ale scenei. Se poate organiza pe replici exacte, textuale, 
pe baza unor replici creatoare sau pe stimularea spontaneit ii ,,actorilor’’. Dispunem de texte care 
se preteaz  la interpret ri ,,artistice’’ : ,,Ursul p c lit de vulpe’’, ,,Capra cu trei iezi’’, ,,Ridichea 
uriaş ’’, precum şi alte texte cu dialog asumat sauimprovizabil. 
            De mic, copilul este atras de imagini. La gr dini  , copilul preşcolar întâlneşte diferite tipuri 
de imagini prezentate sub form  de jetoane, tablouri, desene realizate de copii şi adul i, albume, 
diafilme. Fondul de reprezent ri format în urma activit ilor de observare şi lecturi dup  imagini 
trebuie valorificat. Dup  prezentarea materialului vizual în activit ile dirijate urmeaz  o munc  de 
prelucrare, sistematizare, consolidare a cunoştin elor receptate. Prin dialog euristic, educatoarea 
cunoaşte nivelul la care copiii au receptat con inutul imaginilor utilizate. 

Toate bune i frumoase cu aceast  comunicare pân  la un punct când efeciv nu mai tii s  
comunici. Parc  i i pleac  ideile de comunicare nu mai tii s  faci fa  unor situa ii care i i scap  de 
sub control, i tot ce tiai despre comunicare dispare parc -n abis, i normal trebuie s  comunici f r  
nici o sc pare. Limbajul verbal piere ca prin minune, r mâne limbajul non-verbal, oricât încerci s  îl 
ascunzi, nu ai nici o ans .Este primul semn care î i tr deaz  starea interioar , nelini tea i tu ca i 
cadru didactic trebuie s  comunici cu pre colarii. 

Ni te copila i dr g la i, cumin i etc, dar care tiu atât de bine s  te manipuleze, i degeaba 
încerci s  afirmi c  nu e adev rat, s  spui s  tac  unui ânc, sau s  îl amenin i c  nu se va juca cu x 
juc rie. Nu func ioneaz . Copiii sunt cei mai buni la comunicare, ne dep sesc pe noi ca i 
speciali ti. 

Am s  împ rt esc o scurt  istorioar  din cariera mea de cadru didactic, i legat de 
comunicare cu pre colarii.  E ti profesor dintr-o dat   , ie ind dup  b ncile facult i , având un haos 
în cap,nu tii de unde s  apuci, auzi tot felul de denumiri , hârtii pe care trebuie s  le întocme ti 
dup  o zi pe alta. Brusc inspec ii , hârtii la control, asisten e la ore, mai c  nu mai vrei s  fii 
profesor, chiar dac  iube ti meseria. Dar timpul a trecut , am mai dobândit experien  iar de dragul 
copiilor i a unor rezultate bune, iube ti meseria de profesor, ceva te motiveaz .  

Într-o zi în care toate au mers haotic în via a mea , e ec dup  e ec în via a personal ,  m  
trezeam c  trebuie s  m  trezesc pentru a merge la copiii, nu m  mai motiva nimic, apare un copil 
nou la locul de munc . Un râzg iat de copil,de nici 2 ani , plâng cios, nimic nu îi convine, nu îi 
place, plânge , hm ! Culmea  sunt pus  s  stau cu copil respectiv s  îl determin s  nu mai urle etc. 
Greu  de f cut  inând cont de starea mea .Încerc ,încerc nimic benefic , la un moment dat ies afar  
chem o coleg  s  m  înlocuiasc  deoarece nu mai f ceam fa  presiunii.  

Evident copilul se criza i mai tare i tot circul acesta a durat  cam o lun  , mai c  îl uram pe 
copil, c  efectiv nu func iona nimic. Efectiv eu aveam o problem , nu tiam s  comunic cu acest 
copil. Având eu probleme, eram tensionat  iar copilul acesta m  juca pe degete. Eu nu puteam s  
gestionez, el avea grij  ca eu s  fiu extenuat  psihic. 



Într-o zi lipsesc de la servici pe motive personale, i reîntorcându-m  la job, copilul acesta 
pe care nu îl mai suportam îmi spune c  m  iube te, c  ia fost dor de mine, m-a îmbr i at,  i m-a 
numit Andy , de unde i pân  unde nu are logic  . Dar ciudat ca nu mai avea crize,  dar de atunci mi 
s-a luminat fa a cu cât  drag a  spus copilul c   m  iube te i c  m  numea Andy a reprezentat  o 
schimbare, faptul c  m  striga Andy , i se uita a a cu drag cu mine, apoi a urmat o perioad  în care 
nu a stat decât cu mine copilul, plângea dup  mine . Faptul c  toate îmi mergeau haotic copilul 
acesta m-a determinat s  merg cu drag la servici, s  privesc lumea cu al i ochi, faptul c  cineva 
plange dup  mine c  m  strângecu drag de mân , nu accepta pe nimeni decât pe Andy, încât toat  
lumea de atunci m  strig  Andy. i în via a mea s-au produs schimb ri benefice , poate i datorit  
faptului c  sunt o nou  persoan  Andy. 
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„A înv a pe altul, înseamn  a şti ceva şi a face şi pe altul s  înve e s  ştie. Zadarnic vei vrea 
s -l înve i pe cel ce nu e dornic s  fie înv at, dac  nu-l vei fi f cut mai întâi dornic de a înv a.” 
       ~ John Amos Comenius ~ 

Se spune ca, datoria profesorului este de a preda, iar datoria elevului este de a înv a. Dar, 
dup  p rerea mea este imposibil ca un elev sa înve e ceva cât timp gîndurile lui sunt robite şi 
tulburate de vreo patim . Profesorul trebuie s-l induc  pe elev într-o stare de spirit placut , într-un 
„joc” al înv rii, în care elevul s  ia parte activ şi interesat la ceea ce se petrece în jurul lui. Pentru 
acest lucru e nevoie de metode şi procedee cât mai moderne şi interactive, de tehnici prin care 
copilul este implicat activ în procesul de înv are. 

Din punct de vedere etimologic, termenul "metod " provine din limba greac  ("metha" = 
"spre"; "odos" = "cale") şi desemneaz  o cale eficient  de urmat pentru atingerea anumitor scopuri.  
Iar prin "metod  de înv mânt" se în elege o modalitate comun  de ac iune a cadrului 
didactic şi a elevilor în vederea realiz rii obiectivelor pedagogice. Cu alte cuvinte, metoda 
reprezint  „un  mod  de a proceda  care  tinde s  plaseze elevul  într-o  situaie de înv are, mai 
mult sau mai puin dirijat ”. 

Metodologia didactic  desemneaz sistemul metodelor utilizate în procesul de înv mânt  
precum  şi  teoria  care  st   la  baza  acestuia.  Metodele  de  înv mânt  sunt  un element de baz 
al strategiilor didactice, în strâns rela ie cu mijloacele de înv mânt şi cu modalit ile de grupare a 
elevilor. De aceea, opiunea pentru o anumit  strategie didactic  condi ioneaz  util izarea unor 
metode de înv mânt specifice. Totodat , metodele de înv mânt fac parte din condiii le externe 
ale înv rii, care determin  eficien a acesteia. De aici decurge importan a alegerii judicioase a 
metodelor corespunztoare fiec rei activit i didactice. 

Bunul mers al procesului de înv mânt şi rezultatele ob inute depind de metodele 
utilizate. Marii pedagogi au eviden iat faptul c  folosindu-se metode diferite se ob in diferen e 
esen iale în pregtirea elevilor, c însuşirea unor noi cunoştin e sau comportamente se poate realiza   
mai uşor sau mai greu, în func ie de metodele utilizate. Metodele sunt instrumente importante 
aflate la dispoziia profesorului, de a cror cunoştin e şi utilizare depinde   eficiena   muncii   
educative.   Profesorul,   cunoscând   varietatea   metodelor, particularitile elevilor cu care 
lucreaz , obiectivele pe care trebuie s  le ating , trebuie s acioneze pentru a-şi valorifica pe deplin 



personalitatea, devenind el însuşi un creator în materie a strategiilor, metodelor şi procedeelor 
didactice. 
Sistemul metodelor de înv mânt con ine: 

- metode tradi ionale, cu un lung istoric în institu ia şcolar  şi care pot fi  p strate cu condiia 
reconsiderrii şi adapt rii  lor la exigen ele înv mântului modern; 

- metode moderne, determinate de progresele înregistrate în ştiin  şi tehnic , unele dintre 
acestea de exemplu, se apropie de metodele de cercetare ştiin ifi c , punându-l pe elev în situa ia 
de a dobândi cunoştin ele printr-un efort propriu de investigaie experimental; altele valorific  
tehnica de vârf (simulatoarele, calculatorul). 

În şcoala modern, dimensiunea de baz în func ie de care sunt considerate metodele de 
înv mânt  este  caracterul  lor  activ  adic   m sura  în  care  sunt  capabile  s   declanşeze 
angajarea elevilor în activitate, concret sau mental , s  le stimuleze motiva ia, capacit ile 
cognitive şi creatoare. 

O metod  nu este bun  sau rea în sine, ci prin raportarea ei la situa ia didactic , criteriul 
oportunit ii sau adecv rii  la o anumit  realitate este cel care o poate face mai mult sau mai pu in 
eficient . În acelaşi timp, nu numai adecvarea extern  constituie un indicator al pertinen ei metodei, 
ci şi combinarea activit ilor care o compun, precum şi alternan a, succesivitatea   metodelor, 
calitatea coordonrii între acestea,   sau între un procedeu şi o metod. 

Metodele traditionale (clasice) cum ar fi: expunerea, conversatia euristica, observarea, 
demonstratia, exercitiul, lucrul cu manualul sunt folosite şi în zilele noastre în activitatea de 
predare- înv are, dar trebuie s  fie combinate cu metode interactive de grup, metode care cresc 
gradul de implicare al elevului în procesul de înv are. 

Atât metodele tradiionale cât şi cele moderne au avantajele şi dezavantajele lor. Prin folosirea 
metodelor clasice evaluarea poate fi realizat  mai uşor, transmiterea informa iilor este mai facil  iar 
profesorul nu întâmpin  dificult i în preg tirea materialelor didactice, deci principiul accesibilit ii 
este ridicat. Îns , prin folosirea acestor metode, poate interveni plictiseala şi rutina în procesul 
educativ, iar elevii sunt pasivi, implicarea lor este mai redus  
în activitate, prin urmare este redus  şi înv area. 

Metodele tradiionale de evaluare, probele orale, scrise şi cele practice, constituie elementele 
principale şi dominante de desfşurare a actului evaluativ. Pornind de la aceast  realitate, strategiile 
moderne de evaluare caut  s  accentueze acea dimensiune a ac iunii evaluative care ofer  elevilor 
posibilit i suficiente de a demonstra ceea ce ştiu. 

Într-o   lume   dinamic,   schimbarea,   progresul   se   manifest    în   plan   ştiin ific, 
metodologic,   instrumental,   la   nivelul   tehnicilor   şi   tehnologiilor,   dar   şi   la   nivelul 
mentalit ilor, atitudinilor şi comportamentelor. Ca urmare, procesul înv rii  moderne nu poate 
face abstrac ie de aceste schimbri. Devine necesar  promovarea înv rii  în grup, a metodelor  şi  
strategiilor  care s   asigure continuumul  înv rii.  Antrenarea permanent  a elevilor la un efort 
intelectual susinut şi înarmarea acestora cu capacit i necesare unei activit i de înv are productiv  
reprezint  modalitatea cea mai eficient  de educare a elevilor în spiritul unei atitudini conştiente şi 
active. 

Metodele interactive de grup sunt modaliti moderne de stimulare a   înv arii şi dezvolt rii 
personale, sunt instrumente didactice care favorizeaz  interschimbul de idei, de experien e, de 
cunoştin e: Metoda cubului, metoda pl riilor gânditoare, meoda R.A.I, exlpoyia stelar, tehnica 
6/3/5, met. Mozaicului, metoda piramidei, etc. 

Utilizarea metodelor interactive de predare – înv are în activitatea didactic contribuie la  
îmbun t irea  cali t i i  procesului  instructiv - educativ,  având  un  caracter  activ  – participativ 
şi o real  valoare activ – formativ  asupra personalit ii elevului. 

Interactivitatea presupune o înv are prin comunicare, prin colaborare, produce o confruntare   
de   idei,   opinii   şi   argumente,   creeaz    situa ii   de   înv are   centrate   pe disponibilitatea şi 
dorin a de cooperare a copiilor, pe implicarea lor direct  şi activ , pe influen a reciproc  din 
interiorul microgrupurilor şi interaciunea social  a membrilor unui grup. 



Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul de cali t i şi 
disponibilit i din partea cadrului didactic: receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic, 
mobilizare,   dorin    de   autoperfec ionare,   gândire   reflexiv    şi   modern ,   creativitate, 
inteligen a  de  a  accepta  noul  şi  o  mare  flexibilitate  în  concep ii.  În  organizarea  unui 
înv mânt centrat pe copil, profesorul devine un coparticipant al turi de elev la activit ile 
desf şurate.  El  însoeşte  şi  încadreaz   copilul  pe  drumul  spre  cunoaştere.  Trebuie  ca 
profesorul s  modeleze tipul de personalitate necesar societ ii cunoaşterii, personalitate 
caracterizat  prin noi dimensiuni: gândire critic, creativ , capacitate de comunicare şi cooperare, 
abilit i de rela ionare şi lucru în echip , atitudini pozitive şi adaptabilitate, responsabilitate şi 
implicare. 

Un înv mânt modern, bine conceput permite iniiativa, spontaneitatea şi creativitatea 
copiilor, dar şi dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului c p tând noi valen e. 
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119. COALA ROMÂNEASC  DE CALITATE -  
MANAGEMENTUL CALIT II ÎN SISTEMUL DE ÎNV MÂNT 

 
Petrescu Alina Mariana 

 GPP „Trei Ursule i ” Oradea 
 

Managementul calit ii din orice institu ie de înv mânt, indiferent de nivelul la care ne 
referim, se reflect  în urm toarele ascpecte : calitatea factorului uman: a educabililor, a aducatorilor 
i a altor persoane implicate în buna func ionare a procesului de înv mânt; calitatea resurselor 

materiale precum s lile de clas  i mobilierul, materialele didactice epuizabile; calitatea timpului 
petrecut de elev în coal  sau alte aspecte ale procesului de înv mânt. 
 În ceea ce prive te managementul calit ii factorului uman consider c  pentru a realiza o 
activitate didactic  la standarde înalte este  nevoie de o selectare riguroas  , în baza unor criterii 
obiective, a tututuror celor implica i în procesul de înv mânt. Pornind de la nivelul cel mai înalt: 
conducerea unit ii , continuând cu cadrele didactice, personalul nedidactic i cel didactic auxiliar 
este important ca fiecare s  desf oare activitatea profesional  conform cerin elor stabilite în fi a 
postului în a a fel încât s  ating  performan e maxime. Buna func ionare a sistemului se reflect  în 
responsabilizarea fiec rui membru fa  de segmentul în care î i desf oar  activitatea i de buna 
colaborare între serviciile i departamentele existente în cadrul organiza iei colare. 

 Este o condi ie sine qua non ca  la conducerea unit ii de înv mânt s  fie numit  o 
persoan  care, prin experien a acumulat , s  fie un vector de calitate care s  stimuleze 
performan ele individuale , s  gestioneze cu responsabilitate resursele materiale i s  promoveze 
imaginea unit ii manageriate în cadrul comunit ii locale. Un bun manager ofer  un exemplu 
personal de  preg tire profesional , conduit , integritate i calitate uman . Un lider performant va 
ti s  implice colectivul în luarea deciziilor, în stimularea performan elor profesionale i în 

ientificarea acelor segmente care pot fi îmbun t ite. Totodat , un lider va ti s  induc  oamenilor 
afla i în echipa sa sentimentul de responsabilitate  personal  fa  de activitatea profesional . Un 
manager  va scoate în evide  faptul c  întregul proceses de înv mânt este un angrenaj func ional 
doar în m sura în care  fiecare mebru al echipei va atinge perman ele maxime posibile. Toate aceste 
aspecte trebuie trebuie asumate la nivel con tient de c tre fiecare individ sub imperiul 
responsabilit ii fa  de buna fun ionare a propriului deparatment i a ansamblului ca atare. 

 Calitatea celor care educ  este dat  de  nivelul de preg tire profesional  , de  tactul 
pedagogic, i  de capacitatea de a transmite educabililor cuno tin ele la nivelul lor de în elegere. Nu 
este de ajuns  ca profesoul s  de in  informa ia , este important ca aceasta s  poat  fi asimilat  i 
pus  în practic  de c tre cel educat.  Este important ca educatorul s  con tientizeze importan a 



stimul rii i a implic rii în procesul de predare- înv are-evaluare a întregului colectiv al clasei 
pentru ca fiecare individ s - i valorifice la maxim poten ialul cognitiv.Un cadru didactic „de 
calitate” va vea  ca i calit i :   responsabilitatea, devotamentul absolut, creativitatea, rezonan a, 
intui ie i viziune p trunz toare, spontaneitate, carism , perseveren  i dorin  de autodep ire. 
Factorul uman este cel care d  adev rata valoare a actului educativ, amprenta personal  a fiec rui 
membru reflecându-se în performan ele educa ilor i în capacitatea acestora de a se integra în sistem  
i de aface fa  cerin elor stabilite la nivel na ional în diferite acte normative i regulamente de 

func ionare.  
Valoarea unei institu ii de înv mânt se reflect  i în rezulatele ob inute de câtre cei 

educa i, la nivel local sau na ional, în cadrul unor examene de evaluare sau activit i competi ionale 
dar nu este dat  doar de acest aspect. Sus in acest lucru deoarece materialul uman cu care se 
lucreaz  la clas  este diferit ca poten ial cognitiv, uneori eforturile cadrului didactic i dorin a 
educa ilor de a înv a nefiind suficiente pentru a avea rezultate excep ionale in orice domeniu. Este 
important s  se identifice înclina iile fiec rui individ în parte spre acele discipline colare  în care 
poate atinge performa e maxime i valorificarea calit ilor individuale specifice fiec rui domeniu. 
Astfel valoarea unui olimpic la matematic  nu este mai presus decât cea a unui sportiv de 
performan  pentru c  fiecare dintre ei a atins poten ialul s u maxim inând cont de zestrea genetic , 
motiva ia intrinsec  i de eforturile depuse . Capacitatea educabililor de a reda informa ia care le-a 
fost transmis , de a face conexiuni logice între cuno tin e asimilate din diferite domenii, de a 
gestiona situa ii noi i de a r spunde provoc rilor microgrupului social din  care fac parte 
suntreflexia unui act educativ de calitate. 
 Pentru a pune în valoare factorul uman este imperios necesar ca acesta s  aib  la dispozi ie 
resursele materiale necesare desf ur rii activit ii. Nu po i face permorman  în condi ii precare 
din punct de vedere al dot rilor i având la dispozi ie resurse limitate .O coal  în care profesorii 
sunt competen i , copiii sunt dornici s  înve e dar nu beneficiaza de resurse care s  completeze 
informa ia expus , nu va avea performan e la cel mai înalt nivel. O bibliotec  prin care s  se 
stimuleze apetitul pentru lectur , laboratoarele în care s  se fac  experimente i s  se pun  în 
practic  cuno tin ele teoretice, o sal  de sport în care s  se valorifice deprinderile i priceperile 
motrice, toate aduc un plus de valoare colii i actului educativ în sine. 
 Putem vorbi despre un management de calitateatunci când managerul  tie s  gestioneze 
resursele financiare în a a fel încât baza material  a colii s  pun  în valoare factorul uman i nu sa-
i limiteze dezvoltarea. Vorbim despre un management de calitate atunci când binele individului, fie 
el educator sau educat este pus pe primul plan în lista de priorit i. Putem spune c  avem un 
înv amânt de calitate în m sura în care con tientiz m faptul ca acesta nu se reflect  întotdeauna în 
„cantitate”; mult nu înseamn  neaparat i bine. Nu în ultimul rând calitatea este dat  de a tept rile 
societ ii în care tr im, de capacitatea oamenilor de a cere un plus de valoare în toate domeniile 
existen ei, de con tientizarea faptului c  gradul de implicare al fiec rui individ re reflect  în 
calitatea general  a vie ii. 
 
 

120. METODE INTERACTIVE FOLOSITE ÎN GR DINI  ÎN CADRUL 
ACTIVI T ILOR EXTRACURRICULARE MATEMATICE 

 
Prof .Înv .Pre colar Popa Alicia  
G.P.P.,, Trei Ursule i ,, Oradea  

 
METODA CUBULUI 
Este folosit  în cazul în care se doreşte explorarea unui subiect sau a unei situa ii din mai 

multe perspective – ofer  posibilitatea de a dezvolta competen ele necesare unei abord ri complexe 
şi integratoare. Aceast  metod  a fost descoperit  în anul 1980. 

Etapele metodei: 



Se  realizeaz   un  cub  pe  ale  c rei  fe e  se  noteaz  cuvintele: DESCRIE, COMPAR , 
ANALIZEAZ , ASOCIAZ , APLIC , ARGUMENTEAZ  (altele, în  func ie  de  resurse, 
nu  neap rat  pe  toate  fe ele  cubului). 

Se  anun   tema / subiectul  pus  în  discu ie. 
Se  împarte  grupul  în  şase  subgrupe,  fiecare  subgrup  rezolvând   una  dintre  cerin ele  în

scrise  pe  fe ele  cubului. 
Se  comunic   întregului  grup, forma  final   a  scrierii. 
Lucrarea  în  form   final    poate  fi   desf şurat   pe  tabl   sau  pe  foi  albe A3. 
Avantajele acestei metode sunt multiple printre care se enumer  şi: 
- 

determin   participarea  conştient   a  preşcolarilor   prin  implicarea   maxim   a  acestora  în  rezol
varea  sarcinilor. 

- permite  diferen ierea  sarcinilor  de  înv are; 
- formeaz   deprinderi  de  munc   intelectual ; 
- stimuleaz   gândirea  logic   a  copiiilor; 
- creşte  responsabilitatea  elevului  fa   de  propria  înv are, dar  şi  fa   de  grup; 
- sporeşte  eficien a  înv rii – preşcolarii  înva   unii  de  la  al ii; 
- dezvolt   abilit i  de  comunicare  şi  cooperare. 
Aceast  metod  are şi anumite dezavantaje: 
- rezolvarea  sarcinilor  solicit   resurse  mari  de  timp; 
- se  creeaz   un  zgomot  oarecare; 
- faciliteaz    erori  în  înv are; 
- nu  exist   un  control  precis  asupra  cantit ii / 

calit ii   cunoştiin elor  dobândite  de  fiecare preşcolar. 
Activitate matematic . 
Tema: Coşul cu legume 
Material: Legume de diferite m rimi, în conformitate cu sarcina primit  de fiecare grup . 
Descrierea activit ii. 
Copiii sunt imp r i i  în 6 grupe ca câte 3-4 copii fiecare grup . 
Grupa 1 are sarcina de a descrie elementele reprezentate şi s  fac  grupe dup  m rime: roşii 

mari, ardei mici, vinete mijlocii. 
Grupa 2 are sarcina de a compara num rul elementelor celor doua grupe: roşii şi ardei, 

m rimea ( mari , mici ) şi culoarea legumelor ( roşii, galbene şi verzi ) 
Grupa 3 analizeaz   grosimea morcovilor alc tuind un şir cresc tor. 
Grupa 4 asociaz  forma roşiilor cu forma geometric  pe care o deseneaz  ( cerc ). 
Grupa 5  deduce succesiunea elementelor dintr-un şir de legume ( ceap , gogoşari, usturoi ) 

continuând şirul început. 
Grupa 6 argumenteaz  de ce şirul nu respect  alternarea culorilor. 
   
SCHIMB  PERECHEA 
Este o metod  de predare-înv are interactiv  de grup care const  în rezolvarea sarcinii de 

lucru în pereche. 
Obiectiv : stimularea comunic rii şi rezolvarea de probleme prin lucrul în pereche. 
Materialele folosite sunt: simboluri, fluturaşi, cifre, litere pentru constituirea perechilor. 
Etapele metodei: 
1. Organizarea colectivului de copii 
-  copiii se împart în dou  grupe egale şi sunt aşeza i în 2 cercuri concentrice pe scaune. 
-  împ r irea se face prin diferite modalit i: 
a) se dau dou  feluri de simboluri, câte unu pentru fiecare grup 
b) se num r  din doi în doi şi copiii cu num rul 1 se aşeaz  în cercul din interior, iar cei cu 

num rul 2 în cercul din exterior; 



c) cei din grupele mari pot primi litere mari şi mici , se aşeaz  copiii cu literele mici în 
interior, ceilal i în exterior formând perechea ini ial ; 

d) dac  num rul copiiilor este impar educatoarea face pereche cu copilul respectiv. 
2. Comunicarea sarcinii didactice / problemei / cazului 
- se comunic  sarcina didactic  sau problema propus  pentru rezolvare, cazuri pentru studiu 

din activitatea copiilor. 
3. Activitatea în perechi 
-  copiii lucreaz  în perechi, ei formând perechea ini ial ; 
-  la un semnal schimb  perechea, copiii din cercul exterior se mut  spre dreapta pe scaunul 

urm tor, în sensul acelor de ceasornic; 
- copiii în cercul interior ramân permanent pe loc; 
- perechile se schimb  mereu când se d  o nou  sarcin  de înv are, pân  se termin  şi pân  

se ajunge la perechea ini ial . 
4. Prezentarea rezultatelor 
- copiii revin în cerc, sau semicerc; 
- are loc analizarea ideilor perechilor; 
- pe o foaie educatoarea re ine concluziile. 
Beneficiile metodei  

-       stimuleaz  înv area în perechi activizând întreg colectivul; 
-       se aplic  cu uşurin  la vârsta preşcolar , la toate categoriile de activitate; 
-       permite copiiilor s  lucreze în pereche cu fiecare coleg din grup ; 
-       dezvolt  inteligen e multiple; 
-       educ  toleran a şi în elegerea fa  de opinia celuilalt; 
-       dezvolt  gândirea şi opera iile ei, limbajul, aten ia. 

Activitate matematic . 
Tema: S  form m grupe. 
Obiectiv: formarea deprinderii de la lucra în pereche pentru clasificarea obiectelor dup  

diferite criterii în mod independent. 
Material: fişe cu frunze în forme, culori, m rimi diferite, carioc . 
Descrierea. 
Împ r irea copiilor în dou  grupe se realizeaz  prin „exerci iu-numerare” care permite 

formarea grupelor cu num rul 1 şi num rul 2. 
Se formaz  cele doua cercuri concentrice. 
Are loc prezentarea sarcinii didactice, fiecare pereche îşi alege câte o culoare diferit  de a 

celorlal i. Forma i grupe de frunze, prin încercuire, dup  criterii la alegere. Culoare aleas  nu se 
schimb  pe parcursul activit ii. 

Fiecare pereche primeşte o fiş  de lucru, timp de 3 minute, o analizeaz  şi îşi alege un 
criteriu dup  care foreaz  grupa de frunze. 

La semnalul verbal „schimb  perechea” se deplaseaz  un scaun spre dreapta formând astfel 
o nou  pereche şi rezolvând o nou  sarcin  didactic . Jocul continu  pân  se finalizeaz  schimbul 
de perechi. 

În cerc fiecare pereche ini ial  prezint  rezultatul de pe fişa de lucru. Culoarea 
reprezentativ  a fiec rei perechi faciliteaz  educatoarei evaluarea perechilor de-a lungul schimbului 
de perechi şi fişe totodat . 
  

Grupa i în acest fel ei au lucrat în grupa lor ( cea nou înfiin at  ), dup  care s-au regrupat ca 
la început şi au devenit exper i în grupul lor. Au prezentat colegilor con inutul fişei şi au dat 
l muriri unde a fost cazul. 
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121. EDUCA IE F R  PERE I- NOU  NE PLACE OUTDOOR ! 
 
Prof. Radu Doina – Gr dini a P.P. Nr. 13- Ia i 

 
În acest an colar cadrele didactice de la Gr dini a cu Program Prelungit Nr. 13 din Ia i 

desf oar  proiectul european “Educa ie f r  pere i –Nou  ne place outdoor!”, proiect finan at din 
fondurile aferente Programului Erasmus+ în cadrul ac iunii Cheie 1- proiecte de mobilitate în 
domeniul educa iei.  Proiectul urm re te perfec ionarea corpului didactic din unitatea noastr  în 
ceea ce prive te educa ia outdoor obiectivul general   constând din realizarea unui num r cît mai 
mare de activit i outdoor cu pre colarii no tri, deoarece consider m c  un astfel de cadru i suport 
educa ional pe lâng  aportul cognitiv, asigur  o dezvoltare personal  i social  a copiilor, o exersare 
a poten ialului lor senzorial i vola ional, o intensificare a activit ii colaborative. Speciali tii 
consider  c  se remarc  în rândul elevilor o anumit   alienare fa  de natur , o accentuare a stilului 
de via  sedentar, o cre tere din ce în ce mai mare a  obezit ii în rândul acestora etc. De aceea este 
nevoie ca noi, cadrele didactice prin activit ile de tip outdoor s  utiliz m toate aspectele vie ii în 
coal   contribuind astfel la cre terea motiva iei pentru înv are i la sprijinirea înv rii pe tot 

parcursul vie ii. 
În alt  ordine de idei, sc pând de rutina s lii de grup , activit ile de înv are cap t  un 

caracter atractiv i mai aplicat. În acest sens, mediul înconjur tor devine locul de aplicare a 
cuno tin elor sau de descoperire de noi probleme a c ror rezolvare se produce la fa a locului. Ca 
urmare, înv area outdoor nu înseamn  doar un nou loc al înv rii, ea presupune o schimbare de 
optic , o nou  filozofie de ac iune, o nou  instrumentalizare i perspectiv  asupra înv rii, o 
permisivitate ridicat  pentru achizi ia experen ial  i prin punerea în situa ie. În ara noastr  
educa ia outdoor este într-un stadiu incipient dar în ri precum Finlanda, Suedia, Norvegia, 
Danemarca educa ia outdoor a luat un avânt deosebit, dispunând de o literatur  de specialitate în 
domeniu ca i o practic  pe m sur . Prin intermediul acestui proiect ne-am dorit s  aprofund m mai 
bine acest tip de educa ie participând la cursuri dar i la activit i demonstrative. Italia, Turcia i 
Portugalia sunt cele trei ri în care 12 cadre didactice vor avea posibilitatea de a înv a ce înseamn  
educa ia outdoor i de a aduce acas  tipuri de bune practici în acest domeniu.  

Prima mobilitate a avut loc în perioada 2-8 octombrie i s-a desf urat în localitatea 
Soverato, Italia. În aceast  perioada colegele noastre au avut parte de cursuri foarte interesante dar 
i de schimburi de experien  cu cadrele didactice de la Institutto Maria Ausiliatrice din Soverato iar 

în ultima parte a s pt mânii au participat la o serie de activit i outdoor sus inute atât de c tre 
colari, cît i de pre colari.  

Un interesant schimb de experien  au avut i colegele care s-au deplasat în, localitatea 
Unye, provincia Ordu, Turcia. Aici au avut loc un num r considerabil de activit i outdoor cu 
pre colarii dintr-o coal  din localitatea mai sus men ionat . Activit ile desf urate în perioada 31 
octombrie 5 noiembrie 2016 au vizat  incursiuni în p dure i pe malul M rii Negre, în Centrul 
Comercial al ora ului urm rindu-se dezvoltarea unei rela ii mai strânse cu mediul înconjur tor i 
dezvoltarea modului de învingere a greut ilor. Ca urmare a celor dou  deplas ri colegele noastre au 
venit cu un bagaj considerabil de informa ii care urmeaz  s  fie diseminate atât la nivelul gr dini ei 
noastre, cât i la nivelul altor unit i similare.  

 



 
Foto: Imagini din cele dou  mobilit i, Italia i Turcia 

În concluzie,  putem spune c  educa ia outdoor este cea care începe dincolo de u a clasei i 
se consum  în excursii, incursiuni în p dure, parc, cartier, centru comercial sau industrial, bibliotec  
i care este conexat  la con inuturile colare, fiind un mediu de explorare, de aplicare, de punere la  

prob  sau experimentare a unor cuno tin e prev zute de programa colar .  

 
 

 
 

122. OCAZII ŞI MODALIT I DE A COMUNICA CU P RIN II  
 

Prof.consilier.şcolar Ailenei Cristina Andreea 
C.J.R.A.E. Neam /Şcoala Gimnazial  „Mihai Eminescu ” Roman 

 
Cu cât cunoaştem mai bine familiile copiilor, cu atât mai eficient va fi parteneriatul cu ele. 

Cu cât p rin ii vor cunoaşte mai bine programul educa ional, cu atât va fi mai coerent  influen a 
ambilor factori educa ionali şi a ambelor medii educa ionale. Cu cât colaborarea dintre educator şi 
p rin i este mai strâns  cu atât mai bine ambii actori vor cunoaşte mai bine copilul. 

Ocaziile de a discuta cu p rin ii pentru a g si împreun  solu ii problemelor cu care se 
confrunt  copilul trebuie c utate chiar şi atunci când ele nu se ofer  cu uşurin . În general ele sunt 
prilejuite de acele momente în care copilul este introdus ori este extras din programul gr dini ei. 
Altfel spus, cele mai frecvente ocazii pe care le are educatoarea de a comunica cu p rin ii sunt: când 
p rin ii aduc copiii la gr dini ; la sfârşitul programului, când p rin ii îşi iau  copiii de la gr dini ; 
cu prilejul diferitelor evenimente festive ce se organizeaz  la nivelul gr dini ei: s rb tori diverse, 
festivit i de început de ciclu ori la sfârşit de ciclu preşcolar; vizite la domiciliu, lectorate cu 
p rin ii, consulta ii pedagogice. 

Întâlnirile cu p rin ii sunt prilejuri pentru a informa p rin ii referitor la modul cum se 
comport  copilul lor cu ceilal i copii şi progresele pe care le înregistreaz  acesta în timpul 
activit ilor. Tot la aceste întâlniri educatoarea afl  de la p rin i despre problemele pe care aceştia le 
parcurg şi de cele mai multe ori le ofer  solu ii sau le g sesc împreun . Aşadar, dialogul dintre 
educatoare şi p rin i este foarte necesar. De exemplu: în leg tur  cu faptul c  a constatat c  mul i 
copii vin obosi i la gr dini  atunci educatoarea le sugereaz  p rin ilor s -i culce mai devreme 
seara, s  petreac  mai pu in timp la televizor sau calculator. La rândul lor p rin ii sunt informa i, de 
c tre educatoare, c  la gr dini  copiii beneficiaz  de un program ra ional, echilibrat, alternând 
activit ile comune cu cele op ionale, cele statice cu cele dinamice, timp în care copilul are 



posibilitatea s  asimileze cunoştin e şi deprinderi noi, şi, în acelaşi timp se destinde. Nu la fel se 
simte copilul atunci când este obosit de un program prea înc rcat. Putem constata c  unii p rin i 
sunt prea indulgen i cu copilul lor, nu respect  un program zilnic necesar copilului, nu i se cere s  
respecte normele de comportare civilizat  în familie, pe strad , la teatru, în excursie etc. Lucrul 
acesta face ca acesta s  se comporte la fel şi la gr dini : nu salut , perturb  activit ile – vorbind 
neîntrebat, este neastâmp rat, agresiv, foloseşte cuvinte auzite în familie. 

Dialogul educatoare-p rinte se poate organiza, fie individual prin consulta ii, cu fiecare 
familie, fie în adun rile organizate cu p rin ii; se informeaz  reciproc, ceea ce contribuie atât la 
buna desf şurare a procesului educa ional din gr dini , cat şi la o buna educa ie în familie. 
Dialogul deschis bazat pe încrederea reciproc  cere timp pentru a fi cl dit.  

Unii p rin i, care au avut experien e negative în timpul propriilor lor ani de şcoal , se pot 
sim i intimida i de prezen a unor cadre didactice. Al ii, care au fost înv a i c  educatorul ştie cum e 
mai bine, nu pun la îndoial  faptele acestuia. Educatoarele la rândul lor pot s  fi avut experien e 
negative; probabil unii p rin i le-au dat lec ii despre cum s -şi fac  meseria. Aceste atitudini sau 
sentimente pot obstruc iona o bun  comunicare. Talentul şi tactul pedagogic al educatoarei este 
indispensabil dialogului deschis. Întreb rile cu final deschis precum: Ce-i place lui Rareş s  fac  
acas ? sau Ce v  povesteşte Ana despre ce facem noi la gr dini ?, sau Ce a i observat c -i place 
cel mai mult s  fac ? ofer  familiei ocazia de a v  spune mai multe despre copil. Când d m 
explica ii despre activit ile din gr dini  şi/sau despre problemele care se pot ivi, ar fi bine s  o 
facem în termeni care sunt pe în elesul familiei, de asemenea, s  oferim familiei ocazia s  pun  
întreb ri. 

Trebuie s -i ajut m pe p rin i s  ştie mai multe despre ce le este de ajutor copiilor în 
dezvoltarea lor. Coeren a şi continuitatea influen elor educa ionale din gr dini  şi de acas  asigur  
o dezvoltare cât mai s n toas  a copilului. De aceea, primul pas trebuie s -l facem noi, cadrele 
didactice. 

Avantaje pentru membrii familiei: vor înv a mai multe despre dezvoltarea unui copil; vor 
înv a s -şi creasc  copilul în rela ie cu al ii, copii sau adul i; vor ajunge s  cunoasc  şi s  respecte 
echipa de educatori vor înv a s  desf şoare activit i care s  sprijine dezvoltarea s n toas  a 
copilului şi acas ; vor putea s  extind  procesul de înv are şi acas ; îşi vor dezvolta un sentiment 
individual al particip rii la procesul educa ional; vor ajunge s  cunoasc  şi s  respecte echipa de 
educatori; vor face cunoştin  cu prietenii copiilor lor. 

Avantaje pentru educator: va petrece un timp mai îndelungat cu câte un copil în parte sau va 
avea ocazia s  lucreze cu grupuri mai mici; va înv a cum pledeaz  p rintele pentru cauza copilului 
s u; va vedea cum membrii familiei îi ajut  pe copii la rezolvarea de probleme; va înv a lucruri noi 
despre diverse realit i şi practici culturale; va afla lucruri interesante legate de talentele şi hobby-
urile unor membri de familie pe care aceştia le împ rt şesc copiilor, de exemplu g titul sau cântatul 
la diferite instrumente muzicale. 

P rin ii trebuie implica i permanent în activitatea gr dini ei prin participarea lor la crearea 
unui mediu pl cut, a unei baze didactico-materiale satisf c toare prin contribu ii personale - 
sponsoriz ri. 

Vizitele la domiciliu pot fi recompensatorii atât pentru educatoare cât şi pentru familii. 
Educatoarea poate afla lucruri interesante despre: cultura familiei respective; modul de a 
interac iona; talentele şi aptitudinile membrilor acesteia; are şansa de a se discuta pe larg despre 
progresele şi succesele individuale ale copilului. De aceea se pot aduce câteva mostre din activitatea 
copilului la gr dini  pentru a le ar ta p rin ilor. Familia se bucur  astfel de aten ia educatoarei şi 
vede cum educatoarea intr  în contact comunica ional cu copilul. Familia poate împ rt şi: idei 
legate de anumite preocup ri; neîn elegeri; obiective specifice referitoare la copilul lor. Dac , în 
aceeaşi m sur , familia şi educatoarea se clarific  asupra scopului şi inten iei vizitei, aceasta poate 
deveni o practic  stabilit  de comun acord şi poate men ine o bun  comunicare îmbun t ind 
experien a copilului şi familiei. 

Parteneriatul gr dini -familie se mai poate realiza şi prin întâlnirile formale cu to i p rin ii 
desf şurate în cadrul formal al negocierilor dintre administrarea gr dini elor şi asocia ia p rin ilor. 



În cadrul acestor întâlniri p rin ii trebuie implica i în luarea unor decizii menite s  asigure 
securitatea copiilor, stabilirea meniului zilnic corespunz tor pentru men inerea s n toas  a 
copilului. 

Activit i practice, educative pentru abilit i de comunicare, antreprenoriale şi tehnice. 
Organizarea unor expozi ii cu vânzare de obiecte. Aceste obiecte se pot realiza în activit i de 
educa ie plastic  şi practic  (desene, picturi, lucr ri din plastilina, lucr ri cu materiale din natur  - 
colaje). La serbare pot participa p rin i şi rude ale copiilor. Din suma provenit  din vânzarea acestor 
obiecte se pot cump ra jocuri şi juc rii necesare dot rii centrelor. 

Participarea p rin ilor la excursii, vizite, serb ri, anivers ri. P rin ii por fi implica i nu doar 
in organizarea acestor evenimente, dar pot veni şi cu sugestii, propuneri de teme, de activit i. 
Aceste evenimente sunt prilejuri de a asigura o cât mai mare coeren  între valorile şi practicile 
educa ionale promovate de gr dini  şi familie. F r  stabilirea unui sistem unitar de cerin e, 
colaborarea dintre cei doi factori educa ionali va r mâne f r  rezultatele scontate. 
            Lectoratele cu p rin ii, organizate sistematic, au drept scop o vie propagand  pedagogic  în 
rândul comunit i. P rin ii de la un întreg nivel beneficiaz , în cadrul lectoratelor, de prezen a şi 
consilierea unor specialişti din domeniul psihopedagogiei sau a unor reprezentan i ai institu iilor cu 
care gr dini a deruleaz  programe în parteneriat (poli ie, dispensar medical, institu ii culturale, 
ONG-uri). Comitetul de p rin i al clasei, ales anual, constituie nucleul colabor rii gr dini ei cu 
familiile copiilor, fiind forul organizat în vederea g sirii şi aplic rii de solu ii viabile la problemele 
de ordin socio-gospod resc. De aceea, consf tuirea periodic  cu membrii comitetului de p rin i al 
grupei se înscrie la un loc de frunte pe agenda educatoarei. 
            Realizarea unor vitrine cu material informativ de specialitate  poate stimula interesul şi 
curiozitatea p rin ilor. Consultarea unora dintre acestea (c r i, broşuri, referate, planuri de 
interven ie, etc) contribuie la l rgirea  experien ei pedagogice a p rin ilor şi, implicit, la o implicare 
potrivit  în anumite situa ii educa ionale. 
              Realizarea unor afişe speciale poate avea un rol stimulativ de a oferi copiilor condi ii 
corespunz toare de via , de activitate intelectual , de hran , etc., pentru eliminarea exploat rii 
copiilor, determinarea p rin ilor de a-şi integra copiii în activit i recreative, cluburi ale copiilor etc. 
              S rb torirea în comun a unor evenimente din via a lor constituie momente de cunoaştere 
reciproc  şi de implicare în actul educativ. 
              Factorii de modelare a personalit ii umane trebuie s  interac ioneze ca un tot unitar, sub 
forma unui sistem bine închegat, pentru atingerea elului comun: educarea copilului. Este nevoie de 
un schimb permanent de informa ii, de completare şi valorificare a influen elor dirijate spre micul 
înv cel. 
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123. EXEMPLE DE ABORD RI MATEMATICE INTERDISCIPLINARE ÎN 
ÎNV MÂNTUL PRIMAR 

 
Prof. pt. înv. primar Cri an Camelia 

Liceul Teoretic „N. B lcescu” 
 

 ,,Cel mai puternic argument pentru interdisciplinaritate este chiar faptul c  via a nu este 
împ r it  pe discipline” J. Moffett 



Societatea în care tr im şi în care vor tr i copiii pe care îi preg tim are nevoie de oameni 
care s  gândeasc  interdisciplinar, care s  treac  cu uşurin  de la un domeniu la altul şi care s -şi 
îndeplineasc  cu succes rolurile sociale pentru care sunt preg ti i. O abordare interdisciplinar  a 
con inuturilor disciplinelor  şcolare poate s -i ajute pe elevi s  dobândeasc  o privire de ansamblu 
asupra vie ii şi universului, s  asimileze mai temeinic valorile fundamentale şi s  disting  mai uşor 
scopurile de mijloace. Restructurarea cunoştin elor extinde şi adânceşte conexiunile dintre 
discipline favorizând transferul de cunoştin e, conducând la formarea unei viziuni comune, unitare 
despre via . Elevii pot calcula cât a tr it un scriitor, pot stabili num rul strofelor unui text în versuri 
şi m sura versurilor, pot num ra alineatele existente într-un text, pot stabili num rul fragmentelor şi 
al ideilor principale corespunz toare acestora, pot ordona cu ajutorul cifrelor ideile principale ale 
unui text sau ideile care formeaz  planul ini ial al unei compuneri.  

Un alt mod de întrep trundere a cunoştin elor celor dou  discipline poate fi acela de a g si 
titlurile unor poveşti, basme, poezii, c r i care con in numere. Pot fi amintite doar câteva: ,,Capra cu 
trei iezi”, ,,Pungu a cu doi bani”, ,,Soacra cu trei nurori”, ,,Cinci pâini”, ,,Alb  ca Z pada şi cei 
şapte pitici”, ,,Tat l şi cei zece feciori”, ,,C pitan la 15 ani”, ,,Cei trei muşchetari”,etc. În cadrul 
orelor de matematic  interdisciplinaritatea se poate realiza şi prin : rebusuri; citirea unei povestiri 
f r  deznod mânt şi condi ionarea afl rii acestuia de rezolvarea unor exerci ii; mesaje; probleme 
versificate; povestiri şi poveşti ce con in calculi, probleme cu cod. 
Exemple: 
 
1.Un îndr git povestitor 
Petre Ispirescu este autorul celei mai ample şi valoroase 
colec ii de basme româneşti, pe care Alecsandri le consider  
„un şirag de pietre scumpe din opera na ional “. Îşi face 
ucenicia ca tipograf, domeniu în care va lucra aproape toat  
via a. Afl  anul naşterii acestui scriitor, ştiind c  treimea 
num rului format din ultimele dou  cifre ale anului este cu o 
unitate mai mare decât doimea num rului format din primele 
dou  cifre; suma acestor dou  numere este 48. 
 

 
  

2. Legende istorice 
„Dumbrava Roşie“ şi „Dan, c pitan de plai“ sunt printre legendele cele mai reuşite în care poetul 
Vasile Alecsandri evoc  puterea de sacrificiu şi valorile morale ale str moşilor noştri. Începe s  
scrie acest gen de poezie când avea 54 de ani.  
Afl  în ce an, ştiind c  s-a n scut cu un secol înaintea Marii Uniri de la care în anul 2003 s-au 
împlinit 85 de ani. 

  
3.Debutul luceaf rului  poeziei româneşti 
Afl  anul când Mihai Eminescu a debutat în revista Familia 
(Oradea) cu poezia „De-aş avea...“,  
ştiind c : 

 dac  împ r im num rul format din ultimele dou  
cifre ale anului la num rul format din primele dou  
cifre, ob inem 3rest 12; 

 diferen a acestor numere este 48. 

 

  
4. „Soacra cu trei nurori“ 
Afl  anul când povestitorul I. Creang  debuteaz  în „Convorbiri literare“ cu povestea „Soacra cu 
trei nurori“, tiind c :  

 suma cifrelor anului respectiv este 21; 
 suma primelor trei cifre este 16; 



 suma ultimelor trei cifre este 20; 
 suma ultimelor dou  cifre este 12. 

 
 Nici istoria nu e rupt  de matematic .  Scrierea cu ajutorul cifrelor romane înv ate în orele de 

matematic  a secolelor, mileniilor, calcularea  anilor de domnie ai unui voievod,  stabilirea  duratei unui 
eveniment istoric (de exemplu, durata celor dou  r zboaie mondiale) reprezint  doar o mic  parte din 
conexiunile ce se pot stabili între cele dou   discipline . 
Exemple: 
1.Bistri a – locul tip ririi primei c r i pe teritoriul rii noastre 
La M n stirea Bistri a (Vâlcea) – ctitoria boierilor 
Craioveşti – sub domnia lui Radu cel Mare, la 47 de ani 
dup  apari ia tiparului în lume, a fost tip rit  prima carte 
(Liturghierul) în ara noastr . 
Afl  anul acestui eveniment editorial ştiind c  împ r ind 
num rul format din primele dou  cifre ale anului la cifra 
unit ilor ne d  2 rest 1; suma 
celor dou  numere împ r ite este 22 (cifra zecilor este 
zero). Tip rirea se termin  un an mai târziu. 
 

 
 
 

 
2.Moştenirea Brâncoveanului 

Potetialul interdisciplinar al matematicii const  nu numai în faptul c ea se afl peste tot, ca 
devine inevitabil pentru orice disciplin, ci i pentru c  leg turile dintre disciplinele nematematice 
sunt de multe ori realizate prin intermediul matematicii. Matematica se comport ca un catalizator 
în procesele de comunicare între disciplinele naturale şi sau sociale. Matematica le oblig astfel la o 
mai profund cunoaştere reciproc . Matematica a influen at toate celelalte domanii. Matematica 
este o parte esen ial  din via a şcolarului mic prin care acesta descoper  lumea înconjur toare. 
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Domnitorul Constantin Brâncoveanu i-a legat destinele de 
locurile Vâlcii prin ctitoria sa M n stirea Hurez – valoros 
exemplar de arhitectur  româneasc .                                                                                                
Afl  anul când se termin  zidirea acestui monument istoric 
ştiind c : 
 cifra sutelor este cu una mai mic  decât cifra unit ilor; 
 1/2 din cifra sutelor este egal  cu 1/3 din cifra zecilor; 
 anul respectiv este din secolul al XVII-lea. 
 

 
 
 



 
124. IMPORTAN A METODELOR INTERACTIVE DE GRUP  

ÎN ACTIVIT ILE  DIN GR DINI  
 

Educatoare:Matei Anişoara 
Centrul Scolar de Educa ie Incluziv  Nr.1 Bac u 

 
 Metodele interactive de grup reprezint o noutate, o schimbare, un nou început, o alt  

abordare a con inuturilor educative prin care se rezolv  mult mai facil problemele de rela ionare, de 
comunicare, de responsabilizare, de înva are reciproc . Aceste metode, prin noutatea si 
atractivitatea lor,  stimuleaz  copiii, îi motiveaz  pentru activitatea de înv are, reduce stresul tr it 
de educatoare şi copii într-o activitate tradi ional . Preşcolarii descoper  o noua experien  
interrela ionând în grupuri de înv are activ ,ei studiaz , investigheaz  şi cap t  încredere in 
capacit ile individuale şi în cele ale grupului.  
      Aplicarea metodelor interactive solicit timp, diversitate de idei, angajare în ac iune, 
descoperirea unor noi valori, responsabilitate didactic , încredere în rezultatele ce se vor ob ine, dar 
şi în capacitatea personal  de a le aplica creator pentru eficientizarea procesului instructiv -educativ. 
Metodele interactive implic  mult tact din partea educatoarelor deoarece trebuie s -şi adapteze stilul 
didactic în func ie de tipul de copil : timid, pesimist, agresiv, acaparator, ner bdator, pentru fiecare 
g sind gestul, mimica, interjec ia, întrebarea, sfatul, orientarea, lauda, re inerea, aprecierea, 
entuziasmul, în concordan  cu situa ia. 
 Valenele formativ-educative care recomand  aceste metode interactive ca practici de succes 
atât pentru înv are cât şi pentru evaluare, sunt urm toarele: 
– stimuleaz implicarea activ  în sarcin  a copiilor, aceştia fiind mai conştien i de responsabilitatea 
ce şi-o asum ; 
– exerseaz capacit ile de analiz  şi de luare a deciziilor oportune la momentul potrivit, stimulând 
ini iativa tuturor copiilor implica i în sarcin ; 
– asigur  o mai bun  punere în practic  a cunoştin elor, exersarea priceperilor şi capacit ilor în 
variate contexte şi situa ii; 
– asigur  o mai bun  clarificare conceptual  şi o integrare uşoar  a cunoştin elor asimilate în 
sistemul no ional, devenind asfel opera ionale; 
– unele dintre ele, cum ar fi portofoliul, ofer o perspectiv  de ansamblu asupra activit ii copilului 
pe o perioad  mai lung  de timp, dep şind neajunsurile altor metode tradi ionale de evaluare cu 
caracter de sondaj a cuno tin elor; 
– asigur  un demers interactiv al actului de predare–înv are–evaluare, adaptat nevoilor de 
individualizare a sarcinilor de lucru pentru fiecare copil, valorificând şi stimulând poten ialul 
creativ şi originalitatea acestuia; 

Utilizând metode activ-participative am observat c preşcolarii coopereaz  ,interac ioneaza 
în cadrul grupului,se acomodeaza la sistemul de rela ii,norme,valori ale grupului din care fac 
parte.În cadrul grupului se contureaz  mai multe idei,copiii au posibilitatea s  înve e unul de la 
altul(fapt benefic mai ales pentru copilul cu cerin e educative speciale),este încurajata contribu ia 
personal ,intervine aprecierea diversita ii,se dezvolt  unele rela ii interpersonale mai bune,de 
grija,devotament,sprijin personal; 

Redau mai jos cateva metode activ-participative utilizate de mine la grupa mare în Centrul 
Şcolar De Educa ie Incluziva Nr.1 Bac u: 

1. CIORCHINELE. 
Metoda poate fi utilizat în grup sau individual.Am utilizat aceast  metod  în activitatea de  
evaluare:”Toamna şi iarna"?.  Copiii au fost împ r i i în dou  subgrupe iar pe dou  pagini s-au  
aşezat dou  simboluri nucleu(Zâna Tomn  şi Zâna Iarn ),copiii din sugrupa 1 trebuiau s  aleag  
numai imagini care apar in anotimpului toamn ,iar cei  din subgrupa 2 numai imagini care apar in 
anotimpului iarn ,s  le coloreze corespunz tor şi s  le lipeasc  în jurul imaginii nucleu,unindu-le cu 
aceasta prin linii. 



 

 
2.STIU.VREAU S  ŞTIU.AM ÎNV AT.-este o metod  care presupune parcurgerea a trei 

paşi:accesarea a ceea ce ştiu copiii,determinarea a ceea ce dorim s  înv m şi reactualizarea a ceea 
ce am înv at.Metoda am utilizat-o în cadrul activita ii de educarea limbajului cu tema:”Câte 
cuvinte am spus?” 
       Etapa ŞTIU,a presupus accesarea unor cunoştin e anterioare,un brainstorming cu rol de 
anticipare,astfel li s-a cerut copiilor s  denumeasc  cât mai multe elemente de toamn . 
       In etapa VREAU S ŞTIU,educatoarea a dirijat cu tact conversa ia sugerându-le copiilor c  ar 
fi bine s  înve e s  formuleze propozi ii ,şi s  le reprezinte grafic,stabilind numarul cuvintelor din 
propozi ia formulat . 
      In rubrica AM ÎNV AT,s-au notat propozi iile formulate de ei,s-au reprezentat grafic şi s-a 
stabilit numarul cuvintelor din propozitia respectiv . 

 
     3.BULA DUBL -aceast  metod  am utilizat-o cu scopul de a grupa asem n rile şi 
deosebirile dintre dou  obiecte,procese,fenomene,concepte.Grafic,bula dubl  este reprezentat  prin 
dou  cercuri mari în care se aşaz  imgini care denumesc subiectul,în cercurile mici aşezate între 
cele doua cercuri mari am trecut asem narile gasite de copii,iar in cercurile din eterior dreapta şi 
stânga,caracteristicile,particularit ile termenilor cheie,cum reise din imaginea de mai jos: 



 
4.Brainstormingul ,se solicit exprimarea într-un mod cât mai rapid, în enun uri scurte şi 

concrete, f r  cenzur , a tuturor ideilor legate de o anumita tema.Totul se înregistrez  în scris. 
Exemple de intrebari care genereaza explozia de idei: 
-"Cum putem schimba sfarsitul povestirii" Puiul" de Bratescu Voinesti?" 
-"Ce inseamna sa fii politicos?" 
-"Ce ati face,daca ati fi in locul Scufitei Rosii?” 

 Utilizarea metodelor activ-participative ne-a oferit satisfacia de a realiza activit i eficiente, 
atractive şi diferen iate pentru copiii din înv mîntul incluziv. 
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125. METODE CARE SPORESC FLEXIBILITATEA ÎNV RII  
ŞI ASIGUR  ACCESUL LA EDUCA IE 

 
Prof. înv. primar  Pirianu Constan a 
Şcoala Gimnazial  Filiaşi, jud. Dolj 

 
Voi prezenta câteva metode care sunt îndr gite de elevi, sporesc flexibilitatea înv rii şi 

asigur  accesul la educa ie: 
a)Înv area prin cooperare 
Am aplicat aceast  metod  la clas  pentru c : 
o ofer  o ambian  constructiv , de încredere şi ajutorare reciproc ; 
o elevii se simt utili, valoriza i, dobândind încredere în for ele proprii pentru c  to i 

particip  la luarea deciziilor; 
o conştientizeaz  faptul c  ob in performan e cooperând, iar performan ele lor individuale 

sunt strâns legate de performan ele grupului din care fac parte. 
Aceast  metod  presupune dinamism, etapele ei intercondi ionându-se în permanen . 
În prima etap , a destructur rii cognitive, are loc dezbaterea sarcinilor, a ideilor, 

confruntarea lor, astfel încât s  se asigure circula ia şi confruntarea valorilor.În etapa urm toare se 
trece la reflec ie şi tatonare, care se  realizeaz  de c tre fiecare grup de elevi în parte.Se trece la 
realizarea de interac iuni şi schimburi verbale între membrii grupului, apoi între aceştia şi înv tor. 
În ultima etap  se face structurarea/construc ia colectiv  a noii cunoaşteri în cadrul unei dezbateri 
colective şi a unui bilan  colectiv. 

b)Înv area prin problematizare 
Este o metod  euristic , prin care se realizeaz  o participare activ  şi interactiv  a elevilor în 

procesul de înv mânt, care const  în efectuarea de activit i şi investiga ii de c utare independent  
(individual , în grup sau colectiv ) a r spunsului/solu iei la o problem  sau situa ie-problem  
contradictorie, tensional , conflictual . 

c)Înv area prin descoperire 
Reprezint  o strategie de lucru euristic , o modalitate de participare activ   a elevilor în 

procesul de înv mânt, care const  în efectuarea de activit i şi investiga ii proprii, individuale sau 
colective, orientate în direc ia reconstruc iei şi redescoperirii adev rurilor ştiin ifice şi a metodelor 
de elaborare a acestora.Trebuie f cut  o diferen  între ,, înv area prin descoperire’’ şi ,,a înv a s  
descoperi’’. Înv area prin descoperire presupune un ansamblu de activit i de predare prin 
descoperire desf şurate de profesor, care îşi propune punerea elevilor în situa ia de a descoperi şi a-
şi însuşi cunoştin ele prin efort propriu. 

A înv a s  descoperi, se refer  la folosirea unui set de metode prin care este dezvoltat  la 
elevi capacitatea de a face descoperiri şi gustul pentru descoperiri. Înv area prin descoperire 
presupune confruntarea elevilor cu o situa ie problem  pentru solu ionarea c reia, nu cunosc nicio 
metod , dar o pot g si prin eforturi proprii. 

d)Metoda ,,ciorchinelui’’ 
Este o metod  atractiv  pentru elevi, pentru c  pot participa f r  teama de a-şi exprima 

ideile. Fiecare elev are ocazia de a gândi liber, de a beneficia de cunoştin ele celorlal i, îşi poate 
clarifica anumite aspecte ale problematicii prezentate şi îşi poate ordona ideile, îşi poate da un 
r spuns la propriile-i fr mânt ri. Se propune o tem , un subiect. Se poate scrie pe tabl  sau pe 
caietele elevilor. Se cere apoi elevilor s  noteze toate ideile care le vin în minte şi pot s  aib  o 
leg tur  cu tema prezentat . Se face leg tura între idei şi cuvântul sau tema ini ial . Se 
sistematizeaz  ideile pentru a scoate în relief solu ia corect , descoperit  prin participarea grupurilor 
de elevi. Ca avantaj imediat este faptul c  nu se critic  ideile propuse, ceea ce le d  încredere 
elevilor în for ele proprii şi dorin a de a persevera în c ut rile lor de a afla r spunsurile dorite. 
Aceast  metod  este de fapt o metod  a c ut rii şi conştientiz rii, prin cele mai accesibile c i de 
acces, a nivelului propriilor cunoştin e, convingeri etice şi morale. 

e)Turul galeriei 



Este o metod  care se bazeaz  pe cooperare şi colaborare. Se foloseşte, de obicei, la sfârşitul 
activit ilor în care s-a realizat un produs. 

Prezentarea obiectelor confec ionate sau elaborate de elevi se prezint  sub forma unei 
expozi ii realizate chiar de c tre aceştia.Fiecare grup de elevi, printr-un reprezentant, îşi prezint  
lucrarea şi semnifica ia ei sau modul cum au solu ionat problema/tema prezentat .Lucr rile se 
expun în locuri dorite de fiecare grup de elevi.Analizarea lucr rilor se face sub forma acestui tur, cu 
oprire în fa a fiec rei lucr ri. Fiecare grup  noteaz  pe o foaie pus  lâng  fiecare lucrare, 
constat rile, sugestiile sau întreb rile referitoare la lucrarea expus .Dup  ce se încheie turul, la 
sugestia înv torului, fiecare grup va citi ceea ce este scris pe foaia de hârtie şi vor putea r spunde 
la întreb rile adresate de c tre colegii lor.Este o metod  prin care elevii ofer  şi primesc  feed-back 
referitor la munca lor, având astfel ocazia de a putea compara produsul muncii lor cu cel al altor 
echipe. Realizeaz  în aceeaşi m sur  dac  au desf şurat o activitate productiv  şi organizat  sau 
mai este nevoie de m suri care s  le pun  în valoare abilit ile şi depinderile de lucru, gândirea 
logic  sau felul cum colaboreaz  cu ceilal i membri ai grupului. 

f)Metoda ,,cubului’’ 
Este o metod  care propune elevilor rezolvarea unei teme/subiect privind-o din mai multe 

perspective. 
Se folosesc mai multe etape: 
1. Se confec ioneaz  un cub colorat pe ale c rui fe e se noteaz : descrie, compar , 

analizeaz , asociaz , aplic , argumenteaz . 
2. Se anun  tema/subiectul pus în discu ie. 
3. Se împarte clasa în şase grupe de lucru, fiecare grup trebuind s  rezolve una din sarcinile 

înscrise pe cub. 
4. Pentru o implicare nu numai activ , dar şi emo ional , se atribuie roluri membrilor 

fiec rui grup:,,cititorul’’ – rostogoleşte cubul şi anun  membrilor grupului din care face parte, 
cerin a înscris  pe fa a de deasupra;,,cercetaşul’’ repet  sarcina, o reformuleaz  pentru a fi în eleas  
de fiecare membru; adreseaz  întreb ri înv torului;,,interogatorul’’ solicit  idei membrilor 
grupului pentru ca aceştia s  poat  rezolva sarcina primit ;,,rezumatorul’’ va fi cel care va trage 
concluziile şi le va nota ; 

5. Se trece la activitatea efectiv  a grupurilor de elevi. 
6. Dup  epuizarea timpului  alocat g sirii solu iilor,  ,,raportorul’’ va prezenta întregii clase 

cum a fost rezolvat  cerin a de grupul din care face parte. 
7. Înv torul, care joac  rolul de ,,consultant’’/,,observator’’ va aduce 

complet rile/l muririle necesare acolo unde se impune. 
Este o metod  care are ca avantaje faptul c  sarcinile de înv are sunt diferen iate. Acest 

lucru îi face pe elevi s  coopereze, s  fac  schimb de idei, ceea ce duce la stimularea proceselor 
gândirii şi sporeşte eficien a înv rii. 

Orice metod  devine bun , de un bun nivel calitativ, când ea al turi de altele este prezentat  
atractiv, este folosit  într-un dozaj corect al turi de combina ii ale procedeelor utilizate. 

Se impune folosirea unei palete largi de metode cu aspect activ şi participativ, f r  a impune 
una dominant , şi care s  poat  fi modificate în dependen  de noile cerin e ale educa iei. 
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126. METODELE INTERACTIVE – MIJLOC EFICIENT 
DE ASIMILARE ŞI APLICABILITATE A INFORMA IILOR 

 
Institutor: Io a Cornelia Ionela 

Şcoala „Ioan Grecescu” Br deşti 
 

          În societatea actual  are loc un proces dinamic care oblig  toate categoriile sociale s  in  
pasul cu evolu ia societ ii şi implicit educa ia. Şi în înv mânt au loc transform ri rapide pornind 
de la creşterea mediului de înv are care poate eficientiza tehnicile de înv are şi de munc  
intelectual  sau le poate bloca sau încetini. 
            Dirijor al procesului educa ional, cadrul didactic apeleaz  la o serie întreag  de instrumente 
pentru a uşura şi accelera asimilarea şi aplicabilitatea informa iilor. 
           Nevoile şi cerin ele elevilor „actori” pe scena educa ional  pretind dasc lilor o schimbare 
radical  a modului de abordare a activit ii didactice. 
            Interdisciplinaritatea presupune o înv are prin comunicare, prin colaborare, produce o 
confruntare de idei, opinii şi dorin a de cooperare a copiilor, pe implicarea lor direct  şi activ , pe 
influen a reciproc  din interiorul microgrupurilor şi interac iunea social  a membrilor unui grup. 
          Înv mântul modern preconizeaz  o metodologie axat  pe ac iune operatorie, deci, pe 
promovarea metodelor interactive care s  solicite mecanismele gândirii, ale inteligen ei, ale 
imagina iei şi creativit ii. Activ este copilul care depune efort de reflec ie personal , interioar  şi 
abstract , care intreprinde o ac iune mintal  de c utare, de cercetare şi redescoperire a adev rurilor, 
de elaborare a noilor cunoştin e.”Activismul exterior” vine deci s  serveasc  drept suport material 
„activismului interior”, psihic, mintal, s  devin  un purt tor al acestuia.  
            În timp ce IQ-ul creşte de la o genera ie la alta, QE (coeficientul emo ional) are tendin a s  
scad , determinat de noile transform ri din societate. Astfel se accentueaz  individualismul şi 
egocentrismul individului. 
             Consider m c  metodele interactive ofer  solu ia de echilibrare optim  IQ-QE şi ajut  la 
autocunoaşterea copiilor, în spe  cunoaşterea propriilor limite, dar le dezvolt  şi capacitatea de 
autoevaluare obiectiv  în raport cu al ii. 
                    De ce metode interactive ? 

 Creeaz  deprinderi 
 Faciliteaz  înv area în ritm propriu 
 Stimuleaz  cooperarea 
 Sunt atractive 
 Pot fi abordate din punct de vedere a diferitelor stiluri de înv are. 

            Metodele interactive sunt modalit i moderne ale înv rii şi dezvolt rii personale înc  de la 
vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizeaz  interschimbul de idei, de experien e, 
de cunoştin e. 
             Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul de calit i şi 
disponibilit i din partea cadrului didactic, receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic, 
mobilizare, dorin a de autoperfec ionare, gândire reflexiv  şi modern , creativitate, inteligen a de a 
accepta noul şi o mare flexibilitate în concep ii.                                               
             Aceste metode implic  mult tact din partea dasc lilor, deoarece trebuie s -şi  adapteze stilul 
didactic în func ie de tipul de elev: timid, pesimist, agresiv, acaparator, ner bd tor, pentru fiecare 
g sind gestul, mimica, interjec ia, întrebarea, sfatul, orientarea, lauda, re inerea, aprecierea, 
entuziasmul în concordan  cu situa ia existent .  
             Valen e formative ale metodelor interactive: 

 Stimuleaz  implicarea activ  în sarcina didactic  
 Exerseaz  capacit ile  de analiz  ale elevilor 
 Stimuleaz  ini iativa elevilor 
 Asigur  o mai bun  punere în practic  a cunoştin elor, capacit ilor şi priceperilor 
 Asigur  un demers interactiv al actului de predare-înv are-evaluare 



 Valorific  şi stimuleaz  poten ialul creativ, originalitatea elevilor 
 Ac ioneaz  asupra dezvolt rii gândirii critice a elevilor 
 Elevii devin responsabili în rezolvarea sarcinilor 
 Asigur  dezvoltarea „culturii „ de grup, cooperarea, întrajutorarea 
 Încurajeaz  autonomia elevului şi promoveaz  înv mântul prin cooperare 
 Elevii se comport  cu toleran , afectivitate, sensibilitate, corectitudine cu cei din jur 
 Înva  s  argumenteze. 

         Metodele interactive sunt acelea care pot fi capabile s  mobilizeze energiile elevului, s -l fac  
s  urm reasc  cu interes şi curiozitate lec ia, s -i câştige adeziunea logic  şi afectiv  fa  de cele 
nou înv ate, care-l determin  s -şi pun  în joc imagina ia, în elegerea, puterea de anticipare, 
memoria, etc. Aceste metode ajut  elevul s  caute, s  cerceteze, s  g seasc  singur sau în grup 
cunoştin ele pe care urmeaz  s  şi le însuşeasc , s  afle solu ii la probleme, s  prelucreze 
cunoştin ele, s  ajung  la reconstituiri şi sistematiz ri de cunoştin e. Sunt metode care îl înva  pe 
elev s   înve e s  lucreze independent şi în grup. 
           Aceste metode plac atât elevilor cât şi dasc lilor. Am aplicat şi eu câteva din metodele activ 
– participative la clasa întâi pentru a oferi elevilor mei un demers didactic pl cut, modern şi cu 
valen e formative ce stimuleaz  gândirea lor. Am încercat s  aplic aceste metode la disciplinele 
Cunoaşterea mediului şi Limba şi literatura român . Eficientizarea folosirii lor este condi ionat  de 
m iestria didactic  a înv torului, de spiritul s u liber, novator. Am constatat c  timpul necesar 
familiariz rii elevilor cu aceste metode este pe deplin compensat de eficien a lor în planul 
dezvolt rii psihice. Aceste metode sunt agreate de copii, sporindu-le acestora motiva ia. Dac  ne 
dorim nişte înv cei flexibili şi moderni în gândire este bine s  introducem cât mai des metodele 
active de înv are în demersurile noastre didactice. S  nu uit m c  noi, dasc lii, trebuie s  fim 
modelele lor! 
           În lucrarea prezent  voi oferi câteva frânturi din experien a mea ca dasc l, în ideea de a face 
nu mai mult sau mai bine, dar poate mai ingenios, mai durabil, mai aproape de dolean ele şi 
posibilit ile reale de ac iune ale elevilor noştri. 
                 Iat  câteva exemple concrete! 
 
 Exemple: 
1. Ştiu/ vreau s  ştiu/ am înv at 

Grupul de litere ,,ce’’- Limba şi literatura român   
 

               Ştiu        Vreau s  ştiu         Am înv at 
Cuvinte în care se aude sunetul 
,,ce’’: 
 La început: ceai, ceap , 

cerneal ,etc; 
 În interior: Marcela, purcel, 

luceşte, etc; 
 La sfârşit: rece, ace, şoarece, 

zece, etc. 

Cum se despart corect în silabe 
cuvintele care con in ,,ce’’? 
cea-p , re-ce, a-ce, ze-ce, 
cer-nea-l , şoa-re-ce, etc. 

,,Ce’’ este un sunet redat 
printr-un grup de dou  
litere ,,c’’ şi ,,e’’.  

 
1. CERCUL INTERIOR – EXTERIOR  
 Poate fi utilizat în evocarea cunoştin elor elevilor, în afara p rerilor despre un anumit subiect, în 

lec ii de recapitulare şi evaluare. 
 Elevii sunt situa i în dou  cercuri concentrice, cei din cercul interior cu fa a spre cei din cercul 

exterior şi invers. 
 Etape: 
 Comunicarea sarcinii de lucru 
 Activitate individual  
 Activitate în perechi 



 Schimbarea rolurilor 
 Avantajele acestei tehnici: mişcarea organizat  în clas , discu ia dintre colegi, ascultarea atent  

a expunerii partenerului, formularea întreb rilor, evaluarea r spunsurilor. 
 Exemple: 

a) ,,Ce-ar fi dac  ar fi mereu var  ( iarn , zi sau noapte)?’’ - Cunoaşterea  
mediului  

b) ,,Care meserie este mai important ?’’ – Limba şi literatura român   
2. GRAFFITI 
 Este o tehnic  de organizare grafic  a cunoştin elor. 
 Activitatea poate fi organizat  pe grupe, fiecare primind o alt  sarcin . 
 Etape: 
 Comunicarea sarcinii 
 Schimbarea foilor între grupuri 
 Completarea foii cu idei în cel lalt grup 
 Returnarea foilor c tre grupurile ini iale 
 Analiza şi sintetizarea ideilor în grupuri 
 Afişarea posterelor şi prezentarea lor 
 Avantaje: posibilitatea de a citi r spunsurile colegilor, de a r spunde, de a compara r spunsurile, 

de a face unele complet ri sau corect ri. 
 Exemple: 

a) ,,Anotimpurile’’ – Cunoaşterea mediului 
 grupa I:              
 
                                                                   
 
                                                                                 
 
                                                                     
 
                                                 
 grupa a II-a: 
 
 
                                                                      
 
                                                                                    
 
                                                                   nuci 
     
                         
 
 grupa a III-a:  
 
    
                                                            
 
                                                                                
 
                                                             b taia c 
 
 
                                            

 FLORI  DE  
PRIM VAR  

FRUCTE  DE   

  TOAMNA 

BUCURIILE  

     IERNII 



 
 grupa a IV-a: 
              
                                                              
 
                                                                                     
 
                                                              sta iu 
 
                                                             

 
 

3. CIORCHINELE  
 
 Este un organizator grafic, un tip de brainstorming neliniar, prin care se eviden iaz  într-o re ea 

conexiunile dintre ideile despre subiect. 
 
 Poate fi nedirijat, când elevii noteaz  toate ideile posibile într-o re ea a ciorchinelui realizat  de 

ei şi semidirijat, când înv torul stabileşte nişte criterii pe baza c rora elevii vor completa 
ciorchinele. 

 
 Exemplu: 

a) Anul, anotimpurile şi lunile – Cunoaşterea mediului  
 

                        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
   Acestea sunt doar câteva din metodele folosite la clas . 
             Alegerea celor mai potrivite metode folosite la clas  este influen at  de experien a şi stilul 
de predare al fiec rui înv tor, dar şi de individualitatea şi particularit ile specifice fiec rei clase. 
             Metoda este tehnica prin care con inutul este comunicat cu scopul de a atinge 
obiectivele form rii. 

 

   UNDE  
MERGEM  

  VARA ? 

    ANUL  

PRIM VARA VARA  
TOAMNA 

IARNA 

   MARTIE 

 

        MAI 

  IUNIE 

 

 

SEPTEMBRIE 

 

 

DECEMBRIE 

 



             Metoda trebuie s : 
 acopere componentele vizate în procesul de înv are: cunoştin e, atitudini, abilit i; 
 fie adaptate la particularit ile de vârst  ale elevilor; 
 reflecte modelul înv rii experien iale; 
 fie compatibile cu experien a dobândit  anterior de c tre elevi; 
 fie în conformitate cu abilit ile dobândite de înv tor în urma form rii sale continue. 
                   Pled m pentru utilizarea metodelor interactive, dar nu în detrimentul celor tradi ionale, 
ci c ut m o îmbinare armonioas  în scopul moderniz rii, îmbun t irii activit ii instructiv – 
educative din şcoala româneasc . 
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127. NOU I VECHI ÎN EDUCA IE 
 

Prof. Demeter Aurelia 
coala Primar  Crivadia 

 
Argument 
 
 „Noul – cerin  fundamental  a crea iei de orice fel – apare totdeauna din vechi, din 
cunoscut, el izvor şte din examinarea minu ioas  a realit ii externe şi dintr-o munc  st ruitoare, 
creatoare” (Pierre Derone, „Inventica”). Astfel, pentru a fi valorificat acel „ceva” din experien a 
de via  a elevului, înv torul va ine seama în proiectarea lec iilor şi va alege metodele cele mai 
potrivite pentru a exploata flexibilitatea şi creativitatea în gândirea lui şi a elevilor s i. 
 Pentru a putea asigura calitatea înv rii , cerin a înv mântului actual, trebuie evitate 
lec iile plictisitoare, care p c tuiesc printr-un exces de intui ie ori implic  o verbalizare exagerat  
din partea înv torului. 
 De aceea este benefic pentru elev s  alegem  metodele cele mai potrivite cu temperamentul 
s u, iar proiectarea lec iei trebuie s  justifice aceast  alegere.” 
 
 Consider un privilegiu al sor ii faptul c  am putut s  cunosc „din interior” unele pedagogii 
alternative. De aceea am preluat tot ceea ce era bun şi valoros în acestea, adaptându-le la 
înv mântul tradi ional (numit, oare de ce, şi „înv mânt de mas ”!?) 
 De la alternativa pedagogic  Waldorf am preluat  respectul pe care trebuie s -l acord m 
copiilor în func ie de temperament. Nu te adresezi „masei” de copii, ci fiec ruia în particular, dup  
temperamentul s u. De aceea o poveste poate s  aib  accente colerice (când ne referim la eroi), 
sanguinice (atunci când descriem peisajele în care au loc diferite evenimente), melancolice (atunci 
când ac iunea poveştii ajunge într-un punct critic), iar dib cia de povestitor a  înv torului poate 
trezi din amor ire chiar şi flegmaticii.... 
 Nevoia de concret, specific  vârstei, se poate materializa prin naşterea literelor sau a 
cifrelor, la clasa I, din imaginea unei poveşti. Din experien  pot spune c  aceast  parte a lec iei a 
fost cea mai interesant  pentru copii.  
 Imaginea concret  nu ar fi fost de ajuns dac  nu am fi implicat toate sim urile posibile, pe 
lâng  cel vizual: sim ul tactil („Ghiceşte litera/cifra pe care o scriu pe spatele t u cu degetul”, ori în 
podul palmei, cu be işorul), sim ul echilibrului  ( „Avem un pod în forma literei U, mergem aten i, 



întrucât dac  vom c dea, ne sfâşie crocodilii de sub pod”), dar şi cel gustativ (e drept, aici am avut 
concursul p rin ilor, întrucât, pe rând, veneau cu literele/cifrele realizate din coc  de cozonac ori de 
s r ele...) 
 Cine ne împiedic  s  folosim ŞI aceste metode specifice pedagogiilor alternative? 
 De la alternativa STEP BY STEP partea esen ial , care se poate aplica în orice tip de 
pedagogie este CUNOAŞTEREA COPILULUI, crearea sentimentului de linişte, de 
familie....Copilul vine diminea a şi este întâmpinat de c tre cadrul didactic şi de c tre colegii s i, cu 
care împ rt şeşte experien e din ziua precedent . Colectivul clasei este familia l rgit ... 
 În ultimii ani se vorbeşte tot mai adesea despre strategii de dezvoltare a gândirii critice înc  
de la ciclul primar. Literatura de specialitate abund  în astfel de materiale. 
 În urma lectur rii unor astfel de c r i le-am propus p rin ilor, iar dumnealor au fost de acord, 
ca orele de român  (7 ore) şi cele de matematic  (4 ore) s  fie împ r ite pe module, astfel încât s  
nu existe zile în care copiii s  aib  şi limba român  şi matematica. 
 Avantajele unei astfel de abord ri sunt multiple: 

- primul se refer  la continuitatea pe care înv torul o are la clas , iar temele mai dificile 
sunt mai temeinic sedimentate, deoarece se pot face o multitudine de exerci ii; 

- ghiozdanul copilului este mult mai uşor, el nu trebuie s  duc  la şcoal  într-o singur  zi 
manualul şi caietele de limba român  şi de matematic ; 

- acas , la realizarea temelor, aten ia este mai focusat  asupra sarcinii pe care o are de 
îndeplinit şi nu se gr besc, deoarece nu au teme la limba român  şi la matematic  în 
aceeaşi zi; 

- p rin ii îi verific  mult mai uşor la teme; 
- au mai mult timp liber pentru activit ile extracurriculare; 
- nu în ultimul rând, deşi nu recunoaştem, sim im adeseori ca ora de 45 de minute nu este 

suficient  şi de aceea avem tendin a de a mai „fura” din ora de educa ie fizic , educa ie 
plastic ....; cu acest orar conceput pentru aplicarea metodelor de dezvoltare a  gândirii 
critice, nu mi s-a (mai....) întâmplat s  pierd vreo or  în favoarea alteia. 

 
Şi, pentru c  doream s  cunosc şi p rerea celor implica i, am aplicat un chestionar pentru 

p rin i şi elevi, cu întreb ri simple, legate de orar.  
Rezultatul a fost urm torul: absolut TO I p rin ii şi elevii apreciaz  acest tip de orar, cu 

toate avantajele lui, enumerate mai sus. Nimeni nu a adus nici cel mai mic reproş. Ceea ce-mi d  
putere pentru mai departe s  m  instruiesc, s  explorez şi ....s  aplic tot ce este bun de la 
pedagogiile alternative şi în înv mântul tradi ional..... 

 
 „Întâmplarea nu ajut  decât o minte preg tit ” - spunea Pasteur - „c ci o minte nepreg tit  

nu vede mâna pe care o întinde întâmplarea ” completeaz  Fleming. „Întâmpl rile” acestea 
presupun inteligen , imagina ie, dorin a de „a şti”, spirit creator, flexibilitate , perseveren . Şi 
munc . Mult  munc ! 

Dar, nu-i aşa, parc  am recunoaşte aici profilul moral al dasc lului „ideal”...?!  
Şi dac , totuşi, fiecare dintre noi am deveni un astfel de dasc l....? 

 
 

128. EDUCA IA ECOLOGIC  – EDUCA IE PENTRU S N TATEA P MÂNTULUI 
 

Înv.Arhire Sorina, coala Gimnazial  ,Nr.1,Sat V leni 
 

Mediul înconjur tor de ast zi este un rezultat al crea iei omului, dar el poate influen a 
foarte mult evolu ia societ ii umane. 

Degradarea continu  a mediului se datoreaz  interven iei omului în natur , iar pericolul 
este foarte mare. Protec ia naturii devine una dintre cele mai importante preocup ri ale societ ii 
contemporane. Natura trebuie respectat  şi nu dominat . Fiecare component  a naturii are rolul s u 



precis, iar omul trebuie s  se integreze armonios acestui ecosistem. Rela iile care se stabilesc între 
om şi natur  stârnesc  interesul şi curiozitatea multor oameni de ştiin . Ei vor s  cunoasc  cât mai 
bine fenomenele care se petrec al turi de ei, s  descopere noi surse de materii prime care s  nu 
produc  dezechilibre în natur . Epoca noastr  se caracterizeaz  prin str duin a popoarelor de a 
conserva, ocroti, ameliora şi men ine media de via  pe planeta noastr . 

Contradic ia fundamental  a lumii moderne r mâne raportul între consecin ele crescânde 
ale sociat ii şi capacitatea ecologic  limitat  a planetei de a le satisface. Suntem cu to ii martorii şi 
actorii unei crize ecologice globale f r  precedent. 

În aceste împrejur ri, tot mai mul i specialişti sunt de acord cu faptul c  educa ia ecologic  
constituie unul din factorii cei mai în m sur  s  ofere un r spuns cât se poate de pertinent acestei 
crize. Al turi de noi, copiii noştri sunt şi ei martorii transform rilor din via a social , econimic  şi 
din mediu înconjur tor. Pentru ei mediul înconjur tor este un mare semn de întrebare. Copilul 
manifest  o mare curiozitate pentru tot ceea ce-l înmconjoar , iar prin activitatea de cunoaştere a 
mediului pe care o desf şur m în gr dini  li se satisfac o parte din aceste curiozit i. 

Educa ia ecologic  are semnifica ia deprinderii unui anumit mod de a în elege rela ia dintre 
om şi mediu de via , care nu este numai al s u, ci şi al plantelor şi animalelor. 

Educa ia ecologic  foloseşte abord ri interdisciplinare centrate pe mediu şi problemele 
acestuia. La preşcolari, ea se realizeaz  la nivelul afectiv. Copilul este mai sensibil şi se afl  la 
începuturile acumul rilor de cunoştin e despre mediu. Ei sunt dornici s  participe la activit ile de 
îngrijire a plantelor, a animalelor. Copiii trebuie s  realizeze c  problemele mediului înconjur tor 
sunt ale lumii întregi, ale fiec ruia dintre noi, iar fiecare ac iune negativ  a noastr , poate afecta în 
mod distructiv natura. De aceea, ei trebuie s  ajung  s  cunoasc , s  iubeasc  şi s  ocroteasc  
natura. 

Educa ia ecologic  urm reşte obiectivele: 
- Formarea genera iilor viitoare în spiritul cunoaşterii şi respect rii normelor, regulilor şi legilor 
ecologice. Promovarea în toate situa iile a unei culturi comportamentale de protejare a naturii şi a 
întregului mediu înconjur tor; 
- Recunoaşterea ideii c  planeta P mânt reprezint  o valoare sacr  inestimabil  şi ca atare ea trebuie 
protejat  şi respectat  prin toate mijloacele; 
- Educa ia ecologic  modern  s  cuprind  to i copiii, to i oamenii, interconectând în acest fel în 
zonele culturii ecologice ce se succed; 
- Demararea cât mai de timpuriu a educa iei ecologice. Oricât de mic ar fi copilul, îi putem g si, de 
exemplu, un loc de care s  aib  grij  de florile din gr din , s  ocroteasc  şi s  respecte via a unor 
mici viet i, şi astfel s  încerce acele emo ii pozitive (de bucurie, de satisfac ie, de ataşament, de 
mândrie,etc.) care mai târziu vor constitui o baz  de experien  afectiv  extrem de valoroas ; 
- Influen a formativ  a întregului sistem al activit ilor cotidiene (poveştile despre natur , 
plimb rile, modalitatea de servire a mesei, felul în care sunt manipulate deşeurile, modul în care se  
îmbrac  educatoarea, florile şi plantele din s li,etc.), toate faptele, întâmpl rile, procesele, 
persoanele şi rela iile interumane au o influen  formativ  asupra copiilor; 
- Dezvoltarea tr irilor emo ionale l untrice, convingerile, temerile şi speran ele omului, cultivând 
sentimentul responsabilit ii personale, cât şi sim ul datoriei, având o natur  socio-moral  
pronun at ; 
- Educa ia ecologic  este un proces pedagogic deosebit de complex prin care copiii sunt ajuta i s  
în eleag  faptul c  întreaga lume vie se afl  într-o complex  interrela ie, faptul c  fiecare element 
component al mediului, oricât de mic sau de neînsemnat ar fi, se afl  într-o strâns  interdependen  
cu alte elemente; 
- S  armonizeze tendin e opuse cum ar fi, specificul local cu cel global, cel na ional cu cel 
universal, latura ştiin ific  cu cea artistic , elementele prezente cu cele viitoare, planul intelectual cu 
cel emo ional; 
- Prin caracterul ei interdisciplinar, ea reprezint  un t râm ce se întinde pe toate disciplinele; 
- Educa ia pentru mediu se bazeaz  pe tehnica activit ilor concrete (practice, de teren, obiectuale, 
manipulative) cu caracter formativ. 



În gr dini  urm rim formarea unei conduite ecologice, conduit  care presupune 
manifestarea de ac iuni concrete în prevenirea deterior rii mediului. 

Pentru a ob ine rezultatele dorite am început observarea şi perceperea naturii. Prin 
contactul nemijlocit, copiii au avut posibilitatea s  cunoasc  lumea plantelor, a animalelor, s  
în eleag  deosebirile dintre ele şi om. 

Înv mântul preşcolar opereaz  cu elemente specifice, îns  în cunoaşterea mediului 
trebuie s  predomine caracterul atractiv, accesibil şi ecologic. De aceea ca exerci iu pentru conduita 
ecologic  am promovat jocul care este activitatea fundamental  în gr dini . Astfel copiii au 
desf şurat jocurile: „De-a p durarii”, „De-a gr dinarii”, „De-a gospodarii”,etc. 

Copiii percep c  plantele se nasc, tr iesc şi mor, l sând semin e pentru urm toarele 
genera ii. Ei trebuie s  în eleag  c  orice fiin  are dreptul la via , deci şi plantele. În preajma 
florilor copiii se simt bine, sunt atraşi de coloritul, parfumul şi ging şia lor. V zând atrac ia copiilor 
fa  de flori noi am derulat proiectul tematic „Florile îmi sunt surori” prin intermediul c ruia copiii 
şi-au satisf cut curiozitatea de a ştii cât mai multe lucruri despre lumea gingaş  a florilor, şi-au 
format deprinderea de a avea grij  de flori, de a le proteja. 

În spiritul educa iei ecologice, plantele cu flori le-am obsevat, le-am descris şi admirat în 
mediul lor de via . Punerea copiilor în contact cu natura este o premis  de baz  în formarea lor 
ecologic . 

În timpul observ rii plantele nu au fost rupte, animalele nu au fost omorâte, ci acolo unde 
s-a putut au fost urm rite în mediul lor de via  (parcuri, gr dini, ferme de animale). 

În activit ile desf şurate am dezv luit copiilor pericolul dispari iei unor animale şi plante, 
datorit  defriş rii p durilor, vân torilor, polu rii aerului şi a apei. Ac iunile omului de defrişare a 
p durilor, depozitarea unor gunoaie pe spa iile verzi, poluarea apelor prin sp larea autovehiculelor 
cu detergen i, toate acestea duc la poluarea mediului. 

În paralel cu aceste pericole ce d uneaz  planetei, am prezentat copiilor mirifica lume a 
insectelor, plantelor, animalelor prin intermediul lecturilor dup  imagini, a povestirilor „Din lumea 
celor care nu cuvânt ” de Emil Gârleanu. 

În activit i am prezentat importan a p durilor care constituie sistemul ecologic de cea mai 
mare însemn tate, dar şi contribu ia plantelor la men inerea şi existen a vie ii pe p mânt. Importante 
sunt activit ile practice pe care le desf şur m cu copiii de îngrijire a plantelor din sala de grup , 
plantarea unor flori, a unor pomi, acestea constituind principalul factor de regenerare a atmosferei. 
Copiii trebuie înv a i s  men in  cur enia în parcuri, p duri, zonele de agrement contribuind la 
reducerea polu rii în natur . 

Prezen a şi mişcarea copiilor într-un mediu curat şi cu permanenta grij  pantru buna rela ie 
cu vie uitoarele din jur este un lucru benefic pentru educa ia ecologic . 

Îngrijirea unor arbori, a spa iului verde din gr dini , au contribuit la formarea unui 
comportament civic şi etic, iar copiii şi-au format deprinderea de p strare şi iubire a naturii. 

Am prezentat copiilor diapozitive, fotografii din rezerva iile naturale ale României. Le-am 
explicat importan a acestor rezerva ii pentru plantele şi animalele pe cale de dispari ie: zimbrul, 
floarea de col , cocoşul de munte,etc. exist  rezerva ii naturale în Delta Dun rii, Mun ii Retezat. 

Am organizat cu copiii o excursie la p dure unde ei au obsevat c  au fost t ia i mul i 
copaci, oamenii au l sat gunoaie prin p dure, au v zut şi oameni care îşi sp lau maşinile în Dun re. 
Le-am explicat c  acesta este un pericol pentru animalele şi p s rile care vin şi beau ap  de-acolo. 
Apa este poluat  cu substan e otr vitoare iar ele pot muri. Din poluarea apei au de suferit şi peştii şi 
plantele care cresc în ap . 

Combinatul chimic al oraşului eman  substan e toxice care polueaz  aerul având un efect 
nociv asupra organismelor vii. Copiii au observat în scurtele plimb ri prin oraş cum unii pomi se 
usuc , unele plante mor din cauza fumului şi a emana iilor de gaze. De aceea se iau m suri pentru 
reducerea polu rii aerului prin folosirea unor instala ii de captare a gazelor. 

Pe strad , copiii au observat c  maşinile, prin tobele de eşapament, elimin  gaze care 
contribuie, de asemenea, la poluarea aerului. Aerul devine irespirabil şi de la fumul rezultat prin 
arderea frunzelor şi a crengilor uscate, a hârtiilor. Le-am explicat c  este bine ca frunzele s  fie 



îngropate pentru ca prin procesul de putrefac ie ele devin îngr ş mânt pentru p mânt şi elimin  şi 
poluarea aerului. O parte din praful depus din construc ii, de la fumul coşurilor este sp lat şi de apa 
rezultat  în urma ploilor. 

Prin activitatea „Z pad  curat , z pad  murdar ” copiii au putut constata c  şi z pada 
poate fi poluat  prin scurgerea uleiului de la maşin , depunerea unui strat de funingine de la fumul 
ce iese din coşul caselor, al întreprinderilor . Z pada se murd reşte şi de la urmele l sate de 
înc l mintea murdar . 

În plimb rile efectuate cu copiii s-a observat cât zgomot este pe strad . Zgomotul poate fi 
f cut de maşini, de oameni, de animale şi p s ri. Toate acestea contribuie la poluarea fonic . În 
discu iile purtate cu copiii am analizat cauzele polu rii atmosferei şi efectele nocive pe care le are 
asupra oamenilor şi naturii. Ei şi-au dat seama c între om şi natur  exist  o strâns  leg tur  şi c  
omul prin activitatea sa omoar  pu in câte pu in natura. Poluarea nu are grani e şi este d un toare 
atât pentru oameni , cât şi pentru natur . 

Prin activit ile desf şurate cu copiii am urm rit l rgirea orizontului de cunoaştere, 
îmbog irea vocabularului cu unele cuvinte cu caracter ecologic ( poluare, defrişare, regenerare, 
reîmp durire, poluare fonic ,etc.). Diapozitivele ce înf işau diferite aspecte privind poluarea 
mediului, pliantele, ilustra iile, fotografiile prezentate au venit în sprijinul educa iei ecologice. Am 
realizat cu copiii o expozi ie cu lucr ri realizate cu materiale din natur  şi materiale reciclabile. 

Prin întreaga activitate pe care o desf şur m încerc m s  transmitem copiilor preocuparea 
pentru ocrotirea mediului şi combaterea polu rii, o problem  de actualitate care trebuie s -i 
preocupe pe to i oamenii planetei. 

Una este s  respiri un aer curat, alta este s  inspiri un  aer infectat. De aceea, noi 
educatoarele avem rolul de a sublinia beneficiile unui mediu s n tos şi de a le conştientiza copiilor 
necesitatea luptei pentru a nu polua planeta de la dezastre ecologice. Un rol important al turi de 
gr dini  în modelarea ecologic  îl are şi familia care trebuie s  ofere modele de comportament 
civic şi etic. 

Pentru a beneficia de minunile pe care ni le d ruieşte mediul înconjur tor, împreun  cu 
copiii de la grup  am stabilit un cod de reguli pe care trebuie s  le respect m în orice împrejurare: 

 Nu arunca nimic, absolut nimic, pe jos! 
 Nu arunca oriunde pungi, ambalaje, sticle, ci numai la coşul de gunoi! 
 Nu rupe iarba, florile, nici m car o frunz ! 
 Protejeaz  gardurile vii! 
 Nu lovi animalele şi p s rile! 
 Totdeauna într-o excursie nu l sa nimic în urma ta! 
 Îngrijeşte şi iubeşte plantele, animalele şi p s rile! 
Copiii au în eles c  numai aşa pot fi cei mai buni prieteni ai naturii şi cu cât mediul 

înconjur tor este mai curat ei vor avea o via  mai bun . 
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129. DINAMICA PROCESULUI DE ÎNV MÂNT 
 

 Prof.Truşc  Maria, Şc.,,Costea Marinoiu,, Oc.Mari, Jud.Vâlcea 
 
Desf şurarea procesului de înv mânt se realizeaz  în contextul interac iunii unor etape de 

natur  pedagogig , psihologic , gnoseologic  şi logic .Acestea sunt: perceperea, în elegerea, 
abstractizarea şi generalizarea, fixarea, formarea priceperilor şi deprinderilor şi evaluarea 
cunoştin elor.  



1.PERCEPEREA este etapa cunoaşterii senzoriale, prin contactul direct cu 
realitatea(materiale didactice intuitive, experien e), prin mijlocirea sim urilor şi a îmbin rii cu 
ra ionalul -când se formeaz  imaginea global  a realit ii sub form  de percep ii şi 
reprezent ri.Cunoaşterea uman  se realizeaz  la cele dou  nivele ale sale: cunoaşterea senzorial  
care se reflect  în senza ii şi percep ii şi cunoaşterea logic  care se reflect  în gândire şi limbaj. 
Dac  senza iile se formeaz  prin reflectarea obiectelor, fenomenelor şi proceselor în prezen a 
acestora , percep iile asigur  imaginea global  a particularit ilor lor. În absen a obiectelor, 
fenomenelor şi proceselor se formeaz  reprezent rile care se situeaz  la mijlocul distan ei între 
cunoaşterea senzorial  şi cunoaşterea logic . În procesul educational opera ia intelectuala a 
percep iei este baza metodelor didactice intuitive, care asigur  elevilor contactul direct cu obiectele 
de înv at, formând un ansamblu de reprezent ri necesare pentru devoltarea gândirii specifice 
domeniului respectiv.  

2.ÎN ELEGEREA, ABSTRACTIZAREA ŞI GENERALIZAREA CUNOŞTIN ELOR este 
etapa cunoaşterii logice, ra ionale, abstracte. Pe baza compara iilor, analizei şi sintezei se 
diferen iaz  semnifica iile şi conexiunile esen iale, tipice şi generale ale realit ii studiate 
realizându-se în elegerea, abstractizarea şi generalizarea acestora sub form  de no iuni, concepte, 
idei, teze, principii , legi. Pedagogia şi didactica sunt discipline ştiin ifice cu un grad mare de 
abstractizare. No iunile de educa ie, curriculum, proces de înv mânt, înv are nu pot fi percepute 
direct şi concret ci prin intermediul situa iilor şi faptelor educa ionale. De aceea sunt eficiente 
metodele didactice de modelare a realit ii, de simulare şi imaginare a situa iilor educa ionale. 
Experimentul pedagogic s-a dovedit a fi una dintre cele mai adecvate metode de cunoaştere şi 
trasformare a realit ii educa ionale.  

3. FIXAREA ŞI STOCAREA CUNOŞTIN ELOR este actul de înregistrare şi fixare 
mental  a cunoştin elor asigurându-se memorizarea acestora logic , creîndu-se fondul aperceptiv 
necesar înaint rii cunoaşterii. Fixarea trebuie s  fie dinamic  în sensul restructur rii şi integr rii 
continue a sistemelor de cunoştinte. Fixarea cunoştintelor se face prin întreb ri şi r spunsuri, prin 
exerci ii orale, prin rezolvari de probleme. STUDIUL INDIVIDUAL este deosebit de important în 
fixarea şi stocarea cunoştin elor. Acesta este cu atât mai eficient cu cât subiec ii educa ionali au 
ini iativa în c utatea informa iilor, în identificarea surselor de informa ie, în selectarea cunoştin elor 
necesare, în organizarea lor în sisteme de cunoştinte. În acest fel cunoştin ele sunt mai bine în elese, 
interiorizate, putand fi redate într-o manier  personalizat .  

4. FORMAREA PRICEPERILOR ŞI DEPRINDERILOR este etapa de formare a 
capacit ilor de aplicare a cunoştin elor, de formare a priceperilor şi deprinderilor intelectuale şi 
practice, de proiectare şi investiga ie ştiin ific . Aceasta este baza form rii profesionale a elevilor. 
Didactica modern , actual  pune un accent deosebit pe dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor la 
toate disciplinele de înv mânt ca baz  a calific rii şi profesionaliz rii viitoare. Ca urmare 
obiectivele pedagogice elaborate pân  în clasa a X-a sunt transformate în competen e în clasele mari 
de liceu şi în înv mântul superior. Devine din ce în ce mai important nu ceea ce ştie subiectul 
educa ional ci ceea ce ştie el s  fac .Con inuturile educa ionale se adapteaz  în aşa fel încât s  fie 
predominant ac ionale. Tehnologia didactic  cu rolul de a opera aceste transform ri în didactica 
modern  este cea activ-participativ , care antreneaz , stimuleaz  şi dezvolt  capacit ile ac ionale 
ale subiec ilor educa ionali.  

5.EVALUAREA CUNOŞTIN ELOR este actul didactic de control(verificare, apreciere, 
notare) a cunoştin elor. Evaluarea eviden iaz  valoarea, nivelul, şi eficien a înv rii. Didactica 
actual  cu privire la problematica evalu rii sus ine necesitatea integr rii evaluarii întregului proces 
educa ional, în toate etapele sale. Cu cât evaluarea este mai contiu , mai formativ  şi mai ac ional  
cu atât ea devine mai eficient .  
 
CONDI IILE ÎNV RII EFICIENTE 
 În procesul de înv mânt eficienta înv rii depinde de urm toarele condi ii: 
1.particularit ile individuale ale subiectilor educa ionali, 2.volumul, calitatea si accesibilitatea 
cunostintelor, 3.transferul de cunoştin e; 4 exerci iul; 5 strategiile de predare şi înv are; 



6.competen ele morale, profesionale şi pedagogice ale profesorului. 7.calitatea vie ii şcolare, 
8.caracterul sistemic al procesului de înv âmânt. 9.influen ele socio-culturale exercitate asupra 
procesului de înv mânt. Aceste condi ii pot fi clasificate în mai multe categorii: A.interne şi 
externe, B.structurale şi func ionale, C.statice şi dinamice, D.formale şi de continut, 7 
E.instrumentale şi opera ionale etc. Condi iile interne ale procesului de înv mânt au rol decisiv, 
iar cele externe influenteaza doar calitatea şi eficienta acestuia Condi ile structurale se refer  mai 
ales la caracterul sistemic al procesului de înv mânt, la particularit ile individuale ale subiectilor 
educa ionali, la cantitatea şi calitatea cunoştin elor. Strategiile de predare-înv are, transferul de 
cunoştinte, accesibilitatea cunoştin elor asigur  conditiile func ionale ale procesului de înv mânt. 
Condi iile formale fac trimitere la formele de organizare şi de evaluare a procesului didactic, iar 
cele de con inut privesc mai alesproblematica curricular . Competen ele morale, profesionale şi 
pedagogice ale profesorului , calitatea vie ii şcolare au un caracter predominant instrumental şi 
opera ional. Eficien a procesului de predare-înv are-evaluare este data de interac iunea dintre toate 
aceste categorii şi tipuri de condi ii , de imbinarea echilibrat  dintre ele.  Didactica modern , actual  
tinde s  se centreze din ce in ce mai mult pe subiec ii educa ionali, pe calitatea cunoştin elor, pe 
calitatea vie ii şcolare.  
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130. EDUCA IA MORAL  - DIMENSIUNE A EDUCA IEI 
 

Prof.înv.primar Barbu Diana Elena  
Şcoala Gimnazial  „Ştefan cel Mare”, Loc. Vaslui, jud. Vaslui 

 
Lumea contemporan  se caracterizeaz  printr-o evolu ie rapid  şi imprevizibil  a ştiin ei şi 

tehnicii, generând o rapid  mişcare de idei, de inven ii, de descoperiri, care influen eaz  profund 
comportamentul oamenilor. Cercetarea dezvolt rii umane indic  faptul c , în general, copiii şi 
adolescen ii parcurg etape imprevizibile de creştere şi dezvoltare datorit  multitudinii factorilor 
educa ionali. Aceste schimb ri apar în toate planurile de dezvoltare. 

Cunoaşterea dezvolt rii tipice a copiilor de diferite vârste creeaz  un cadru optim, care 
permite cadrelor didactice s  preg teasc  mediul de înv are prin planificarea celor mai adecvate 
strategii şi activit i instructiv-educative. De aceea, se impune necesitatea g sirii unor solu ii 
dezirabile în domeniul educa iei, aşa fel încât centrarea pe nevoile elevului şi formarea sa pentru 
via  s  fie concepte func ionale, cu relevan  în via a real . 

Înv mântul românesca luat în considera ie modalit ile de compatibilizare a politicii 
educa ionale cu cerin ele şi nevoile comunit ii locale. Ca urmare a acestor modific ri survenite în 
structura claselor sociale şi a impactului cu tehnologiile moderne, atât în via a societ ii cât şi în 
procesul de înv mânt, creşte diversitatea cultural  şi se impune necesitatea promov rii unor 
strategii noi de înv are, care s  sprijine dezvoltarea copilului sub toate aspectele: socio-emo ional, 
cognitiv, motric, de utilizare a limbajului în context rela ional. Aspectele legate de cerin ele sociale 
ale comunit ii locale nu trebuie s  neglijeze formarea unor conduite civilizate, care constituie 
condi ia sine qua non în sprijinirea elevilor şi a tinerilor pentru a dobândi cunoştin e, capacit i şi 
atitudini necesare integr rii cu succes în societate.  

Studii recente în domeniul educa iei arat  c  interesul tinerilor pentru activitatea într-o 
societate a cunoaşterii îi poate deturna pe aceştia de la interesul pentru formarea caracterului, de la 
în elegerea necesit ii însuşirii normelor moralei şi eticii. Creşterea violen ei în mediul şcolar, 
abandonul şcolar, efectele consumului de substan e cu risc la vârste tot mai mici sunt numai câteva 
dintre efectele ignor rii beneficiilor unei educa ii în vederea form rii caracterului la vârsta şcolar . 



Misiunea fiec rei şcoli este cu prioritate orientat  spre nivelul comportamental şi cel cognitiv ale 
instruirii. 

Nu putem avea o imagine a principalelor valori morale, dac  nu de inem  datele principale 
despre societatea în care ele sunt cultivate dup  anumite reguli şi obişnuin e, tradi ii împ rt şite de 
membrii, institu iile principale, grupurile din acea societate. 

Educa ia este conceput  ca o activitate de formare şi dezvoltare armonioas  a fiin ei 
umane, marii filosofi şi oameni ai culturii ar tându-se preocupa i de “darul cel mai frumos care 
poate fi f cut omului”. (Platon). Dezvoltarea plenar , armonioas  a omului presupune o modelare a 
acestuia, în planuri multiple: fizic, intelectual, moral, estetic şi practic1. 

Educa ia exprim  o func ie excesiv uman  şi de natur  pur spiritual  la ac iune, educa ia 
porneşte de la o persoan  şi se îndreapt  spre formarea altei persoane. Educa ia are în vedere via a 
personal  a omului, mântuirea acestuia, rela ia lui cu Dumnezeu. O condi ie indispensabil  a 
educa iei este modelul dup  care educatorul vrea s  modeleze spiritul omenesc. 

Educa ia moral  este acea dimensiune a educa iei prin care se urm reşte formarea şi 
dezvoltarea conştiin ei şi conduitei morale a personalit ii umane. Paradigma contemporan  a 
educa iei morale îmbin  cunoaşterea (moral ) cu ac iunea (moral ) în procesul form rii profilului 
moral al personalit ii. 

Rolul educa iei morale este de a-l apropia pe elev de spa iul eclesial.  
“În religiecopilul se tr ieşte pe sine în chip natural. Nu religia, ci lipsa de religie e  o via  

artificial  şi f r  sens pentrucopil ca şipentru om. De aceea, vârsta fraged  a copil riei este cea mai 
potrivit  pentru formarea moral – religioas  (…). A nu face educa ie religioas  copilului e  a 
proceda la o opera ie caracterizat  de infirmizare a sufletului, e a amputa fiin a uman  de ceea ce 
are mai de pre ” 2. “Scopul urm rit nu este doar s  se mobilizeze sufletul cu un inventar de 
cunoştin e filosofice abstracte ci s  le modeleze via a în Duhul lui Hristos”3. 

 Formarea profilului moral al personalit ii este un proces îndelungat care îşi are 
originea în familie, se continu  în şcoal  şi se consolideaz  pe tot parcursul devenirii umane. 
Cunoaşterea procesului form rii conştiin ei şi conduitei morale, a rela iei dintre latura moral  şi 
celelalte aspecte ale educa iei, a rolului diferi ilor factori în formarea convingerilor, sentimentelor şi 
obişnuin elor morale trebuie s  stea în aten ia specialiştilor. 

 Perioada preşcolarit ii reprezint  fundamentul personalit ii copilului. La gr dini , 
copilul trebuie s  intre în contact cu ceea ce înseamn  bazele unei educa ii diverse şi care se va 
desf şura pe tot parcursul vie ii. 

 Problema apropierii copilului de cunoaştere a normelor, regulilor de baz  şi 
convie uire trebuie v zute prin prisma jocului şi amenaj rii adecvate a spa iilor locative. 

 Educa ia moral  formeaz  copiilor o conduit  moral  bazat  pe cunoaşterea 
cotidian  a regulilor vie ii sociale, urm reşte ini ierea copiilor în practicarea unui comportament 
activ, responsabil, capabil de toleran  şi respect fa  de sine şi fa  de ceilal i, conştient de drepturi 
şi datorii, liber şi deschis spre alte culturi. 

 Educatorul intervine la aceast  vârst  în realizarea educa iei moral civile şi sociale a 
copilului. 

 Faptul ca unii copii prezint  tr s turi morale ca cele ale p rin ilor (bun tate/r utate); 
altruism/egoism) nu se explic  prin ereditate, ci mai degrab  prin influen a exemplului exercitat de 
mediul familial asupra copilului care la vârst  mic  are tendin a de a imita. 

 Grija pentru conduita moral  este un aspect foarte important al educa iei morale la 
aceast  vârst  când imitarea este un mod de via  pentru preşcolar. Acum se pot forma uşor 
deprinderi de comportament civilizat ceea ce şi fac factorii educa ionali din gr dini . 

 La intrarea în gr dini , copilul are o experien  de via , care poate fi valorificat , 
îns  educatorul trebuie s -l introduc  pe copil în universul valorilor reale, s -l fac  s  în eleag  
semnifica ia acestora, s  dobândeasc  acea capacitate de a distinge ceea ce este frumos, bun, 
                                                      
1 I. Com nescu, Reconsider ri necesare în problematica educa iei morale, în Revista de pedagogie, nr. 61, 1991, p. 31 
2 C. Galeru, L sa i copiii s  vin  la mine, Revista de pedagogie, nr. 6, 1991, p. 36 
3 Ibidem 



adev rat. Pentru ca aceste cunoştin e s  se transforme în conduite trebuie înso ite de tr iri afective, 
componenta cognitiv  şi cea afectiv  fiind indispensabile în formarea conştiin ei morale. 

 Totuşi formarea conştiin ei morale este un proces lung şi anevoios, iar transformarea 
acestuia în conduit  presupune corelarea tuturor componentelor sale fundamentale: obiective, 
con inut, metode, mijloace, forme de organizare, metode de evaluare. Îmbinarea acestora într-un 
sistem, deprinderea elementelor de baz , unitatea dintre teorie li practic  şi fundamentarea actului 
educa ional pe principii ştiin ifice reprezint  baza unei educa ii morale corespunz toare. 

 La gr dini , copiii deprind normele de conduit  civilizat  de a îndeplini diferite 
sarcini, de a avea un program regulat şi astfel este ajutat s  colaboreze mai bine cu cei din jurul s u 
şi s  aib  ini iativ . Acum ei îşi îmbog esc vocabularul, îşi dezvolt  gândirea, concentrarea, 
memoria, dorin a de cunoaştere şi aten ia, comunic  mai mult, îşi dezvolt  aptitudinile fizice, 
psihice, artistice. 

 O direc ie important  în educa ia moral  o constituie cunoaşterea şi respectarea 
normelor de comportare civilizate, educarea comportamentului şi a conduitei disciplinate. O 
disciplin  conştient  pentru preşcolar înseamn  îndeplinirea conştient  a cerin elor educatoarei, ale 
p rin ilor, abandonarea intereselor personale pentru cele colective. 

 Proverbele, zic torile transmit prin valoarea lor estetic  şi înv turile morale modele 
de ac iune în variate împrejur ri cu care se confrunt  omul. Prin intermediul lor, copiii în eleg 
no iuni cu con inut pozitiv: cinstea, h rnicia, r bdarea, bun tatea, curajul, modestia. Dar ei pot 
înv a şi din cele cu con inut negativ pentru c  mai repede omul înva  din r u decât din bine, din 
situa ii identice tr ite. 

 Proverbele şi zic torile pot fi folosite la orice activitate, deoarece dac  ele sunt 
explicate pe m sura puterii lor de în elegere sau prin exemple concrete, copiii vor reuşi s -şi 
însuşeasc  valorile morale pe care ni le dorim. 

 Ghicitorile au şi ele înv mintele lor. Prin intermediul lor, copiii pot s -şi precizeze 
reprezent ri asupra tr s turilor caracteristice obiectelor şi fenomenelor pe care le cunosc. Prin 
înv area lor, exerci iul mintal devine antrenant şi distractiv. Li se dezvolt  astfel iste imea, aten ia, 
priceperea de a scoate în eviden  tr s tura principal  a unui obiect.  

 Şcoala reprezint  o necesitate. Copilul vrea s  fie activ. Rolul dasc lului acum nu 
mai este acela de a transmite cunoştin e, iar cel al elevului de a asculta şi a asimila informa iile. 
Dasc lul este mai mult decât un organizator al înv rii şi un element de leg tur  între elev şi 
societate. Procesul de înv are a devenit dinamic şi interactiv, iar elevii şi dasc lii sunt responsabili 
pentru practicile educa ionale şi pentru rezultatele acestora. Rela ia profesor – elev este una de 
colaborare, de încredereşi de respectreciproc, elevul este sprijinit de profesor. 

 Înc  din clasa I, copiii dezbat termeni ca: adev r, prietenie, altruism, disciplina, 
supunere, r spundere (valori morale). Citind şi povestind unele lecturi literare (Un om nec jit, M. 
Sadoveanu; Micul patriot padovan, Edmond de Amicis; Robinson Crusoe, Daniel Defoe), elevii vor 
beneficia de efectul educativ al unor lec ii de etic  moral . Se vor întâlni cu personaje pozitive şi 
negative care se lupt  şi triumf  binele, înt rind credin a în Dumnezeu; cu personaje care reuşesc 
datorit  speran ei şi credin ei. 

 Recitarea poeziilor este o pl cere pentru şcolarii mici. Ele trezesc puternice 
sentimente de bucurie, dragoste de via , de apreciere sau dezaprobare fa  de anumite 
comportamente. 

 Dramatiz rile au multe implica ii benefice în realizarea comportamentului moral, 
schi ele, glumele, scenetele satirice, de asemenea. Cunoaşterea şi utilizarea limbajului din sfera 
valorilor civice devine mai uşor de atins folosind forme activ participative, pl cute, cu accent pe 
spiritul de competi ie. 

 Exemple: 
 rebus – utilizând termenii : bine, sinceritate, adev r, colaborare, altruism; 
 concursurile – redactarea unui eseu, lucrarea plastic ; 
 proverbe, zic tori 



Educa ia ecologic  este un obiectiv al educa iei morale şi se exprim  prin  ataşament fa  
de plante şi animale, fa  de natur . 

La nivelul ariei curriculare „Om şi societate” prin intermediul disciplinelor: Istoria 
românilor, Religie, Educa ie civic , micul şcolar afl  modele exemplare de comportament în spiritul 
valorilor morale care s-au impus în societate de-a lungul timpului. Astfel, din lec iile de istorie, 
copilul afl  despre modul de organizare al societ ii din cele mai vechi timpuri şi pân  în epoca 
modern  şi contemporan . Cunoaşterea form rii şi afirm rii virtu ilor poporului din care fac parte 
genereaz  în sufletul elevilor sentimentul de apreciere fa  de curajul şi viteza înaintaşilor.  

Educa ia moral – civic  se realizeaz  prin lectura suplimentar  unde vor identifica valori 
morale, virtu i şi comportamente folosite drept exemple pentru sintagme „aşa e bine”, „aşa e r u”. 

Educa ia moral – civic  urm reşte formarea acelui set de competen e civice necesare şi 
suficiente; pentru a face din copil un locuitor al cet ii, un bun cet ean, urm rind cultivarea 
integrit ii morale a micilor şcolari sub aspectul conştientiz rii propriului Eu şi – al model rii 
comportamentului ca viitori membrii ai comunit ii sociale. Cunoştin ele pe care elevul le va 
asimila vor întregi aportul în formarea unor deprinderi şi priceperi cu ajutorul c rora va deveni apt 
s  se adapteze cu succes cerin elor şi normelor pe care societatea le impune. 

„Nu exist  art  mai frumoas  decât arta educa iei. Pictorul şi sculptorul fac doar figuri f r  
via , dar educatorul creeaz  în chip viu; uitându-se la el se bucura şi oamenii, se bucura şi 
Dumnezeu şi oricine poate fi dasc l, dac  nu al altora cel pu in al s u”-      Sf. Ioan Gur  de Aur. 

Educa ia este o ac iune care vizeaz  întregul, armonia trup – suflet din om. Sufletul îns , ca 
esen  spiritual  şi deci superioar , st pâneşte corpul şi-l conduce spre intele sau idealurile f urite 
de el sau descoperite de Dumnezeu. Prin educa ie se poate n d jdui realizarea unit ii morale, 
unitate ce dirijeaz  în mod statornic via a şi toate ac iunile omului. Astfel se realizeaz  şi caracterul 
moral. 

În educa ia creştin  a copilului este implicat  întreaga societate. Copilul fiind  ca o ml di  
în formare poate s  copieze în sufletul s u şi exemple negative. Pentru cunoaşterea gândurilor, 
sentimentelor copilului trebuie o colaborare strâns  între familie, şcoala şi Biseric . Pentru aceasta, 
p rin ii trebuie s  conştientizeze c  faptul c  ora de religie este decisiv  pentru via a copilului.  

Una din tr s turile vie ii creştine în lume este cea care ne spune c  trebuie s  fim generoşi, 
primitori, iubitori şi aten i cu cei în nevoi. Aceste calit i pot fi insuflate în sufletul copiilor înc  din 
frageda pruncie. Dac  între copii, p rin i şi dasc l s-a stabilit o rela ie de dragoste, copilul are 
încredere şi îi respect . 

Disciplina trebuie s  fie cu rost şi s  slujeasc  în scopul drept ii şi scopul disciplin rii 
copiilor este s -i înv m ce e bine şi ce e r u. 

Iubirea noastr  pentru copii trebuie s  fie o icoan  a iubirii lui Dumnezeu pentru umanitate. 
Asta înseamn  c  dac  un copil îşi recunoaşte greşeala şi îi pare r u de ce a f cut, trebuie s  ne 
st pânim dorin a de a-l pedepsi, încurajându-i în felul acesta pe copii s  nu-şi ascund  greşelile. 

Educa ia religioas  se face în primul rând prin exemplul p rin ilor, dasc lilor, prin 
între inerea unei atmosfere de dragoste şi rug ciune. Dragostea, rug ciunea şi exemplul sunt mult 
mai conving toare decât cuvintele. 

Din punct de vedere creştin ortodox, educa ia religios – moral  caut  s  perfec ioneze 
omul, crea ie a lui Dumnezeu, în, cu şi prin Hristos, Dumnezeu – Omul ca şi crea ia absolut . 
Educa ia se bazeaz  pe dragostea dintre oameni. Din dragoste izvor şte încrederea, iar acolo unde 
este iubire şi încredere izvor şte libertatea. F r  libertate nu poate exista via  moral . 

Copiii de ast zi sunt cet enii societ ii informatice. Ei trebuie s  ac ioneze şi s  gândeasc  
altfel decât au f cut-o p rin ii lor. Asist m la o transformare calitativ  a societ ii omeneşti. Ea 
presupune (în termeni filosofici) c  nu mai acord m materiei rolul esen ial în univers. Acest loc este 
ocupat acum de informa ii. 

Procesul de construire a profilului moral – civic al elevului este complex şi angajeaz  nu 
numai cadrele didactice, ci şi p rin ii, institu iile culturale, biserica, mijloacele de comunicare în 
mas  deci – societatea. 
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131. ASPECTE PRACTICE ALE DISCIPLINEI COMUNICARE  
ÎN LIMBA ROMÂN  LA CLASA PREG TITOARE 

 
L scoiu Claudia-Maria 

Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva  
 

Am ales aceast  tem  deoarece, competen ele specifice disciplinei Comunicare în limba 
român   reprezint  un important punct de plecare pentru ceea ce urmeaz  în clasa I. Startul elevului 
pentru formarea lui ca individ preg tit pentru provoc rile societ ii, depinde de fiecare etap  de 
şcolarizare. Chiar dac  în clasa preg titoare nu sunt contorizate rezultatele şcolarilor în calificative, 
asta nu înseamn  c  nu se urm reşte realizarea unor competen e.  

  Perioada tranzi iei de la ciclul preprimar la ciclul primar, reprezint  pentru elevi o perioad  
de intense transform ri activatoare, de considerabile energii fizice şi psihice. Mediul şcolar aduce 
cu sine în via a proasp tului elev o realitate multipl  dimensionat , nou , cu un profil specific, 
diferit de cel din gr dini . Activitatea de înv are dobândeşte un accentuat caracter sistematic, 
activizând întreaga activitate a micului şcolar, deschizând posibilit i numeroase de dezvoltare, 
cristalizare şi afirmare a unor procese şi func ii psihice din ce în ce mai complexe. 

Astfel, micul şcolar, întâlneşte o vast  „ofert ” de informa ie, „ofert ” structurat  pe 
urm toarele discipline şcolare: Comunicare în limba român , Matematic  şi explorarea mediului, 
Arte vizuale şi a abilit i practice, Muzic  şi mişcare, Dezvoltare personal  etc. 
 Elevul din clasa preg titoare are înc  o gândire ancorat  în concret, r mâne dependent de 
necesitatea de vedea, a mânui obiecte, de a le manipula. 

 În aceast  perioad  pentru a se asigura o înv are eficient , cadrul didactic trebuie s  
stimuleze înv area prin joc. Acesta trebuie s  ofere în acelaşi timp o plaj  larg  de diferen iere a 
demersului didactic, în func ie de nivelul de achizi ii variate ale elevilor. În acest sens, înv area nu 
este un proces pasiv , care li se întâmpl  elevilor, ci o experien  personal  la care ei trebuie s  
participe.  
 inând cont de aceste sugestii metodologice,  pe parcursul anului şcolar, am încercat s  
organizez un demers didactic personalizat. De exemplu, la disciplina Comunicare în limba român , 
am abordat comunicarea ca domeniu complex, ce înglobeaz  receptarea mesajului oral/scris, 
precum şi cel de exprimare oral /scris . 

De asemenea, am urm rit dezvoltarea intercunoaşterii elevilor,  în condi iile în care pentru 
elevi clasa preg titoare a stat sub semnul incertitudinii , a întreb rii. Intercunoaşterea a reprezentat o 
dimensiune favorabil  stabilirii de rela ii de comunicare, de rela ionare,de socializare, care au 
stimulat înv area.  

Una dintre metodele folosite în dezvoltarea „intercunoaşterii”, a fost „Ghemul magic”. 
Acest joc, presupune aşezarea copiilor în form  de cerc şi aruncarea unui ghem colorat unui coleg, 
prin enumerarea  calit ilor  colegului „Te-am ales pentru c  m  aju i, pentru c  eşti un prieten bun, 
pentru c  ne juc m frumos etc”. Astfel, se formeaz  o re ea asemenea unei pânze de p ianjen, re ea 
care simbolizeaz  faptul c  fiecare este important pentru calit ile sale, promovându-se atât 
înv area pozitiv , cât şi exersarea alc tuirii de propozi ii. 



De asemenea, în cadrul orelor de Comunicare în limba român , am încurajat munca pe 
echipe. Elevii clasei preg titoare la repetarea cunoştin elor despre sunet, silab  cuvânt, propozi ie, 
au rezolvat o serie de sarcini, pe echipe.  

 
 
Iat  câteva imagini în acest sens:  

 
 

                  

                    



 
Elevii au exersat scrierea literelor mari de tipar  atât pe caietele speciale, cât şi pe fişele 

realizate pe site-ul www.softschools.com, site care permite conceperea fişelor în func ie de ceea ce 
realiz m la or . Singura limit  pe care o are acest site este aceea c  nu editeaz  diacriticele. 
 

      
 

Deci, no iunile de la disciplina Comunicare în limba român , clasa preg titoare, vor fi 
prezentate în mod atractiv, „colorat” copiilor , astfel încât aceştia s  fie actori activi ai propriului 
parcurs şcolar. 
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132. ROLUL ŞCOLII ÎN CADRUL ÎNV MÂNTULUI REFORMATOR 

 
Prof.dr. Sabin STANCU, Seminarul Teologic Liceal Ortodox “Neagoe- Vod ”,  

Curtea de Argeş 
Prof. Stancu Janina, Şcoala Gimn. „N. Iorga”, Piteşti 

 
Înv area permanent  nu reprezint  numai un aspect al educa iei şi form rii, ci ea devine, pe 

zi ce trece, un principiu fundamental al particip rii active a individului în societate, de-a lungul 
întregii sale vie i. Formarea profesional  a adul ilor se reg seşte în con inutul tuturor programelor 
ce vizeaz  relansarea economiei na ionale şi urm reşte transformarea actualului sistem de institu ii 
de preg tire profesional , completarea lui cu componentele necesare pentru prevederea şi realizarea 
reorient rii profesionale şi preg tirii din timp a for ei de munc  pentru activit i care utilizeaz  noi 
tehnologii şi solicit  creativitate, inovare si înalt profesionalism. 

Obiectivele Societ ii Române pentru Educa ie Permanent  sunt în concordan  cu 
prevederile Memorandumului privind înva area de-a lungul întregii vie ii, elaborat de Comisia 
European  în octombrie 2000 , document comunitar ce preia de la Consiliile Europene de la Feira şi 
Lisabona mandatul de a implementa înv area continu  pentru to i şi incearc  prin activitatea sa s  
r spund  celor 6 mesaje cheie ale Memorandumului. 

Mesaje-cheie: 
     1. garantarea accesului universal şi continuu la înv are pentru a se forma şi reînnoi 
competen ele necesare pentru o participare sus inut  la societatea cunoaşterii; 
     2. cresterea vizibila a nivelului de investi ii în resursele umane în vederea valorific rii valorii  
mai importante a Europei, anume, oamenii s i ; 
     3. dezvoltarea metodelor şi contextelor de predare şi înv are necesare pentru a se asigura 
con inutul înv rii de-a lungul întregii vie i ; 
     4. s  se îmbun t easc  semnificativ modalita ile în care participarea şi rezultatele înv rii sunt 
în elese şi apreciate, cu prec dere înv area non-formal  şi cea informal  ; 
      5. s  se asigure condi iile ca fiecare s  poat  avea acces cu uşurin  la informa ie de calitate şi la 
sfaturi privind oportunit ile de educa ie, pe tot cuprinsul Europei şi pe tot parcursul vie ii; 
      6. oferirea oportunit ilor de înv are permanent  cât mai aproape posibil de beneficiar, în 
propriile lor comunit i şi sprijinite pe echipamente bazate pe ICT, oriunde se impun.  

Obiectivul  înva mântului Omul modern este un om organiza ional, întrucât cea mai mare 
parte timpului şi-l petrece în cadrul organiza iilor de tot felul, de la cele profesionale pân  la cele 
politice (pe plan ontogenetic – organiza ii preşcolare, şcolare, profesionale, organiza ii economice, 
culturale etc.) 

Activitatea organizat  are importante avantaje individuale şi sociale printre care (P un, E., 
1999, p.7): 

-dezvoltarea capacit ilor individuale, prin cooperare într-o structur  organizat  care-l 
plaseaz pe individ acolo unde competen ele sale pot fi valorificate superior; 

-utilizarea ra ional  şi reducerea considerabil  a timpului de realizare a diferitelor activit i; 
- preluarea, transmiterea şi utilizarea sistematic  a achizi iilor realizate de genera iile 

anterioare. 
Organiza ia poate fi definit  ca un sistem de activit i structurate în jurul unor finalit i 

(scopuri, obiective) explicit formulate, care antreneaz  un num r mare de indivizi de de in statute şi 
roluri şi roluri bine delimitate în cadrul unei structuri diferen iate. 

Din aceast  defini ie decurg principalele caracteristici ale unei organiza ii (P un, E., 1999, 
pp.8-9): 

-existen a unor scopuri suficient de clar formulate şi delimitate pentru  a putea angaja şi 
motiva indivizii ce particip  la desf şurarea activit ilor respective. Nu exist  organiza ii în sine, ci 
doar în raport de anumite obiective; 



-scopurile organiza ionale sunt transindividuale.  Ele exprim  organiza ia în ansamblul ei, 
orientarea şi politic  ei general . Cu toate acestea ele nu trebuie s  ignore scopurile şi aspira iile 
indivizilor ce compun organiza ia sau s  fie divergente cu acestea.  Între ele trebuie s  existe o 
minim  compatibilitate, care nu se realizeaz  prin eliminarea sau desconsiderarea celor individuale, 
ci mai degrab  prin încorporarea şi integrarea acestora în scopurile organiza ionale; 

-un num r mare de indivizi ce interac ioneaz  în desf şurarea activit ilor. Cantitatea nu 
produce neap rat calitate. Foarte importante sunt competen ele indivizilor şi gradul lor de 
convergen  cu scopurile organiza ionale şi cu tipurile de activit i ce urmeaz  a fi realizate. For a 
unei organiza ii depinde, în cea mai mare m sur , de ac iunea comun  a membrilor; 

-activit i diferen iate func ional (diviziunea muncii) şi reglementate social, care permit 
indivizilor s  aib  func ii şi s  ocupe pozi ii diferite în cadrul unui sistem coerent de statute şi roluri; 

-modalit i proprii de organizare şi dezvoltare a organiza iei. 
Şcoala reprezint  o  organiza ie care realizeaz  o activitate pedagogic  într-un cadru 

institu ionalizat specializat, cu statute şi roluri determinate social în vederea realiz rii finalit ilor 
microstructurale şi macrostructurale ale procesului şi sistemului de înv mânt (Cristea, S., 2003, 
p.70) şi obligatoriu este s -i preg teasc  pe copii pentru via  şi munc  într-o societate democratic  
aflat  într-o continu  dezvoltare. Organizarea şcolii precum şi func ionarea sa trebuie, aşadar, s  se 
bazeze pe toleran , valori creştine şi cooperare democratic . Înv mântul obligatoriu (primar şi 
secundar inferior) este gratuit, inclusiv manualele şi materialele şcolare. Legea privind înv mântul 
obligatoriu stipuleaz  c  educa ia trebuie s  fie obligatorie pentru copiii şi adolescen ii cu vârste 
cuprinse între 6 şi 16 ani. Examin ri şi alte forme de evaluare, de obicei scrise, sunt f cute de 
fiecare şcoal  şi profesor în parte. Evaluarea nu este, aşadar, standardizat  între şcoli diferite şi 
profesori diferi i. Felul în care rapoartele privind progresele elevilor sunt interpretate variaz  mult: 
notarea poate fi în form  numeric  şi literal  sau sub form  de comentariu oral sau scris. 

Se urm reşte asigurarea egalit ii de şanse, prin acces nediferen iat la educa ie, preg tirea 
continu  a resurselor umane specifice sistemelor de înv mânt, sc derea ratei de abandon şcolar, 
prin stimularea dezvolt rii personale individuale şi crearea unei culturi sociale de tip european. În 
cadrul sistemelor de înv mânt existente, se poate face deosebirea între sisteme tradi ionale şi 
sisteme moderne. În cadrul societ ii, înv mântul se constituie ca un subsistem particular care se 
supune în ultima instan a legilor de func ionare şi de dezvoltare ale sistemului global. Ca atare, 
problematica unit ii de înv mânt şi a culturii sale organiza ionale trebuie plasat  în 
contextul problematicii generale a societ ii în care unitatea şcolar  exist  şi functioneaz . În acest 
context, ca efect al succesiunii momentelor istorice, sistemul de înv mânt actual i, în particular, 
cultura organiza ional  a unit ilor sale şcolare cumuleaza tendin e "grele", elemente latente, factori 
de schimbare care ac ioneaz  simultan. În mod firesc acest cumul de elemente mai mult sau mai 
pu in contradictorii se reg seşte în forme extrem de nuan ate în cultura organiza ionala a şcolii 
româneşti.  

În cadrul acestei culturii organiza ionale, enumer m: 
 influen a totalitarismului - care îsi perpetueaz  prezen a prin percep ii, mentalit i, atitudini, 

comportamente- reg sit  la nivelul actorilor şcolii; 
 existen a în stare latent  şi cu poten ial de actualizare a elementelor culturale tradi ionale 

care şi-au pierdut influen a sau care au fost devalorizate în cursul regimului dictatorial); 
 apari ia - în deceniul de "tranzi ie" - a unor factori culturali inedi i ca efect al contextului 

social specific şi al deschiderii c tre exterior. 
În ciuda strategiei de reform aplicate în cursul ultimei decade, men inerea unor vechi 

elemente structurale ca şi perpetuarea mentalit ilor anacronice îşi pun înc  amprenta asupra culturii 
organiza ionale a unit tilor de înv mânt, generând perpetuarea vechilor mentalit i la nivelul 
actorilor şcolii, limitând preg tirea elevilor pentru autonomie, creativitate, responsabilitate, totul 
desf şurându-se într-un cerc vicios. Cantonarea unit ilor şcolare şi respectiv, a culturilor lor 
organiza ionale pe coordonate anacronice va limita capacitatea şcolii de a produce o oferta 
educa ional  adecvat  unei  societ i democratice şi economiei de pia , ac ionând ca factor de 
blocaj în calea schimb rii, dezvolt rii, creşterii organiza iei şcolare, generând consecinte negative în 



aria dezvolt rii copiilor, tinerilor şi adolescen ilor cuprinşi în unit ile de înv mânt. Din aceast  
perspectiv  este necesar ca în cadrul reformei educa ionale s  fie promovate noi elemente de cultur  
organiza ional  având drept finalitate formarea elevilor şcolii în spiritul valorilor globale, 
autonomiei personale, raport rii creative şi flexibile la grupuri şi organiza ii ale societ ii. Pentru a 
putea r spunde dezideratelor care in de dezvoltarea personal  şi de integrarea sociala a segmentului 
tân r, şcoala trebuie s  construiasc  o cultur  organiza ional  care va include în condi iile unui 
echilibru specific, principii şi valori ale: educa iei pentru viitor, educa iei permanente, educa iei 
pentru autogestiune, parteneriatului educa ional, calit ii şi excelentei în condi ii de schimbare.  

2. Modelul parteneriatului educa ional 
În cadrul unei societ i care îşi propune s  se situeze în mod autentic pe coordonatele 

schimb rii, dezvolt rii, creşterii continue, parteneriatul şi, în particular, parteneriatul 
educa ional se constituie ca o condi ie sine qua non. Ca parte a unei culturi sociale 
democratice, cultura organiza ional  a şcolii trebuie s  îşi asume, cu prioritate, elemente 
specifice parteneriatului educa ional. Pentru ca  aceast  cultur  a parteneriatului s  devina o 
realitate, sunt imperios necesare: 
-elaborarea unor strategii coerente şi pe termen lung în domeniul parteneriatului; 
-precizarea axului valoric care trebuie s  direc ioneze eforturile partenerilor; 
-stabilirea direc iilor prioritare care s  uneasc  eforturile partenerilor; 
-precizarea rolului asumat de diferitele institu ii şi categorii în cadrul parteneriatului; 
-transformarea parteneriatului educa ional într-un principiu fundamental al oricarui demers 
reformator în educa ie. 
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133. FORME DE ORGANIZARE DIFEREN IAT  A INSTRUIRII 
CLASEI DE ELEVI 

 
Prof. Cîmpeanu Valentina 

Prof. Dr ghici Daniela  
Scoala Gimnaziala Creteni, Valcea 

 
   În condi iile sistemului de organizare a activit ii didactice pe clase şi lec ii, realizarea 

obiectivelor instructiv-educative reclam  necesitatea de a se folosi atât forme colective de activitate 
cu elevii, cât şi forme individuale. Astfel în func ie de obiectivele specifice urm rite, trebuie s  fie 
antrena i în trei forme de activitate : 

- frontal   
- pe grupe  
- individual . 

           Activitatea frontal  - cu întreaga clas  este cerut  pe de o parte de caracterul de mas  al 
înv mântului, de virtu ile educative ale colectivului, ştiut fiind c  un cadru deosebit de adecvat 
pentru dezvoltarea personalit ii în concordan  cu obiectivele educative ale societ ii noastre este 
colectivul. Desigur c  for a educativ  a colectivului depinde nu de el însuşi, ci de modul de 
organizare, de mecanismele lui de influen are, de raporturile dintre membrii lui, care difer  în 
func ie de vârst . Chiar şi în ciclul primar, deşi în clasa I nu se poate vorbi înc  de un colectiv 



propriu-zis, activitatea frontal  cu copiii, condus  cu pricepere şi tact stimuleaz  progresul tuturor, 
atât a celor care înva  mai greu, cât şi a celor cu posibilit i mai mari de înv are . 
            Este recunoscut îns  faptul c  în cazul unor efective mari de elevi, activitatea frontal  
prezint  dificult i în ceea ce priveşte antrenarea tuturor membrilor colectivului clasei. Aceste 
dificult i sporesc, dac  membrii colectivului se diferen iaz  mult între ei în ceea ce priveşte 
capacit ile şi preg tirea.- Activitatea frontal  se utilizeaz  în transmiterea noilor cunoştin e, în 
special la clasele I şi a II-a, când înv torul trebuie s  explice şi s  demonstreze în fa a întregii 
clase anumite aspecte referitoare la însuşirea citirii şi scrierii,  apelând la experien a sau la 
cunoştin ele anterioare ale elevilor ca şi în clasele mai mari . Chiar şi în celelalte clase este necesar 
s  fie l murite în cadrul activit ii frontale, problemele cheie ale noului con inut, problemele 
complexe, problemele dificile, mai ales când elevii nu au suficiente cunostin e sistematizate sau 
experien e în domeniu, pentru ca apoi s  se treac  la alt  form  de lucru.  

NE PLACE ŞCOALA ŞI O IUBIMN E  P L A C E  Ş C O A L A  Ş I  O  I U B I M !!

 
            Activitatea individual  - înlesneşte fiec rui elev s  realizeze anumite sarcini şcolare 
independent de colegii s i, beneficiind, de la caz la caz, mai mult sau mai pu in de ajutorul 
înv torului. Ea asigur  antrenarea elevilor la un efort propriu, desf şurarea independent  a 
activit ii la nivelul şi în ritmul posibilit ilor sale. 
              

FIECARE COPIL PE CARE ÎL EDUCĂM , ESTE UN OM F I E C A R E  C O P I L  P E  C A R E  Î L  E D U C M  ,  E S T E  U N  O M  

PE CARE ÎL CÂŞTIGĂM!P E  C A R E  Î L  C Â Ş T I G M !

  
 



              Activitatea în grup sau în echip  - forma cea mai nou  în practica şcolar  – const  în 
efectuarea unor sarcini comune sau colective formate din câte 3-5 elevi.  
             Aceast  form  ocup  o pozi ie intermediar  între activitatea frontal  şi cea individual , 
nivelul şi respectiv, eficien a ei depinzând de preg tirea pe care o au elevii de a lucra atât în grup cât 
şi individual. 

 
              Activit ile în grup sau în echip  nu trebuie confundate cu munca diferen iat  pe care o 
desf şoar  înv torul cu grupe de elevi constituite în func ie de un anumit criteriu în vederea 
prevenirii sau înl tur rii eşecului la înv tur , activitate în care se cere recuperarea unor module, 
rezolvarea unui pachet de sarcini corespunz tor nivelului de preg tire a grupului, introdus  din 
primele zile de şcoal , de la clasa I. 

 
BIBLIOGRAFIE 

1. Banto, M. Modalit i de tratare diferen iat  a elevilor în ciclul primar, Revista de pedagogie, 
Nr. 1, Bucureşti, 1976 

2. Radu, Gh. Fl.Nicolescu, El. M. Stoiciu, Prevenirea şi combaterea eşecului la înv tur ; 
Probleme actuale ale înv mântului diferen iat. ,,Probleme de defectologie”, vol. IX, 
E.D.P., Bucureşti. 

 
 
 



134. ROLUL EDUCA IEI ÎN COMBATEREA VIOLEN EI 
 

Prof. înv. primar Frunz reanu Ionica 
Şcoala Gimnazial  Plopii-Sl viteşti 

 
  Scopul educa iei este de a forma, contura, configura sau definitiva caracterul elevilor 

c rora li se adreseaz . Din punct de vedere etimologic, termenul „caracter” provine din limba 
greac  şi se refer  la „imprimarea” pe care formatorul o face aplicând peste zestrea ereditar  a 
fiec ruia a efectelor însuşirii diverselor informa ii, grupate ulterior în competen e, personalitatea 
uman  fiind nu doar prin ceea ce el face, dar şi modul prin care el face diverse lucruri, ac ionând în 
virtutea credin elor şi valorilor imprimate individului de societatea sau mediul din care provine. 

  Profesorii au menirea de a contribui la formarea personalit ii elevilor, de aceea este util s  
ne reamintim cunoscuta zical  oriental : "Seam n  fapte, vei culege deprinderi, seam n  deprinderi 
- vei culege un caracter, seam n  caracter - vei culege soart ", reformulat  deosebit de sugestiv de 
Mahatma Gandi astfel: „Men ine- i gândurile pozitive deoarece gândurile tale se transform  în 
cuvintele tale. Men ine- i cuvintele pozitive pentru c  ele se transform  în ac iunile tale. Men ine- i 
ac iunile pozitive pentru c  ac iunile se transform  în deprinderile tale. Men ine- i deprinderile 
pozitive pentru c  ele se transform  în valorile tale. Men ine- i valorile pozitive pentru c  valorile se 
transform  în destinul t u.”, dând o orientare clar  în ceea ce priveşte registrul în care gândirea 
elevilor ar trebui canalizat . 

 Cele mai recente cercet ri şi statistici realizate de Ministerul Educa iei Na ionale şi 
Cercet rii Ştiin ifice indic  o creştere dramatic  a ratei violen ei şi a abuzului fa  de copii şi 
adolescen i în mediile în care aceştia îşi petrec via a - familie, şcoal  şi comunit ile locale din care 
fac parte. O repercusiune imediat , cu efecte ulterioare devastatoare, este amprenta negativ  pus  
astfel asupra form rii sau definitiv rii personalit ii copiilor şi adolescen ilor, autogenerând în mod 
continuu comportamente şi atitudini violente şi pentru urm toarele genera ii. Pentru o diminua 
impactul pe care un mediu violent îl are asupra elevilor putem ac iona prin mai multe pârghii: 
m suri coercitive mai aspre pentru cei ostili, schimbarea atitudinii elevilor fa  de evenimentele 
negative din jur, încurajarea proiectelor europene şi a diferitelor programe de formare pe tot 
parcursul vie ii cu tematic  antiviolen  şi educarea tuturor actorilor sociali, dar cu prec dere a 
elevilor, astfel ca violen a s  nu mai fie implicat  în comunicarea din societate, deoarece aşa dup  
cum afirma Mahatma Gandi:” Victoria ob inut  prin violen  este echivalentul unei înfrângeri, 
pentru c  este temporar .” 

Deosebit de important în prevenirea şi combaterea violen ei îi revine familiei, aceasta fiind 
primul mediu în care se stabileşte un anumit climat psihoemo ional cu tipuri expresive de 
comunicare şi ac iune în interior şi în rela iile cu mediul. Familia constituie atât un mediu natural 
biologic, cât şi socio-cultural, economic. Ea asigur  satisfacerea unei game largi de trebuin e şi 
aspira ii (nevoi şi aştept ri ale membrilor s i). Familia este cea care cunoaşte copilul cel mai bine 
fiind şi cea care influen eaz  şi modeleaz  personalitatea acestuia în ansamblu. Familia este cea care 
poate da detalii despre comportamentul copilului acas , pe strad , în diverse alte locuri, despre 
modul în care copilul îşi petrece timpul liber, despre anturajul copilului. În familiile violente 
,stabilitatea şi regularitatea vie ii e întrerupt  de evenimente violente şi nu exist  o preocupare 
special  pentru a procura copilului experien ele de care are nevoie, în acord cu vârsta şi 
particularit ile ei. Responsabilit ile acordate copiilor dep şesc de regul  capacit ile lor, devenind 
abuzuri. Întrebat  asupra dorin ei ei de a avea copii atunci când va fi mare, o feti  provenind dintr-
un cuplu violent,r spunde : “da, vreau s  am copii pentru c  vreau s  m  îngrijeasc  şi pe mine 
cineva, c  am obosit tot având grij  de p rin ii mei…“ . 
             Şcoala este a doua familie a copilului, este cea care îi recepteaz  pe copii, fiind urm torul 
mediu în care copilul îşi va desf şura activitatea. Aici este şi locul unde comportamentele violente 
sunt mult mai repede descoperite, copilul fiind supus unor cerin e şi reguli specifice mediului 
educa ional, cu care de multe ori se întâmpl  s  intre în conflict. Totuşi reuşita în şcoal  depinde şi 
de familie, aceasta din urm  fiind cel mai important partener în educa ia copilului.  



                  De men ionat faptul c , rezolvarea problemei violen ei nu se poate 
realiza decât prin efortul comun al tuturor factorilor implica i in educa ie, dintre care cei mai 
importan i sunt familia şi şcoala. Parteneriatul şcoal -familie are în acest context un rol foarte 
important. Colaborarea acestora poate porni de la simple discu ii, şedin e, lectorate, serb ri, lec ii 
deschise pân  la vizite la domiciliul copiilor moment în care se realizeaz  o cunoaştere mai 
am nun it  a mediului de via , dar se poate realiza şi prin implicarea p rin ilor în diverse ac iuni 
ale şcolii (vizite la diverse institu ii,ac iuni caritabile ,proiecte ca “Prietenul adev rat”, “Copil ria “, 
concursuri etc.).Atâta timp cât cei doi factori educativi importan i, şcoala şi familia se vor orienta 
spre acelaşi obiectiv, vor avea acelaşi deziderat, acela de a preveni şi combate violen a atât în şcoal  
cât şi în familie, cu siguran  ,ac iunea celorlal i factori implica i în educa ie va fi nul  în ceea ce 
priveşte comportamentul violent. 
          Introducerea religiei ca disciplin  de sine-st t toare în curricula elevilor din înv mântul 
preuniversitar le ofer  acestora posibilitatea s  îşi poat  însuşi competen e specifice unei adânci 
tradi ii în des vârşirea naturii spiritual-umane. Obiectivul general al religiei const  în formarea 
personalit ii elevilor în concordan  cu valorile creştine, prin integrarea cunoştin elor religioase în 
structurarea de atitudini moral-creştine şi prin aplicarea înv turii de credin  în via a proprie şi a 
comunit ii din care face parte. Prin cunoştin ele, atitudinile şi valorile promovate, religia contribuie 
la formarea competen elor cheie stabilite la nivelul Comisiei Europene, cu prec dere la formarea 
celor care vizeaz  urm toarele domenii de formare: a înv a s  înve i, competen e interpersonale, 
interculturale, sociale şi civice şi „sensibilitate la cultur ”. Valorile şi atitudinile pe care religia le 
formeaz  sunt conştientizarea rolului înv turilor creştine în via a personal  şi a comunit ii, 
dezvoltarea respectului fa  de convingerile spiritual ale celor din jur, toleran a, responsabilitate în 
exercitarea drepturilor şi obliga iilor ce decurg din apartenen a la diferite identit i spirituale - 
confesiuni, comunit i, culturi şi altele, respect şi în elegere fa  de semenii de alte credin e şi 
convingeri, dar şi grija fa  de aproape.. 

Toate aceste activit i sunt sau pot fi coordonate de comisia de combaterea violen ei în 
mediul şcolar, a c rei activitate este organizat  şi proiectat  pentru un întreg an şcolar, deci poate 
avea un caracter unitar, iar evenimentele pot fi corelate între ele astfel ca ele s  aib  un efect 
sinergic şi un impact formativ-maximizant asupra tuturor elevilor. Optim este ca activit ile derulate 
s  fie f cute la propunerea elevilor, pentru a putea r spunde cât mai mult modului în care ei îşi 
doresc s  inter-rela ioneze, minimizând astfel componenta de eveniment formator obligatoriu, deci 
perceperea mesajului pe care acesta îl poate transmite s  fie cumva obturat. 
.       Impactul educa iei asupra unui individ este covârşitor. O persoan  educat  îşi gestioneaz  mai 
bine situa iile cotidiene tensionate cu care se confrunt , f r  a recurge la violen  sau m car o 
exclude din comportamentul s u pe cea fizic , de aceea, prelungirea duratei obligatorii de 
şcolarizare în România reprezint  un demers salutar pentru reducerea violen ei în societatea 
contemporan .. Astfel, un absolvent al acestui sistem de înv mânt va fi o persoan  competent , 
care va respinge manifest rile violente, deoarece, dup  cum afirma Isaac Asimov: “Violen a este 
ultimul refugiu al incompeten ei”. 
          Toate aceste demersuri sunt menite a combate violen a şi a eradica acest fenomen malefic 
prin intermediul educa iei, deoarece “violen a genereaz  violen ”, dup  cum observase Eschil, 
“violen a este replica incultului”, conform afirma iilor lui Alan Brien şi r mâne “arma celor slabi”, 
dup  cum considera Mahatma Gandi. 
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135. ELEMENTE DE INTERDISCIPLINARITATE ÎN LEC IA DE GEOGRAFIE 
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           Ca metodologie didactic , interdisciplinalitatea trebuie în eleas  în dou  accep iuni, pe 
vertical , ceea ce presupune organizarea pred rii prin eviden ierea leg turilor dintre disciplinele 
care compun tiin a - tiin a geografiei, i pe orizontal  care impun reliefarea rela iilor unei 
discipline de înv mânt - geografia cu alte discipline. 
          În primul caz, interdisciplinaritatea urm re te însu irea de c tre elevi, în cazul geografiei, a 
obiectelor , fenomenelor, proceselor care servesc la formarea sistemului de no iuni geografice cu 
care opereaz  geografia, sistem ce st  la baza geografiei ca tiin . 
          În al doilea caz, interdisciplinaritatea are în vedere rela iile geografiei cu alte discipline 
colare din înv mântul primar, mai ales cu cele ale tiin elor despre natur , întrucât pe toate 

treptele de înv mânt, obiectul de studiu al geografiei este suprafa a p mântului, mediul 
înconjur tor cu toate componentele sale, primare, derivate i antropice. În acest domeniu sunt 
implicate i alte discipline, mai ales cuno tin ele despre natur . 
           În înv mântul primar, pot fi stabilite un num r însemnat de teme la care se preteaz  
predarea interdisciplinar  , mai ales a unora care sunt înscrise în programa de cuno tin e despre 
natur  i geografie i care fac referiri la clim , vegeta ie i animalele din orizontul apropiat (sat, 
comuna) i cel mai îndep rtat (jude , ar ). 
           Iat  cum este realizat  aceast  interdisciplinaritate la clasa a IV-a : 
           În prezentarea formelor de relief: dup  ce se dobandesc cuno tin e despre câmpie, se studiaz  
câteva plante de cultur  din zon : grâul, porumbul, p tl geaua ro ie, ardeiul, cartoful, varza, ceapa, 
apoi animalele domestice: p s rile de curte, vaca, oaia, calul, porcul i animale s lbatice -iepurele i 
barza. 
           La fel se procedeaz  i la deal i la munte. 
           În capitolul despre ape, dup  ce se face clasificarea i prezentarea din punct de vedere 
geografic (semne conven ionale, elemente distinctive, importan , etc.), se caracterizeaz  plante din 
preajma apelor: salcia, trestia, papura, apoi pe ti din râuri i lacuri. 
            La fel se contopesc i tiin ele despre natur  cu Geografia: aerul la Clima, apele la capitolul 
Ape, petrolul, gazele, c rbunii la Industria produc toare de energie, metalele la Industria 
metalurgic , sarea la Industria chimic . 
            F când parte dintr-un nucleu de obiecte de înv mânt bine determinat în ceea ce prive te 
valentele educative, Geografia i Cunoasterea mediului înconjur tor au strânse leg turi în acest 
sens, cu studiul limbii i literaturii române în cadrul orelor de citire, lectur , dezvoltarea vorbirii, 
comunicare. Astfel, copiii î i formeaz  primele reprezent ri i no iuni despre mediul înconjur tor 
înc  din clasa I. Prin jocul "Anotimpurile" elevii au ajuns s  cunoasc  fructele, legumele, semnele 
caracteristice fiec rui anotimp. În clasele urm toare, II-IV, cartea de limba român , prin multe texte 
a oferit cuno tin e despre mediul geografic. De exemplu "Buchetul de flori" de Ana Blandiana 
(clasa a IV-a) permite o discu ie asupra formelor de relief i a ezarea în trepte a acestora, cu 
prezentarea h r ii fizice a României, conducând la concluzia c  relieful rii noastre este unic prin 
complexitate i propor ionalitate, simetrie i concentricitate. 
           Leg turile ce se stabilesc între acest obiect de înv mânt i istorie sunt multiple. 
           Lec iile de istorie nu se pot desf ura în condi ii optime decât folosind harta care permite 
localizarea evenimentelor din istoria neamului nostru în timp i spa iu cât i explicarea lor în functie 
de spa iu i timp. În prezentarea reliefului rii noastre am ar tat importan a variet ii formelor de 
relief în istoria neamului românesc. 
           În lec iile despre mun ii Carpa i, elevii au în eles c  strâmtorile i depresiunile au avut rolul 
principal în succesul de ap rare al patriei noastre. Codrii au ad postit femeile, b trânii i copiii din 
calea du manilor, Basarab I a învins oastea puternic  a lui Carol Robert la Posada într-un defileu. 
Mircea cel B trân, a învins pe Baiazid într-un loc ml tinos la Rovine. 



          Teme ca: "Orizontul i linia orizontului", "Planul clasei i al colii", "Harta" î i pot manifesta 
leg turile interdisciplinare cu matematica. Pentru formarea no iunilor de plan i hart , elevii 
folosesc cuno tin e matematice. În vederea întocmirii planului, ei folosesc cuno tin e ob inute în 
cadrul capitolelor "Unit i de m sur ", "Opera ii cu numere naturale", noteaz  cu cifre i unit i de 
masur , fac m suratori, mic oreaz  dimensiunile la scar . 
           Deprinderile formate la orele de desen i lucru manual îi ajut  pe elevi s  deseneze planul, 
harta, s  modeleze din plastilin  diferite obiecte din mediul înconjur tor. 
           Unele cântece pe care le înva  copiii la muzic  au în con inutul lor elemente din natur  - 
forme de relief: ape, etc. 
           La lec ia "Înf i area p mântului rii noastre" am cântat cu elevii prima strofa din cântecul 
" ara mea".Aceste versuri aduc note dinstincte privind frumuse ea peisajului românesc, 
ospitalitatea româneasc , dorin a de pace a românului. 
           Un alt exemplu îl constituie predarea lec iei "Carpa ii Orientali" -"Balada lui Ciprian 
Porumbescu" a fost fondul muzical pe care am proiectat dispozitive referitoare la frumuse ile natale 
bucovinene în care s-a n scut marele artist i care 1-au impresionat prin m re ia locurilor, a 
peisajelor. 
          Utilizarea interdisciplinar  a cuno tin elor de la diferite obiecte de înv mânt cu cele de 
geografie contribuie la unitatea procesului instructiv - educativ, reprezint  în acela i timp noul în 
lectie activizând elevii, se stimuleaz  creativitatea, oferind posibilitatea viziunii pluridisciplinare a 
aceluia i fenomen. 
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Mediul înconjur tor reprezint  un mecanism viu, cu o complexitate aparte, de a c rui 

integritate şi bun  func ionare depinde întreaga activitate a omului, care tr ieşte şi se dezvolt  în 
acest mediu polifunc ional. 

Fiin a uman  s-a aflat în mijlocul naturii înc  de la începutul existen ei sale, folosindu-i cu 
prec dere toate darurile de care aceasta a beneficiat. De cele mai multe ori îns , în zilele noastre, în 
care ne afl m într-o epoc  a globaliz rii şi a tehnologiz rii continue, natura sufer  atât de multe 
schimb ri şi transform ri, oarbe, brutale, în fa a c rora r mâne înm rmurit  şi neputincioas . 



Odat  cu trecerea timpului, oamenii au început s  fac  o serie de cercet ri ştiin ifice şi s -i 
descifreze multe  dintre tainele ascunse pe care le de ine, în elegând c  toate manifest rile ei se 
petrec sub ac iunea legilor care o guverneaz , deoarece în natur  nimic nu se desf şoar  haotic şi 
întâmpl tor, sun semnul hazardului, ci  totul se desf şoar  sub impulsul implacabil al legilor 
obiective, logice, explicabile din punct de vedere ştiin ific. 

Men inerea echilibrului ecologic este un deziderat foarte important pentru desf şurarea în 
condi ii de normalitate a vie ii pe acest p mânt. 

 În primul rând, orice copil care frecventeaz  o institu ie de înv mânt poate deveni un 
prieten al naturii, cu condi ia s  o respecte şi s  o iubeasc , s  particepe în mod efectiv la p strarea 
spa iilor verzi, a igieniz rii ei etc., c ci natura are foarte mare nevoie de prieteni oneşti, care s  îi 
în eleag  tainele, s  o respecte şi s  o p streze aşa cum e. Nu mila fa  de vie uitoare, ci respectul 
conştient  fa  de tot ceea ce ne înconjoar  este necesar unei adev rate prietenii cu natura, c ci 
natura înseamn  via  şi s n tate. 

Institu iilor şcolare le revine importanta sarcin  ecologic , şi anume aceea c , înc  de la cea 
mai fraged  vârst  a şcolarit ii, elevii trebuie s  ajung  s  cunoasc , s  în eleag , s  iubeasc  şi s  
ocroteasc  natura şi mediul în care tr iesc.  

În cadrul programelor de activit i instructiv–educative şcolare sau extraşcolare sunt 
recomandate o serie de obiective, a c ror transpunere în activit i specifice conduce şcolarii mici, 
iar mai târziu oamenii maturi c tre în elegerea în profunzime a unor leg turi cauzale între 
evenimentele care au loc, le dezvolt  foarte mult spiritul de observa ie, şi mai mult decât atât, 
contribuie la formarea de priceperi şi deprinderi active, la dezvoltarea competen elor-cheie precum 
şi la dezvoltarea conştiin ei moral-civice. 

Cadrele didactice din înv mântul primar, preşcolar şi gimnazial trebuie s  caute s  
selecteze şi s  desf şoare activit ile cu con inut ecologic cele mai accesibile – prin form  şi prin 
con inut – care s -i conduc  pe elevi spre educarea şi consolidarea dragostei lor fa  de natur , a 
dorin ei de a contribui efectiv la p strarea frumosului din mediul natural, la educarea capacit ii de a 
ocroti şi respecta cu orice pre  natura. 

Din punctul meu de vedere, am început ini ierea acestui program educativ cu caracter 
ecologic al şcolarilor mici cu propriul lor mediu înconjur tor în care îşi desf şoar   activitatea de 
fiecare zi, cu „lumea lor în miniatur ”, de exemplu: locuin a, sala de clas , curtea de joac , strada, 
comuna, satul, curtea proprie şi, folosindu-ne de mult  imagina ie, am parcurs împreun  cu ei întreg 
globul p mântesc, cu por iunile lui de ape pe care le cuprinde şi de uscat. 

În cunoaşterea şi protejarea mediului înconjur tor trebuie s  predomine caracterul atractiv, 
accesibil vârstei copiilor şi ecologic. Şcolarii mici au nevoie s  perceap  cel mai mare adev r din 
spa iul viu, şi anume c : plantele se nasc şi ele, tr iesc ca şi noi, apoi mor, l sând semin e pentru 
urm toarea genera ie de plante. 

Nu doar bog ia cunoştin elor de biologie sau de ştiin e intereseaz  în primul rând 
înv mântul primar sau gimnazial, ci cunoaşterea în profunzime şi men inerea sa în forul interior al 
elevilor a dou  st ri de fapt, şi anume: dorin a interioar  profund  de a cunoaşte universul lumii vii 
şi puterea de a ocroti cu orice pre  toate formele de via  existente pe pâmânt. Curiozitatea şcolarilor 
mici este suscitat  nu doar de obiectele pe care le poate percepe ulterior, ci şi de leg turile lor 
interne, de cauzalitatea care exist  între  aceste obiective şi fenomenele percepute: „De ce oare cad 
frunzele?”, „De ce tun ?”, „De ce creşte grâul?”, ,,De ce cade z pad  iarna?”, ,,De ce plou ” 
etc. 

Noi, profesorii şi înv torii avem obliga ia suprem  de a r spunde la întreb rile cauzale 
adresate de c tre copii şi s  le explic m astfel încât s  în eleag  toate fenomenele respective în 
raport cu posibilit ile şi cu nivelul lor de în elegere. Astfel, elevii îşi îmbog esc, treptat, orizontul 
de cunoştin e, ceea ce îi ajut  ulterior s  în eleag  c  toate plantele şi animalele din mediul 
înconjur tor au nevoie de anumite condi ii de creştere şi dezvoltare (de exemplu: ap , lumin , 
c ldur , p mânt bun etc.), c  ele trebuie s  fie îngrijite de om, c  fiecare fenomen  care se 
desf şoar  este rezultatul unei anumite cauze sau c  între unele dintre fenomene exist  o leg tur  şi 
c  acestea toate depind unele de altele, se afl  într-o rela ie de interdependen . 



Exemple de bune practici în acest sens pot fi excursiile şi drume iile din jurul localit ii, 
atent proiectate de c tre cadrul didactic şi bine gândite, deoarece ele reprezint  un bun prilej pentru 
educarea dragostei fa  de mediul înconjur tor, fa  de natur  şi fa  de tot ceea ce ne înconjoar , 
atât plante cât şi animale, oferind elevilor contactul direct cu natura înconjur toare. Ei pot observa 
în mod frecvent gr dinile de zarzavat, fermele de p s ri, pot admira cu m re ie lanurile de grâu şi 
de porumb, de floarea soarelui etc. De asemenea, pot g si diferite insecte, pe care le adun  apoi cu 
uşurin  într-un insectar, pot afla cum se pot deosebi insectele folositoare de cele d un toare, pot 
culege diferite plante medicinale ca: muşe elul, sun toarea, coada şoricelului, coada calului, ment , 
urzic , p tlagin  etc., iar asta este ceea ce am realizat la clas  cu elevii mei în cadrul activit ilor 
extracurriculare din anul anterior. 

În vederea form rii comportamentului moral-civic, etic şi a deprinderilor elevilor de a p stra 
şi iubi natura înconjur toare în care tr iesc, i-am antrenat mereu pe copii în activit i menite s  
contribuie la îngrijirea unor arbori şi a spa iului verde din curtea şcolii noastre, iar acest lucru le-a 
f cut o deosebit  pl cere. Cu ocazia plimb rilor în p dure şi în poiana de la marginea comunei 
noastre le-am atras aten ia elevilor asupra unor aspecte legate de distrugerea mediului înconjur tor, 
şi anume: copaci t ia i, cu tulpina scrijelit , resturi menajere aruncate de oamenii neglijen i, iarb  
ars , sticle sparte şi aruncate, deşeuri de hârtie sau pungi de plastic şi ambalaje aruncate la 
întâmplare peste tot. Pentru a înt ri comportamentele pozitive ale şcolarilor mici, întotdeauna atunci 
când am mers la iarb  verde sau la plimbare prin orizontul local, am strâns toate resturile gust rii pe 
care am luat-o împreunc  cu copiii şi am controlat ulterior dac  totul este curat, aşa cum am g sit 
înainte de popasul nostru, atunci când am venit, iar copiii au fost mereu responsabiliza i în acest 
sens. 

De men ionat ar putea fi şi faptul c  atunci când ne-am întors din anumite excursii f cute în 
apropiere sau în alte localiti, am planificat, în partea a treia a programului zilnic, diferite activit i 
care s  r spund  întreb rilor copiilor şi s  clarifice unele aspecte înc  neîn elese de c tre copii (ca 
de exemplu: „Din lumea celor care nu cuvânt ”, „Ştia i c ...?”, povestiri şi versuri, epigrame 
înso ite şi de anumite ilustra ii pe acel context). 

De asemenea, în cadrul altor activit i extraşcolare pe care le-am f cut anul trecut împreun  
cu clasele paralele din şcoala noastr , le-am explicat copiilor c  şi în România exist  şi sunt 
protejate unele plante şi animale, c  exist  unele rezerva ii şi parcuri naturale în care sunt ocrotite 
animalele s lbatice pe cale de dispari ie, cum ar fi: zimbrul, fazanul, cocoşul de munte, cerbul 
lop tar, capra neagr , râsul etc. Pe de alt  parte, le-am explicat elevilor c  cea mai mare rezerva ie 
natural  din ara noastr  este Delta Dun rii, unde sunt protejate diferite specii de p s ri, de peşti, 
dar unde exist  şi plante rare. Alte rezerva ii sunt în Mun ii Retezat, în Piatra Craiului etc. 

În concluzie, in s  men ionez c  este o datorie cet eneasc , o datorie de conştiin  şi 
moral , s  contribuim atât cât putem la ocrotirea naturii înconjur toare deoarece ea apar ine nu doar 
genera iilor actuale ale planetei ci, cu deosebire, genera iilor viitoare, în care ne proiect m idealurile 
şi speran ele cu toate n zuin ele noastre de continuitate, de nemurire. 
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Cel mai important aspect al instruirii active îl constituie faptul c  elevii devin coparticipan i 

la propria lor instruire şi educare. Sunt satisf cute astfel, cerin ele psihopedagogice ale activiz rii : 
                - Preg tirea psihologic  pentru înv are;  
                - Prevenirea şi reducerea influen elor negative ale diferitelor surse perturbatorii;  
                -Asigurarea repertoriilor congruente; Asigurarea unui limbaj comun între educator şi 
educat;   
                -Utilizarea unor activit i eficiente de activizare.  

Pentru atingerea finalit ilor educa iei contextualizarea metodelor didactice la specificul 
demersului educativ reprezint  o important  sarcin  a cadrului didactic. Este stimulat  înv area şi 
dezvoltarea personal , favorizând schimbul de idei, de experien e şi cunoştin e, asigur  o participare 
activ , promoveaz  interac iunea, conducând la o înv are activ  cu rezultate evidente. Contribuie la 
îmbun t irea calit ii procesului instructiv-educativ, are un caracter activ-participativ, o real  
valoare activ-formativ  asupra personalit ii elevilor. Pentru o utilizare eficient  a acestor metode, 
în practica didactic , este necesar  cunoaşterea teoretic , o minim  experien  în utilizarea acestor 
metode şi integrarea corespunz toare în proiectul didactic, în interrela ie cu metodele tradi ionale. 
Acest mod de predare transform  elevul într-un actor, participant activ în procesul înv rii, preg tit 
s -şi însuşeasc  cun ştin ele prin efort propriu, o angajare optim  a gândirii, mobilizându-l în raport 
cu sarcinile de înv are date. Se identific  cu situa ia de înv are în care este antrenat, fiind parte 
activ  a propriei transform ri şi form ri generat  de cunoaştere. Practica didactic  bazat  pe metode 
interactive presupune: 
      Interac iuni verbale şi socio-afective nemijlocite între elevi, gra ie c rora se dezvolt  
competen e intelectuale şi sociale transferabile în diferite contexte formale şi informale;  
       Atitudine deschis , activ  bazat  pe ini iativ  personal ;  
       O înv are în colaborare cu ceilal i colegi;  
       Angajarea intensiv  a elevilor în realizarea sarcinilor (chiar dac  în cazul unora dintre ei nu se 
prouce la primele experien e de acest gen); 
        Responsabilitate colectiv  şi individual ;  
        Valorizarea schimburilor intelectuale şi verbale, mizând pe o logic  a înv turii care ine 
cont de opiniile elevilor. Demersurile didactice de acest tip conduc spre un progres cognitiv centrat 
pe descoperirea celuilalt, a unei particip ri active şi intercative, la reflec ie comun  în cadrul 
comunit ii educa ionale din care face parte. Specific metodelor interactive este faptul c  ele 
promoveaz  interac iunea dintre min ile participan ilor, dintre personalit ile lor, ducând la o 
înv are mai activ  şi cu rezultate evidente. Metodele interactive: - creaz  deprinderi; - faciliteaz  
înv area într-un ritm propriu; - stimuleaz  cooperarea, nu competi ia; - sunt atractive; - pot fi 
abordate din punct de vedere al diferitelor stiluri de înv are. Un înv tor care foloseşte astfel de 
metode ar trebui s  fie:  
       un sf tuitor – care îşi ajut  elevii în rezolvarea problemelor, îi motiveaz  s  îşi prezinte 
propriul punct de vedere; 
        un animator – care ini iaz  metodele şi le explic  elevilor, preg teşte materialele didactice şi 
prezint  scopurile înv rii;  
      un observator şi un ascult tor – care observ  elevii în timpul activit ii şi îi poate aprecia 
corect; 
        un participant la înv are – care nu are impresia c  este perfect şi înva  pe tot parcursul vie ii; 
        un partener – care poate modifica „scenariul” lec iei, dac  clasa cere acest lucru.  



De aceea înv torul şi elevii sunt responsabili de rezultatele muncii în comun. Cele mai 
cunoscuete şi folosite strategii didactice interactive utilizate la clas  în înv mântul primar sunt: 
Braistorming-ul (asaltul de idei) – feprezint  formularea unui num r cât mai mare de idei – oricât de 
fanteziste ar putea p rea acestea – ca r spuns la o situa ie enun at , dup  principiul cantitatea 
genereaz  calitate. Harta povestirii – este o form  de organizare şi sintetizare a con inutului 
informa ional al unui text. O alt  „Hart  a povestirii” poate compara din anumite perspective dou  
sau mai multe povestiri şi se poate realiza sub forma unui tabel; Re eaua personajelor – este o 
metod  grafic  de descriere a personajelor şi de argumentare a descrierii. Elevii vor scrie într-un 
cerc desenat numele personajului. În cercuri satelit scriu cuvinte care caracterizeaz  personajul, iar 
apoi citate, reformul ri; „Arborele lui Sapiro” - Conflictul în viziunea lui Daniel Sapiro este asociat 
cu un arbore. Fiecare parte a lui reprezint  o parte componenta a conflictului: 
       • solul - mediul social în care izbucneşte conflictul (familia, colectivul, şcoala);  
      • r d cina - cauzele multiple ale conflictului; 
       • tulpina - p r ile implicate în conflict; 
        • scorbura - problema clar  definit  a conflictului; 
       • florile - emo iile proprii pozitive şi negative a celor implica i în conflict;. • frunzele - ac iunile 
concrete a celor implica i în conflict; 
       • fructul - solu ia rezolv rii conflictului; Copacul ideilor – este o metod  grafic  în care 
cuvântul cheie este scris într-un dreptunghi, la baza paginii, în partea central . De la acest 
dreptunghi se ramific  asemeni crengilor unui copac toate cunoştin ele evocate despre o anumit  
tem . Foaia pe care este desenat copacul trece de la un membru la altul al grupului şi fiecare elev 
are posibilitatea s  citeasc  ce au scris colegii s i. Aceast  form  de activitate în grup este 
avantajoas  deoarece le propune elevilor o nou  form  de organizare şi sistematizare a 
cunoştin elor; 
     Cvintetul – este o metod  creativ , prin care în cinci versuri se sintetizeaz  un con inut de idei. 
Este şi un instrument de evaluare a în elegerii textului şi de exprimare a creativit iielevilor. Este o 
poezie de cinci versuri, iar scrierea ei presupune o reflec ie bazat  pe în elegerea nuan at  a sensului 
subiectului ales. Primul vers este un cuvânt-cheie referitor la discu ie, fiind, de obicei, un 
substantiv.       Al doilea vers este alc tuit din dou  cuvinte care descriu substantivul în discu ie, 
fiind adjective. Al treilea vers este alc tuit din trei cuvinte care exprim  o ac iune, fiind de regul  
verbe la gerunziu. Al patrulea vers con ine patru cuvinte şi exprim  sentimentele fa  de subiect, iar 
al cincilea vers este un cuvânt care expim  esen a subiectului; 
         Diamantul – este o strategie modern  care are la baz  împletirea activit ii individuale cu cea 
de cooperare în grup. Prin aplicarea acestei metode se urm reşte antrenarea în activitate a fiec rui 
elev astfel încât s  participe la solu ionarea sarcinilor de lucru date. Este o metod  care stimulez  
interac iunea între elevi, dezvolt  abilit ile de comunicare şi gândirea critic  a acestora. Metoda se 
poate utiliza cu succes la orele de educa ie civic , limba român , istorie, s.a. Ciorchinele – se poate 
utiliza mai ales în etapa de reactualizare a structurilor înv ate anterior, sau în etapa de evocare, 
elevii fiind puşi în situa ia de a stabilii conexiuni între elementele studiate, de a se implica activ în 
procesul de gândire. În centru se noteaz  conceptul de referin , apoi se traseaz  sateli ii cu 
conceptele conexe şi de la fiecare ideile derivate. Realizarea ciorchinelui presupune compara ii, 
ra ionamente, clasific ri, ierarhiz ri. Ca aplica ie practic , aceast  metod  se poate folosi la toate 
obiectele de studiu din ciclul primar; 
         Metoda cadranelor – este metoda prin care se rezum  sau se sintetizeaz  con inutul unei lec ii. 
Urm reşte implicarea elevilor în realizarea unei în elegeri cât mai adecvate a unui con inut 
informa ional. Se împarte spa iul de lucru în patru cadrane şi în fiecare se propune câte o sarcin  de 
lucru; Explozia stelar  – metod  de dezvoltare a creativit ii, asem n toare braistorming-ului. 
Scopul este de a ob ine cât mai multe conexiuni între concepte. Se scrie problema a c rei solu ie 
trebuie descoperit , apoi se formuleaz  cât mai multe întreb ri care au leg tur  cu ea. Întreb rile 
trebuie s  înceap  cu “de ce?”, “cum?”, “când?”, “cine?”, “unde?”;  



         Floarea de lotus – este o tehnic  ce presupune identificarea conexiunilor dintre concepte şi 
idei, pornind de la o tem  care genereaz  opt (sau un num r la alegere) idei secundare. Fiecare idee 
secundar  va genera alte opt idei, s.a.m.d.; 
        Metoda R. A. I. are la baz  stimularea şi dezvoltarea capacit ilor elevilor de a comunica (prin 
întreb ri şi r spunsuri) ceea ce tocmai au înv at. Denumirea provine de la ini ialele cuvintelor 
R spunde – Arunc  –Interogheaz  şi se desf şoar  astfel: la sfârşitul unei lec ii sau a unei secven e 
de lec ie, profesorul, împreun  cu elevii s i, investigheaz  rezultatele ob inute în urma pred rii-
înv rii, printr-un joc de aruncare a unui obiect mic şi uşor (minge) de la un elev la altul. Cel care 
arunc  mingea trebuie s  pun  o întrebare din lec ia predat  celui care o prinde. Cel care prinde 
mingea r spunde la întrebare şi apoi arunc  mai departe altui coleg, punând o nou  întrebare. 
Evident interogatorul trebuie s  cunoasc  şi r spunsul întreb rii adresate. Elevul care nu cunoaşte 
r spunsul iese din joc, iar r spunsul va veni din partea celui care a pus întrebarea. Acesta are ocazia 
de a mai arunca înc  o dat  mingea, şi, deci, de a mai pune o întrebare. Aceste metode interactive le 
consider a fi cele mai indicate spre a fi folosite în activitatea didactic . 
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138. TRANSDISCIPLINARITATEA I JOCUL DIDACTIC 
 

  Dobîrcianu C t lina, înv tor -  coala Gimnazial  Nr.1 Sat V leni 
 
   Dinamica social  a ultimelor decenii aduce în fa a lumii contemporane o serie de provoc ri 
fa  de care domeniul educa iei nu  poate r mâne indiferent. Competen ele, valorile şi atitudinile de 
care au nevoie elevii noştri pentru reuşita personal  şi social  nu pot fi formate în întregime prin 
intermediul disciplinelor şcolare clasice. Problema care se pune este aceea a dep şirii frontierelor 
rigide, a deplas rii accentului spre conştientizare, cooperare, gândire critic  şi creativ , spre 
adaptabilitate şi interpretarea lumii mereu în schimbare.     Cheia succesului se afl  la practicieni – 
educatoare, înv tori, profesori şi  const  în proiectarea, organizarea şi realizarea unui demers 
didactic în, între şi dincolo de orice disciplin  - abordare transdiciplinar  a înv rii. Abordarea 
integrat  a curriculumului presupune crearea de conexiuni între teme sau competen e care sunt de 
regul  formate  în interiorul diferitelor discipline. Aceste teme au o puternic  leg tur  cu via a 
cotidian  a elevilor şi vizeaz  formarea de valori şi atitudini. O înv are dincolo de discipline, 
parcurgerea unui curriculum integrat  poate fi mai aproape de nevoile omului contemporan. În 
func ie de ce anume se integreaz  – cunoştin e, deprinderi, competen e, valori, atitudini, 
metodologii de lucru şi cât de mult integr m, putem distinge câteva niveluri de abordare integrat  a 
curriculumului: 
a)Monodisciplinaritatea – inser ia unui fragment în structura unei discipline, armonizarea unor 
con inuturi din interiorul disciplinei pentru a permite o mai bun  rezolvare de probleme. 
b)Pluridisciplinaritatea  ( multidisciplinaritatea) se refer  la situa ia în care o tem  este supus  
analizei din perspectiva mai multor discipline, procesul de integrare referindu-se în special la 
nivelul con inutului înv rii. 
c)Interdisciplinaritatea  – presupune transferul metodelor dintr-o disciplin  în alta, c utându-se 
teme comune mai multor discipline. 
d)Transdisciplinaritatea – presupune abordarea integrat  a curriculumului prin centrarea pe 
probleme ale vie ii reale,  în scopul dezvolt rii competen elor pentru via .  
          Activit ile transdisciplinare sunt activit i care abordeaz  o tem  general  din perspectiva 
mai multor arii curriculare construind o imagine cât mai complet  a temei respective. Este tipul de 
activitate unde cunoştin ele şi capacit ile sunt transferate de la o arie curricular  la alta. 



       Caracteristici ale activit ilor transdisciplinare şi argumente pentru integrarea lor în programul 
activit ilor zilnice: 
- valoarea pedagogic  a temelor transdisciplinare ofer  elevilor posibilitatea de a se exprima; 
- maximizeaz  probabilitatea ca fiecare elev s  înve e în ritm propriu ; 
- ofer  elevului posibilitatea de a se manifesta plenar în domeniile în care capacit iile sale sunt cele  
mai evidente.; 
- situeaz  elevul în miezul ac iunii, rezervându-i un rol activ şi principal: s  imagineze, s  
construiasc  în plan mental, s  investigheze, s  exploreze, s  creeze, s  transpun  în practic . 
- cultiv  cooperarea şi nu competi ia; 
-  pune elevii într-o situa ie autentic  de rezolvare a unei sarcini concrete cu o  finalitate real .  
        Întrecerile, jocul, concursurile sunt câteva dintre modalit ile de lucru cu elevii ce contribuie la 
formarea comportamentelor adecvate vârstei dar şi la dezvoltarea unei imagini de sine corecte. 
 Jocul, cu toate formele lui, este considerat  o recompens .    Spre deosebire de celelalte 
jocuri, jocul didactic este creat de profesor, este orientat şi subordonat îndeplinirii sarcinilor 
instructiv-educative. Proiectarea jocului didactic presupune proiectarea elementelor structurale, în 
care se includ: scopul didactic, sarcina şi con inutul ludic. 
    Scopul didactic al jocului, dat de finalitatea instructiv-educativ  şi formativ  vizat , trebuie 
astfel  formulat încât s  fac  referire nemijlocit  la obiectivele specifice ariei de con inut în care se 
înscrie con inutul jocului.  Formularea scopului trebuie s  fie clar , precis , pentru a asigura 
organizarea şi desf şurarea corect  a activit ii.  
    Sarcina didactic  a jocului  reprezint  problema de gândire şi/sau de ac iune pus  în fa a 
elevului.  
     Con inutul jocului este alc tuit din ansamblul cunoştin elor şi capacit ilor ob inute în 
diferite activit i instructiv-formative, care sunt activate în func ie de sarcina jocului . 
     În proiectarea jocului didactic,  trebuie s  se formuleze explicit regulile jocului  şi 
elementele de joc, astfel încât ele s  fie aplicabile pe perioada derul rii întregului joc şi pentru to i 
participan ii, pentru a se men ine caracterul ludic şi disciplina în clas ..           
            În finalul jocului cadrul didactic trebuie s  sublinieze c  to i copiii sunt câştig tori, dar pe 
primul loc se afl  aceia care au rezolvat cel mai bine cerin ele date. Orice recompens , cât de 
neînsemnat , pentru adul i, este pentru şcolari un motiv de mândrie, constituind în acelaşi timp o 
modalitate prin care se dezvolt  motiva ia pentru înv are. Copiii vor dori s  înve e mai bine, s  
cunoasc  mai multe despre temele propuse pentru a fi recompensa i, felicita i în fa a clasei.Prin 
urmare, motiva ia pentru înv are se dezvolt   mai întâi prin aprecierile verbale asupra activit ii la 
clas , apoi prin întreceri, jocuri, concursuri. 
  Aceste metode interactive, bogate în valen e formative, sunt practicate cu succes atât pentru 
înv are, cât şi pentru evaluare.Aceste valen e formativ-educative sunt urm toarele:  
*stimuleaz  implicarea activ  în sarcin  a elevilor, fiind mai conştien i de responsabilitatea ce şi-o 
asum ; 
*exerseaz  capacit ile de analiz  şi de luare a deciziilor oportune la momentul potrivit; 
*asigur  o mai bun  punere în practic  a cunoştin elor, exersarea priceperilor şi capacit ilor în 
variate contexte şi situa ii; 
*asigur  o mai bun  clarificare conceptual  şi o integrare uşoar  acunoştin elor asimilate în sistemul 
no ional, devenind asfel opera ionale; 
*unele dintre ele, cum ar fi portofoliul, ofer  o perspectiv  de ansamblu asupra activit ii elevului 
pe o perioad  mai lung  de timp; 
*asigur  un demers interactiv al actului de predare–înv are–evaluare, adaptat nevoilor de 
individualizare a sarcinilor de lucru pentru fiecare elev; 
*descurajeaz  practicile de speculare sau de înv are doar pentru not . 

Toate cadrele didactice cunosc importan a motiva iei pentru activitatea de înv are. Consider 
c  exist  câteva aspecte esen iale în motivarea elevilor pentru înv are activ : 
*încurajarea elevilor s  îşi împ rt şeasc  experien ele personale şi valorizarea diversit ii de 
experien e; 



*construirea noilor achizi ii pe experien ele elevilor şi aplicarea celor înv ate în contexte diferite; 
*examinarea atent  a sarcinilor de  înv are şi discutarea acestora cu elevii pentru a ne asigura c  le-
au în ele;. 
*acordarea unei aten ii sporite diferitelor tipuri de întreb ri pe care le folosim în timpul lec iilor; 
*oferirea de feed-back pe tot parcursul înv rii şi înv area elevilor s  ofere şi ei, la rândul lor, 
feed-back constructiv colegilor. 

Cel mai important lucru este s  în elegem c  elevul care, rezolvând sarcina de înv are, 
gândeşte, exprim  idei originale şi colaboreaz  cu colegii de clas , este implicat activ şi tot ce ne 
r mâne de f cut este s  încuraj m şi s  apreciem aceast  atitudine. 
        Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul  de calit i şi 
disponibilit i din partea cadrului didactic: receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic, 
mobilizare, dorin  de autoperfec ionare, gândire reflexiv  şi modern , creativitate, inteligen a de a 
accepta noul şi o mare flexibilitate în concep ii. 
        Un înv mânt modern, bine conceput permite ini iativa, spontaneitatea şi creativitatea 
copiilor, dar şi dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului c p tând noi valen e, dep şind optica 
tradi ional  prin care era un furnizor de informa ii. În organizarea unui înv mânt centrat pe copil, 
profesorul devine un coparticipant al turi de elev la activit ile desf şurate. El înso eşte şi 
încadreaz  copilul pe drumul spre cunoaştere. 

Utilizarea metodelor interactive de predare – înv are în activitatea didactic  contribuie la 
îmbun t irea calit ii procesului instructiv  - educativ, având un caracter activ – participativ şi o 
real  valoare activ – formativ  asupra personalit ii elevului. 

Din expunerea de mai sus reiese clar faptul c  elevul este mult avantajat dac  dispune de 
metode moderne de predare, având în vedere faptul c  şcoala îl formeaz  pentru via .  
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139. METODELE ACTIV- PARTICIPATIVE I ROLUL ACESTORA ÎN CADRUL 
TRIADEI PREDARE- ÎNV ARE –EVALUARE 

 
Moroiu Cerasela-Ioana, coala Profesional  Scânteia 

 
Termenul de metod  vine din limba greac  desemnând cale, drum, traseu, demers, inclusiv 

modalit i, procedee, tehnici şi mijloace de realizare a unei activit i. 
Metodele sistemului de înv mânt „reprezint  ac iunile subordonate activit ii didactice, 

educative care angajeaz  anumite c i de înv are eficient  propuse de profesor, valorificate, 
valorifîcabile (preluate) de elev . 

Metodele didactice relev  modul de gândire şi aplicare al cadrului didactic la nivel de 
tehnologie a instruirii. Acestea sunt întocmite în strâns  leg tur  cu obiectivele proiectate, 
con inuturile, mijloacele didactice, formele de organizare şi specificul disciplinei. Ele se 
întrebuin eaz  în func ie de particularit ile individuale ale elevilor, vârsta acestora. Unele servesc 
munca cadrului didactic, şi anume - predarea, altele pe cea a elevului - înv area. 

Sub genericul metode activ-participative sunt incluse toate acele metode în stare s  provoace 
o înv are activ , o înv are care las  loc liber activit ii proprii şi spontaneit ii. Sunt metodele care 
conduc spre formele active ale înv rii, adic  spre înv area euristic  (explorativ ), înv area prin 
rezolvare de probleme(rezolvarea alternativelor), înv area prin ac iune (leatning by doing), 
înv area creativ  ş.a.; sunt metode care antreneaz  elevii în efectuarea unor activit i de studiu 
independent pe caz  de text scris, de munc  cu cartea, cu manualul şi de explorare a mediului 



înconjur tor, de înv are prin cercetare şi redescoperire, de realizare a unor experimente şi lucruri 
practice, de reflec ii personale şi exerci ii de crea ie . 

Metodele active ca formul  de educa ie centrat  pe persoan , au la baz  câteva principii: 
profesorii şi elevii, iar în alte cazuri p rin ii sau membrii comunit ii, îşi împart responsabilit ile 
înv rii; climatul activit ii trebuie s  fie unul care s  faciliteze formarea fiin ei; elementul cel mai 
important este s  înv m cum s  înv m ceea ce ne intereseaz ; disciplina necesar  activit ii 
trebuie s  devin  autodisciplin ; evaluarea semnifica iei înv rii trebuie s  devin  autoevaluare; 
cadrul didactic trebuie receptat ca un furnizor de resurse ale înv rii. 

Prin intermediul metodelor activ-participative elevul particip  la propria formare, activitatea 
are de cele mai multe ori caracter ludic, oferind elevului satisfac ie imediat , îl atrage spre 
activitate, cunoştin ele sunt receptate şi re inute mai uşor. 

Activ nu este elevul care se men ine la nivelul ac iunii concret-senzoriale, intuitive şi nici la 
cel al ac iunii fizice, manuale, practice, ci acela care gândeşte, care depune un efort de reflec ie 
personal , interioar  şi abstract , care întreprinde o ac iune mintal  de c utare, de cercetare şi 
redescoperire a adev rurilor, de elaborare a noilor cunoştin e. 

În continuare voi prezenta o metod  activ-participativ  şi modul în care aceasta contribuie la 
stimularea şi dezvoltarea creativit ii elevilor din ciclul primar, la activizarea întregului proces 
educativ. 

Brainstorming (furtuna din creiere) este o metod  activ  de discu ie şi crea ie în grup care 
contribuie la stimularea şi educarea creativit ii elevilor. Are ca finalitate descoperirea a cât mai 
multor solu ii, idei privitoare la rezolvarea unei anumite probleme, cu speran a c , prin îmbinarea 
acestora se va g si calea de solu ionare a problemei. Participan ii pot exprima liber ceea ce gândesc, 
f r  frustr ri,f r  a fi critica i sau în eleşi greşit de c tre ceilal i din grup. Orice idee sau sugestie 
este binevenit , putând sugera g sirea sugestiei optime. 

Metoda are dou  p r i de aplicare: una const  în g sirea ideilor, iar cealalt  în analiza 
acestora. Grupul nu trebuie s  aib  mai mult de 30 de persoane reunite sub conducerea unui 
moderator. Este bine ca participan ii s  aib  acelaşi nivel de preg tire şi ocupa ii (exp: elevii unei 
clase). Timpul de aplicarea al metodei este de 20-45 de minute. 

Regulile dup  care se desf şoar  metoda sunt: participan ii trebuie s  cunoasc  problema 
pus  în discu ie şi s  în eleag  de ce este necesa  solu ionarea ei, alegerea participan ilor trebuie s  
in  cont de vârst , preg tire intelectual , evitându-se antipatiile, atmosfera de lucru s  se desf şoare 

într-un cadru larg, bine iluminat, evitarea blocajelor cognitive şi afective prin acceptarea oric rei 
idei formulate de c tre participan i, num rul ideilor s  fie cât mai numeros şi variat, r spunsurile, 
ideile s  fie notate discret de o persoan  desemnat  în prealabil, analiza se realizeaz  de coordonator 
cu ajutorul sau f r  ajutorul grupului, reuniunea grupului de lucru pentru continuarea solu ion rii 
problemei. 

Avantaje ale metodei brainstorming: ideile noi se pot ob ine uşor şi repede, se poate aplica în 
diverse domenii de lucru şi activitate, dezvolt  creativitatea, spiritul de ini iativ , încrederea în sine; 
costurile utiliz rii metodei sunt minime, dezvolt  modul de lucru în echip ; 

Dezavantaje furnizeaz  doar solu ii potrivite nu şi rezolvarea exact , precis , unii 
participan i s-ar putea sim i extenua i, cercetarea clasic  nu poate fi înlocuit , calit ile 
conduc torului de a dirija discu ia spre ob inerea solu iilor potrivite. 

Aplica ii ale metodei brainstorming: 
1. La ce v  gândi i când spune i animale domestice? 

activitate independent  (exerci iu de scriere liber ); discu ii în 
perechi. 

2. Scrie i în cinci minute tot ceea ce şti i despre generozitate (individual şi în perechi). 
stabilirea informa iilor pe care elevii nu le st pânesc sau nu le ştiu. 

3. Ce lucruri bune şi ce lucruri rele a inventat omul? 
- lucru în echipe de câte patru; 
- vor alege din fiecare categorie unul singur pe care ei îl consider  cel mai important; 
- discu ii în fa a clasei referitoare la alegerile f cute, efectele pozitive sau negative, 



cum a influen at via a omului şi mediul înconjur tor. 
4. Scrie i tot ce şti i şi tot ce v  trece prin minte referitor la cuvântul minciun , în cinci minute. 

Da i frâu liber imagina iei şi scrie i chiar dac  considera i c  este corect sau nu. 
 Alte metode active-participative sunt: starbursting, tehnica 6/3/5, metoda p l riilor 
gânditoare, Philips 6/6, sinectica, tehnica Lotus, fishbowl, cvintetul. Apelând la aceste tipuri de 
metode în activitatea la clas  cu siguran  vom avea surprize pl cute din partea elevilor no tri 
datorit  implic rii acestora în propria formare. 
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140. METODOLOGII DE PREDARE - ÎNV ARE - EVALUARE, CENTRATE PE ELEV 
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Bârlad, Jud. Vaslui 

 
Încerc m s  abord m un stil modern şi actual, caracterizat prin receptivitate la ideile şi 

experien ele noi, îndr zneal , independen  în gândire şi în ac iunea didactic , o mare capacitate de 
a ne asuma riscuri şi dorin a de a încerca noi practici, noi procedee. Aplicarea noilor practici, noilor 
procedee presupun cunoaşterea şi utilizarea metodelor individuale şi de grup. 

Metodele individuale solicit  atât elevul cât şi înv torul. Rolul lui este de a conduce, a 
corecta şi a evalua elevul. Dintre metodele individuale amintim: 

1.Convingerea este metoda care asigur  în elegerea şi respectarea oric ror norme. Ea 
înseamn : conştientizare, în elegere, acceptare, adeziune, motiva ie intrinsec , atitudine pozitiv  în 
plan cognitiv şi afectiv. (Bontaş, p.207). În realizarea ei, cadrul didactic recurge la: 

- sprijinul altor metode ca: explica ia, convorbirea (conversa ia), exemplu, evaluarea 
etic ,exerci iul. La nivelul clasei de elevi, prin convingere încerc m a trezi interesul pentru 
cunoaştere, pentru decodarea semnifica iei cuvintelor, a expresiilor cu care vin în contact în orice 
imprejurare şi, prin strategii de tip managerial, recurgem la resurse ca: 

- stabilim un mediu încurajator de înv are în clas  atât printr-un afişaj modern, eficient, cât 
şi printr-o apropiere afectiv  fa  de elevi, prin deplasare între rândurile de b nci pentru a le 
încuraja orice efort sau a-i orienta în situa ii limit ; 

- expunem materialele didactice în clas  asigurând vizibilitatea lor; 
- schimb m locurile elevilor în mod ritmic şi inem o eviden  a schimb rilor, 
- chem m elevii în pauze, discut m cu ei aspecte în func ie de situa iile ce se ivesc. 

Abord m prin comunicare direct  şi reciproc , probleme legate de şcoal , de familie, îi ascult m 
pentru a-I cunoaşte şi în elege; 

- stabilim aştept ri ridicate pentru to i elevii, comunic m tuturor cerin ele şi-i ajut m s  se 
ridice la nivelul aştept rilor. 

2. Explica ia etic  este un procedeu metodologic de a asigura în elegerea şi respectarea unor 
norme prin clarificarea semnifica iilor unor cuvinte, expresii, a motivelor, a rolului şi cerin elor 
acestora. Pentru a avea eficien , explica iile trebuie s  fie conving toare, mobilizatoare, s  se 
bazeze pe motiva ii şi tr iri afective superioare, s  folosesc  deduc ia, induc ia şi c i logice de 
convingere. Poate avea aspectul individual şi de grup. Convorbirea etic  şi explica ia etic  
presupun modalit i de rela ionare prin care încerc m s  sporim motiva ia elevilor pentru înv are, 
s  le oferim confort psihic pentru a se dest inui, a-i cunoaşte, a-i încuraja, a le reduce teama de eşec, 



a le spori capacit ile de comunicare şi de autocontrol,intensificarea atitudinii pozitive fa  de cadrul 
didactic şi reducerea anxiet ii fa  de şcoal . 

3.Exemplul este o metod  ce foloseşte modele ca mijloc de a ilustra, a argumenta ceva ce 
trezeşte interesul de a imita, a urma exemplu. For a de convingere a exemplului st  în:concrete e, 
afectivitate, posibilitate de imita ie, etc. Apel m frecvent atât la exemplele directe, pozitive pe care 
le ofer  mediul şcolar cât şi la cele indirecte, din operele de fic iune sau ştiin ifice. 

Metoda exemplului atrage dup  sine metoda exerci iului care const  în repetarea de c tre 
elevi, în practica zilnic , a diferitelor ac iuni, în vederea form rii unor deprinderi şi obişnuin e de 
conduit . Aceste deprinderi şi obişnuin e presupun însuşirea unor cuvinte, expresii ca: disciplin , 
comportament, atitudine, reac ie, control, accord, etc., începând cu clasa I. 

4.Cvintetul este o metod  individual  în care copiii pot sintetiza aspectele enun ate, pot s -şi 
exprime sentimentele fa  de subiectul abordat prin intermediul a 5 elemente dispuse în versuri: 
tema – un subiect; descrierea temei – dou  adjective; ac iuni legate de tem  – 3 verbe la gerunziu; 
sentimente generate de tem  – o expresie format  din 4 cuvinte; un sinonim pentru tem  – un alt 
subiect. Avantajele metodei: stimuleaz  imagina ia elevilor; aceştia îşi descoper  abilit i pe care nu 
şi le cunoşteau; stimuleaz  creativitatea şi puterea de sintez . Exemplific m: copiii =tema; studioşi, 
consecven i = descrierea temei: citind, în elegând, aplicând= ac iuni legate de tem ; d ruire 
speran , încredere, iubire = sentimente generate de tem ; viitorului = oamenii rii de mâine ; un 
alt subiect. Metoda se utilizeaz  cu eficien  la toate clasele. 

Copiii, 
studioşi, consecven i, 

în elegând, aplicând, crescând 
speran , încredere, iubire, d ruire, 

viitorului!  
Metode axate pe grup pun accentul pe activitatea copiiilor, pe participarea lor la descoperirea 
aspectelor propuse. Modalitatea fundamental  de lucru este dialogul nu numai între înv tor şi 
copii, ci şi în interiorul grupului, între membrii s i. Deşi se desf şoar  sub îndrumarea înv torului, 
metodele presupun cooperare Cadrul didactic se implic  r spunzând la întreb ri, clarificând 
nel muriri, completând şi sistematizând rezultatele. 

Cubul este metod  folosit  în cazul în care se doreşte explorarea unui subiect, a unei situa ii 
din mai multe perspective. Se ofer  astfel posibilitatea de a se dezvolta competen e necesare unor 
abord ri complexe şi integratoare a unei teme. Sunt recomandate urm toarele 
etape:* realizarea unui cub pe ale c rui fe e sunt scrise cuvintele: descrie, compar , analizeaz , 
asociaz , aplic , argumenteaz . 

 Aplicând metoda la textul lui C.Gruia „Ciubo elele Ogarului sarcinile scrise pe fe ele 
cubului pot fi: descrie, compar , analizeaz , asociaz , aplic , argumenteaz  ; 
* anun area temei, subiectului pus în discu ie; 
* împ r irea clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând tema din perspectiva uneia din cele şase 
cerin e scrise pe fiecare din fe ele cubului. 

Enumer m aceste cerin e: 
a. descrie: anotimpul în care se petrece ac iunea.R. ploaie , frig, culorile toamnei, etc. 
b. compar : înf işarea iepurelui cu cea a ogarului. R. iepurele era cu p l rie veche, descul  ,etc.; 
ogarul era gras,voinic, cu şub , înc l at, etc. 
c. analizeaz : situa ia creat  dintre iepure şi ogar.R. iepurele merge cu doi galbeni s  cumpere 
ciubote; ogarul are ciubote de 2 galbeni; 
d. asociaz : atitudinea, reac iile celor dou  personaje la hanul Ursului. R. primului nu-i e 
foame,cel lalt înghite cu l comie, etc; primul pl teşte, al doilea se eschiveaz ; 
e. aplic : observ  cum reactioneaz  ogarul când trebuie sa pl teasc  hangiului. R. ogarul îndeamn  
iepurele s  pl teasc ; acesta pl teşte; 
f. argumenteaz : la ce concluzie a ajuns iepurele la sârşitul întâmpl rii. R. plânge, apoi încal  
ciubotele şi pleac ; 
* redactarea final  şi împ rt şirea ei celorlalte grupe; 



* afişarea formei finale pe tabl  sau pe pere ii clasei. 
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141. DEZVOLTAREA  DEPRINDERILOR DE COMUNICARE SCRIS  
 LA ELEVII DIN CLASELE PRIMARE 

 
prof. Balan L cr mioara, Şcoala Gimnazial  Nr. 12 Botoşani 

 
Într-o societate modern , bazat  pe rela ii deschise între persoane, comunicarea joac  un rol 

primordial. Una dintre notele specifice comunic rii este aceea c  ea nu poate fi înv at  ca pe o 
poezie, ci se constituie ca o capacitate dobândit  prin exersare permanent . Competen a în materie 
de comunicare, cât şi performan a (manifestarea concret , în acte de comunicare şi de interpretare a 
mesajelor, a competen ei) sunt rezultatul unui proces îndelungat, ale c rui baze se pun - pentru 
comunicarea scris  - în clasele primare.  

Educa ia şcolar  implic  numeroase situa ii de înv are care presupun scris. Dincolo de 
însuşirea scrisului sub aspect formal, motric, important  este transformarea acestuia în instrument al 
activit ii de înv are, iar aceasta înseamn  dobândirea de c tre elevi  a deprinderii de a elabora 
texte scrise de facturi diferite, de a muta accentul de pe form  pe con inut şi pe felul în care 
con inutul a ceea ce scrie serveşte la realizarea comunic rii.   

Exprimarea în scris a unor gânduri, modalitate şi proces ce trebuie înv ate în şcoal  de c tre 
elevi, îi oblig  pe aceştia s -şi expun  ideile în întregimea lor, s -şi ascut  la maximum spiritul de 
discern mânt spre a fi cât mai clari, iar textul s  fie cât mai aproape de problem , s  aib  un 
caracter unitar, s  cuprind  şi ceea ce este subîn eles în vorbire. De aici şi eforturi mai mari de 
gândire, imagina ie, la care se adaug  grija pentru precizia termenilor, pentru corectitudine, 
acurate ea şi expresivitatea limbajului, respectarea normelor gramaticale, ortografice şi de 
punctua ie. 

Comunicarea scris  poate fi îmbun t it  dac  ne concentr m asupra ariilor importante, 
asupra a ceea ce putem îmbun t i. Din aceast  perspectiv , activitatea vizând redactarea unor 
compuneri cap t  valen e sporite privind dezvoltarea imagina iei şi gândirii copiilor, formarea 
deprinderilor de a-şi ordona logic ideile, a deprinderii de a le dezvolta, de a crea dup  posibilit ile 
proprii etc. Prin urmare deprinderile implicate în redactarea unui text sunt de o mare varietate, 
mergând de la deprinderea de a scrie, deprinderi de încadrare în pagin , deprinderi legate de 
ortografie şi punctua ie, pân  la paleta foarte larg  a deprinderilor implicate în elaborarea unor 
compozi ii scrise.   

Sarcinile care presupun scris sunt multiple în clasele primare, producerea de text (deci 
realizarea comunic rii scrise) fiind în cadrul lec iilor curente de limba român , inând cont de noul 
model comunicativ-func ional de abordare a disciplinei limba şi literatura român . Modul de 
abordare a activit ilor focalizate pe redactarea unor compuneri, metodele folosite favorizeaz  într-o 
m sur  mai mare sau mai mic  eficien a în exprimarea scris . Se consider  c  metodele didactice 
activ-participative asigur  o înv are productiv , eficient  şi  formativ , precum şi implicarea activ   
a elevilor în realizarea înv rii. Paleta metodelor considerate activ-participative este larg , iar 
dintre acestea face parte şi metoda R.A.F.T..  

Metoda R.A.F.T. (Rol-Auditoriu-Form -Tem ) este o metod  de scriere/redactare a unui 
text  ce focalizeaz  autorii asupra unui scop şi asupra unei audien e specifice (alta decât profesorul). 
Metoda presupune urm toarele: 

 profesorul prezint  o întâmplare, un eveniment; elevii pot lua cunoştin  cu acesta şi prin 
lecturarea unui text sau din mass-media; 



 elevii sunt solicita i s  identifice personajele implicate în desf şurarea evenimentelor 
prezentate; 

 fiecare elev îşi asum  un rol, devenind personajul cu care se identific ; dup  identificarea 
rolului, vor lua în considerare: tr s turi de personalitate(cine sunt şi  ce-mi place?), 
atitudinile (sentimente, credin e, griji), informa ia (ce trebuie s  ştiu despre mine în acest 
rol); 

 lucrând individual, în perechi sau în grupuri mici, elevii care şi-au asumat acelaşi rol îşi 
determin  un auditoriu (alte personaje ale c ror roluri sunt îndeplinite de elevi) c ruia îi va 
adresa un mesaj scris; 

 în func ie de auditoriul c ruia se adreseaz , mesajul trebuie s  aib  o form  şi o tem ; 
 dup  redactarea sarcinilor de rol, elevii pot schimba rolurile, în aceast  calitate trebuind s  

realizeze alte sarcini corespunz toare rolului asumat. 
În domeniul comunic rii scrise, utilizarea metodei R.A.F.T. aduce o contribu ie important  

la diversificarea cadrului în care se înscrie textul produs de elev, acesta având posibilitatea s  scrie 
şi în alt  postur  decât cea de elev şi s -şi adreseze discursul şi altcuiva decât înv torul.  
Modificând contextul comunic rii, elevul are posibilitatea s  în eleag  şi s  reflecteze asupra 
factorilor care determin  configura ia mesajului şi asupra modului care îl determin . Prin 
proiectarea textului în acest cadru flexibil şi dinamic actul scrierii dobândeşte o alt  finalitate, mai 
provocatoare decât cea impus  de ecua ia   elev-text-înv tor, elevul câştig  o alt  motiva ie pentru 
scriere şi receptare.  

Utilizarea metodei R.A.F.T. deplaseaz  accentul de la activitatea individual  de înv are, la 
activitatea de grup, interactiv , în care se promoveaz  colaborarea constructiv  - extrem de fertil  
pentru gândirea divergent , creativ  şi productiv . În acest mod elevii particip  efectiv la actul 
înv rii, devin „subiec i" ai propriei lor form ri, inclusiv elevii timizi, cu posibilit i intelectuale 
sau de exprimare mai reduse. Ei cap t  încredere, doresc s -şi expun  punctul de vedere, s -l 
compare cu al celorlal i, accept , când este cazul, c  ra ionamentele celorlal i au fost mai bune decât 
ale lor, se consult  şi adopt  pozi ia cea mai bun  oferit  de colegi sau g sit  prin cooperare.  
 Urm rind  deprinderea de a-şi exprima propriile p reri (pentru care s  aduc  şi argumente) 
în leg tur  cu anumite fapte s-a aplicat metoda R.A.F.T. într-o secven  din lec ia de limb  român  
care avea drept subiect studierea textului literar „Cheile”- dup  Tudor Arghezi. S-a urm rit cum 
acest mod de abordare a influen at performan ele elevilor în realizarea unei sarcini care cerea 
exprimarea p rerii proprii în leg tur  cu un aspect din nara iunea studiat . Obiectivul fundamental 
urm rit în lec ie a fost acela de dezvoltare a capacit ii de interpretare a informa iilor prezentate în 
text.  

Pe baza lecturii explicative şi a conversa iei euristice, de-a lungul lec iei ideile prezentate în 
text au fost supuse analizei copiilor, care au emis propriile p reri în leg tur  cu acestea, fiind 
solicita i s  aduc  şi argumente din text. Întreb ri frecvente au fost:  

 De ce crede i c  erau nemul umi i copiii? Crede i c  aveau dreptate?Aduce i argumente 
care s  sus in  p rerea personal . 
  Ce p rere ave i despre faptul c  mama lor i-a îngrijit dup  ce ei au fost neascult tori? 
 Voi cum a i fi procedat? De ce? 
  Considera i c  trebuiau sau nu judeca i copiii pentru faptele f cute?etc. 
În momentul de ob inere a performan ei, din dorin a de a pune elevii în situa ia de a reflecta 

asupra textului studiat, s-a folosit metoda R.A.F.T.(rol-audien -form -tem ), adaptat  la scopul 
urm rit în acest moment al lec iei. Paşii urma i în derularea secven ei de activitate au fost: 

  prezentarea de c tre elevi a  personajelor implicate în desf şurarea evenimentelor 
prezentate în text (mama, Mi u, Baru u, unchiul Sesis); 

  fiecare elev a fost solicitat s -şi aleag  un rol pe care s  şi-l asume, devenind personajul cu 
care se identific ; 

  formarea unor grupuri mici (3 elevi care şi-au asumat acelaşi rol) în care s-a determinat 
(prin conversa ie cu înv torul şi chiar cu elevii din celelalte grupuri) un auditoriu c ruia îi 
vor adresa un mesaj scris (auditoriul s  fie reprezentat de alte personaje din text); 



  în func ie de auditoriu, s-a determinat (prin consultare între membrii grupului, cu sprijinul 
înv torului) o form  pe care trebuie s  o aib  mesajul; 

  identificarea (prin negociere în cadrul grupului, cu sprijinul înv torului) temei pe care o 
vor aborda. 

Alegerile f cute de fiecare grup în privin a rolului, audien ei, formei pe care s  o îmbrace 
mesajul şi temei au fost: 

 
Rol 
(cine scrie?) 

Audien  
(cui scrie?) 

Form   
(în ce form ?) 

Tem  
(despre ce scrie?) 

Baru u Mi u bilet Nu te-am spus mamei 
mama copiilor scrisoare Nu umbla i la dulapuri 
unchiul Sesis mamei scrisoare Pedepsirea copiilor 
mama tatei rezumat Iar au fost neascult tori copiii 
Mi u mamei bilet Nu ne pedepsi 
Mi u Baru u scrisoare S  accept m cheile? 
unchiul Sesis copiilor bilet De mâine primi i toate cheile 
mama copiilor povestire Doi copii ascult tori 

Grupurile şi-au redactat textul, dup  care a avut loc „publicarea” lui, citirea direct  
personajului c ruia îi era adresat. În acest context s-a r spuns la întreb rile: În eleg ce a vrut s  
comunice? Ce alt element ar fi ajutat s  în eleg mai bine con inutul celor exprimate?  

În momentul citirii produc iilor s-au punctat şi diferen ele dintre aceeaşi form  de redare a 
mesajului (scrisoare, bilet) în func ie de persoana c reia îi era adresat . Acest lucru a fost important 
pentru conştientizarea faptului c  auditoriul c ruia ne adres m (scris dar şi oral), determin  
diferen e în structurarea mesajului transmis. 

Pe aceeaşi linie, în etapa de asigurare a reten iei şi transferului discu ia reflexiv  cu întreaga 
clas  asupra activit ii desf şurate în lec ie a cuprins şi întreb ri de genul: Exist  diferen e între 
textele voastre? Care sunt şi la ce se refer  ele (lungime, organizare, limbajul folosit etc.)? Care 
crede i c  au fost factorii care au determinat aceste diferen e? 

Metoda R.A.F.T. a fost aplicat  şi la studierea textului „O poveste cu tâlc” (poveste 
popular ). Acest text are o înc rc tur  educativ  deosebit  ce s-a dorit a fi valorificat  într-un mod 
inedit. S-a utilizat aceast  metod  tocmai pentru ca elevii s  realizeze o interpretare mai nuan at  a 
informa iilor din text şi în elegerea mesajului educativ pe care îl transmite acesta. 

Cu acest prilej alegerile copiilor în ceea ce priveşte rolul, audien a, forma şi tema au fost: 
Rol 
(cine scrie?) 

Audien  
(cui scrie?) 

Form   
(în ce form ?) 

Tem  
(despre ce scrie?) 

fata mamei rezumat Povestea vie ii mele 
tat l pe itorului bilet Ginerele s  ştie o meserie 
tat l dreg torului scrisoare Trebuie s  înve i o meserie  
pe itorul fetei scrisoare Dreg torul te vrea de nevast  

dreg torul tat lui compunere 
Cum am înv at s  împletesc 
nuiele 

fata tat lui text dialogat Îmi place dreg torul 

dreg torul tat lui scrisoare de 
mul umire 

V  mul umesc din suflet 
pentru… 

 
La analiza textelor redactate a devenit evident faptul c  elevii îşi exprim  ideile mult mai clar 

(indiferent de form ), coerent, utilizeaz  adecvat informa iile din text (mergând şi dincolo de 
con inutul textului).  S-a observat o mai bun  adecvare la audien  şi tem  şi, un lucru foarte 
important din punctul nostru de vedere, o implicare din ce în ce mai mare pentru a-şi exprima 
propriile idei, sentimente (proprii personajului), pentru a face mesajele mai conving toare.  



Pe m sura exers rii acestui mod de lucru s-a observat c  elevii clasei sunt mai siguri pe ei, 
mai îndr zne i în exprimarea propriilor p reri (argumentate) în cadrul lec iilor. În acest mod au fost 
deprinşi  în a-şi exprima propriile idei, opinii, p reri, sentimente, s  vad  „comunicarea” din textul 
redactat, faptul c  se adreseaz  unui auditoriu.  

S-a mai constatat faptul c  elevii aleg mai multe forme de exprimare a ceea ce vor s  
transmit , dac  li se d  posibilitatea de a alege. Spre exemplu, atunci când elevii au primit drept 
sarcin  de lucru redactarea unui text prin care s -şi exprime sentimentele fa  de mama lor, s-a 
constatat c  s-au ales mai multe forme de redactare decât au ales anterior. Diversitatea mai mare a 
formelor de redactare a fost interpretat  ca fiind un efect al aplic rii metodei R.A.F.T., care i-a 
deprins pe elevi s  exprime un con inut în forme diferite. 
 Concluzia este aceea c  diversificarea metodologiei didactice este necesar  şi posibil , 
comunicarea scris  fiind actualmente înscris  în alte coordonate decât în mod tradi ional, elevii 
înşişi fiind cei care reclam  un nou mod de abordare a sarcinilor care presupun scris. În contextul 
dezvolt rii deprinderilor de comunicare scris  metoda RAFT  îşi aduce contribu ia deloc de neglijat. 

Prin noua perspectiv  deschis  de folosirea metodei RAFT textul scris este încadrat în 
coordonate mobile elevul are posibilitatea s  scrie şi în alt  postur  decât cea de elev şi s -şi 
adreseze discursul şi altcuiva decât înv torul. 

Utilizarea înv rii prin cooperare s-a dovedit extrem de eficient  (în cazul metodei RAFT) 
pentru conştientizarea scopului pentru care scriu copiii, a temei şi formei de redactare şi cum aceste 
elemente condi ioneaz  mesajul exprimat. 

Este limpede c  sarcinile au pretins un efort mai mare din partea elevilor. Au câştigat de pe 
urma acestui fapt nu numai calit ile aten iei copiilor, ci şi procesul de activizare a întregii clase. 
Elevii au lucrat cu mai mare pl cere, disp rând inhibi ia şi neîncrederea în for ele proprii. Se 
dezvolt  astfel deprinderile de comunicare scris  dar şi oral , înva  s  lucreze în echip , se 
consolideaz  mai bine regulile muncii în grup. 

  Aplicarea metodei RAFT a stârnit interes printre copii, spirit de emula ie, inventivitate, 
crea ie, i-au f cut mai deschişi în exprimarea opiniilor, înviorându-i şi pe cei timizi din clas . 

Dincolo de dezvoltarea deprinderilor de comunicare scris , un alt profit al noului mod de 
abordare a sarcinilor de scriere este motivarea pentru înv are şi angajarea într-o activitate pl cut . 
Copiii sunt mai atraşi de ceea ce fac. Urm rind atent modul în care se manifest  elevii, s-a constatat 
o atitudine schimbat  fa  de procesul scrierii, fa  de activit ile de scriere, f r  a avea preten ia c  
aceast  concluzie are o baz  cert .  

Aplicarea metodei RAFT în studierea textelor narative a scos în eviden  şi o serie de 
inconveniente. De exemplu, lec iile proiectate în asemenea manier  sunt mai g l gioase, atmosfera 
din clas  este mult mai agitat , copiii vorbesc, se agit , se deranjeaz . Dar în acest mod ei se 
deprind cu o atmosfer  normal , de lucru, în care respectul pentru ceea ce spune partenerul de 
dialog este necesar, ca la rândul s u, când spune ceva s  fie ascultat.  

De asemenea, elevii trebuie s  aib  formate deprinderi de a lucra în perechi şi în grupuri, iar 
cadrul didactic abilit i de a conduce munca în grup şi de a selecta acele con inuturi care se preteaz  
la o asemenea abordare. Prin urmare, aceste inconveniente, nu apar in metodei în sine, ci, în mod 
exclusiv timpului şi resurselor materiale şi umane.  
 Prin urmare, dac  vorbim despre dezvoltarea deprinderilor pe care elevii le au în materie de 
comunicare scris  cu siguran  utilizarea metodei RAFT  reprezint  o alternativ  cu mare eficien . 
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142. ROLUL DE LIDER AL PROFESORULUI 
 

Luana – Elena Gheorghe 
coala Gimnazial  Nr.1 Amzacea 

 
„Dac  copii nu înva  prin metoda prin care li se pred , atunci trebuie s  predam prin metoda 

prin care înva  ei” 
Predarea este o arta, iar individualizarea ei nu este deloc una u oara, mai ales adaptarea ei în 

func ie de vârsta pe care o au copii,aceasta necesit  de la profesor organizarea claselor în diferite 
moduri creative pentru a atrage studen ii i pentru a elimina dificult ile pe care ace tia le întâmpin  
în înv are. 

Deci, r bdarea este cea mai important  i ne permite s  acceptam dreptul fiecaruia de a gândi, 
crede, evalua i opera cu diferite opinii i interese. Toleranța ne face s  în elegem c  nimic nu poate 
fi absolut corect, adevarat sau fals, bun sau rau, valid sau invalid. Evaluarea situa iei de c tre un 
numar mai mare de oameni ne permite s  identificam problemele i s  g sim solu ia corect , iar 
acestea implic  o perioad  mai lunga de timp. 

Scopul nostru este acela de a le oferi informa iile necesare, compatibile cu interesele lor i la 
acela i nivel cu obiectivele profesorului. Prin metodele moderne, bazate pe comunicare, se insist pe 
a tept rile studen ilor,  în ceea ce prive te succesul lor, inclusiv securitatea i posibilitatea real  de a 
înv a ceea ce este cu adevarat potrivit. Scopul acestora nu este doar acela de a acumula cuno tin e 
ci i acela de a forma caractere; se pune accentul pe îmbun t irea procesului de cunoa tere a 
unit ii de înv mânt i accentuarea  rolului de profesor ca lider. 

„ coala nu trebuie s  transmit  doar cuno tinte i competen e ci trebuie s  formeze inima i 
caracterul”. 

Pe de alt  parte, a fi profesor înseamn  a ajuta, a trezi curiozit i, o oferi r spunsuri i a 
descoperi talente. Profesorii trebuie s  tie s  îmbine relatiile cu munca i s  cl deasc  din munc  
un truc. Un lucru foarte important pe care trebuie s  îl faca profesorii este acela de a detecta 
punctele slabe i punctele forte ale elevilor, de a recunoa te înclina iile pe care le au elevii i de a 
reu i s  îi ghideze pe drumul care li se potrive te, în func ie de talentele pe care le au. 

Rolul de lider ocupa o responsabilitate foarte marepentru profesori, iar benefic  în 
comunicarea cu studen ii este toleran a i r bdarea, acestea ne permit s  în elegem mai multe i s  
oferim cele mai bune solu ii. 

Sarcina  cadrelor didactice este o sarcin  complex , acestia avand rolul de profesori, educatori  
şi p rin i. 

Principala responsabilitatea a profesorului este aceea de a înv a, preda i educa. Întregul  
proces de înv mânt este dominatde modul de comunicare cu elevii, anume tonul emo ional, 
respectul fa  de personalit ile diferite ale elevilor, iar cele mai importante sunt abilit ile 
profesorilor de a ob ine rezultate cat mai bune prin „în elegere i toleran ”. Comunicarea este 
condi ionat  de individualitatea profesorului, const  în abilitatea lui de a le da lec ii elevilor, de a le 
trezi interesul pentru tiint  i cunoa tere i cea mai important  este abilitatea de a în elege 
comporamentul lor de adolescen i. Aceast  tactica le solicit  profesorilor creativitatea i organizarea 
într-un mod cât mai atractiv. Procesul de înv are în coal  nu este unul simplu, dar eliminarea 
dificult ilor, atingerea obiectivelor i de inerea de cuno tin e ne aduce o stare emo ional  pozitiv , 
o mul umire interioar . Ordinele i atitudinile stricte ale profesorilor nu au nimic în comun cu 
comunicarea cu elevii, mai ales cu toleran a care în latin  înseamn pacience = rabdare. 

Deci r bdarea ne permite s  accept m felul fiec ruia de a gândi, crede opiniile i interesele pe 
care le au. Toleran a ne permite s  în elegem faptul c  nimic nu este absolut corect, valid, fals sau 
rau. Toleran a este o condi ie uman  i ne permite s  respect m felul diferit de a fi al celor din jur. 

Rolul de lider este bazat pe reguli i responsabilit i stricte, iar scopul lor este acela de a face 
fa  dificult ilor neprev zute i obstacolelor; ipoteza este urm toarea:” înv ul este dificil, dar dac  
elevii nu primesc sarcini grele de rezolvat, fiina uman  nu va ti cum se ajunge departe”, prin 



rezolvarea sarcinilor dificile elevii înva  cum s  fac  fa  provoc rilor cu care se vor întâlni mai 
tarziu la locul de munc . 

Prin metodele contemporane studen ii sunt capabili s  analizeze sarcina pe care o au de 
rezolvat, s  sa concentreze asupra unui mod de rezolvare i s  g seasc argumente pro i contra mult 
mai usor decat cei care au parte de metodele tradi ionale. 

In ceea ce prive te înv area, conceptele tradi ionale le ofera achizi iile i cunoa terea, 
studen ii înva  prin acela i mod, dar nu to i sunt capabili s  înve e,  dar cele contemporane le 
permit studen ilor s  opereze cu cuno tin ele, iar cunoa terea se constituie pe baza con tientului 

In ceea ce prive te intructorii, în conceptele tradi ionale ace tia ofer  o perspectiv 
(cunoa tere) dar în cele contemporane ace tia asist  în procesul de transmitere a cuno tiin elor. 

Conceptele tradi ionale universitare le ofera studen ilor o diplom  cu care se pot angaja pe 
pia a muncii, iar prin cele contemporane reusesc s  le dezvolte opinii inteligente i s  func ioneze 
independent pentru îmbun t irea vie ii personale i sociale. 

Formarea social  i influen a multicultural ; conceptele tradi ionale le permit s  î i protejeze 
identitatea i culturile multiple, dar cele contemporane îi ajut  în dezvoltarea i integrarea acestora 
cu succes în elita european , chiar ocuparea for ei de munc  în str in tate. 

Practica i via a îi poate înv a foarte multe lucruri despre fiin a uman , a tept rile sunt mari, 
iar eficien a este mic  în cazul în care în coli nu este prezent  educarea gândirii critice i analitice. 

Un  lider bun trebuie s  îmbun t easc  i s  î i ating  obiectiveleîntr-un mod cât mai 
corespunzator; legatura dintre înv are i experien a de via   permite solu ionarea problemelor 
vitale pentru înv are, favorizeaz  motiva ia intern  i extern , dar le i ofer  informa ii adev rate 
potrivite cu interesele lor. 

Atât liderul cât i studen ii se confrun  cu realitatea, via a în sine este o surs  de motive 
interminabile de studiu, astfel încât face posibil  conexiunea dintre înv are i experien a de via , 
iar rezolvarea problemelor vitale favorizeaz  motiva ia extern . 

Predarea tradi ionala a fost înlocuita de metodele interactive în care studen ii se afla în centrul 
aten iei, iar liderii ajut  instruirea i evalueaz  realiz rile. Profesorii mândri, arogan i i îngâmfa i 
nu au parte o comunicare eficient  cu studen ii deoarece acest comportament nu este considerat 
unul uman. Elevii apreciaz  un profesor mai serios, inteligent,în eleg tor, calm i tolerant care se 
arat  dispus s  ofere ajutorul, iar toate aceste însu iri le ofera studen ilor încredere. 

To i elevii care gândesc analitic i critic au de câ tigat i ob in rezultate mai bune decât cei 
care înva  în modul tradi ional, un studiu din 2009 a ar tat c  rezultatele studen ilor care au folosit 
metodele tradi ionale au ob inul punctaje de 30-40%, iar cei care au parte de metodele 
contemporane au ob inut vizibil rezultate mult mai bune, 60-70%. 

Pe langa faptul ca se încurajeaz  creativitatea profesorilor se încearc  ca studen ii s  fie 
capabili s  utilizeze cuno tinteleîn mod flexibil i practic. Lucrul cel mai important este acela de a 
le oferi studen ilor oportunit i, carier  productiv i preg tire pentru via . 
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143. DEZVOLTAREA CREATIVIT II LA VÂRSTA ŞCOLAR  MIC  
PROGRAM EDUCATIV EXPERIMENTAL ,,FANTEZIE, ZÂMBET ŞI CULOARE!” 
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Şcoala Gimnazial  Garv n, jude ul Tulcea 
 

Multiple schimb ri ce se deruleaz  în teoria şi practica şcolar  situeaz  pe un loc important 
dezvoltarea gândirii elevilor, a independen ei şi creativit ii lor. Cultivarea gândirii inovatoare a 



devenit o sarcin  important  a şcolii contemporane. Un prim pas în aceast  direc ie se face atunci 
când se formuleaz  obiectivele instructiv-educative în care cultivarea imagina iei s  figureze al turi 
de educarea gândirii, a spiritului creativ, inovator. 

Con inutul înv mântului, planurile şi programele de înv mânt trebuie s  aib  în vedere 
formarea unei culturi generale, începând de la preşcolari, pân  la ultimul ciclu de înv mânt, dar 
sunt de p rere c  este necesar s  prevad  şi lec ii, sau momente în lec ii, mai speciale care s  
urm reasc  cultivarea creativit ii elevilor. 

Predarea creativ  este un proces permanent ce trebuie realizat pe tot parcursul şcolii având 
în vedere dezvoltarea la elevi a imagina iei creatoare, a capacit ii de inova ie şi inven ie într-un 
mediu şcolar creativ. Acest mediu este concretizat în folosirea la lec ii şi lucr ri practice a 
metodelor şi procedeelor euristice, de descoperire şi inven ie şi a exerci iilor creative, bazate pe 
dezvoltarea gândirii divergente şi combinatorii. 

Înv area creativ  presupune dezvoltarea poten ialului creativ al elevilor, manifestat în 
receptivitatea fa  de nou, curiozitate ştiin ific , nonconformism, originalitate, capacitate de 
elaborare, fluen a gândirii, imagina ie creatoare etc. Aceasta se realizeaz  folosind înv area 
euristic  prin problematizare, dialogul euristic, descoperirea, modelarea, rezolvarea de 
probleme,rezolvarea de exerci ii creative etc. 

Pornind de la ipoteza c : dac  înv torul elaboreaz  şi aplic  programul educativ 
experimental ,,Fantezie, zâmbet şi culoare!”, care combin  diverse metode de stimulare în cadrul 
procesului instructiv-educativ, atunci se genereaz  creşterea poten ialului creativ al elevilor de 
vârst  şcolar  mic , mi-am propus s  parcurg al turi de elevii mei acest program educativ ce a avut 
ca scop dezvoltarea poten ialului lor creativ. Am ales s -l numesc ,,Fantezie, zâmbet şi culoare!” 
deoarece prin intermediul acestuia am ,,colorat” demersul didactic, am fructificat fantezia şcolarilor 
mici, totul desf şurându-se într-o atmosfer  cât mai destins . 

Timp de patru luni (însumând treisprezece s pt mâni, respectiv şaizeci şi opt de zile) 
programul activit ilor de predare-înv are-evaluare a fost nuan at de momente diverse în care elevii 
şi-au exersat şi dezvoltat poten ialul creativ. Aceste momente au fost planificate corespunz tor, 
fiind aduse la cunoştin  şcolarilor prin afişarea unui calendar în sala de clas . Al turi de ele au fost 
folosite în procesul instructiv-educativ metode cât mai adecvate stimul rii şi dezvolt rii creativit ii 
subiec ilor (brainstorming, sinectica, înv area prin descoperire, metoda ,,lichid rii”, metoda 
profesorului etc.). 

Prin intermediul activit ilor propuse în programul educativ  experimental ,,Fantezie, zâmbet 
şi culoare!”, şcolarii mici au fost conduşi spre o logic  a fantasticului, imaginarului, absurdului, care 
reprezint  surse nelimitate de creativitate. De asemenea elevii au fost îndruma i astfel încât s  treac  
de la o gândire simpl , bazat  pe o logic  binar  şi un determinism de tip cauz -efect, spre o gândire 
mai complex , bazat  pe o logic  polivalent , opera ional  în situa ii de incertitudine şi 
probabilitate. 

Din dorin a de a stimula, cultiva şi dezvolta creativitatea elevilor, am folosit în perioada mai 
sus men ionat , urm toarele forme de activit i creative: activit i extraşcolare, jocuri de rol, 
metode art-creative, activit i de mişcare, compuneri de texte, rezolvare şi compunere de probleme 
matematice şi jocuri şi exerci ii creative. Toate acestea au fost aplicate în cadrul disciplinelor: limba 
şi literatura român , matematic , cunoaşterea mediului, educa ie plastic  şi abilit i practice. Unele 
s-au desf şurat în cadrul programului şcolar, altele în afara acestuia (activit ile extraşcolare şi 
activit ile de mişcare) cu acordul p rin ilor. 

Termenul de activitate extraşcolar  se refer  la toate manifest rile organizate de şcoal , cu 
obiective recreative şi educative, care se desf şoar  în afara programului şcolar. Pot fi şi activit i 
extraşcolare de mas  – excursii, concursuri, spectacole, serb ri, etc. – sau activit i extraşcolare în 
cercuri de elevi. Putem spune c  se poate defini drept educa ie extradidactic . 

Activit ile extraşcolare au fost activit i complementare activit ii de înv are realizat  la 
clas . Ele au urm rit l rgirea şi adâncirea informa iei, au cultivat interesul pentru diferite ramuri ale 
ştiin ei, au atras elevii la via a social , la folosirea timpului liber într-un mod pl cut şi util, au 



orientat elevii c tre activit ile utile care s  întregeasc  educa ia şcolar , contribuind la formarea 
personalit ii.  

În  ciclul primar aceste activit i de cultivare a creativit ii şi a spiritului creativ, a dorin ei 
de frumos şi de mişcare, pot îmbr ca forme multiple: serb ri şcolare, vizite, excursii, drume ii, 
parteneriate educa ionale, proiecte educa ionale, activit i educative etc.  

Serbarea şcolar , manifestare festiv , cu program complex, a avut mari valen e educative. 
Ea a permis exprimarea activ  nu numai a câtorva elevi talenta i într-un domeniu sau altul, ci a  
unui num r cât mai mare de elevi, fiecare contribuind, în felul lui, la reuşita comun . Am  realizat 
serb ri cu ocazia zilelor de 1 şi 8 Martie şi a sfârşitului de an şcolar. 

Carnavalul a reprezentat o manifestare vesel , antrenant , plin  de  mişcare şi suprize. 
Participan ii au avut costume întruchipând diverse personaje, iar jocul de rol  a stimulat imagina ia 
elevilor. Drept elemente dominante ale carnavalului pot aminti dansul şi manifest rile artistice. 
Elevii au avut posibilitatea de a se manifesta liber, atât în crearea costumului, cât şi în interpretare 
(realizarea unor monologuri). 

Vizionarea spectacolelor, a filmelor, a diafilmelor pe teme educative au fost forme de 
activit i prin care elevii nu au dobândit doar informa ii, ci au fost stimula i spre activit i de 
pictur , dans, muzic , compunere etc., determinând astfel şi dezvoltarea creativ . 

Activit ile extraşcolare au întregit activitatea educativ  a şcolii, aducând un surplus 
informa ional elevilor şi completând condi iile  concrete ale educa iei acestora. Ele au adus multe 
foloase corespunz toare dezvolt rii spiritului creativ. 

Jocul de rol a fost una din ocupa iile îndr gite de elevi şi totodat  principala modalitate prin 
care ei au înva at despre lumea din jurul lor. Prin jocul de rol, copiii s-au  familiarizat cu diferite 
aspecte ale realit ii naturale şi sociale şi şi-au satisf cut diverse trebuin e, jocul fiind o activitate 
generatoare de tr iri pozitive, de satisfac ii imediate. 

În sprijinul celor dou  componente prezentate pân  acum, am aplicat la clas , în acelaşi 
scop, metode art-creative. Acestea s-au materializat în colaje, modelaje, desene, diverse lucr ri la 
orele de educa ie plastic  şi abilit i practice. 

Studierea disciplinelor şcolare educa ie plastic  şi abilit i practice au stat la baza form rii 
unor deprinderi şi priceperi tehnice şi artistice, cum ar fi cele de mânuire corect  şi expresiv  a 
culorii, a pensulei sau a altor materiale (hârtie, materiale reciclabile, lemn, materiale plastice). 

Printre cele mai pl cute ore pentru micii şcolari s-au num rat aceste ore, deoarece în cadrul 
lor ei şi-au manifestat creativitatea cu mult succes. Formarea abilit ilor practice solicitate de 
utilizare a unor instrumente, a unor noi materiale, pentru a realiza produse noi, i-au fascinat pe 
elevi. În cadrul activit ilor practice am urm rit s  stimulez creativitatea copiilor, înv ându-i s  
identifice etapele prealabile confec ion rii unui obiect, s -şi ordoneze ideile sugerate de capacitatea 
observativ  anterioar , într-un plan de ac iune propriu, mergând pân  la g sirea de noi solu ii. 
Materialele din natur  şi cele reciclabile au devenit în mâinile elevilor minunate juc rii, cu pu in  
îndemânare, fantezie şi r bdare. 

Printre componentele acestui program au fost prezente şi activit ile de mişcare, reprezentate 
de dansul de societate şi de cel popular. De ce am ales dansul ca modalitate de stimulare a 
creativit ii elevilor?  Am considerat c  sunt destule motive pe care le voi aminti în continuare. 

Sunt de p rere c  dansul a ajutat la dezvoltarea inteligen ei kinestezice, a creat oportunit i 
pentru auto-exprimare mai coerent  şi o mai bun  comunicare în cazul constrângerilor impuse de 
mediul corpului, i-a înva at pe cei mici multe dintre valorile, abilit ile de creativitate, rezolvarea 
problemelor, asumarea riscurilor, realizarea unor judec i în lipsa unei norme şi mai mult 
dezvoltarea unor capacit i de gândire. Dansul a oferit o oportunitate pentru elevi de a recunoaşte c  
exist  mai multe solu ii la problemele întâmpinate. Prin stimularea tuturor sim urilor, dansul a mers 
dincolo de limbajul verbal în angajarea micilor dansatori şi a promovat dezvoltarea unor fiin e 
multisenzoriale. 

Activitatea de compunere de scurte texte a fost o alt  verig  a programului ,,Fantezie, 
zâmbet şi culoare!”.  



În ciclul primar se elaboreaz  mai multe tipuri de compuneri care se abordeaz  treptat, în 
func ie de nivelul exprim rii orale şi scrise a elevilor. 

Am folosit compuneri orale şi scrise, narative şi descriptive deopotriv  la clas , activitatea 
oral  precedând pe cea scris . Mult mai prezent  a fost  activitatea colectiv , astfel încât 
participarea întregii clase şi îndrumarea mea au fost asigurate în permanen  şi pe parcursul 
întregilor etape de desf şurare a lucr rii.  

Cele narative au fost mai uşor de realizat de c tre elevi. Ele s-au îmbinat în mod eficient cu 
povestirile, în care elevii au g sit modele din operele literare. În cele descriptive elevii au fost puşi 
s  descrie oral un obiect, un animal, un personaj etc. Ele s-au realizat  ini ial oral,apoi în scris, prin 
analogie cu altele pe care le-am oferit. 

Având în vedere nivelul de vârst  al clasei la care am aplicat acest program (clasa a II-a), 
elevii au alc tuit scurte compuneri cu material de sprijin, narative, atât orale cât şi scrise. Pentru a le 
stimula imagina ia creatoare şi în acelaşi timp, pentru a-i determina s  prezinte în propozi ii 
ordonate logic ceea ce gândesc am utilizat compunerile despre întâmpl ri imaginare. Printre titlurile 
specifice acestor lucr ri pot aminti: ,,C su a din p dure!, ,,Întâlnire cu un spiriduş”, ,, În ara 
furnicilor” etc. A fost necesar  o corelare a acestor lec ii cu cele de lectur   deoarece a stimulat  
mult fantezia şi imagina ia celor mici. 

Orele de matematic  au oferit şi ele destule momente în care creativitatea şcolarilor mici a 
fost dezvoltat . De aceea în acest program educativ am introdus rezolv ri şi compuneri de 
probleme. 

Activitatea gândirii s-a manifestat cu prec dere în rezolvarea şi compunerea de probleme. În 
scopul cultiv rii creatoare a elevilor, i-am înv at cum s  creeze ei înşişi diferite probleme. Puşi în 
situa ia de a compune probleme le-a fost dezvoltat  în mod nemijlocit şi independen a de a gândi. 

În cadrul acestor activit i, procesul creator a fost stimulat de întreb ri şi de executarea 
diferitelor sarcini de natur  s -i determine s -şi încerce puterile şi s  caute satisfac ia oferit  de 
învingerea dificult ilor ca de exemplu: ,,Pute i s  schimba i întrebarea problemei?”, ,,Ce trebuie s  
întreb?”, ,,A i putea s  compune i o problem  asem n toare cu cea pe care a i rezolvat-o?”, 
,,Formula i probleme folosindu-v  de exerci iul...!”, ,,Formula i câte o problem  pentru fiecare din 
imaginile!”. 

Tot în sprijinul dezvolt rii creativit ii şcolarului mic, în cadrul acestui program, am 
introdus şi jocul şi exerci iul creativ. Acestea au fost integrate strategiilor de înv are pe tot 
parcursul programului. Jocul prin natura sa, a stimulat activitatea elevilor, atenuând fizic şi psihic şi 
imprimându-i înv rii un caracter pl cut şi atractiv. 

Din practica şcolar , am constatat c  jocul creativ a oferit copiilor cadrul adecvat pentru o 
ac iune independent . O condi ie ce am respectat-o în aceast  activitate de stimulare a creativit ii 
prin joc şi exerci iu creativ a fost instaurarea unui climat favorabil, caracterizat printr-o tonalitate 
afectiv-pozitiv . Numai astfel şcolarii mici au putut s  caute noi conexiuni între date, s  asocieze, 
s -şi imagineze, s  g seasc  solu ii la probleme, s  abordeze variat problemele, s  redefineasc  
problemele în alte categorii decât acelea în care sunt definite, s  schimbe func iile obişnuite ale 
obiectelor, s  fac  presupuneri neb nuite, s  admit  şi s  perfec ioneze ideile altora, s  orienteze 
acele idei în direc ii noi.  

Aşadar nu trebuie s  uit m c  jocul devine în mâna celor chema i s  formeze spirite 
creatoare calea cea mai sigur  de explorare a realului şi imaginarului, devine lumea ideal  în care 
totul este posibil. 

Cele mai de pre  însuşiri ale copil riei sunt inventivitatea, fantezia, imagina ia, c ut rile 
pasionale, elanul spre o aventur  de cunoaştere. Stimularea creativit ii s-a realizat tocmai prin 
dezvoltarea curiozit ii lor, a sensibilit ii la probleme cu caracter euristic, încurajarea demersurilor 
imaginative, cultivarea bunei imagini de sine, stimularea încrederii de sine, dezvoltarea interesului 
pentru situa iile problematice, aceste ac iuni reg sindu-se în programul educativ experimental 
,,Fantezie, zâmbet şi culoare!”. 
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144. ,,ŞCOALA P RIN ILOR” –PROIECT DE SUCCES  
ÎN EDUCA IA DE TIP EUROPEAN 

 
Prof. Nechifor  Gabi 

Şcoala Gimnazial  Nr. 12 Botoşani 
 

Se poate afirma c  eficien a întregii activit i didactice este determinat , în mod substan ial , 
de rela iile pedagogice stabilite între profesori şi elevi, între elevi şi elevi, între elevi şi clasa de 
elevi, dar şi de rela iile între familie şi şcoal , între profesori şi p rin i, între elevi şi p rin i. Atât 
profesorii cât şi p rin ii au acelaşi interes  fa  de succesul copiilor şi de in şi sistemul de leg turi 
care s  le faciliteze reuşita. 
 Cercet rile întreprinse în rândul p rin ilor, profesorilor şi al elevilor asupra opiniilor şi 
ac iunilor lor legate de educa ie au oferit materiale pentru dezvoltarea modelului teoretic a ceea ce 
se numeşte “parteneriat şcoal -familie”.  Termenul de parteneriat este folosit  pentru a sublinia 
faptul c  şcolile şi familiile, la care se adaug  şi comunit ile împart responsabilit ile cu privire la 
educa ia copiilor. S  nu se cread  c  parteneriatele şcoal -familie “produc” elevi de succes. Mai 
degrab  activit ile de parteneriat care includ profesori, p rin i şi elevi angajeaz , mobilizeaz  şi 
motiveaz  elevii în aşa fel încât ei s  ob in  apoi succesul. Responsabilitatea pentru construirea 
unor strategii de parteneriat revine, în primul rând, oamenilor şcolii, de la care trebuie s  plece şi 
ini iativele în acest sens. 
 Parteneriatele educa ionale şcoal -familie nu se reduc la acele forme tradi ionale prin care 
şcoala colaboreaz  cu familia şi anume: şedin e cu p rin ii, vizite la domiciliul elevilor , 
coresponden a cu p rin ii, lectoratele pedagogice, vizitele p rin ilor la şcoal  etc. În contextul 
reform rii înv mântului românesc actual, parteneriatele educa ionale trebuie s  ofere solu ii reale 
la marile probleme cu care se confrunt  înv mântul, la realizarea c rora s  contribuie: întregul 
personal angajat în înv mânt, to i elevii din şcoal , p rin ii şi sus in torii legali ai elevilor, 
organiza ii guvernamentale şi nonguvernamentale, reprezentan ii cultelor religioase, agen i 
economici, structurile de tip sindical, autorit ile centrale şi locale. 
 Partenerul tradi ional al şcolii este familia. În alternativa educa ional  Step by Step rela ia 
şcoal -familie este puntea de leg tur  care asigur  succesul educa ional şi formarea personalit ii 
copilului şi datorit  faptului c  acesta îşi petrece la şcoal  8 ore din zi, lucru care impune 
permanenta informare a p rin ilor despre întrega evolu ie a copilului.  Pentru ca acest parteneriat s  
devin  eficient, adic  familia s  fie implicat , responsabilizat  în educa ia copiilor am folosit o 
gam  variat  de modalit i dintre care amintesc: 

 introducerea unor forme noi de activitate care s  contribuie la o mai temeinic  informare 
pedagogic  a p rin ilor cum ar fi elaborarea şi implementarea la nivelul şcolii a unor 
proiecte educa ionale: “Clubul elevilor, p rin ilor şi bunicilor”,  “Club – Arte şi 
Sentimente”,  “Diferi i, dar egali”; “Oameni s n toşi într-un mediu s n tos”, “Împreun  
pentru copiii noştri”, ,,Şcoala p rin ilor”. 

 proiectarea, desf şurarea şi diseminarea de studii tematice cu implicarea p rin ilor, activit i 
specifice alternativei educa ionale Step by Step; 

 identificarea împreun  cu p rin ii a nevoilor şi aştept rilor lor de la şcoal  prin aplicarea de 
chestionare, organizarea de mese rotunde pe aceast  tem , discu ii libere; 



 organizarea unor activit i extraşcolare diversificate în regim de parteneriat cum ar fi: 
serb ri şcolare, excursii, s rb torirea festiv  a unor evenimente speciale din via a şcolii şi a 
elevilor, organizarea unor activit i care s  vizeze p strarea şi perpetuarea tradi iilor locale; 

 implicarea p rin ilor în ac iuni de atragere a fondurilor în vederea îmbun t irii bazei 
materiale prin elaborarea comun  (şcoal -familie) a unor proiecte; 

 mijlocirea întâlnirilor p rin ilor cu personalul şcolii şi reprezentan ii altor institu ii 
comunitare prin organizarea unor activit i şcolare şi extraşcolare la care s  participe p rin i 
şi reprezentan i ai comunit ii locale. De exemplu:  organizarea “Zilei por ilor deschise” 
(activit i cultural-artistice, întreceri sportive, lec ii demonstrative, expozi ie cu lucr ri 
realizate de elevi), “Ziua şcolii” 

 participarea p rin ilor în luarea unor decizii care privesc via a şcolii cum ar fi: stabilirea 
CDS-urilor, problemele de disciplin  şi absenteism manifestate în rândul elevilor, elaborarea 
regulamentului intern al şcolii, stabilirea m surilor privind reducerea abandonului şcolar, 
cooptarea p rin ilor în comisia şcolii pentru disciplina: 

 oferirea unor oportunit i de a participa la experien ele educa ionale ale copiilor lor în şcoal  
sau  în afara şcolii: organizarea de lec ii demonstrative, concursuri şcolare, excursii, 
activit i culturale etc. 

 vizitele la domiciliu, Clubul p rin ilor, lectoratele, participarea la luarea unor decizii, 
programele de educa ie a p rin ilor, activit ile de înv are acas  etc. sunt unele din 
multiplele strategii care i-au angajat efectiv pe p rin i; 

 diseminarea “aspectelor pozitive” dinspre şcoal  c tre familie determin  interac iuni 
favorabile atât între p rin i şi elevi cât şi între p rin i şi profesori; 

 comunicarea personalizat  între şcoal  şi familie printr-un “jurnal” prin care p rin ii şi 
profesorii se informeaz  reciproc despre realiz rile şi comportamentul elevilor; 

 organizarea unor grupe de lucru: p rinte – profesor - elev pentru dezbaterea unor probleme 
legate de şcoal . 
Voi prezenta în continuare o schi  aunui proiect implementat în şcoala noastr , proiect 

intitulat ,,Şcoala p rin ilor”,  prin care am reuşit s  colaborez cu p rin ii în vederea form rii la 
copii a comportamentelor ecologice. 
Titlul proiectului: EDUCA IA ECOLOGIC -EDUCA IE PENTRU VIA  

 
ANALIZA DE NEVOI: 

Ne afl m într-un moment de r scruce  al istoriei P mântului, un moment în care umanitatea 
trebuie s  decid  viitorul s u. Pe m sur  ce lumea devine din ce în ce mai interdependent  şi fragil , 
viitorul ne poate rezerva atât mari pericole cât şi mari oportunit i. Pentru a progresa trebuie s  
recunoaştem c  în mijlocul diversit ii magnifice de culturi şi forme de via  suntem o singur  
familie uman  şi o singur  comunitate terestr  cu un destin comun.  
 Trebuie s  ne unim pentru a crea o societate global  durabil  bazat  pe respectul pentru 
natur , drepturi umane universale, justi ie economic  şi o cultur  a p cii. În acest scop este 
imperativ ca noi oamenii de pe p mânt s  declar m responsabilitatea noastr  unii fa  de al ii, fa  
de marea comunitate a fiin elor vii şi a genera iilor viitoare. 
 De ce trebuie pus accent pe educa ie de mediu? Pentru c  în prezent, mai mult de 5,3 
miliarde de oameni folosesc (abuzând deseori cu bun  ştiin  sau f r ) resursele naturale ale 
p mântului. În fiecare col  al lumii, oamenii taie p duri, extrag minerale şi surse de energie, 
erodând solul, poluând apa, creând deşeuri primejdioase şi producând o ruptur  a zonelor naturale 
într-un ritm f r  precedent în istoria vie ii pe p mânt. Deoarece cerin ele care decurg din 
suprapopulare şi dezvoltare cresc, devine tot mai greu pentru oameni s -şi satisfac  nevoile şi 
dorin ele. Şi devine de asemenea imposibil s  scape de consecin ele degrad rii serioase a mediului: 
dispari ia speciilor, extinderea deşertului, contaminarea cu pesticide, creşterea problemelor de 
s n tate, foametea, s r cia şi chiar pierderea de vie i umane.  
 Copiii ocup  un loc important în educa ia pentru mediu deoarece sunt gestionarii şi 
consumatorii de mâine ai resurselor.  În unele cazuri copiii îşi pot influen a p rin ii şi al i membri ai 



comunit ii. Noi, adul ii, putem avea un impact deosebit, de la creşterea conştientiz rii şi 
cunoaşterii pân  la formarea de atitudini şi proiecte active în numele educa iei ecologice. 

În definitiv, temeliile viitorului se zidesc în prezent. 
SCOP: 
Formarea şi dezvoltarea abilit ilor de implicare în ac iuni ecologice 
 
OBIECTIVE:  

 Conştientizarea pericolului la care este expus  omenirea din cauza polu rii mediului 
şi a exploat rii ira ionale a resurselor naturale 

 Dobândirea de deprinderi, comportamente şi no iuni cu specific ecologic 
 Determinarea celor din jur de a-şi însuşi  un comportament ecologic  
 Implicarea al turi de copii în ac iuni cu caracter ecologic  
 

 GRUP INT :  p rin ii elevilor din clasa pe care o coordonez 
 METODE UTILIZATE . 

 Expunerea, dezbaterea, masa rotund , conversa ia, chestionare, brainstorming, 
Metoda  P l riilor Gânditoare ,Tehnica Lotus(Floarea de nuf r), Starbursting 
(Explozia stelar ), Tehnica 6 /3 /5 

 
 RESURSE UMANE: 

 Formatori  -2 
 P rin i  -25 
 Copii(pentru activit ile practice) - 25 
 specialişti de la Direc ia Jude ean  pentru Protec ia Mediului -2 

 
 RESURSE MATERIALE : 

 filme, reportaje, imagini, foi albe A4, coli albe, markere,  flip-chart, r saduri, puie i, 
m nuşi, saci menajeri 

 
CON INUTURI PE MODULE: 

 
Nr. 
Crt. 

Modul Nr. total de 
ore 

1 Ce este ecologia? Necesitatea educa iei ecologice. Poluarea şi pericolele 
acesteia.Principalele surse de deşeuri 

5 

2 Consecin ele exploat rii ira ionale a resurselor naturale.Rolul p rin ilor în 
formarea comportamentelor ecologice la copii 

5 

3 Metode de prevenire şi combatere a distrugerii mediului(sol, aer, p duri, 
ape) 

5 

4 Activit i practice de ecologizare a mediului apropiat 5 
 
 Fiecare modul a fost dezvoltat în programa cursului de formare prin stabilirea 
obiectivelor specifice, a con inuturilor de baz  pe capitole/secven elor de preg tire teoretic  şi 
practic , a metodelor de formare, a mijloacelor de instruire, a materialelor de înv are şi a criteriilor 
de evaluare. 

Evaluarea  
- Se face pe întreg parcursul cursului, dup  fiecare modul 
- Metode – instrumente: chestionare, teste, fişe de lucru, observarea sistematic  a activit ilor 

Evaluarea final   
- Se va face printr-un chestionar final 
- O activitate practic  de ecologizare a unei zone apropiate 
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145. UTILIZAREA  INTERNETULUI 
ŞI A ÎNV RII ASISTATE  DE CALCULATOR LA  CLASELE  I- IV  

 
Profesor Dragomir Marioara – coala Gimnazial  F c eni, Ialomi a 

 
„Procesul înv rii are loc numai atunci când situa ia stimul îl influen eaz  pe cel care înva  

în aşa m sur  încât performan a acestuia se modific  între momentul de dinainte şi cel de dup  
trecerea prin situa ia respectiv .” (Traian Vr maş, 2004)  

Utilitatea calculatorului în procesul de înv mânt depinde de modul cum fiecare dintre noi 
g seşte resurse interne pentru a-şi defini profesionalismul şi responsabilitatea în termeni adecva i 
secolului XXI. 

Sunt numeroase modalit i  prin care calculatoarele pot fi utile în educa ie: 
      - aduc în mediul elevului  o serie de fenomene şi procese care altfel sunt inaccesibile;  
      - asigur  facilit i grafice care permit celui care înva  s  intuiasc  mai uşor anumite fenomene, 
sporind motiva ia şi interesul; 
      - pot propune  modele alternative ale unor situa ii, scurtând calea de în elegere a acestora; 
      - optimizeaz  procesul cunoaşterii  într-o lume aflat  ast zi, mai mult ca niciodat , sub imperiul 
asaltului informa ional.  

Pentru ca, într-adev r, calculatorul s  devin  eficient în activitatea didactic , este necesar ca 
fiecare înv tor  s  st pâneasc  tehnici specifice de utilizare a acestuia. 

Utilizarea calculatorului în procesul de înv mânt, nu numai c  presupune un alt mod de 
abordare, dar restructureaz  chiar predarea obişnuit .  
Dorin a elevilor de a fi cu un pas înaintea adul ilor trebuie anticipat  de educator şi transformat  
într-un avantaj al înv rii creative. 

Trebuie s  fim convinşi c  modernizarea înv mântului se poate înf ptui prin adoptarea de 
c tre dasc li a unei pozi ii novatoare, deschise, care s  permit  înnoirea neîncetat  a mijloacelor şi 
metodelor de înv are, încercând mereu un lucru firesc - acela de a fi oameni ai timpului nostru.   

Într-o societate  în care utilizarea tehnologiilor informatice şi comunica ionale reprezint  
caracteristica fundamental  a societ ii, acestea vor reprezenta şi elementul principal al impactului 
asupra educa iei, implicând interven ii în politicile educa ionale, atât la nivelul stabilirii finalit ilor, 
cât şi la cel al strategiilor, asigur rii resurselor, form rii specialiştilor. Pentru sistemele de 
înv mânt, momentul este cu adev rat important: ele trebuie s  r spund   clar la întreb rile „Ce 
înv m?” şi „Cum înv m?”, asumându-şi o mai mare responsabilitate pentru r spunsurile pe care 
le dau.  

Tehnologia informa iei şi comunica iei (TIC) este denumirea pentru un ansamblu de 
instrumente şi resurse tehnologice utilizate pentru a comunica şi pentru a crea, difuza, stoca şi 
gestiona informa ia destinat  procesului educativ. 

Impactul TIC asupra educa iei implic : 
     - stabilirea finalit ilor; 
     - stabilirea strategiilor; 
     - asigurarea resurselor; 
     - formarea specialiştilor.  



Tehnologii cu totul noi trebuie s  fie subordonate unei viziuni pedagogice.  
În urma cercet rilor efectuate în ultimii ani, nu mai r mâne nici o îndoial : televizorul, 

calculatorul şi internetul d uneaz  dezvolt rii creierului uman. O adev rat  re ea de riscuri îl 
înconjoar  pe utilizatorul de calculator şi Internet, unele conştiente, altele greu sesizabile. 

Riscurile de natur  medical : afec iuni ale vederii, afec iuni ale coloanei vertebrale, dureri 
cervicale şi lombare, senza ii cum ar fi cea de nisip în ochi, de gât în epenit, ame eli, dureri de cap. 

Alte riscuri: 
     - sc derea nivelului de inteligen  şi a performan elor intelectuale; 
     - apari ia problemelor de înv are şi aten ie; 
     - expunerea prin camera chat  în fa a unor utilizatori care pot avea inten ii dubioase; 
     - dependen a de jocuri; 
     - pierderea no iunii timpului.  

Copilul trebuie îndrumat cu blânde e spre site-uri care îi sunt de folos. Este indicat  
p rin ilor o bun  cunoaştere a copiilor lor, o comunicare continu  şi, dac  se poate, o colaborare 
fructuoas . 

Marea dorin  de a cunoaşte şi deschiderea de care dau dovad  copiii şi tinerii fa  de tot 
ceea ce este nou fac posibil  utilizarea calculatorului de c tre aceştia, chiar dac  nu au urmat cursuri 
de ini iere in acest domeniu. Elevii înva  uşor din experien a sau sub îndrumarea celor asemeni lor 
sau încercând s  descopere singuri performan ele calculatorului cu care lucreaz .  

A intrat deja în obişnuin a zilnic  utilizarea calculatorului pentru comunicare, informare, 
instruire.  
P rin ii doresc pentru copiii lor tot ceea ce este mai bun. Acolo unde famila dispune de posibilit i 
materiale existen a calculatorului şi conectarea la Internet este ceva normal. 

Este de la sine în eles faptul c  p rin ii au în eles importan a calculatorului în via a lor şi a 
copiilor lor. Nu rar se întâlnesc cazuri în care p rin ii cred c  accesul la calculator şi Internet al 
copiilor ar  conduce la o mai bun  cunoaştere a realit ii, care v d în capacitatea copiilor  de a 
utiliza instrumente TIC o posibilitate de afirmare. 

Dotarea  şcolilor cu instrumente TIC şi accesul la informa ie în mod dirijat, supravegheat de 
cadrele didactice diminueaz  riscurile la care sunt expuşi elevii. 

Introducerea calculatorului în activitatea de înv are are sens numai dac  aceasta m reşte 
calitatea înv rii, reduce timpul de înv are, precum şi costul şcolariz rii. Facilit ile de prelucrare 
automat  a datelor, de afişare a rezultatelor, de comand  automat  a unor mijloace audiovizuale fac 
posibil  ob inerea unui sistem complet de verificare a cunoştin elor.  

Se pot realiza astfel trei dintre direc iile principale ale moderniz rii înv mântului: con inut, 
metod , mijloace. Practic se realizeaz  individualizarea înv rii, creşte randamentul însuşirii 
conştiente a cunoştin elor prin aprecierea imediat  a r spunsurilor elevilor, oblig  la cunoaşterea 
integral  de c tre fiecare elev în parte a întregului material predat şi asigur  munca activ  şi 
progresiv  a elevilor. Auto-instruirea, înv area angajat  cap t  o pondere din ce în ce mai mare, 
cadrele didactice devenind ghizi, consilieri, chiar componen i ai unor echipe create special pentru a 
investiga o anumit  situa ie. În lec ii asistate de calculator sunt utilizate: 
- metode de informare, documentare, prelucrare şi stocare a informa iilor; 
-  metode şi tehnici de înv are; 
- metode şi tehnici de cercetare-investigare, experimentare şi dezvoltare a cunoaşterii:  tehnici de 
analiz , prelucrare, validare şi interpretare a datelor. 

Cadrul didactic trebuie s  decid : 
- când folosirea TIC este benefic  atingerii obiectivelor şi când este mai pu in eficient  sau chiar 
neadecvat ; 
- cum s  foloseasc  TIC: cu întreaga clas  sau cu un anumit grup de elevi; 
- cum s  organizeze elevii, perechile sau grupurile de elevi când aceştia lucreaz  cu resursele TIC 
pentru a se asigura c  fiecare elev va participa la activitate; 



- dac  utilizarea TIC permite:desf şurarea unor activit i bazate pe interactivitate, individualizarea 
înv rii, vizualizarea unor concepte abstracte, realizarea unor activit i de simulare, de cercetare şi 
prelucrare a informa iei. 

În înv are calculatorul preia func iuni din activitatea de instruire precum şi momente 
auxiliare din munca elevului. 

În secven e de munc  independent  intervine în modificarea ritmului de prezentare a temei 
în func ie de particularit ile elevilor, poate oferi subprograme diferen iate de sprijin sau corectare. 

În fixare, exersare, formare a deprinderilor folosirea calculatorului presupune elaborarea 
unor variante de programare  adaptabile atât ritmurilor de lucru ale elevilor cât şi procesului de 
înv are.  
Totuşi nici cel mai bun program nu poate înlocui în totalitate contactul personal sau îndrumarea  
unui cadru didactic. 
Evolu ia tehnologiei, a sistemului de comunica ii a dus treptat la dezvoltarea unor noi abord ri şi 
tehnici de înv are. 

Utilizarea Internetului şi a înv rii asistate de calculator contribuie la introducerea treptat  a 
mijloacelor moderne de comunicare în înv mânt.   
Conştientizându-se faptul c  un asemenea avantaj poate fi folosit în favoarea înv mântului s-a pus 
problema de a redefini un mediu pe care majoritatea elevilor îl cunosc deja şi în care se simt în 
largul lor, într-un spa iu de studiu, problem  complex  care cerea un r spuns multidisciplinar. 

În urm  cu câ iva ani lec iile se derulau pe computer f r  interven ia profesorului. În prezent 
se dezvolt  ideea de module de lec ii folosite de cadrul didactic  dup  propria strategie, lec ii 
flexibile, cu etape ce corespund tuturor obiectivelor, urm rind maxima eficien  a actului 
educa ional. 
Înv area ce pune accentul pe participarea elevilor reprezint  un tip de instruire  ce îi d  elevului un 
rol activ în procesul de înv are. 

Implementarea, în cât mai multe şcoli, prin programul SEI a laboratoarelor AEL reprezint  
avangarda schimb rii. Schimb rile merg mult mai departe şi ating nu numai un mod de a transmite 
informa ia ci şi rela ia dintre cadre didactice şi elevi.  Înv torul îşi schimb  competen ele dar 
implicit şi mentalitatea. În noul context el nu ofer  informa ia ci o mijloceşte, are o pozi ie 
complex  în care devine un termen al trinomului elev – educator - calculator. Rolul su nu se 
diminueaz  ci evolueaz  spre o alt  func ie. 

În unit ile şcolare problema este investi ia. Hardware-ul, instruirea, suportul tehnic pentru 
computere şi re ea, amenajarea spa iilor, software-ul sunt cele mai importante elemente de cost. 

Dar pentru ca, într-adev r, calculatorul s  devin  eficient în activitatea didactic , este 
necesar ca fiecare cadru didactic s  st pâneasc  tehnici specifice de utilizare a cestuia, integrate 
într-o concep ie didactic  modern . 
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146. CARTEA CLASEI NOASTRE 

 
prof. înv. primar Coman Malvina 

Şcoala Gimnazial ” I.P. Reteganul” Sîncel/ Alba 
 
În societatea informatizat , mesajul scris este la mare concuren  cu cel pe suport electronic. 

Copilul este obişnuit de mic cu desenele animate, cu monştrii spa iali şi r zboinici robotiza i, încât 
şi lui şi nou  ne va fi greu s -l facem s  accepte şi s  iubeasc  lectura. Va fi, cu siguran , greu, dar 
nu imposibil. 

A aflat de Mica siren , R uşca cea urât , Scufi a Roşie din desenele animate. Ele au spus pe 
ecran multe alte întâmpl ri care nu se petrecuser  în poveştile originale. Dac  ştim s -i atragem 
curiozitatea, calculatorul, televizorul… ne pot duce spre lectura c r ilor. Cititul poate oferi 
satisfac ii neb nuite şi lui şi nou  ca educatori.  Niciodat  de-a lungul timpului cititul nu a fost de 
mod  veche şi nici  nu va deveni demodat. Acesta va constitui temelia form rii personalit ii 
tân rului. Cartea bine aleas  şi serios citit  r mâne o condi ie esen ial  în efortul de însuşire a 
ştiin ei şi culturii. 

Înc  din primele sale zile de via , copilul modern este încadrat într-un mediu,  s -i zicem, 
electronic: radio-ul, televizorul, sisteme de proiec ie audio/video, calculatorul, telefonul mobil sau, 
mai nou, I-pod-ul şi, peste pu in timp, cine ştie mai ce; cu to ii vedem ca schimb rile în lumea 
electronicii sunt foarte rapide, devin tenta ii şi aşa-zise obiecte la mod . Toate sunt create special 
pentru ca ritmul alert al vie ii s  fie sus inut permanent de informa ie, de orice tip.  

Este adev rat c  informatizarea este o deschidere nou  spre lume, dar nu trebuie s  uit m c  
fascinanta şi miraculoasa carte are un rol determinant în formarea şi şlefuirea personalit ii 
copilului, mai ales în clasele primare. Copil ria este una dintre cele mai frumoase şi speciale 
perioade din via a unui om, dar şi cea mai important  în formarea lui ca cititor. Este etapa în care 
elevii din clasele mici pot fi cuceri i de îndeletnicirea nobil  a cititului formându-li -se cea mai 
pl cut  dependen  - dependen a de carte - şi care va r mâne una dintre cele mai profitabile de-a 
lungul vie ii. 

Calculatorul şi internetul ofer  şi cititorilor posibilitatea unei lecturi. Nu g seşti o carte în 
bibliotec ? Ea se afl  undeva pe un site. O po i citi în original chiar, dar… dac  ar fi s  alegem între 
ecran şi carte, ştim cu to ii:  vom alege cartea!  

Mi -am imaginat proiectul ca pe o poveste fascinant  care te duce în lumea  de basm a 
c r ilor, dar şi în lumea celor care creeaz  c r i. De-a lungul timpului, „drumul c r ii” a suferit 
modific ri, ast zi majoritatea având o grafic  excelent , cu imagini foarte sugestive. Cartea ajut  pe 
oricine s  în eleag  frumuse ea vie ii, este izvor de cunoaştere şi în elepciune, este un prieten 
apropiat sufletului nostru, cartea informeaz  şi formeaz , cartea va trebui s  fie un prieten drag toat  
via a. Cartea lumineaz  mintea şi sufletul oamenilor şi de aceea voi cultiva copiilor dragostea şi 
dorin a de carte. 

La clasa a III-a, la  limba român , elevii înva  cum apare o carte, înva  în mod teoretic care 
este ,,drumul c r ii”. Am propus elevilor s  realiz m şi noi o carte a clasei şi împreun  cu ei am ales 
urm toarele capitole: 
- În lumea poveştilor; 
- Anotimpurile; 
- Planeta albastr  plânge!; 
- S n tatea, bunul cel mai de pre !  

În final, cartea a fost legat , iar elevii au realizat o copert  reprezentând un soare, pe fiecare 
raz  scriindu-şi numele. Au fost încânta i de ceea ce au realizat, iar cel mai important lucru a fost c  
au în eles c  o carte trebuie pre uit  pentru c  realizarea ei presupune mult  munc . Pentru alegerea 
titlului am instalat în clas  cutia intitulat , „Vreau s  port un nume!”, în care elevii au introdus 
bile ele cu titluri pentru cartea lor. Au ales ,,Pic turi de soare”, motivând alegerea astfel : ,,Pentru c  



fiecare am contribuit ,,un pic” la realizarea c r ii, iar lucrând ne-am sim it veseli şi zâmbitori ca 
soarele.” ( p rerea unui elev). 

Înainte ca elevii s  realizeze pe grupe materialele din carte, am abordat transdisciplinar câte 
o zi de lucru, tema zilei fiind chiar titlul capitolului c r ii. 

,,În lumea poveştilor “ – La” Clubul de lectur ” elevii au r spuns la ghicitori, r spunsul 
reprezentându-l un personaj de poveste. Elevii au numit apoi povestea şi autorul. Fiecare personaj 
descoperit a propus elevilor câte o sarcin  de lucru. 

La matematic , elevii au fost ruga i de pitici s  rezolve exerci ii şi probleme propuse de 
mama vitreg , pentru a o salva pe Alb  ca Z pada. Elevii au rezolvat exerci iile de pe felinare, au 
aflat câte ciuperci au adunat piticii, iar problemele dificile, dar frumoase, mama vitreg  ,, le-a trimis 
“ scrise pe cordon, piapt n şi m r otr vit (şabloane). 

La educa ie civic , copiii au descoperit drepturile copilului care i-au fost înc lcate Albei ca 
Z pada, iar la muzic  şi mişcare au ascultat o caset  cu cântece despre poveşti şi au înv at cântecul 
,,Alb  ca Z pada”. 

Dup  aceast  zi de lucru elevii au fost împ r i i în cinci grupe, a câte cinci elevi 
fiecare: 

Grupa I – Micii scriitori  
Activit i propuse: 
- Realizarea unor caracteriz ri în diamant a personajelor din poveşti; 
- ,,Ce s-ar fi întâmplat dac … “ – schimbarea ac iunii din poveste, astfel încât iezii s  

nu fie mânca i de lup, bunica s  nu ajung  în burta lupului, etc…; 
- Culegerea unor ghicitori despre poveşti; 
- ,, Hai s  facem o poveste “ – scrierea unor poveşti imaginate. 

Grupa a II-a – Prietenii lui Mateexplo 
Activit i propuse: 
- Crearea unor exerci ii şi probleme con inând date referitoare la poveşti; 
- Realizarea unor desene reprezentând scene din poveşti, utilizând linii frânte, curbe, 
figuri geometrice, corpuri geometrice; 

Grupa a III-a – Cercetaşii  
Activit i propuse: 
- ,, Descoperi i ce anotimpuri sunt prezentate în poveşti”; 

- Ce fenomene ale naturii sunt prezentate în poveşti?; 
- Informa iile descoperite sunt grupate în carte la rubrica ,, Ştia i c …”. 

Grupa a IV-a – Mâini îndemânatice  
Activit i propuse: 

- Realizarea unor desene pe tema dat ; 
- Realizarea unor diplome pentru premierea celor mai bune lucr ri ( sub form  de 

ciupercu e, br du i etc… ); 

- lucr rile au fost fotografiate, şi introduse în carte. 
Grupa a V-a – Artiştii  

Activit i propuse: 
- Preg tirea unor cântece despre personajele din poveste (textele cântecelor vor fi 
scrise în carte); 
- Alegerea mişc rilor scenice potrivite unui anumit rol; 
- Dramatiz ri. 

Înainte de activitatea de evaluare a proiectului, grupa a V-a a prezentat colegilor un mini-
program artistic cu titlul ,, Popas în lumea poveştilor “, imagini fotografiate din acest program fiind 
inserate în carte. 

Pentru tema ,, Anotimpurile “ am organizat activitatea astfel: în prima or , la limba român , 
elevii au citit utilizând lectura predictiv  textul ,,Cearta fiicelor anului”, în care anotimpurile 
c l toresc prin lume pentru a afla cine merit  s  domneasc  permanent şi cine are dreptul s  fie 



prezentat  în cartea copiilor. Dup  fiecare fragment sau f cut predic ii. În final, dup  popasuri la 
în elep i judec tori, în eleg c  fiecare e important . 

Dac  fiecare este important , atunci la ora de matematic , elevii împ r i i în patru grupe, au 
realizat câte un puzzle matematic. Fiecare grup  a primit câte o fiş  cu rezultate şi un plic cu piesele 
pentru puzzle. Am propus spre rezolvare exerci ii în care se aplic  ordinea opera iilor, exerci ii de 
aflare a termenului necunoscut, probleme, compuneri de probleme. Elevii au rezolvat exerci iul 
num rul 1, au luat piesa cu acelaşi num r şi rezolvând au aflat unde trebuie s  o lipeasc . Exerci iile 
şi rezultatele au fost identice, dar în final grupele au ob inut fiecare câte un peisaj specific unui 
anotimp. 

La ora de ştiin e, elevii au prezentat caracteristicile fiec rui anotimp, au consultat calendarul 
naturii, au aflat cum apar anotimpurile şi dac  animalele şi plantele simt anotimpurile. Ziua de lucru 
s-a încheiat cu ora de abilit i practice în care elevii au realizat coroni e pentru fiecare anotimp. 

De aceast  dat , pentru cartea clasei elevii au lucrat în grupele formate în ziua respectiv  (s-
a avut în vedere ca fiecare grup  nou format  s  cuprind  elevi din toate grupele anterioare). Prin 
tragere la sor i s-a hot rât ce anotimp va prezenta în carte fiecare grup , apoi fiecare şi-a ales un 
nume specific, reprezentând o floare ( prim vara – grupa ,,Ghioceii”, vara – grupa ,,Macii”, toamna 
– grupa ,,Crizantemele”, iarna – grupa ,, Cr ciuni ele” ). 

Elevii au scris compuneri dup  un şir de întreb ri, au selectat expresii frumoase pentru 
fiecare anotimp, desene, colaje, etc…. 

Fiecare grup  a avut libertatea de a lucra pentru carte cum doreşte, doar dimensiunile au fost 
stabilite de la început. Unii au l sat lucr rile scrise de mân , al ii au tehnoredactat, desenele au fost 
fie scanate, fie l sate în original. Fiecare grup  şi-a prezentat lucr rile în cadru festiv, având ca 
invita i p rin ii. S-au recitat poezii, s-au cântat cântece despre anotimpuri, iar fiecare grup  a 
preg tit câte un moment artistic reprezentând un obicei tradi ional, specific anotimpului prezentat. 

În mod asem n tor am lucrat la celelalte capitole ale c r ii. Elevii au fost ferici i c  fiecare 
şi-a adus într-un fel contribu ia, devenind astfel un ,,mic autor”. Au fost atât de mândri de realizarea 
lor încât la sfârşitul anului s-a organizat o adev rat  ,, lansare”, la care au participat conducerea 
şcolii, p rin ii elevilor, colegii elevilor, din clasele paralele. 

Pentru ca totul s  se termine cu bine elevii au prezentat un moment artistic ,,Oare ce voi fi 
?”, în care au ar tat ce îşi doresc s  devin  când vor fi mari. Ac iunea a fost un succes şi am propus 
elevilor ca în anul urm tor s  scriem o nou  carte în care primul capitol s  se numeasc  ,,Oare ce 
voi fi ?”. Cartea este în lucru înc  şi cuprinde şi alte capitole: „Eu şi colegii mei”, „Cea mai 
frumoas  lec ie”, „Cea mai mare bucurie”, „Cea mai frumoas  serbare”, „Metaforele… 
catalogului”, „Cea mai interesant  excursie”, „Ce-am înv at de la doamna înv toare”, 
„Amprente”, „Vise pentru viitor”, „Vacan a”. Este intitulat , „R mas bun!” şi corespunz tor 
paginilor scrise, cartea cuprinde – intercalat - pagini color cu imagini reprezentând aspecte din: 
lec ii, serb ri, expozi ii, excursii, activit i ecologice, colaj de diplome ob inute la concursuri, alte 
activit i extracurriculare şi extraşcolare, inclusiv copertele desenate de elevi. Ea se scrie zi de zi! 

„Veni i s  v  împ rt şim din tainele secretului nostru! Cartea nu face zgomot, 
în schimb ne îndeamn  în cântec tainic s  o r sfoim, s  o deschidem. Uneori ne 
tulbur  cu gândurile ei, dar garantat va scoate din noi tot ceea ce ne reprezint . În 

momentele grele va fi ca un as al vie ii ce ne va scoate din impas şi ne va ghida prin 
labirintul necunoscutului. Cartea nu ne va plictisi niciodat  şi nici nu ne va sâcâi, de 

aceea dialogul cu ea va fi ca şi cu un înv at ce ne va oferi daruri pe care le putem 
deschide iar şi iar…Singura  nemul umire a c r ilor e c  se simt tr date şi uitate. Ne vor recompensa 
cu ce au ele mai bun dac  le vom r mâne fideli şi iubitori. S  le urm m cu încredere sfaturile date, 
cu siguran  nu sunt contraindica ii şi nu au efecte adverse, dar ne putem lua o m sur  de precau ie: 
creeaz  dependen , şi dintr-odat  mintea noastr  va deveni un adev rat laborator de idei.” – a fost 
îndemnul copiilor c tre colegii lor.           

Entuziasmul cu care au primit propunerea de a „scrie” o nou  carte a dovedit c  astfel de 
activit i sunt în egal  m sur  utile şi pl cute, fac ca înv area s  devin  o pl cere, îl înva  pe elev 
s  caute informa ii şi s  le selecteze pe cele utile, contribuie la înt rirea spiritului de echip , 



stimuleaz  aptitudinile creatoare ale elevilor, voca ia şi talentul acestora, încurajând competi ia, 
asumarea de responsabilit i, comunicarea, abord rile bazate pe ini iativ  şi imagina ie, dându-le 
tuturor sentimentul muncii împlinite. 
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147. ASIGURAREA  CALIT II  ÎN  ÎNV MÂNT,  UN  DRUM  SIGUR    
SPRE  SUCCESUL  COLAR 

 
prof. înv. primar-   Maimu  Elena-Simona 

Şcoala Gimnazial  Nr.1- Motru 
 

   Succesul colar este un subiect aflat întotdeauna în aten ia cadrelor didactice i dobândit 
îndelung. El este îns  nu doar un indicator al reu itei actului didactic, ci i o aspira ie a p rin ilor i 
elevilor, situându-se între realitate i ideal. A a cum succesul colar reprezint  un obiectiv al mai 
multor p r i implicate în procesul de predare-înv are, tot astfel factorii care contribuie la realizarea 
acestui obiectiv sau îi influen eaz  ponderea într-o oarecare m sur  sunt de mai multe provenien e. 
Fiind un proces complex, înv mântul necesit  abord ri specifice din acest punct de vedere, al 
asigur rii calit ii, fiecare compartiment, institu ie sau sistem având propria politic  de asigurare a 
calit ii. 

    Calitatea este un termen atât relativ, cât i abstract, c ruia fiecare dintre noi îi atribuie o 
interpretare diferit . Cele mai uzuale defini ii folosite ast zi sunt: „Modul în care toate propriet ile 
unui produs, proces sau serviciu sunt conforme cu cerin ele stabilite pentru el, cu cele necesare 
aplica iei pentru care a fost proiectat”, „Abilitatea de a îndeplini toate a tept rile cump r torului de 
bunuri i servicii”. Gradual, am ajuns la concluzia c  nu exist  grade de calitate, exist  un concept 
al calit ii i unul al noncalit ii, f r  alte definiri intermediare. Oricum, calitatea nu este niciodat  
accidental , ea este întotdeauna rezultatul unui efort inteligent.Realizarea calit ii unui proces sau 
serviciu presupune existen a unui complex organiza ional focalizat pe îndeplinirea cerin elor 
stabilite pentru acel proces sau serviciu. Acest lucru este cu atât mai important cu cât este vorba 
despre procesul educa ional, care, trebuie s  recunoa tem, este un proces de importan  vital  în 
via a fiec rei genera ii, un proces care formeaz  caractere, personalit i i care modeleaz  
societatea. 
             Pentru asigurarea calit ii proceselor care se desf oar  într-o institu ie de înv mânt 
preuniversitar este necesar  existen a unei structuri minimale la nivel de unitate, constând într-un 
Consiliu (comisie) al calit ii, din care s  fac  parte atât managementul colii, cât i toate cadrele 
didactice care contribuie la desf urarea activit ilor educative din unitate. Acest consiliu ar trebui 
s  aib  prerogative extinse la nivelul: stabilirii programelor de înv mânt ce vor fi utilizate în 
coal ; al manualelor ce vor fi studiate la clas , la toate disciplinele; stabilirii standardelor de 

evaluare atât pentru cadrele didactice, cât mai ales pentru elevi; identific rii, analizei, deciziei i 
rezolv rii oric rei probleme care apare în coal  înainte de a atinge faza de conflict; identific rii 
c ilor de urmat, a metodelor i tehnicilor ce vor fi folosite pentru îmbun t irea continu  a calit ii 
procesului educativ; evalu rii programelor de dezvoltare pe termen mediu i lung etc. Pentru 
realizarea tuturor sarcinilor ce revin acestui „consiliu”, în mod operativ, este necesar  înfiin area 
cercurilor de calitate la nivelul fiec rei clase, care s  ac ioneze ca organ operativ la nivelul colii. 



        Introducerea acestor concepte care s  duc , în final, la realizarea unei calit i controlabile, 
m surabile i repetitive a procesului educativ presupune reanalizarea i punerea pe alte baze a 
întregului sistem de organizare intern  a unit ii de înv mânt. Acest element este extrem de 
important deoarece activitatea desf urat  pe parcursul unui an trebuie s  fac  obiectul unei analize 
interne realizate la sfâr itul unui an de înv mânt, analiz  care s  ofere elementele necesare atât 
pentru evaluarea activitii desf urate, cât i pentru îmbun t irea continu  a proceselor intrinseci 
activit ii educative la nivelul colii. Un element extrem de important pentru realizarea cu succes a 
activit ilor ce vor duce la calitate este procesul comunica ional. Aceast  comunicare trebuie s  se 
realizeze pe orizontal , deoarece, în realizarea calit ii, to i actorii concuren i sunt egali. Trebuie s  
men ion m i faptul c  ar exista i aici actori care s  ghideze, consilieze sau s  modereze toate 
ac iunile. Ace tia vor fi cei care au experien în problemele de calitate, experien  rezultat  din 
studiu, implementare i evaluare a unor procese, i, de cele mai multe ori, ace tia nu fac parte din 
colectivul colii, ci sunt persoane din afara sistemului de înv mânt, 

        Procesul de perfec ionare trebuie s  aib  loc permanent i s  se desf oare la toate 
nivelurile, f r  obstacole, întoarceri sau orice fel de constrângeri. Pentru reu ita activit ilor nu 
trebuie uitat  munca cu elevii. elurile i misiunea unit ii de înv mânt nu pot fi realizate f r  
con tientizarea relativ la calitate a acestora i antrenarea lor în toate ac iunile pe care le presupune 
întregul proces. Con tiin a pentru calitate va avea la nivelul elevilor atât o influen  imediat , prin 
cre terea performan elor colare, cât i pe termen lung, prin formarea unor caractere i personalit i 
care s  perceap  calitatea ca un proces con tient, permanent, natural i intrinsec personalit ii 
fiec ruia. În tot acest proces trebuie avut în vedere faptul c  nimic nu este neînsemnat i lipsit de 
importan . De aceea, de modul de organizare, analiz , conducere, implementare, control i 
feedback depinde succesul oric rei încerc ri de a atinge calitatea în procesul educativ. În concluzie, 
în termeni simpli, calitatea procesului educativ poate fi caracterizat  prin r spunsul pe care fiecare îl 
poate da efectiv la cerin e de genul: spune ceea ce faci; f  ceea ce spui; dovede te ceea ce ai f cut; 
descrie sistemul t u de calitate; f  acest sistem s  func ioneze; analizeaz ; optimizeaz ; 
implementeaz ; controleaz ; corecteaz  elementele sistemului; certific  sistemul. 
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148. CREATIVITATE ŞI INOVA IE ÎN ACTIVITATEA ŞCOLAR  
 

Prof.înv.primar Tiuc  Mariana 
Şc.Gim.”N.B lcescu”/Dr g şani/Vâlcea 

 
          Ce este creativitatea? Termenul creativitate provine de la latinescul creare şi înseamn  „a 
z misli”, „a f uri”, a naşte”. Creativitatea a constituit şi constituie condi ia sine qua non a 

progresului cunoaşterii, a transform rii lumii. De aceea, 
fenomenul crea iei i-a fost omului o permanent  
preocupare din cele mai vechi timpuri. 
          Cretivitatea este una dintre fa etele autorealiz rii 
dup  cum o descrie Maslow într-un eseu scris în 1968. 
Cei mai mul i consider  c  procesul de crea ie se 
asociaz  cu, exclusiv, cu ob inerea a ceva nou şi util. 
          Creativitatea este un proces mental şi social care 
implic  generarea unor idei sau concepte noi, sau noi 
asocieri ale min ii cretive între idei sau concepte 
existente. 



          Creativitatea este  un concept multidimensional şi se poate manifesta în multe domenii. 
Identificarea şi cuantificarea naturii creativit ii constituie obiective dificile. Mul i oameni asociaz  
creativitatea în special cu artele: muzica, teatrul, dansul, literatura etc. Care sunt denumite „ arte 
creative”. Creativitatea nu este proprie numai pentru arte , ci este la fel de fundamental  pentru 
progresele din ştiin e, din matematic , tehnologie, politic , afaceri şi în toate domeniile vie ii 
cotidiene.  
           Conform Dic ionarului enciclopedic ( 1993 ) creativitatea este o tr s tur  a personalitp ii 
umane, constând în capacitatea de a realiza ceva nou, original. Enciclopedia Britannica prezint  o 
defini ie concentrat  pe obiectivele activit ii creative; abilitatea de a face, de a produce ceva nou, 
fie o nou  solu ie la o problem , fie o nou  metod  sau un dispozitiv nou un nou obiect artistic ori o 
nou  form  artistic . 
          Înv area creativ , în cadrul lec iilor de limb  şi 
literatur  român , reprezint  acea form  a înv rii, 
care are ca scop final realizarea unor comportamente 
individuale şi colective, orientate spre c utarea, aflarea 
şi aplicarea noului. 
          Elevii înva  s  fie cretivi prin intermediul 
jocurilor de cuvinte pe care le putem organiza prin 
concursuri, cum ar fi crearea unor propozi ii în care 
toate cuvintele s  înceap  cu aceeaşi liter ; g sirea cât 
mai multor cuvinte care încep cu o anumit  liter  sau 
care s  aib  un anumit num r de litere etc. 
          Exerci iile lexicale contribuie la dezvoltarea vocabularului, la dezvoltarea capacit ii de a 
gândi şi de a se exprima. Formarea unui limbaj care s  fie expresia unei gândiri logice şi ordonate 
poate fi un instrument de lucru extrem de eficace în formarea capacit ilor creative. 
          Este bine s  promov m atât limbajul, cât şi stimularea creativ . Activit ile creative 

reprezint  multe abilit i înv ate anterior. Important  
este componenta imaginativ . 
          Primii paşi spre creativitate sunt f cu i atunci 
când îndemn m un copil s  miroase o floare, s  
deseneze un pom în toate am nuntele sale, s  mângâie 
blana unei pisici. 
          Copilul trebuie s  fie îndemnat s -şi foloseasc  
ochii, nu numai pentru a vedea, dar şi pentru a privi; 
urechile nu numai pentru a auzi, dar şi pentru a asculta 
cu aten ie; mâinile, nu numai pentru a apuca obiectele 
ci şi pentru a pip i şi sim i. 
          Trebuie s  încuraj m inova ia, curajul de a 

schimba ceva, ideile noi, încrederea în for ele proprii, ideea de a nu impune limite. 
 

BIBLIOGRAFIE: 
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149. RELA IONAREA I COMUNICAREA DIDACTIC  
 

Profesor Buduru  Maria Claudia, C.J.R.A.E. Boto ani 
 

Este absolut cert faptul c  succesele unui elev depind în mare m sur  de poten ialul s u 
educativ, de particularit ile psihofiziologice, de complexitatea materialului instructiv. Îns , o 
aten ie deosebit  trebuie s  li se acorde atât acestor factori, cât i unui alt factor, nu mai pu in 

http://www.asocia?ia--profesorilor.ro/despre-creativitate


important, cum este procesul de comunicare în situa ia didactic . Ca urmare, un rol important în 
edificarea unui climat educa ional adecvat revine profesorului, care trebuie s  stimuleze poten ialul 
creativ al elevilor în procesul instruirii. În activitatea de predare-înv aredin clas , profesorul 
exercit  influen e sociale specifice- de natur  educa ional - asupra elevilor, îndeosebi prin procesul 
de comunicare. Nu exist  act de înv are a elevului în care s  nu fie implicat  comunicarea. 
Comunicarea didactic  (educa ional  sau pedagogic ) este cea care mijloceşte realizarea 
fenomenului educa ional în ansamblul s u, respectiv procesul de predare/asimilare a cunoştin elor 
în cadrul institu ionalizat al unei institu ii de înv mânt şi între parteneri cu statusuri şi roluri 
definite: cadru didactic–elev. Prin comunicarea didactic  se urm resc câteva obiective, a c ror 
finalitate o reprezint  realizarea eficient  a înv rii, de aici rezultând caracteristica formativ  a 
comunic rii didactice, profesorul exercitându-şi influen a simultan asupra con inuturilor şi a 
elevului. În comunicarea didactic , profesorul trebuie s  fie precis şi expresiv, clar în exprimare şi 
concis, facilitând atât transferul, cât şi în elegerea mesajului transmis. 
De i procesul de comunicare didactic  constituie modalitatea fundamental  a activit ii de predare-
înv are a unor con inuturi specifice divers codificate, rela ia profesor-elev are o mare valoare 
adaptativ-formativ . Atât pentru educarea prezent , cât i pentru formarea elevului, comunicarea 
didactic  are un rol deosebit, este nucleul practic i pragmatic al comunic rii educa ionale, 
constituind esen a îns i i vehiculul secven elor procesului de înv mânt, derulat sub form  de 
lec ii.Comunicarea didactic  presupune o perpetu  interac iune între profesor i elevi, indiferent 
dac  este vorba de predare, înv are, evaluare con inând un mare poten ial educativ care se traduce 
în transmiterea de cunoştin e, în autoreglarea activit ii intelectuale. Între comunicare şi educa ie 
exist  un strâns raport de interdependen  . 

Cercet rile arat  c  atunci când contextul rela ional din clas  este deschis comunic rilor 
interpersonale, schimburilor cu mediul sociocultural, se creeaz  un climat educa ional propice 
activit ii didactice. Ca rezultat, climatul psihosocial pozitiv m re te productivitatea i coeziunea 
grupului, are efecte tonice i stimulative asupra agen ilor educa ionali, favorizeaz  formarea 
tr s turilor pozitive de caracter, în general, formarea personalit ii tinerilor, iar în lipsa procesului 
de comunicare climatul educa ional este unul negativ, reprezentând o surs  de perturb ri i 
disfunc ii atât la nivelul indivizilor, cât i al grupului. 

Este evident  importan a comunic rii didactice pentru dezvoltarea unui climat educa ional 
eficient i deschis. Ea direc ioneaz  activitatea cadrelor didactice prin stimularea capacit ii acestora 
de a construi proiecte pedagogice viabile în sens curricular, de a elabora mesaje educa ionale, de a 
stimula perfec ionarea continu  a ac iunii didactice. 
Comunicarea educa ional  sau pedagogic  este cea care mijloceşte fenomenul educa ional în 
ansamblul s u, indiferent de con inuturile, nivelurile, formele sau partenerii implica i. Comunicarea 
didactic  este baza procesului de predare-înv are a cuno tin elor în cadru institu ionalizat al şcolii 
şi între parteneri cu roluri determinate: profesor, elevi. 
În şcoal  se formeaz  viitorul cet ean, iar ceea ce dobândeşte, vede şi înva  copilul în anii de 
şcoal  îi va r mâne întip rit în minte toat  via a. Astfel, prima cheie pus  în discu ie în leg tura 
dintre elev şi educator este comunicarea. A fi profesor înseamn  nu doar a dispune de cunoştin e 
ştiin ifice despecialitate, ci a avea şi capacitatea de a le transpune didactic.Este important ca în 
comunicarea cu elevul, profesorul s  respecte câteva condi ii:s  utilizeze un limbaj accesibil 
elevilor, s  transmit  mesaje clare, care s  nu poat  fi interpretate, s  manifeste încredere vizavi de 
elev, în m sura posibilit ilor s  comunice cu to i elevii acordându-le aten ie, s  antreneze, s  
stimuleze elevul în a-şi exprima opiniile, indiferent c  sunt sau nu corecte şi cel mai important, s  
ob in  feed-back. Prin comunicarea verbal /nonverbal , putem dezvolta un climat afectiv, în care 
rolul este nu doar al comportamentului profesorului, ci i al conlucr rii lui cu elevii i se realizeaz  
cu contribu ia ambelor p r i. De aceea, profesorul trebuie s  sesizeze i s  încurajeze orice 
ini iativ , oricât de timid  a elevilor de a se apropia de el. Elevului îi este fric  s  nu gre easc  i 
mai ales s  nu fie gre it în eles, dar el dore te din toateputerile s - i deschid  sufletul în fa a 
profesorului. Tonul afectiv pe care profesorul îl imprim  rela iilor sale cu elevii i pe care îl induce 



în rela iile dintre elevi, genereaz  climatul afectiv favorabil sau nefavorabil bunei desf ur ri a 
activit ii. 

În rela ia de comunicare, profesorul trebuie s - i asume rolul de o asemenea manier , încât 
elevul s  simt  c  se dore te întâlnirea cu el ca persoan  i ca partener de dialog. Situa ia care poate 
favoriza cel mai bine exprimarea elevului este aceea în care el nu se simte nici judecat, nici 
interpretat, nici manipulat prin întreb ri. Este o situa ie în care elevul se simte ascultat, astfel 
mesajul profesorului are o valoare specific  pentru to i elevii, dar i rezonan e particulare pentru 
fiecare dintre ei. 
Profesorul trebuie s  ştie s  asculte. Elevul conştientizeaz  dac  partenerul lui de comunicare doar 
pare c -l ascult  şi atunci refuz  s  mai comunice. În rela ia de comunicare, profesorul trebuie s  
creeze o situa ie favorabil  exprim rii elevului care s  nu se simt  judecat sau  manipulat prin 
întreb ri. A şti s  ascul i este o ştiin . Din ce în ce mai mult observ m în rela iile cu ceilal i c  
foarte pu ini oameni ştiu s  asculte. Chiar dac  dau aceast  impresie, tot limbajul trupului lor atest  
c  de fapt informa ia nu ajunge la ei.Absen a comunic rii rezult  şi din absen a ascult rii reale a 
interlocutorului. 
În comunicarea didactic  trebuie s  fim concişi, precişi şi expresivi,în acelaşi timp pentru a facilita 
transferul, dar şi în elegerea mesajului transmis. Toate informa iile pe care le transmitem trebuie 
adaptate scopuluişi obiectivelor didactice, precum şi nivelului intelectual al cursan ilor. 
În comunicarea dintre profesor şi elev o importan  deosebit  îl are limbajul trupului,comunicarea 
nonverbal , care trebuie s  fie în concordan  cu mesajele verbale.Ştim c  din informa iile 
transmise 38% sunt paraverbale iar  55% sunt nonverbale. 
Când ceea ce spunem nu este în concordan  cu ceea ce facem, elevul va crede ceea ce vede, adic  
semnalele nonverbale ale corpului nostru. Contactul vizual este deosebit de important. Este esen ial 
s  privim elevul în timp ce acesta comunic  cu noi. Astfel, va vedea c -l ascult m. 

Prin comunicarea didactic  se realizeaz  interac iunea profesor – elev şi o serie de rela ii 
care influen eaz  procesul de predare: rela ii de schimb informa ional, de influen are reciproc , de 
cooperare, simpatetice fa  de emi torul mesajului didactic. 

O comunicarea eficient  trebuie s  întruneasc  anumite condi ii : 
- con inutul relevant al mesajelor, informa ie actual , bine structurat  şi organizat , selectat  
potrivit particularit ilor clasei şi în timpul afectat momentelor lec iei; argumentare logic , exemple 
riguros selec ionate, limbaj corect şi riguros, nivelul de conceptualizare adecvat elevilor; 
- modul de prezentare: coeren  logic , strategie de abordare variat , adecvat  con inutului şi 
scopului, alternarea strategiilor (inductiv , deductiv , analogic ), implicare afectiv  prin exprimarea 
interesului, pasiunii, convingerea copiilor de autoritatea şi competen a profesorului; 
- stilul stimulator, incitant, antrenant, atr g tor al exprim rii verbale, pentru a crea o ambian  
favorabil  comunic rii; 
- concordan  între exprimarea verbalizat  i limbajul trupului; 
- empatie pentru a putea imprima circula iei informa ionale sensul dorit; 
- tact în comunicare pentru a putea preveni distorsiunile: mod politicos de adresare, incitant, 
stimulator, pentru a putea capta aten ia copiilor şi bun voin a lor de a asculta şi de a participa activ 
la comunicare.  
În actul comunic rii, receptorul – elev îşi valorific  cunoştin ele, priceperile şi deprinderile, le 
consolideaz  în func ie de relevan a informa iei primite. Faptul c  informa ia primit  aduce ceva 
nou pentru elev îl determin  s -şi concentreze aten ia, s  se implice cu toate capacit ile 
intelectuale, afective, volitive si atitudinale pentru a recep iona corect mesajul, a-l în elege şi a-l 
interpreta corect. Dorin a lui de a afla ceva nou îl determin  s  asculte activ, iar aceast  dorin  
depinde de calitatea emiterii şi de m sura în care elevul este stimulat s -şi exprime opiniile proprii.  

Formarea competen ei comunicative presupune un nivel de performan  bazat pe cunoştin e, 
capacita i, atitudini şi un nivel optim educa ional care determin  eficien a subiectului într-o 
activitate fiind la fel de important  atât pentru educatori cât şi pentru educa i. 
Cunoştin ele, modul de gândire, vocabularul, deprinderile, priceperile şi conduitele comunicative 
sunt dobândite prin instruc ie şi educa ie şi îmbog ite/perfec ionate prin autoinstruire,autoeduca ie. 



Randamentul comunic rii didactice nu se reduce la formularea con inuturilor verbale. Dac  prin 
componenta verbal  se exprim  un anumit con inut în acelaşi timp, prin componenta para şi 
nonverbal  se exprim  atitudini. 
            O importan  deosebit  în activitatea cu elevii o are capacitatea empatic  a profesorului, 
constituind o premis  a optimiz rii rela iilor şi o condi ie a comunic rii eficiente. Capacitatea 
empatic  are un poten ial psihofiziologic înn scut, dar se realizeaz  şi se dezvolt  în procesul 
cunoaşterii interpersonale şi, dac  subiectul îşi propune, prin antrenare, autodirijare. 

Comunicarea  cadru didactic- elev nu  se  reduce  la  un schimb verbal  care  angajeaz ,  doar 
for ele intelectuale, ea are şi o importan  afectiv- emo ional . Subtextul emotiv al vorbirii, calitatea 
gesticii şi a mimicii vin s  sporeasc  for a de influen are educativ  a con inuturilor  verbale. 

Competen a comunica ional  a profesorului este într-o oarecare m sur  înn scut ,dar mai 
ales dobândit , prin voin  şi efort pedagogic. Aceast  competen  are mai multe caracteristici: 
inteligen a(ca instrument de cunoaştere,în elegere şireuşit  în rezolvarea problemelor sau a 
situa iilor de instruire şi educa ionale), memorie, capacitatea de comunicare, gândire logic , spirit 
de observare, imagina ie constructiv , aten ie concentrat , dic ie.  
Pentru perfec ionarea comunic rii didactice, este necesar  cunoaşterea respectarea unor reguli de 
c tre profesori:  
• vorbirea corect , deschis  şi direct  (care previne sau reduce distorsiunea mesajelor);  
• încurajarea feedback-ului din partea elevilor (pentru a cunoaşte în ce m sur  mesajele 
transmise au fost corect recep ionate şi în elese);  
• ascultarea atent , r bd toare şi încurajatoare a mesajelor primite din partea elevilor, 
concomitent cu efortul de a în elege exact sensul acestor mesaje;  
• folosirea mai multor forme de comunicare didactic  pentru acelaşi tip de mesaje (de regul , 
oral  şi vizual , concomitent);  
• repetarea mesajelor mai complexe. 

Pe m sura cre terii nivelului de competen  didactic , cre te i nivelul conduitei 
comunica ionale, dar i invers, pe m sur  ce nivelul competen ei didactice scade, are loc i o 
descre tere a nivelului conduitei comunica ionale, având de a face cu o rela ie contingent  între 
ace ti indicatori. Prin urmare, conduita comunica ional  este parte component  a competen ei 
didactice. 

Comunicarea didactic  este una din resursele majore ale procesului instructiv – educativ. De 
aceea comunicarea didactic  are o influen  major  asupra reuşitei sau eşecului şcolar, fiind 
considerat  premisa esen ial  a eficientiz rii înv mântului în vederea reuşitei şcolare. 
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150. IMPORTAN A METODELOR ŞI PROCEDEELOR ACTIVE 

ÎN CADRUL LEC IEI 
 

 Burcea Angela, c.Gimn.188 Bucure ti 
 

Motto: 
“Educa ia este ceea ce r mâne  

dup  ce ai uitat tot ce ai înv at în şcoal ”  
( Albert Einstein) 

 
                  În prezent, lec ia este forma de baz  în care este organizat  procesul de înv mânt. 
Acesta este constituit din cele trei mari componente: predarea, înv area i evaluarea. Înv area este 
un cocept care poate fi în eles ca func ia mintal  prin care o persoan  ob ine noi cuno tin e, abilit i, 
valori, sensuri i referin e, folosindu- i capacitatea de a percepe informa ii. Procesul de înv are se 
desf oar  pe o perioad  lung  ce cuprinde toat  via a unei personae i aduce schimb ri evidente în 
comportamentul acesteia. Predarea poate s  fie explicat  din mai multe puncte de vedere, astfel: 
numai o difuzare a cuno tin elor, priceperilor i deprinderilor, care apoi trebuie verificate i 
evaluate; în sens pur metodologic, a expune, a comunica verbal; ca un discurs didactic conceput în 
scopul instruirii i autoinstruirii elevilor; ca o modalitate de a comunica, având la baz  aspecte din 
domeniul  culturii; i ca un sistem de ac iuni ini iate s  provoace  înv area.  
                   Înc  de pe vremea lui Platon, Aristotel, Sf. Pavel i Aquinas s-au gasit scrieri care s  
ateste interesul acordat informa iilor despre strategiile de înv are. În prezent, sunt o serie de  
strategiile instruc ionale utilizate de Skinner, Neill, Bruner, Torence, Taba, Hunter ce se bazeaz  pe 
nevoile elevilor de percepere a înv rii.  

      O strategie de predare interactiv  reprezint  un ansamblu specific de etape pentru 
stimularea  unui tot de comportamente a teptate de la persoanele care înva  (”learners”). Acestea 
sunt eforturi voite din partea cadrului didactic de a varia modul de prezentare c tre o reprezentare 
mai potrivit  a func iilor cognitive i afective necesare pentru obiectivele înv rii. Strategiile sunt 
moduri de a evoca r spunsuri într-un mediu de înv are particular, plauzibil cu natura con inutului 
ce urmeaz  a fi înv at. În strategiile de predare, rolul celui care înva  este tot atât de important ca 
i cel al profesorului. Ace tia ac ioneaz  împreun  i au acelea i  obiective  i o aceea i procedur  

de a ajunge la acestea. 
                  Utilizarea strategiilor de predare-înv are interactiv  respect  principiul diferen ierii şi 
personaliz rii proiect rii şi realiz rii demersului didactic şi promovarea cooper rii în vederea 
utiliz rii diverselor abord ri didactice necesare ridic rii standardelor calit ii procesului educa ional. 
                  Strategiile didactice interactive ”prescriu modul în care elevul este pus în contact cu noul 
con inut, indicând traiectoria pe care urmeaz  s  o parcurg  în vederea personaliz rii, integr rii 
acestuia”.  A activiza elevii la lec ie înseamn  a-i determina prin intermediul metodelor i 
procedeelor pedagogice s  devin  p rta ii propriei instruiri. 
                  În procesul actual de înv mânt se acord  strategiilor didactice un rol esen ial în 
realizarea dezideratelor educa ionale, ele de inând ”o pozi ie privilegiat  în ansamblul factorilor 
responsabili pentru succesul colar al elevilor”. 

      Consider cǎ strategiile didactice interactive reprezintǎ un procedeu prin care elevul este 
sus inut de profesor în ac iunea cunoaşterii, cu scopul dezvoltǎrii capacitǎ ilor intelectuale, formarea 
deprinderilor şi abilitǎ ilor lui, precum şi în formarea unui  ansamblu de procedee i mijloace 
însemnate, bazat pe atitudini, emo ii şi sentimente pozitive. 
    O strategie didacticǎ eficientǎ se elaboreazǎ  func ie de : 
- Concep ia pedagogicǎ generalǎ şi concep ia pedagogicǎ a profesorului 
- Obiectivele unitǎ ii de instruire 
- Natura con inuturilor reactivate şi structurarea lor logicǎ 
- Tipul de învǎ are care va fi dezvoltat 



- Principiile didactice 
- Particularitǎ ile de vârstǎ şi individuale ale subiec ilor implicate în procesul de învǎ are 
- Carateristicile spa iului şcolar 
- Timpul şcolar. 

            Dup  tipul de achizi ii şi rezultatele dorite a fi ob inute, se poate face urm toarea 
clasificare:  

1. Strategii de dobândire de noi informa ii/cunoştin e (predominant informative);  
2. Strategii  de exersare/aplicare a noilor  informa ii şi de dezvoltare a abilit ilor  practice 

(predominant aplicative);  
3. Strategii de evaluare a noilor achizi ii informa ionale şi practice (priceperi şi deprinderi, 

abilit i) şi de dezvoltare a capacit ilor autoevaluative (predominant evaluative); 
            O metod  adecvat  este înv area prin descoperire, prin activitatea proprie de c utare pe 

care o implic . Aceast  metod  produce asupra elevilor efecte educative importante, deoarece 
angajeaz  total activitatea con tient  a elevului. Descoperirea unui aspect al cunoa terii este urmat  
de o stare afectiv  de bucurie, de satisfac ie, iar acesta devine o motiva ie a unei viitoare activit i 
de înv are i continuare a procesului de descoperire a unor noi cuno tin e, ea având ca rezultat un 
sentiment de încredere în capacit ile personale. În cazul când nu a reu it s  descopere, elevul va 
dori s  g seasc  noi c i , s  experimenteze noi procedee care s -l conduc  la aflarea solu iei.  

            În prezent, apreciez cǎ, pentru ca învǎ area sǎ fie eficientǎ, elevul trebuie sǎ fie pionul 
principal, sǎ aibǎ rol activ în propria cunoaştere şi în completarea planului de lucru şi, de aceea, 
implic elevii sǎ-şi precizeze propriile interese şi nevoi de cunoaştere. De asemenea consider cǎ 
oferind posibilitatea elevilor de a alege metodele, procedeele de lucru sau modul de organizare a 
învǎ ǎrii : prin cooperare, în echipǎ, colectiv, individual, contribui la creşterea responsabilitǎ ii 
acestora, la asumarea propriei învǎ ǎri, la dezvoltarea creativitǎ ii.  

   Alegerea strategiilor didactice interactive este, deci, o cale mai sigurǎ de realizare a 
scopurilor propuse, de realizare a unei temeinice învǎ ǎri care stǎ la baza rezolvǎrii problemelor din 
via a realǎ, rǎspunzând nevoilor elevilor. 
      Concluzionez cǎ, strategiile moderne de predare-învǎ are sunt metode operatorii, ceea ce 
face ca elevul sǎ depunǎ un efort autentic pentru a ob ine rezultate bune în învǎ are. Aceste strategii 
didactice favorizeazǎ atât asimilarea noilor cunoştinte, pe baza efortului propriu al elevului, cât şi 
construc ia opera iilor mintale corespunzǎtoare. Prin folosirea lor se înlǎturǎ sau se diminueazǎ 
memorarea mecanicǎ a unor cunoştin e, preluarea fǎrǎ discernǎmât a judecǎ ilor formulate de al ii, 
reproducerea exemplelor. Ceea ce nu înseamnǎ cǎ folosirea strategiilor tradi ionale trebuie 
înlǎturatǎ din procesul didactic, ele având totuşi avantajele lor, iar activizarea elevilor se poate 
realiza prin îmbinarea acestora cu strategiile moderne. 
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151. INI IATIVE DIDACTICE 

 
Prof. înv. primar: Moldovan Ana- Izabela 

Şcoala Gimnazial  “Vasile Moldovan”- Târnaveni 
 

Pronun ând expresia “ini iative didactice” m  gândesc la o serie de lu ri de pozi ie, de 
nout i introduse în demersul didactic, de momente ale activit ilor instructive- educative care in de 
nou, de originalitate dar mai ales de eficien  şi stil modern. 
 Ini iativele didactice pot fi de multe tipuri, ele se pot referi la fiecare disciplin  în parte sau 
pot fi concepute în sistem integrat. 
 O ini iativ  didactic  presupune o schimbare de atitudine din partea cadrului didactic care 
doreşte s  aduc  la rândul lui o schimbare de atitudine elevilor, noi priceperi deprinderi intelectuale, 
morale, fizice. 
 Ini iativele didactice au drept scop schimbarea, transformarea,optimizarea procesului 
instructiv- educative, dar nu în ultimul rând formarea şi dezvoltarea în ansamblu a personalit ii 
copiilor. 
 Ele pot fi p r i integrante ale unei lec ii, activit i şcolare, extraşcolare. 
 Am s  fac referire la un exemplu de acest fel şi anume la o activitate extracurricular  pe care 
am sus inut- o la clas  în urma finaliz rii unui curs de metode interactive. Cu aceast  ocazie am 
dorit s  aflu dac  într- adev r acestenoi metode sunt atât de attractive, interactive şi eficiente pe cât 
ni s- a prezentat la curs. 
 Aşadar, înarmat  cu noi cunoştin e, am conceput un proiect de activitate pe tema: “lectura 
predictiv ”, pe baza textului suport: “G inuşa roşie”. 
 Am împ r it elevii în 3 grupe omogene: “Comunicatvii”, “Politicoşii” şi “Silitorii”. 
Activitatea a debutat cu exerci iul- joc “ Apa miraculoas ”. Fiecare elev a primit câte o fiş  pe care 
au completat urm toarele formule lacunare: 1. Dac  aş fi o culoare, aş fi ……….. .  2. Dac  aş fi un 
animal, aş fi ………… .  3. Dac  aş fi o plant , aş fi ………….. . 
 R spunsurile au fost citite selectiv. 
 Apoi fiecare grup  a primit câte o coal  A4 pe spatele c reia erau trecute câteva cuvinte 
cheie din povestirea “G inuşa roşie”, cuvinte pe baza c rora în câteva minute, fiecare echip  trebuia 
s  conceap  o scurt  povestire.  
 S- au citit toate cele trei variante. S- a scos în eviden  varianta cea mai atractiv  şi 
original . 
 Apoi li s-a citit elevilor primul fragment al textului “G inuşa roşie”. Fiecare dintre echipe a 
elaborat o idee care s  vin  în completarea primului fragment. Cele trei idei au fost scrise pe flip- 
chart dup  care a fost citit al doilea fragment al textului. S-a ales idea cea mai asem n toare cu 
realitatea textului. 
 S-a continuat în acest mod pân  la epuizarea textului.  
 Momentul urm tor a fost unul de discu ii libere pe baza lecturii studiate. În urma discu iilor 
s-au  extras sub forma a dou  ciorchine tr s turile g inuşei pe de-o parte şi ale aşa- zişilor ei 
prieteni pe de alt  parte. 
 Am solicitat elevilor s  numeasc  un proverb care s  aib  leg tur  şi s  sublinieze morala 
acestei povestiri. 
 R spunsul primit a fost: “Omul muncitor de pâine nu duce dor. “ 
 Au urmat evalu ri orale dup  care activitatea s-a încheiat într-o not  relaxat  şi optimist .  
 Activitatea s-a constituit într- un real succes şi drept urmare am introdus în cadrul lec iilor 
metode interactive de cate ori contextual a fost favorabil. 
 Ini iativa didactic  poate fi luat  în considerare atât din punct de vedere micro cât şi macro. 
 Ea poate fi un moment al lec iei, o activitate didactic , o activitate extraşcolar , 
extracurricular , şi m  gândesc aici la serb rile şi scenetele şcolare, şez tori literare, activit i 
diverse în cadrul s pt mânii “şcoala altfel”. 



 Ini iativa didactic  const  în întâmpinarea p rin ilor de c tre cadrul didactic, în implicarea 
lor în diverse activit i cuprinse în proiecte şi parteneriate educa ionale. 
 Ea const  în participarea cadrelor didactice la diferite activit i al turi de copii defavoriza i 
prin intermediul funda iilor sau al anumitor asocia ii, în realizarea şi consolidarea de rela ii strânse 
cu diferite institu ii: muzee, prim rii, spitale etc. 
 Tot ceea ce reprezint  implicare, întinderea unei pun i, a unui liant spre cunoaştere, formare, 
dezvoltare în cadrul şcolii şi prin şcoal , înseamn  ini iativ  didactic . 
 Ini iativa didactic  poate fi şi transformarea rolului de atotştiutor al înv torului, de 
autoritate excesiv  în fa a elevilor, în moderator, mediator, prieten chiar al copiilor, un discret 
îndrum tor în procesul de instruire şi educare al copiilor. Cadrul didactic trebuie s  se constituie în 
model de urmat, atent fiind la faptul c  îi înva  pe copii ceea ce ştie, dar mai ales ceea ce este. 
 Ini iativa didactic  este o inten ie, o ac iune cu scopul bine definit de a crea ceva nou, viabil, 
de dimensiuni ample şi complexe, subiectul fiind copilul, colectivul de copii. 
 Reuşita ei este vizibil  în timp, prin intermediul atitudinilor şi al aptitudinilor, prin 
inteligen e sporite şi comportamente dezirabile. 
 Ea a existat dintotdeauna şi va exista, diferenta f când- o îns  faptul c  în prezent este mai 
pregnant, maides utilizat  ceea ce adduce un plus de atitudine pozitiv  din partea elevilor fa  de 
şcoal . 
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În epoca actual  ritmul alert al dezvolt rii şi competi iei în toate domeniile de activitate ne 

impune s  gândim repede şi bine, iar afirma ia c  este nevoie de matematic  este insuficient . Se 
poate sus ine c  nu se poate tr i f r  matematic . 

Matematica s-a n scut din nevoile practice ale omului, iar apoi s-a cristalizat ca ştiin  
deschis , capabil  de un progres permanent, de o perpetu  aprofundare, descoperire şi creare a unor 
teorii noi. Dezvoltarea rapid  a ştiin ei, a acumul rii în ritm tot mai intens a informa iilor, impun cu 
acuitate dezvoltarea culturii matematice, care trebuie s -şi fac  loc tot mai mult în cultura general  a 
unui om. Aceasta cu atât mai mult, cu cât ast zi matematica are aplicabilitate nu numai în domeniul 
tehnicii, fizicii, chimiei, biologiei, ci şi în ştiin ele sociale. 

Ca atare, înc  din clasele mici ale înv mântului elementar, se impune stimularea 
intelectului, a gândirii logice, a judec ii matematice la elevi, încât matematica s  devin  o 
disciplin  pl cut , atractiv , convergent  spre dezvoltarea ra ionamentului, creativit ii şi muncii 
independente. 

Matematica este ştiin a conceptelor cele mai abstracte, de o extrem  generalitate. Ca 
“abstrac iuni ale altor abstrac iuni” ele se construiesc la diferite “etaje“, prin induc ie, deduc ie şi 
transduc ie. Matematica este o excelent  şcoal  de formare a gândirii în etape, care ordoneaz  
lucrurile conform complexit ii lor, care dezvolt  spiritul metodic de abstragere a faptelor date din 
experien  şi intui ie, de cele ce decurg logic din ele. Ea dezvolt  gândirea recurent , ne înva  s  
abord m studiul proceselor cu o infinitate de etape prin reducerea lor la procesele cu un num r finit 
de etape. 

Tot matematica dezvolt  gândirea combinatorie, gândirea analogic , dezvolt  capacitatea de 
a descoperi o structur  comun  în fenomene aparent diferite. În condi iile în care în ştiin a 
contemporan  asist m la o veritabil  “constela ie” a modurilor de gândire inductibile (analitic – 
constructiv, axiomatic – deductiv, statistic, algoritmic recursiv, analogic etc.), interven ia 
matematicii ne apare evident  nu doar de natur  instrumental , care ar înarma o gândire format  şi 
educat  prin alte mijloace, ci şi una esen ial , constitutiv  prin abordarea problemelor din orice 
domeniu de cunoaştere care a atins un nivel relativ înalt de maturizare teoretic . 



În clasele I-IV se însuşesc no iunile de baz , “instrumentele” cu care elevul va “opera” pe 
tot parcursul vie ii şi pe care se cl deşte întregul sistem al înv mântului matematic. Dac  sunt 
predate în mod sistematic, inându-se seama de particularit ile de vârst  ale elevilor, dac  sunt 
însuşite în mod conştient şi temeinic, cunoştin ele de matematic  aduc o contribu ie deosebit  la 
dezvoltarea gândirii logice şi creatoare, la dezvoltarea spiritului de receptivitate a elevilor înc  din 
ciclul primar. Prin înv area matematicii se cultiv  o serie de atitudini: de a gândi personal şi activ, 
de a folosi analogii, de a analiza o problem  şi a o descompune în probleme simple etc. De 
asemenea se formeaz şi o serie de aptitudini pentru matematic : capacitatea de a percepe selectiv, 
capacitatea de a trece de la aspectul diferen ial la cel integral sau invers, plurivalen a gândirii, 
capacitatea de a depune un efort concentrat. Cu ”echipamentul” pe care-l dau aceste patru clase, 
elevul face întreaga “c l torie” în domeniul acestei ştiin e. Mul i copii întâmpin  dificult i în 
înv area matematicii pentru c  nu-şi însuşesc la timp aceste no iuni. Important este ca înv torul 
s  respecte valoarea “formativ ” a matematicii şi s  prezinte elevilor aceste no iuni la nivelul 
particularit ilor psihice de în elegere.  

Utilizarea şi apoi transferul no iunilor matematice nu se realizeaz  prin simpla transmitere a 
acestora de la înv tor la elev, ci prin îndelungate şi dirijate procese de c utare şi descoperire a lor 
de c tre elevi. De aici, caracterul dinamic, activ şi relativ dificil al înv rii matematicii, mai ales 
prin efort propriu al elevului. Activit ile matematice necesit  astfel o bun  mobilizare a tuturor 
comportamentelor psihicului uman, cu prec dere a inteligen ei şi a gândirii. Odat  cu însuşirea 
no iunilor matematice prin efort intelectual elevul înva  şi anumite tehnici de investigare şi 
rezolvare cu caracter tot mai general. Modalit ile didactice prin care elevul este pus în situa ia de a 
c uta şi descoperi, de a rezolva situa ii noi, neînv ate anterior, sunt denumite metode euristice. În 
cadrul lor întâlnim de multe ori încadrate orient rile didactice moderne: modelarea, 
problematizarea, înv area prin descoperire. În categoria acestor strategii se înscriu metodele de 
predare –înv are –evaluare care privesc atât activitatea elevului cât şi a înv torului şi care îşi 
sporesc eficien a formativ  cu cât îl implic  mai mult pe elev, adic  sunt mai activizante, mai 
participative. 

Se poate afirma c  matematica modern , prin caracterul s u riguros, ştiin ific şi generativ al 
sistemului ei no ional şi operativ pe care îl cuprinde, este investit  în bogate valen e educativ – 
formative, nu numai în direc ia form rii intelectuale, ci şi în ceea ce priveşte contribu ia ei la 
dezvoltarea personalit ii umane pe plan ra ional, afectiv, volitiv, având o important  contribu ie la 
formarea omului ca personalitate. 

În acelaşi timp matematica se adreseaz  şi laturii afective: câte bucurii, câte nemul umiri – 
întov r şite uneori cu lacrimi – nu tr iesc copiii în procesul activit ilor matematice. În primele 
clase se naşte la copil atractivitatea, dragostea sau repulsia pentru matematic . Dac  elevul simte c  
p trunde în miezul no iunilor matematice, dac  gândirea lui este stimulat  sistematic, f când un 
efort gradat, iar el simte c  fiin a lui adaug  ceva în urma fiec rui “antrenament”, dac  el tr ieşte 
bucuria fiec rui succes mare sau mic, atunci se cultiv  interesul şi dragostea pentru studiul 
matematicii. 

Prin reforma preconizat  în înv mântul românesc, sistemele şi metodele de educa ie se cer 
continuu perfec ionate, fiindc  înv mântul trebuie s  mearg  al turi de via , cu manifest rile ei 
zilnice, cu tendin ele ei vitale. Şcoala trebuie s  în eleag  rolul s u de ghid al vie ii cotidiene şi 
viitoare pentru elevi.  

Studiul matematicii în şcoala primar  îşi propune s  asigure pentru to i elevii formarea 
competen elor de baz  vizând: calculul aritmetic, no iuni intuitive de geometrie, m surare şi m suri. 

În înv mântul actual s-a produs o schimbare în modul de construire a programei de 
matematic . Astfel, în ansamblul s u, noua concep ie vizeaz  urm toarele: schimb ri în abordarea 
con inuturilor, în înv are (trecerea de la memorizare la explorare-investigare), în predare (trecerea 
de la ipostaza de transmi tor de informa ii a înv torului la cea de organizator al unor activit i 
variate de înv are pentru to i elevii, în func ie de nivelul şi ritmul propriu  de dezvoltare al 
fiec ruia). Acestea impun ca înv torul s -şi schimbe în mod fundamental orientarea în activitatea 
la clas . Astfel, mediul realizat de c tre înv tor în clas  trebuie s  fie stimulativ şi diversificat 



încât s  ofere elevului o motiva ie sus inut , favorabil  unei activit i de grup , de rezolvare 
interactiv  a unor probleme, de manifestare a solidarit ii şi a unei competi ii deschise, drepte şi 
productive.  

În cadrul procesului de înv mânt, obiectivele coroborate cu celelalte componente ale sale 
sunt determinante pentru alegerea modalit ilor, a mijloacelor şi c ilor de realizare a activit ii 
instructiv-educative. Metodele folosite trebuie s  aib  un caracter mobilizator, activizant, care s  
m reasc  poten ialul creator al elevilor prin angajarea lor la un efort  personal în actul înv rii. 

Matematica f cut  cu “creionul şi hârtia“, respectiv cu “creta şi tabla” cap t  mai pu in  
importan  şi devine mult mai important  utilizarea unei variet i de obiecte care trebuie manipulate 
în procesul înv rii; se trece de la memorare de reguli şi socotit la activitate de rezolvare de 
probleme prin taton ri, încerc ri, implicare activ  în situa ii practice, c utare de solu ii dincolo de 
cadrul strict al celor înv ate. 

În ceea ce priveşte evaluarea, s-au produs şi aici schimb ri semnificative: s-a f cut trecerea 
de la subiectivismul şi rigiditatea notei la transformarea evalu rii într-un mijloc de autoapreciere şi 
stimulare a copilului. Motiva ia schimb rii notei cu calificative la înv mântul primar este aceea c  
noul sistem permite o evaluare mult mai obiectiv , pe niveluri de performan  superioar , medie şi 
minim . De asemenea, în utilizarea calificativelor accentul este pus pe dezvoltarea spiritului de 
echip  şi nu asupra competi iei.  Astfel devine mult mai important  evaluarea ca parte integrant  a 
instruc iei, cu rol stimulator-dinamizator  în activitatea didactic . 

În zilele noastre societatea are nevoie de un om cu gândire creatoare, inventiv, explorator, 
îndr zne , de aceea este necesar  modernizarea matematicii, perfec ionarea înv mântului în 
vederea sporirii eficien ei sale formative. Dar nu orice perfec ionare, orice introducere a noului 
înseamn  modernizare, ci c utarea de noi mijloace, folosirea celor existente cu scopul de a m ri 
eficien a, de a asigura calitatea însuşirii, de a forma oamenii capabili s  st pâneasc  cunoştin ele şi 
deprinderile necesare şi s  le poat  aplica în via , în produc ie. 

Se poate spune c  modernizarea pred rii matematicii trebuie conceput  opera ional – 
epistemologic, vizând deopotriv  asimilarea spiritului ipotetic – deductiv şi axiomatic al 
matematicii şi modalit ile sale de interven ie pentru în elegerea lumii înconjur toare, înv area 
matematicii pornind de la fundamente (principii), legi şi categorii. În sfera matematicii ac ioneaz  
principiul pedagogic conform c ruia, cu cât obiectivele studierii ei sunt formulate mai precis, în 
sarcini concrete, relativ limitate şi descriu comportamente pe cât posibil observabile, cu atât ele dau 
posibilitatea realiz rii func iei de orientare a tuturor aspectelor pred rii şi înv rii, oferind astfel 
educatorului posibilitatea de a forma, a m sura şi a aprecia cât mai obiectiv rezultatele şi progresele 
matematice ale elevilor din ciclul primar.  

Modernizarea înv mântului matematic înseamn , pentru cei mai mul i specialişti tocmai 
poten area valen elor formative de care dispune matematica. 

 
BIBLIOGRAFIE: 

Miron Ionescu – „Clasic şi modern în desf şurarea lec iei” 
Nicolae Oprescu – „Valen e formative ale activit ii de înv are” 
Eugenia Şincan – „Creşterea eficien ei înv rii matematicii în clasele primare” - revista Înv. primar 
 
 

153. TRANSFERUL ŞI APLICABILITATEA CUNOŞTIN ELOR DE GEOMETRIE 
 

prof.inv.primar, Raizu Alina-Nadia 
coala Gimnazial  ,, tefan cel Mare” Vaslui 

 
“Aportul la cultura general  a fiec rei discipline se exprim  nu prin ceea ce este 

specific, ci prin ceea ce are comun, generalizator, transferabil, de la un domeniu la altul” 
                                                                                               Louis Croft 

 



Pornind de la obiectivele pred rii şi înv rii elementelor de geometrie în ciclul primar vom 
constata c , în mod firesc, acestea au în vedere ca, în ansamblul ei, preg tirea geometric  a elevilor 
s  vizeze asimilarea de cunoştin e, formarea de capacit i şi deprinderi, precum şi înzestrarea cu 
instrumente ştiin ifice, în baza c rora elevul s  poat  în elege şi ac iona eficient asupra mediului 
înconjur tor, atât sub raportul organiz rii, cât şi al cunoaşterii lui tot mai adâncite. 

De asemenea, o alt  cerin  de baz  a activit ii didactice în predarea şi înv area 
elementelor de geometrie şi constitue necesitatea de a sensibiliza gândirea elevilor spre acele 
cunoştin e şi abilit i geometrice care sunt func ionale, adic  spre acele cunoştin e ce pot fi aplicate 
şi transferate eficient în orice situa ie de mediu (teoretic  sau practic ). În acest sens, 
func ionalitatea cunoştin elor, deprinderilor şi priceperilor geometrice trebuie s  determine la 
şcolarul din ciclul primar comportamente corespunz toare, generate de: necesitatea cunoaşterii 
spa ialit ii proxime sub raportul formei şi m rimii; orientarea în spa iul ambient şi reprezentarea 
acestui spa iu (de exemplu, orientarea şi reprezentarea relative la drumul cas  - şcoal ); alegerea 
drumului celui mai convenabil în deplasarea real ; rezolvarea problemelor de geometrie puse de 
înv tor, carte, culegeri sau de multiplele situa ii reale (efectuarea de m sur tori, calcule de 
lungimi, perimetre, arii etc.). 

 În aceast  ordine de idei, înv torul trebuie s  re in  c :  
a) abilitatea practic  de a şti (putea) s  rezolvi probleme se cap t  prin exerci iu, prin studiu 

pe modele reale sau create, printr-o activitate îndrumat , printr-o activitate de grup şi, în mod 
obligatoriu, printr-o activitate personal ;  

b) activitatea de rezolvare de probleme asigur  şi consolidarea cunoştin elor de geometrie, 
realiz nd deschideri în planul motiva iilor favorabile continu rii studiului, dezvolt rii pe mai 
departe a rafinamentului gândirii geometrice. 

Având în vedere rela iile dintre discipline, interdisciplinaritatea, în activitatea didactic  se 
ine cont ca elementele de geometrie, predate i înv ate la disciplina matematic , s  fie func ionale, 

adic  s  fie transferate i aplicate eficient în diverse situa ii, deci i în activit ile artistice i practice 
desf urate împreun  cu elevii în cadrul lec iilor de educa ie plastic  i educa ie tehnologic . 

Activit ile practice ( colajul, modelajul, ruperea, plierea, rularea hârtiei etc.) al turi de 
activit ile artistico-plastice ( desen, pictur ) reprezint  un important mijloc de dinamizare a vie ii 
psihice a copilului, a proceselor sale intelectuale, afective, volitive i motiva ionale. 

Prin conceperea con inuturilor de înv are se faciliteaz  leg turile interdisciplinare. 
Obiectivele trebuie elaborate astfel încât elevii s  nu î i însu easc  no iuni abstracte dintr-un anumit 
domeniu, ci s  opereze cu tehnici de lucru, s  î i cultive gustul pentru frumosul artistic, s  î i 
exprime liber, prin propriile lucr ri, gânduri, sentimente în leg tur  cu spa iul perceput i cel 
imaginar. 

Dac  adultul consider  figurile geometrice simple i u or de recunoscut în mediu, elevul le 
g se te dificile, în ambient neexistând figuri geometrice propriu-zise. Dac  îi cerem unui adult s  
deseneze o cas , el o va executa imediat, dup  urm torul ra ionament: acoperi ul- un triunghi, casa- 
un p trat, ferestrele- dou  p trate mai mici, iar u a- un dreptunghi. Copilul îns , nu urmeaz  acela i 
ra ionament. 

Pentru copil acoperi ul trebuie s  semene cu un acoperi  i nimic altceva. De aceea, c utând 
asem n rile perceptive, desenul lui poate întâmpina dificult i serioase. Faptul c  desenul casei 
executat de copil seam n  cu un triunghi a ezat pe un p trat nu înseamn  nicidecum c  elevul  ajuns 
singur la aceast  esen ializare a liniilor, ci doar c  adul ii( p rin ii sau cadrul didactic) i-au ar tat i 
i-au desenat aceast  ,,cas  economic ”, ori c  a avut la dispozi ie c r i în care a g sit desene 
simplificate. Orice copil trece prin perioada: ,,DESENEAZ -MI!” în care pune pe oricine s -i 
deseneze fiin e, obiecte, în timp ce el prive te fascinat traseele negre ori colorate. 

Îns  un copil care nu a v zut niciodat  o carte, un desen sau pe cineva desenând, ba mia mult 
nu a v zut vreodat  nici instrumente de scris ori de cdesenat, nu va ti s  deseneze o cas  i în 
niciun caz nu va ,,vedea” în acoperi  i corpul propriu-zis al casei un triunghi sau un p trat. 



Prin urmare, cadrul didactic are menirea de a constitui mediul care s  includ  figurile 
geometrice, chiar daca  acestea nu exist  ca atare în ambientul uman obi nuit, utiliz nd piese de 
plastic, jocuri, modele decorative etc. 

 Educa ia plastic  i educa ia tehnologic  ocup  un rol important în dezvoltarea armonioas  a 
elevului. 

Problemele privind metodologia organiz rii i desf ur rii activit ilor practice i artistico-
plastice la clasele primare, inând seama de particularit ile de vârst  i individuale ale elevilor, sunt 
strâns legate de diferitele metode de cunoa tere i de transformare a personalit ii copiilor. Prin 
aplicarea acestora se urm re te dezvoltarea sensibilit ii, a gândirii artistico-plastice i a gustului 
estetic i artistic al elevilor. 

Desenul, dup  Piaget, ca limbaj plastic al copilului, este un mijloc de luare în st pânire, de 
c tre acesta, a lumii exterioare la care el trebuie s  se adpteze i totodat  un mijloc de armonizare a 
acestuia cu lumea sa proprie. 

Spre deosebire de joc, care-l elibereaz  pe copil de realitatea exterioar , desenul este i o 
form  de echilibru între lumea lui interioar  i solicit rile lumii exterioare. Prin desen, copilul, caut  
simultan s  satisfac atât cerin ele sale proprii, cât i s  se adapteze lumii exterioare. 

A adar, desenul reprezint  atât o cale de preg tire a imaginii mentale, cât i o rezultant  a 
acesteia( tiut fiind faptul c  între imagineagrafic  i imaginea interioar /mintal  exist  nenum rate 
interac iuni). La baza acestei imagini stau mecanismele complexe de asimilare a realului la eul 
propriu al copilului i de acomodare a eului la real. Echilibrul spiritual dintre ace ti doi poli este, 
dup  cum spunea Piaget, inteligența- cel mai perfec ionat instrument al adapt rii omului la mediu. 

Desenul este o form  indispensabil  de constituire a simbolurilor dup  dorin . El ofer  
elevului posibilitatea de a exprima tot ceea ce, în experien a lui tr it , nu poate fi formulat numai 
prin mijloacele limbajului vorbit. În desen se poate vedea i efortul de acomodare al copilului, prin 
racordarea simbolului, de el construit, la consensurile obiectului real. 
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154. ROLUL ACTIVIT ILOR EXTRACURRICULARE ÎN DEZVOLTAREA 
PERSONALIT II COPIILOR 

 
prof.înv.primar Lungu Mirela, coala Gimn. Nr. 188 Bucure ti 

 
Activit ile extracurriculare cuprind ansamblul activit ilor desf urate de c tre cadrele 

didactice cu elevii de diferite vârste, în afara programului colar, având un scop atât educativ, cât i 
recreativ. Aceste activit i cultiv  i dezvolt  la elevi interesul pentru a descoperi lucruri noi, 
informa ii, dezvolt  capacitatea de a crea, dorin a de a socializa, spiritul de competitivitate. 
 Participând la astfel de activit i, cooperând cu ceilal i, elevii iau contact cu via a i se 
preg tesc pentru ea, acumuleaz  diverse tipuri de experien e prin care se dezvolt  ca indivizi. 
Munca în echip  duce la înl turarea barierelor de comunicare între participan i. Rolul de 
coordonator îi revine cadrului didactic, care trebuie s  gestioneze i calitatea rela iilor sociale. 

Pentru a ilustra cele men ionate mai sus, voi exemplifica în continuare câteva aspecte din 
activit ile desf urate în cadrul proiectului educațional, intitulat ,,Suntem copiii Europei”, proiect 
desf urat în coala noastr , i  la care am participat în calitate de profesor coordonator de activitate.
 Tema la care se înscrie proiectul este ,,Copil ria- unitate în diversitate” i are ca motto: 



,,To i oamenii mari au fost cândva copii.”  ( Antoine de Saint Exupery)    
 Ziua copilului este un prilej de a s rb tori copil ria, de a oferi sprijin copiilor, de a inspira, 
de a iubi, conferind an de an un prilej de mare bucurie, o ,,întâlnire”fericit  a celor mari cu cei mici, 
prin participarea împreun  la ac iuni i evenimente inedite, atractive pentru copii i aduc toare de 
amintiri i nostalgii pentru cei mari, care mai p streaz  îns  un crâmpei din sufletul lor de copil. 
 Proiectul de fa  ofer  copiilor posibilitatea de a afla mai multe informa ii despre drepturile 
i îndatoririle ce le revin, despre cultura, tradi iile, jocurile copiilor din alte ri, de alte na ionalit i, 

despre via a copiilor din cele mai vechi timpuri i pân  în prezent, antrenându-i în activit i 
interesante.            
 Scopul: Desf urarea unor activit i dedicate copiilor, în care jocul i limbajul universal al 
artei î i vor da mâna.           
 Obiective specifice: 

 Familiarizarea elevilor cu civiliza iile i culturile altor popoare europene. 
 Stimularea copiilor pentru a manifesta interes i curiozitate pentru propria cultur  i pentru 

alte culturi. 
 Însu irea unor informa ii noi despre Europa. 
 Exprimarea plastic  a sentimentelor, atitudinilor, tr irilor personale legate de tema propus . 
 Dezvoltarea sensibilit ii, a imagina iei, a creativit ii elevilor. 
 Participarea activ  i afectiv  la s rb toarea zilei de 1 Iunie.    

Resurse:-  umane ( elevi, cadre didactice) 
                          - materiale: puzzle, abloane, stegule e, jetoane, carton, plan e, creioane colorate, 
pensule, tempera, costume tematice, diplome.       
 Activit țile proiectului: activit i integrate, organizate în ateliere de lucru care se desf oar  
concomitent. 

1. ,,Copil ria- un imens imperiu” 
2. ,,Cu Europa …la joac !” 
3. ,,Copil ria în culori”- atelier de crea ie 
4. ,,Copiii dansând prin Europa”- atelier de muzic  i mi care 
5. ,,Flutura ii…coloreaz  copil ria”- atelier de crea ie- fantezie i îndemânare 
6. ,,Popasuri autohtone i europene”- organizare de expozi ie tematic    

  Impactul proiectului: 
- Elevii vor putea s  se exprime liber i creator, î i vor îmbun t i performan ele colare în cadrul 
ariilor curriculare Limb  i comunicare, Arte, Om i societate, Tehnologii, Matematic  i tiin ele 
naturii, prin îmbog irea culturii i stimularea interesului pentru activitatea desf urat .   
- La nivelul colii noastre, proiectul va reu i s  creeze un climat educa ional deschis, stimulativ, 
prin organizarea activit ilor integrate, menite s  contribuie la dezvoltarea unor tr s turi de caracter, 
la îmbun t irea abilit ilor de via , la educarea spiritului creativ al elevilor în diferite domenii, 
asigurându-le o modalitate pl cut  i instructiv  de petrecere a timpului liber. 
- Prin furnizarea unor servicii de bun  calitate, prin care se va realiza o educa ie personalizat , 
coala va promova calitatea în educa ie i î i va cre te ratingul de coal .    

  Rezultatele implement rii proiectului: 
- Materiale publicate în revista colii 
- Expozi ie cu lucr rile elevilor 
- Fotografii, postere, afi e, portofolii, program artistic      
  Activitatea ,, Cu Europa …la joac !”      
 Copiii au urm rit un material PowerPoint, în care erau prezentate informa ii despre rile 
membre ale Uniunii Europene.         
 Organiza i pe centre de interes, elevii descoper  informa ii despre Europa, accesibile vârstei 
lor, coloreaz  i decupeaz  harta Europei unite, confec ioneaz  stegule e tricolore, realizeaz  un 
poster ,,Noi i Europa”.          
 În finalul activit ii, elevii desf oar  dou  jocuri de rol, de imagina ie, i anume ,,De-a 
c l toria prin Europa” , ,,Micul turist în Europa”.       



 Activitatea a durat 45 de minute i s-a bucurat de un interes deosebit atât din partea elevilor 
cât i a p rin ilor.           
 Implementarea proiectelor educa ionale, al turi de alte activit i extra colare, contribuie 
semnificativ la dezvoltarea competen elor cheie la elevii din ciclul primar, prin caracterul lor 
integrat, motivant i practic- aplicativ. 
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155. ALTERNATIVA EDUCA IONAL  STEP BY STEP 
 

Ionescu Melania / Ştirbu Aurica 
Şcoala Gimnazial  ,,Alexandra Nechita’’ Vaslui 

 
Programul  STEP BY STEP pentru înv mântul primar este o metod  alternativ  de educa ie 

a copiilor, creat  ca r spuns  la marile schimb ri ce se petrec în societate. Copiii tr iesc în mijlocul 
fr mânt rilor actuale şi, mâna i de dorin a lor caracteristic  de a şti, vor s  afle de ce lucrurile sunt 
aşa şi nu altfel, vor s -şi exprime opiniile, s  g seasc  ei înşişi solu ii pentru rezolvarea unor 
probleme. Fiecare copil este o personalitate în formarea c reia apar influen e diferite, intervin 
întreb ri ce întotdeauna aşteapt  un r spuns, intervin şi anumite reac ii ce trebuie dirijate. 

În România programul a debutat în anul 1994 sub numele de Head Start, iar în 1995 a luat 
numele de STEP BY STEP. 

 În acest sistem  educa ia se bazeaz  pe achizi iile psihologice ale dezvolt rii copilului şi 
vizeaz  cultivarea tuturor calit ilor poten iale ale acestuia. To i ştim c  persoane diferite se 
dezvolt  în ritmuri diferite şi c  exist  perioade critice, individualizate, de dezvoltare. Copilul înva  
prin descoperire în interac iunea sa cu mediul. Aceast  alternativ  educa ional  încurajeaz  copiii s  
devin  cet eni activi şi s  aprecieze valorile inerente unui mod de via  democratic. Dasc lii îi 
îndrum  în efectuarea alegerilor, copiii din aceste clase sunt încuraja i în a-şi forma şi exprima  
propriile opinii. 

Educa ia individualizat  îl ajut  pe copil s  mearg  spre cunoaşterea lumii înconjur toare şi 
identificarea comportamentelor utile, pe c i personale. Copilul descoper  efectele şi mijloacele 
colabor rii şi negocierii cu semenii în locul unei competi ii pe criterii standard impuse de adul i.  

    Instrumentele prin care se realizeaz  individualizarea sunt:  
 activit ile din centru (alegerea activit ilor din centre); 
 sarcinile; 
 materialele utilizate; 
 evaluarea fiec rui elev prin activitatea  şi propriile lui realiz ri/afişarea lucr rilor. 



 Buna desf şurare a activit ilor în clasele STEP BY STEP este favorizat  de amenajarea 
s lii de clas . Astfel, se face o delimitare spa ial  a centrelor de activitate prin:  

 amenajarea mobilierului şi etichetarea acestora;  
 aşezarea materialelor pe specificul centrelor;  
 func ionalitatea spa iilor de expunere: dulapurile, tabla. Pere ii reflect  temele şi subiectele 

în curs de predare;  
 implicarea copiilor şi a p rin ilor în dotarea centrelor şi amenajarea clasei. 

 Centrele de activit i sunt: citire, scriere, matematic , ştiin e, construc ii şi arte. 
Fiecare zi, într-o clas  STEP BY STEP, începe cu Întâlnirea de diminea  ce reprezint  

una dintre modalit ile eficiente de realizare a coeziunii grupului prin: 
 promovarea respectului fa  de cei din jur; 
 crearea unui climat propice desf şurarii activit ii întregii zile. 

Ea parcurge urm toarele momente:  
 Calendarul naturii : pentru a crea copiilor abilit i de observare în legatur  cu 

schimb rile care au loc în mediul înconjurator, ancorarea acestora în realitate etc. 
 Nout ile: dau elevilor posibilitatea de a se exprima liber, de a-şi  prezenta propriile 

opinii, experiente şi de a fi ascultat (elevul care se înscrie la nout i), de a pune întreb ri 
(colegii). 

 Mesajul zilei: face introducerea în tem , solicitand aten ia copiilor. Este scris pe o 
pagin  mare de hârtie şi aşezat într-un loc vizibil. 

   
                   Calendarul naturii                                                               Nout i 

 

 
Mesajul zilei 

 



Întâlnirea de diminea   este urmat  de Activit ile pe centre, care ofer  elevilor 
posibilitatea: 

 de a alege activitatea din centre (dup  ce acestea au fost prezentate); 
 de a explora; 
 de a-şi asuma responsabilit i. 

Ele dezvolt : 
 respectul; 
 comunicarea; 
 spiritul de cooperare. 

Activitatea pe centre reprezint  înv area prin descoperire, prin contact direct cu materialele, 
activitate de fixare, consolidare. Înv area în centre de activit i respect  ritmul fiec rui copil şi 
r spunde nevoilor acestuia. 

În timpul activit ilor pe centre: 
 trecerea de la un centru la altul se face cu tot grupul respectiv; 
 sarcinile din centru sunt schimbate la fiecare rotire; 
 to i elevii s  treac  în aceeaşi zi prin toate centrele în care se lucreaz  (sunt deschise) 
  evaluarea se face obligatoriu la sfârşit, dar se poate face şi dup  fiecare rotire; 
  lucr rile vor fi expuse. 

 
Activitate pe centre 

 

         
                 Centrul de citire                                                      Centrul de scriere 

         
                Centrul de matematic                                             Centrul de construc ii 



                     
                                     Centrul de arte Lucr ri expuse 
 

Alternativa STEP BY STEP nu recurge la sistemul de notare cu calificative. 
      Evaluarea cunoştin elor f r  notare se dovedeşte a fi o modalitate eficient  de urm rire a 
progresului şcolar în înv mântul primar. 
      Instrumentele de evaluare se bazeaz  pe consemnarea competen elor ce trebuie achizi ionate 
de c tre elev pe parcursul anului şcolar, în concordan  cu obiectivele prev zute de programa 
analitic ; precizeaz  con inuturile abordate, achizi iile dobândite, eventualele dificult i, progresul 
şcolar şi unele observa ii. În alternativa STEP BY STEP se marcheaz  gradul de achizi ie astfel: 
competen  achizi ionat , competen  în curs de achizi ionare, competen  neachizi ionat . 
      Bilan ul de sfârşit de an constituie o sintez  a achizi iilor elevului şi observa ii ale 
înv torului necesare pentru continuitatea educa ional . 

Programa şcolar  (curriculumul şcolar) pentru clasele preg titoare şi I-IV  este aceeaşi cu 
cea din înv mântul tradi ional.  
      

 
 

Clasa I Step by Step – Şcoala Gimnazial  ,,Alexandra Nechita’’ Vaslui 
Inv. Ionescu Melania / Ştirbu Aurica 

An şcolar 2016/2017 
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156. INTRE DISCURSUL MANUALELOR / DISCURSUL 

DIDACTIC SI  PROFESIONALISM 
 

Temneanu Corneliu, coala Gimnazial  Nr.12 Boto ani 
 

Gradul de dezvoltare a culturii emo ionale a profesorului se exprim  în comunicarea 
didactic , perceput  ca expresie a emo ionalit ii la nivelul reac iilor emo ionale în prezentarea 
discursurilor didactice. Prin cultura sa profesional , reflectat  în discursurile pedagogice, indiferent 
de caracterul explicit sau implicit al mesajelor, cadrele didactice produc nu doar efecte cognitive, ci 
mai ales afective (emo ional-atitudinale) şi psihomotorii, atât în plan personal al elevilor, cât şi în 
planul rela iilor interpersonale. Dup  cum afirm  Max Pages (1977) „sistemul emo ional” 
subordonat prin func ia sa semiotic  „sistemului discursiv”asigur  comunicarea tr irilor afective 
furnizând baza informa ional  a vorbirii” Discursul devine mai persuasiv, dac  se asociaz  la 
receptor cu emo ii pozitive, dac  la informa ii se adaug  argumente emo ionale. Studiind 
autoreglarea emo ional  şi stima de sine în procesul discursului didactic, men ionez  c , în 
activitatea profesional  a cadrelor didactice este antrenat , în primul rând, competen a de a lua 
decizii emo ionale adecvate în condi ii tensionante. Stima de sine sc zut  a profesorului se exprim  
prin nervozitate sporit , principialitate excesiv , nemul umiri şi pesimism ce cauzeaz  insuccese 
profesionale .   

Una din problemele pred rii literaturii române în liceu este aceea a g sirii unui echilibru 
între limbajul formalizat i „autoritar“ al discursului educativ, care ar trebui s  ofere informa ie 
corect , pe de o parte, i statutul inevitabil alunecos al disciplinei, teritoriu al unei conceptualizari 
aproximative, pe de alta parte.  

Problema veche a manualelor de limba si literatura roman , acutizat  înainte de 1989, când 
acestei precarit i obiective i se adaug  infla ia verbal  a limbajului de lemn care contamin  totul, 
constituie i acum una dintre principalele cauze ale calit ii sc zute a noilor manuale elaborate dup  
1997. Pe acest fundal, firesc, de altfel, i pân  la urma nu tocmai neproductiv, dac  nesiguran a 
ini ial  devine prilejul unui continuu exerci iu de gândire i de informare (ceea ce se presupune ca 
este o parte esen ial  a colii), au înflorit, în vechiul regim al manualului unic, i rezist  înc  
metafora bombastic , în locul rigorii analitice, i intoleran a discursului unic, care descifreaz  un 
text literar f când abstrac ie de pluralitatea interpret rilor, înc lcând astfel flagrant unul dintre 
principalele obiective ale educa iei, acela al dezvoltarii spiritului critic i a gândirii personale 
(nemanipulate). În plus, încercarea de a reveni la receptarea specializat  a textului literar nu a 
generat totdeauna un discurs didactic clar, eficient, ci adesea unul nesigur în mânuirea 
terminologiei, înca tributar limbajului prolix i chiar unor abloane din manualele anterioare. 

Renun area la comentariile de-a gata, vag structurate, libertatea de alegere a strategiilor 
didactice i, în anumite limite, a con inuturilor din manuale promovat  de programele elaborate în 
ultimii ani a permis o înnoire real  a acestora i, de aceea, ele sunt preferabile acelora vechi, chiar i 
atunci când calitatea lor lasa de dorit. Important , înainte de orice, este renun area la comentariile 
de-a gata, vag structurate, de dinaintea schimb rii programelor, texte în care intrau de toate, de la 
locuri comune ale criticii literare la emfaza valorilor nationale i abloanele lecturii comandate de 
partid.  

Destul de frecvent, dorinta de a face accesibilun limbaj specializat genereaz  explica ii 
confuze sau aproximeaz  concepte pân  la denaturarea lor. Discursul didactic comunicativ, 
constituie un demers de explorarea anumitor con inuturi informative şi afectiv-atitudinale, explicite 
şi implicite, specifice educa iei, structurate şi transmise prin strategii discursive marcate de QE (prin 
expresii emo ionale verbale, para- şi nonverbale) cu scopul de a influen a/forma/schimba 
reprezent rile, atitudinile şi comportamentul receptorilor determinîndu-i s  adere la valorile 
ştiin ifice promovate . Valorizarea discursului didactic, în mediul academic, implic  
responsabilitatea profesorului de a asigura transpunerea didactic  prin care se în elege ac iunea 
pedagogic  de accesibilizare a mesajelor didactice prin simplificare, reformulare, explicare 



inteligibil  a con inuturilor ştiin ifice pentru interlocutori (audien ). Vorbirea persuasiv  nu este 
lipsit  de inten ionalit i informative, ci îndeplineşte rolul de a o nuan a pe cea dintâi, fiind definit  
drept „arta” de a te adresa cuiva cu convingere,  reprezentând calea preferat  pentru realizarea 
comunic rii ştiin ifice, folosind limbajul afec iunii şi al grijii fa de interlocutori . For a persuasiv  a 
interven iei profesorului creşte când adopt  atitudini de interes şi grij  pentru interlocutori, 
deschidere şi interes, empatie şi cooperare . 

Obiectele discursului sunt construite progresiv prin activitatea discursiv , iar opera iile 
discursive produc schematiz ri. Schematiz rile sunt reprezent ri verbale ale unor cunoştin e ce 
servesc în acelaşi timp ca opera ii interne şi externe, ca mijloace de construc ie şi ca instrumente de 
ra ionament, declanşând mecanisme argumentative prin anumite proceduri discursive:  explica ia, 
defini ia, descrierea, exemplificarea, modelizarea, generalizarea, repeti ia, redundan a, simplificarea 
etc. ce asigur  acceptarea aser iunii profesorului. Credibilitatea decurge din autoritatea epistemic  şi 
deontologic  a profesorului, strategiile discursive, opera ionalizate într-un stil psihoemo ional devin 
strategii de rela ionare de tip comunicativ.  

Comunicarea didactic  pune în valoare anumite comportamente afective ale elevilor, aceştia 
exprimînd: sus inere (drept construire), propunere (ca atac a opiniei altora), dezacord (ca apel la alte 
surse), sugestie (ca excludere), rezumare (ca dezvoltare a informa iei), deschidere (drept cooperare), 
blocare (ca absen ) fiind întotdeauna determinate de contextul situa ional şi de starea de spirit a 
interlocutorilor.  

Explicarea mecanismului interior de expansiune social , în plan rela ional, a universului 
afectiv al interlocutorului aduce contribu ii fundamentale cu privire la dinamica rela iilor afectiv-
simpatetice în mediul educa ional. 

Comunicarea didactic , ca univers socio-rela ional complet, dezvolt  o varietate de rela ii şi 
interac iuni comunicative, din care se desprind o serie de norme şi valori dezvoltate pe termen lung. 
Prin urmare, competen ele prioritare necesare profesorului eficient sunt: (a) competen a ştiin ific ; 
(b) competen a social  (capacitatea de a stabili f r  dificultate rela ii adecvate, adaptarea la roluri 
diferite, dozarea for ei şi autorit ii profesionale, disponibilit i de adaptare la diferite stiluri, 
entuziasm şi optimism); (c) competen a managerial  (gestionarea situa iilor de comunicare 
specifice, abilit i de proiectare, coordonarea şi administrarea corect  a timpului, rezisten a la stres); 
(d) competen a psihopedagogic  (creativitate, capacit i empatice, atitudini stimulante/energice, tact 
pedagogic, spirit metodic, clarviziune. 

Discursul ştiin ific  privind comunicarea didactic  bazat  pe cultur  emo ional  a 
profesorului a condus la elaborarea criteriilor de proiectare/evaluare a discursului didactic 
comunicativ: prezen   fizic  şi corporalitate, inut  estetic  adecvat  contextului academic; calitatea 
competen ei de comunicare didactico-ştiin ific , transpunere didactic  retroac iunea comunic rii 
didactico-ştiin ifice, caracteristici ale DDŞ: plan, obiective, strategii de transmitere, logic , coeren , 
caracter ştiin ific; conştiin a şi încrederea în sine, motiva iei intern . 
Un alt risc al abordarii noi propuse de manualele alternative este vulgarizarea acestor repere, din 
dorin a de a face accesibile idei care reclama o experien  cultural  i de via a mai bogat  (se 
presupune) decât aceea a unui adolescent. Lasând la o parte faptul c  accesibilitatea la acest nivel 
este foarte greu de m surat din motive variate i c  este preferabil un text care s  dea de gândit i s  
nasc  întreb ri (cu condi ia s fie impecabil la nivelul clarit ii în formulare) unuia care s  simplifice 
lucrurile pân  la denaturarea lor, dac  evit m ceea ce este complicat i nuan at în analiza textului 
literar risc m s  rat m tocmai „miezul“ lui si s -l reducem la abloane tehnice sau existen iale, u or 
de întrebuin at  în  descifrarea oricarui  text.  

Modul în care o clas  sau o coal este condus  are o mare influen  asupra modului cum 
percep elevii propriul lor loc în lumea colii. Recent, am asistat la o dezbatere în care elevii unei 
clase au g sit ni te argumente împotriva puterii cadrului didactic de a controla clasa i de a o 
domina. Ca alternativa la asemenea scheme antidemocratice au fost oferite o varietate de posibilita i 
de colaborare, ca moduri de a înt ri atât autodisciplina cât i luarea deciziilor. Aceste alternative 
argumenteaz  c  dezvoltarea unei autodiscipline provine din experimentarea procesului de alc tuire 
i de respectare a regulilor care sunt stabilite în mod colectiv, apoi parametrii comportamentului pot 



fi fixa i într-o atmosfer  de colaborare între toate p rtile, incluzând profesorul adult care joac  rolul 
de facilitator i ghid. În sfâr it, regulile trebuie s  fie destul de flexibile ca s  permit  schimb ri pe 
masur  ce participan ii înva  mai multe lucruri despre consecin ele ac iunilor lor. În asemenea 
coli,managementul clasei devine o experien  de colaborare democratic  opus  uneia autocratice i 

antidemocratice. Asemenea structuri de luare a deciziilor, împreun  cu sentimentul istoriei 
personale si cu cel de apartenen  la comunitate, ofer  posibilitatea dezvolt rii eficacit ii 
personale.Curriculumul dezvolt  atât puterea personal , cât i deprinderile de participare într-un 
mediu de colaborare. În asemenea spa ii libere elevii înva  cum s  ac ioneze pentru binele comun. 

S  deprindem arta  dialogului i a respectului pentru gândirea celuilalt. Dincolo de texte, un 
manual con ine în filigran imaginea unui elev, a unui profesor i a rela iei dintre cei doi. Dac  vrem 
un parteneriat, cum ar fi necesar, atunci trebuie s  deprindem arta dialogului i a respectului pentru 
gândirea celuilalt, s  nu-i oferim adev ruri absolute la tot pasul, ci doar informa ii exacte i 
adev ruri par iale. i, mai ales, s -l provoc m s  gândeasc . A a cum spunea un veritabil gânditor, 
educatorul „nu trebuie s  impun  celor pe care-i educ  scara valorilor sale «superioare», el este cu 
siguran  dator s  stimuleze interesul lor pentru aceste valori. El e dator s  se îngrijeasc  de 
sufletele elevilor s i. (Când Socrate le spunea prietenilor s i s  aib  grij  de sufletele lor, el era cel 
ce avea grij  de ele). s…t «Nu daunati ( i, deci, da i tinerilor ceea ce le este mai urgent necesar 
pentru ca s  devin  independen i de noi i capabili s  aleag  singuri)» ar fi un obiectiv de mare 
valoare pentru sistemul nostru educativ, obiectiv ce pare modest, dar a c rui realizare este destul de 
îndep rtat “ ( K.R. Popper, Societatea deschis  i du manii ei, II, Editura Humanitas, Bucuresti, 
2005).  

Analiza comparativ-istoric  a teoriilor sociale ale comunic rii avanseaz  exigen e afective 
privind calitatea comunic rii didactice în toate epocile, tendin  ce se amplific  la ora actual şi se 
reflect  în paradigmele de formare a formatorilor subliniind importan a dezvolt rii culturii 
emo ionale. 

Modul cum desfa ur m activitatea în coal  este o reflectare direct  a ceea ce credem ca ar 
trebui sa fie societatea. Am argumentat c  pentru cele mai bune dintre inten iile noastre sociale 
forma de via  democratic participatorie este fundamental . Daca dorim s  tr im democratic, modul 
în care îi introducem pe tineri în cultura trebuie s  fie unul democratic. Accentuarea democra iei 
protec ioniste care este la ora actual  o parte a eforturilor de reforma a educa iei, trebuie redus . În 
termenii curriculumului aceasta înseamn  c democra ia trebuie abordat  atât în con inut cât i în 
form . In con inut noi d m elevilor instrumentele de a tr i o via  democratic  i viziuni alternative 
asupra a ceea ce este posibil în contextul nostru social. În termenii formei curriculumul ar trebui s  
angajeze elevii în lu ri de decizii reale într-o comunitate în care ac ioneaz  principiile egalit ii i 
justi iei. Aceasta înseamn  c  colile i clasele de elevi devin insule de democra ie. În asemenea 
coli i în asemenea clase, într-o societate adesea nedemocratic , elevii îsi dezvolt  un sim  puternic 

atât al autonomiei proprii cât i al interconexiunilor. Adic , în coli ar trebui s  existe acele "spa ii 
libere" în care elevii s - i însu easc  i dezvolte respectul de sine, valorile democratice i 
deprinderile publice, care le dau posibilitatea s  ac ioneze democratic. Numai astfel ei vor ajunge 
s - i recunoasc  propriul trecut, dar i îndatorirea de a participa în activitatea public , lucru f r  de 
care elevii nu au un viitor. 
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157. STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE 

 
Prof. inv. primar. Petrescu Ana – Maria, Şcoala Gimnazial  Nr. 4, Lugoj 

 
Societatea prezentului, dar mai ales a viitorului se circumscrie unui timp  al informatiei,al 

complexitatii. De aceea, investiia in inteligen  , creativitatea şi capacitatea de inovare a indivizilor, 
a grupurilor va fi extrem de rentabil  in viitor. 

 Copilul este un proiect “aruncat” in lume ,aflat intr-o stare de “facere” ,pentru ca 
apoi,devenit adult,sa se formeze continuu de-a lungul vietii . 

Rolul invatatorului in procesul de modelare a omului este poate cel mai important.Punand-si 
elevii in situatii variate de instruire,el transforma scoala “intr-un templu si un laborator”(M. Eliade 
). 
            A educa un copil înseamn  a-l înv a s  construiasc  o cunoaştere care nu va fi mâine nici 
cea a educatorului, nici cunoaşterea copilului, ci o alta, “produs al competen ei şi libert ii sale” (G. 
Deledalle, 1994). 
            Predarea este o art  şi nu o ştiin . Predarea include emo ii care nu pot fi sistematic 
provocate şi folosite ca şi valori umane care se afl  dincolo de domeniul ştiin ei. Predarea nu e o 
reac ie chimic , ea este asem n toare cre rii unei picturi sau elabor rii unei piese muzicale sau, la 
nivel mai de jos, ca aranjarea unei gr dini ori alc tuirea unei scrisori c tre un prieten. 

În desf şurarea procesului de înv mânt trebuie s  organiz m lec ii cu structuri elastice, în 
func ie de elementele noi, pe care le impun obiectivele urm rite, con inuturile, metodele şi 
mijloacele de înv mânt folosite. 

Experien a mi-a demonstrat c  în realizarea unui înv mânt activ, formativ, un rol 
important îl are munca independent  a elevilor. Îmbinarea formelor de activitate frontal  cu cea pe 
microgrupuri şi individual , creaz  posibilit i largi pentru mobiliz ri multiple şi variate ale elevilor 
în procesul înv rii. 

Nu se poate vorbi de activizarea elevilor, f r  a se avea în vedere individualizarea procesului 
de predare-înv are şi evaluare. De fapt este vorba de o activitate diferen iat  pe fondul unei 
individualiz ri corect practicat . Individualizarea şi tratarea diferen iat  a elevilor constituie dou  
dintre stategiile de ameliorare a randamentuli şcolar şi de înl turare a insucceselor 

Pentru dezvoltarea gândirii critice la elevi este necesar  utilizarea la clas  a unor tehnici sau 
metode specifice. Men ionez, în acest sens, unele metode mai pu in aplicate în activitatea la clas , 
cum ar fi eseul de cinci minute, atelier literar pe roluri, continuarea unei poveşti, scaunul 
intervievatului, cvintetul ş.a. 
            Scaunul intervievatului s-a potrivit foarte bine la lec iile de limba român , mai cu seam  
dup  lecturarea unui text nou şi explicarea cuvintelor şi expresiilor, în locul acelui şir de întreb ri 
adresate de înv tor, pentru a se asigura de în elegerea de c tre elevi a con inuturilor. La fel de bine 
se potriveşte, îns , şi în cadrul reactualiz rii, în locul tradi ionalei conversa ii care întotdeauna se 
desf şura în sensul înv tor-elevi, mai rar elevi-înv tor şi aproape niciodat  elev-elev. De 
asemenea, aceast  metod  se poate folosi şi la sfârşitul lec iei, pentru realizarea feed-back-ului. 
            În mod practic se numeşte un elev care, luând loc pe un scaun în fa a clasei, va juca rolul 
unuia dintre personaje, pe care şi-l alege sau îi este propus de înv tor. Colegii s i trebuie s -i 
adreseze întreb ri, jucând rolul unor mici “reporteri” . Li se va recomanda s  evite întreb rile 
care  primesc r spunsuri de genul: “da/nu”,fiind îndruma i s  adreseze întreb ri cu r spunsuri 
argumentative de genul: “de ce ?”, “cum ?”, “din ce cauz  ?”. 
            Utilizând metoda “scaunul intervievatului”, oferim şi elevilor timizi prilejul s -şi întrebe 
colegii, cu speran a c  în curând vor avea curaj s  pun  întreb ri şi înv torului.. 

  Eseul de 5-10 minute 
Scopul eseului este s  conving  şi s  aib  în vedere: 

-         prezen a a dou  argumente; 
-         claritatea îmbin rii argumentelor; 



-         relevan a exemplelor care au stat la baza argumentelor(exemple din lectur ); 
-         exprimare clar , critic , original . 

Compuneri ale elevilor adunate într-o carte 
La fiecare unitate de înv are am abordat atât textul liric cât şi cel narativ. 

 Pe suportul fiec rei lec ii, am urm rit: 
-         formarea capacit ii de lectur  (citire); 
-         formarea capacit ii de comunicare; 
-         elemente de construc ie a comunic rii. 

Fiecare tem  nou  a fost propus  elevilor la începutul s pt mânii sau a unit ii de înv are. 
În orice comunicare, absolut toate discu iile se f ceau pe tema dat . 

La sfârşitul fiec rei ore, am alocat minute pentru prezentarea unor crea ii în versuri sau în 
proz , cu acelaşi subiect (al unit ii de înv are) 

Cu textele elaborate de elevi, pe tema dat , am hot rât s  realiz m culegeri inedite cu aceste 
crea ii. 

Pentru a le da culoare, am ataşat şi desenele realizate de elevi în timpul activit ilor din 
cadrul grupelor sau în timpul liber (tot la aceeaşi tem ) 

Rezultatul a fort stimulativ pentru activit ile urm toare, în cadrul c rora s-a sim it un real 
progres. Au devenit mai grijulii în exprimare, s-a redus num rul greşelilor de scriere. 

Au prins curaj, s-au implicat mai mult, chiar emo ional, participând la concursul epistolar 
“Scrisoare c tre personajul meu preferat” organizat de Poşta Român , unde au ob inut patru 
men iuni. 

Aceste prezent ri, sub atenta supraveghere a înv toarei şi a colegilor, au contribuit la: 
-         formarea capacit ii de comunicare; 
-         însuşirea elementelor de construc ie a comunic rii ( logic , bogat  în expresii deosebite, 
corect  din punct de vedere gramatical, fluent ) 
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158. IMPLICA IILE JOCULUI DIDACTIC MATEMATIC ÎN REALIZAREA  
EDUCA IEI INTELECTUALE 

 
Înv.Ciubotariu Gabriela 

coala Gimnazial  ,, tefan cel Mare” Vaslui 
 

”Jocul este puntea între copil rie şi vârsta matur ’’. 
(J.Chateau) 

 
 Dup  împlinirea vârstei de 6 ani, în via a copilului începe procesul de integrare în activitatea 
şcolar , ca o necesitate obiectiv  determinat  de cerin ele dezvolt rii sale multilaterale. De la 
aceast  vârst  o parte din timpul s u este afectat şcolii, activit ii de înv are, care devine o 
preocupare major . În programul zilnic intervin schimb ri, dar jocul caut  locul preferat. Interesul 
pentru joc r mâne foarte puternic deoarece, jucându-se el satisface nevoia de activitate, de a ac iona 
cu obiecte reale sau imaginare, de a transpune în roluri diferite şi situa ii care îl apropie de realit ile 
mediului înconjur tor. 



 Jocul este activitatea definitorie pentru copil. El are contribu ii instructive şi educative de 
neînlocuit. În procesul instructiv-educativ, un mijloc de facilitare a trecerii copilului de la activitatea 
dominat  de joc la cea de înv are este jocul didactic. 
 Jocul este recunoscut ca fiind  „una din principalele metode active, atractive, extrem de 
eficace în munca instructiv-educativ , cu şcolarii mici, care imprim  caracter mai viu şi mai 
atr g tor activit ii şcolare” (Ioan Cerghit) – „Metode de înv mânt”,  E.D.P.Bucureşti, 2006. 
 Prin joc, copiii înva  s  judece, s  reac ioneze, îşi perfec ioneaz  şi dezvolt  memoria, 
aten ia şi spiritul de observa ie. 
 Jucându-se copilul îşi concentreaz  aten ia, face observa ii, stabileşte identit i şi deosebiri. 
În acest mod opera iile gândirii, analiza şi sinteza, generalizarea şi abstractizarea sunt activate, iar 
copilul se ridic  de la senza ii, percep ii, reprezent ri, la no iuni, judec i şi ra ionamente.  
 În activitatea didactic  cu şcolarii mici, adesea se foloseşte jocul didactic pentru a cunoaşte 
elevul, pentru c  fiecare are stilul s u propriu, iar prin joc am reuşit s -l cunosc mai bine, s -i 
cunosc inteligen a, voin a, caracterul dominant, aten ia. Prin faptul c  în timpul jocului, copilul are o 
comportare activ , se îmbin  activitatea didactic , înl turându-se astfel oboseala, plictiseala, 
dezinteresul, captându-i mereu aten ia. 
 Copiii aşteapt  în timpul jocului s  fie aproba i, încuraja i şi îndemna i de înv tor, astfel 
elogia i, ei reuşesc s  ob in  rezultate bune la înv tur . 
 Jocul didactic folosit la orele de matematic , în ciclul primar, constituie un mijloc prin care 
constat m eficien a înv turii, prin care facem evaluarea randamentului şcolar. El contribuie la 
dezvoltarea capacit ilor intelectuale, la educarea ini iativei creatoare, la educarea trecerii treptat de 
la concret la abstract, ajut  la realizarea laturii formative a înv mântului, antrenând intens 
opera iile gândirii.  

Jocul preg teşte copilul pentru munc  în dou  direc ii: îl formeaz , îl fortific  fizic şi îi 
dezvolt  o serie de calit i de ordin psihologic; îi creeaz  deprinderi şi obişnuin e pentru colaborarea 
cu ceilal i în vederea atingerii unui scop. Ar exista şi o a treia direc ie, dac  urm rim şi aspectul 
distractiv, cea a refacerii for elor, a cre rii unei st ri de bun  dipozi ie, de a lucra, de a destinde, de a 
compune terapeutic neliniştile individuale, de a crea confort intelectual. 
În literatura de specialitate s-au purtat diferite discu ii în leg tur  cu jocul. În acest sens o dovad  
sunt numeroasele teorii: Aristotel - cunoscutul geniu al antichit ii a atras aten ia asupra faptului c  
jocul are func ii formative.  
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159. STRATEGII CREATIVE ÎN LUCRUL CU FAMILIA 
 

prof.:  Maxim Gabriela, Şcoala Gimnazial  „Al. Vlahu ” Iaşi 
 

1. PARTENERIATUL ŞCOAL -FAMILIE 
Şcoala este institu ia care poate coordona activit ile de educa ie ale p rin ilor sub form  de: 

activit i în grup, consult ri individuale, cursuri, dezbateri, colocvii, prelegeri, publica ii, 
coresponden  şi publicitate.  

Strategia pedagogic  reprezin  „ o manier  de abordare a educa iei necesar  pentru relaizarea 
unui scopi specific” prin traducerea în practicc  a principiilor generale de proeictare a activit ii de 



formare-dezvoltare permanent  a personalit ii şi a metodelor de instruire integrate optim la nivelul 
unui discurs didactic eficient, adoptabil şi adaptabil într-un context dat. (S., Cristea, 2000, p. 349) 

Strategia didactic  reprezint  un model de ac iune cu valoare normativ , angajat  pe termen 
scurt, mediu şi lung, care integreaz  în structura sa de func ionare pedagogic : metodele, stilurile 
educa ionale şi resursele de optimizare a activit ii. 

Parteneriatul şcoal  – familie pe linia dezvolt rii creativit ii elevului mic reprezint  o 
dimensiune în cadrul parteneriatului şcolii cu comunitatea care se poate concretiza în dou  tipuri de 
activit i: 

a) activit i cu familiile unei clase de elevi – realizate de cadrul didactic coordonator, adaptate 
în func ie de specificul colectivului de elevi; 

b) activit i ale şcolii cu reprezentan i ai Comitetului de p rin i al şcolii sau ai Asocia iei de 
p rin i; 

Implicarea elevilor în actul educa ional este o datorie a înv torului, prin statututul s u de 
formator, iar implicarea familiei în procesul de formare a personalit ii propriilor copii, implicit în 
segmentul educativ derulat în şcoal , devine o responsabilitate pe care cadrul didactic este obligat 
s  şi-o asume. În perioada ciclului primar, responsabilizarea p rin ilor în supravegherea dezvolt rii 
propriilor copii este mai uşor de realizat de c tre înv tor decât de c tre diriginte, deoarece p rin ii 
„ in sub control” procesul educa ional şcolar.  

Colaborarea dintre familie şi şcoal  nu se desf şoar  de la sine, şcoala ar trebui s  explice 
familiilor implicate în educa ia copiilor ce preconizeaz  aceasta s  realizeze, iar p rin ii s  
recunoasc  c  au multe de înv at despre şcoal  şi despre dezvoltarea copilului lor. Problemele cu 
care se confrunt  p rin ii, de-a lungul evolu iei copiilor, sunt mereu altele, iar şcoala poate transmite 
p rin ilor din „experien a sa” utilizând forme diverse de educare a p rin ilor, bazate pe colaborare, 
iar cei care vor avea de câştigat sunt copiii, p rin ii şi profesorii. 

 Competen ele specifice profesiunii didactice sunt: 
 competen a profesional  – structurat  pe trei dimensiuni: competen a de specialitate, 

competen a psihopedagogic  şi competen a psihosocial  şi managerial ; 
 capacitatea de a între ine raporturi satisf c toare cu eşaloanele ierarhiei superioare- 

directori, inspectori; 
 competen a de a dezvolta bune rela ii cu beneficiarii – elevi, p rin i, comunitate. 
2. STRATEGII CREATIVE ÎN LUCRUL CU P RIN II: 
A . Metode, tehnici şi exerci ii creative de armonizare a rela iei şcoal -familie-copil 
- Metoda brainstorming şi unele variante ale sale; 
- Metoda celor 5 W şi H; 
- Metoda Philips 6-6 
- Metoda 6,3,5; 
- Metoda Sinectica 
- Metoda P l riilor gânditoare (Thinking hats – Edward de Bono);    
- Tehnica De ce? 
- Tehnica Ciorchinelui; 
- Tehnica Focus-grup; 
- exerci ii creative de grup şi individuale (exerci ii de “înc lzire”, de fixare a cunoştin elor 

despre creativitate şi exerci ii de antrenament creativ) 
B. Metode, tehnici şi exerci ii creative de identificarea şi rezolvarea problemelor 

educa ionale ale familiei: 
- Metoda brainstorming şi unele variante ale sale; 
- Metoda celor 5 W şi H; 
- Metoda Philips 6-6 
- Metoda 6,3,5; 
- Tehnica De ce? 
- Tehnica Ciorchinelui; 



- exerci ii creative de grup şi individuale (exerci ii de “înc lzire”, de fixare a cunoştin elor 
despre creativitate şi exerci ii de antrenament creativ) 

 Metode, tehnici şi exerci ii de antrenament creativ utilizate în lucrul cu familiai 
Cea mai general  clasificare (adoptat  de A. Kaufmann, M. Fustier şi A. Drevet) le împarte în 

dou  mari categorii: metode intuitive (imaginative sau psihologice) pe de o parte, şi metode 
analitice sau ra ionale, pe de alt  parte. Acestea din urm  se subdivid în: metodele listelor şi 
metodele matriciale. 

Unele metode se bazeaz  pe o stare de relaxare, pe îndep rtarea criteriilor ra ionale şi a 
spiritului critic. 

a) Brainstorming-ul Deşi aceast  metod  a fost conceput  de A. Osborn în 1938 (pentru 
eficientizerea şedin elor de afaceri), realitatea care formeaz  chintesen a şi statura acestei metode se 
poate reg si în budismul Zen. 

De asemenea brainstorming-ul se aseam n  foarte mult cu o metod  indian , veche de peste 
patru secole numit  Prai Barshana, ceea ce etimologic se traduce: ca o strategie ce nu tolereaz  nici 
un fel de critic . 

Terminologic, brainstorming provine din limba englez  însemnând „furtun  în creier” sau „asalt 
de idei”. Aceast  metod  este considerat  a fi cea mai r spândit  metod  de stimulare a creativit ii, 
în condi ii de grup. Ea rezid  din sciziunea care are loc între etapa de elaborare a ideilor şi cea de 
evaluare a lor.  

În ceea ce priveşte structura grupului brainstorming, este necesar ca acesta s  fie alc tuit dintr-
un num r par de participan i (între 2 – 12). Din perspectiv  exhaustiv  exist  un conduc tor sau 
asociat, o secretar , cinci membrii permanen i şi cinci membrii noi. Etapa emisiei de idei dureaz  
între 15 – 45 de minute, optim 30 minute. 

Activitatea efectiv  de brainstorming va începe prin prezentarea clar  a problemei ce urmeaz  
s  fie dezb tut , se precizeaz  de asemenea, principiile şi regulile aferente, afişându-se eventual sub 
form  de tabel  pe un perete în sala unde se desf şoar  reuniunea. 

Metoda brainstorming cuprinde dou  secven e majore: cea a luminii verzi (a emisiei de idei) şi 
cea a luminii roşii (a evalu rii critice). 

Etapa luminii verzi Secretarul consemneaz  cu maxim  fidelitate şi f r  nici o restric ie, idei 
formulate de participan i, de regul  f r  nominalizarea autorilor respectivi. Conduc torul de grup 
trebuie s  urm reasc  efectiv activitatea, încurajând prin fraze adecvate, dar s  evalueze cu aten ie 
orice interven ie inhibant  din partea vreunui membru, care va fi sanc ionat cu un clopo el. 

Etapa luminii roşii Animatorul verific  lista tuturor ideilor adunate în ceea ce priveşte claritatea 
şi conciziunea lor, clasificându-le pe categorii. Aceast  list  va fi evaluat  în final de c tre un juriu 
extern, format din exper i, care vor alege numai ideile valabile. Dac  procentul arat  10 – 15 % din 
totalul propunerilor realizate, se poate spune c  şedin a a fost un real succes. 

Utilizat  cu mult  îndemânare şi pricepere, brainstorming-ul este o metod  accesibil  şi 
eficient  în numeroase domenii de activitate uman . Aceast  tehnic  se poate utiliza în şcoal , atât 
în cadrul orelor curente , cât şi a celor de dirigen ie, a cercurilor de specialit i etc. 

b) Metoda – Sinectica Este considerat  rivala brainstorming-ului în materie de popularitate şi 
eficien . William Gordon, p rintele sinecticii, organizeaz  în 1944, la Cambridge, Massachusetts, 
primul grup sinectic. 

Empatia reprezint  procesul de transpunere şi identificare a creatorului cu obiectul sau 
fenomenul în cauz  pentru a-l aborda din aceast  perspectiv , în scopul solu ion rii problemei.  
Dintre toate metodele , sinectica pune accent mai ales pe analogii: analogia direct , analogia 
personal , analogia simbolic  şi analogia fantezist . Aceast  metod  este foarte util  în multe 
sectoare de activitate uman , în formul  exhaustiv  este mai dificil de promovat în şcoal , se pot 
fructifica în schimb chiar în cadrul orelor curente, principiile şi tehnicile de baz  ale metodei. 

c) Metoda 6-3-5 Este o metod  de creativitate de grup. Cifra 6 indic  num rul de membrii ai 
grupului. Fiecare persoan  împarte o coal  de hârtie în 3 coloane. Instructorul enun  în fa a 
participan ilor tema ce va forma subiectul analizei. Apoi fiecare membru r spunde în scris prin trei 
solu ii. Dup  aceast  etap , fiecare participant paseaz  vecinului din dreapta foaia cu propriile 



propuneri, preluând la rândul lui, foaia cu solu iile coechipierului din stânga, pentru a face diverse 
complet ri, retuşuri, preciz ri etc. Rotirea se face de 5 ori, pân  ce ideile emise de oricare membru 
sintetizeaz  cele mai bune propuneri şi le transmite forurilor interesate. 

Metoda se numeşte 6-3-5 pentru ca primele 3 idei ale celor 6 participan i sunt preluate de alte 5 
persoane. Ea valorific  experien ele şi punctele de vedere diferite insistând pe finisarea şi 
perfectarea unui num r finit de idei. 

d) Metoda Philips 6-6 Aceast  metod  a fost ini iat  de c tre americanul J. D. Philips. Aceast  
tehnic  permite frac ionarea rapid  a unei clase, ori a unui astfel de grup mare (30 – 50 de 
persoane), în subgrupe eterogene pentru a discuta pe o tem  dat . 

Grupul primar se scindeaz  în grupe de câte 6 persoane, în frunte cu câte un lider. 
Coordonatorul principal le furnizeaz  în scris problema de rezolvat concomitent fiec rei forma iuni 
de lucru. Dezbaterile pe tema în cauz , dureaz  6 minute, la finele c rora animatorul fiec rui grup 
prezint  un raport asupra punctelor de vedere adoptate. Sinteza va fi realizat  de c tre liderul 
general sau de subordona i, care vor decide asupra celei mai viabile alternative, din câte au fost 
propuse. 

Aceast  metod  este deosebit de rapid , deoarece necesit  doar 4 minute pentru organizare, 6 
minute pentru dezbaterile propriu-zise şi 2 minute pentru colectarea deciziilor emise de fiecare 
subgrup. Ea realizeaz  şi o fericit  îmbinare între gesta ia creativ  individual  şi cea de grup. 

e) Discu ia Panel Termenul „panel” înseamn  în limba englez  „jura i”, aici acest cuvânt având 
în elesul de „list  fix  de numere”. De asemenea şi în aceast  metod  se lucreaz  cu colectivit i 
mari de participan i. Discu ia propriu-zis  se desf şoar  într-un grup restrâns („jura ii” sau 
„eşantionul panel” 5 – 7 persoane). Ceilal i pot fi zeci de persoane, care ascult  în t cere, 
intervenind numai la mesajele scrise pe cartoane divers colorate. Periodic o persoan  colecteaz  
mesajele „injectorul de mesaje”, pe care le claseaz  pe categorii problematice şi la momentul 
oportun le prezint  panelului. Discu iile sunt conduse de un „animator”, ele pot fi detaliate foarte 
mult, ele putând antrena auditoriul la solu ionarea problemei. În final se va alege de c tre 
organizatorul reuniunii, în colaborarea cu panelul, ideile cele mai fertile. 

f) Tehnica ciorchinelui Este o tehnic  de predare-înv are prin care se stimuleaz  eviden ierea 
leg turilor dintre idei, modalitate de a construi/realiza asocia ii noi de idei sau de releva noi sensuri 
ale ideilor. 

Ciorchinele este o tehnic  flexibil  care poate fi utilizat  atât individual ( în aceast  situa ie 
temele trebuie s  fie familiare) cât şi ca activitate de grup (sunt preluate ideile altora, leg turile şi 
asocia iile realizate de membrii grupului).  

Tehnica realiz rii unui ciorchine presupune parcurgerea câtorva paşi:  
a) tema / problema pus  în discu ie se scrie sub forma unui cuvânt sau a unei propozi ii – 

nucleu în mijlocul tablei sau foii;  
b) se scriu cuvinte sau sintagme în leg tur  cu tema/problema pus  în discu ie; 
c) conexiunile dintre idei se realizeaz  prin legarea cuvintelor sau ideilor produse de propozi ia 

-  nucleu ini ial , prin trasarea unor linii care eviden iaz  conexiunile dintre idei; 
d) emiterea ideilor se face pân  la expirarea timpului alocat sau pân  la epuizarea ideilor emise. 
g) Tehnica: Oferta de 100 de lire Atunci când exist  mai multe solu ii posibile la o problem  cu 

care ne confrunt m, ne afl m adesea în ipostaza de a nu reuşi s  alegem, individual sau în echip , 
cu mult succes solu ia cea mai potrivit . Aceast  tehnic  rezolv  dilema identific rii posibilei solu ii 
la o problem . Fiecare participant primeşte hârtii simbolizând 100 lire, care va paria pe solu iile 
emise, despre care consider  c  vor avea şansele cele mai mari de a fi alese. Op iunea fiec rui 
participant va fi în func ie de propriile criterii, oferind pentru solu ii to i banii primi i, fie mizând pe 
una singur , fie împ r ind banii pentru solu ii. La final, formatorul însumeaz  banii paria i pe 
fiecare solu ie şi o declar  câştig toare pe cea care a strâns cel mai mult.  

h) Exerci ii creative de grup şi individuale 
 G si i pentru un copil de 8 ani 10 forme de ase amuza utilizând imagina ia lui, într-o zi 

ploioas  şi friguroas  cand nu se poate ieşi; 



 Sugera i trei mijloace de a face mai spectaculoas  ceremonia de acordare a premiilor 
şcolare; 

 Presupune i c  sunte i tat l sau mama unui b ie el de 10 ani. Ce argumente pute i s  
imagina i pentru a-l face s  se culce seara înainte de ora zece; 

 Copiii de pe scara blocului s-au obişnuit s  se joace numai pe palier. Ce a i face pentru a-I 
dezobişnui?  

 Ce jocuri indite a i putea imagina dac  ar trebui s  organiza i recrea iile copiilor de şcoal  
primar ? 

 G si i o problem  de interes public a şcolii şi c uta i s  rezolva i prin brainstorming. 
Prezenta i ideile voastre direc iunii, pentru a le verifica utilitatea.  

 Sugera i trei mijloace de a îmbun t i cursul de creativitate pe care îl urma i în acest 
moment. 

i) Exerci ii de ” înc lzire”: 
 Sugera i 10 idei pentru a face mai agreabil  o sal  de clas  şi a favoriza astfel o mai bun  

munc  şcolar . (brainstorming colectiv) 
 Un om care locuieşte la etajul 10, zilnic ia liftul pentru a coborî, dar zilnic urc  pe sc ri. De 

ce? ( brainstorming colectiv, 7 min.) 
 Pornind de la ini ialele: P…A…C…E…., scrie i cât mai multe propozi ii cu sens, respectând 

condi iile: men inerea ordinei literelor, nici un cuvânt în plus/minus/repetat (individual, 5 min.) 
j) Exerci ii pentru fixarea cunoştin elor despre creativitate 
 Enumera i cel pu in trei mijloace de fortificare a voin ei de a duce la bun sfârşit o sarcin  cu 

caracter creativ. 
 Enumera i cel pu in 6 aptitudini speciale (pentru literatur , pictur , matematic , muzic , 

dans, înv tur , oratorie, artizanat). 
 Ce probleme demne de solu ion ri creative s-ar putea pune în leg tur  cu realizarea unei 

reviste proprii? 
 Schi a i portretul formatorului “de creativitate”. 
k) Exerci ii de antrenament 
 G si i 5 anun uri publicitare de efect, eventual în versuri, pentru revista “Şcoala p rin ilor 

creativi”(individual, 15 min.); 
 G si i cât mai multe teme originale pentru Educa ia adul ilor (individual, colectiv, 9 min.). 
 Explica i proverbul: Apele liniştite sunt adânci.  
 G şi i sinonime pentru cuvintele: adult, p rinte. 
Parteneriatul şcoal -familie, atât de des vehiculat odat  cu introducerea reformei în înv mânt, 

r mâne în continuare doar un deziderat, men ionat în orice program dar pu in aplicat în realitate. 
Clasicele şedin e semestriale cu p rin ii r mân în prezent unul dintre singurele mijloace de 
comunicare între înv tor şi familia elevului. Dar sunt ele, în forma actual , de ajuns pentru a 
realiza o real  comunicare, un parteneriat în adev ratul sens al cuvântului, care s  aib  ca rezultat 
dezvoltarea şi integrarea optim , şcolar  şi social , a copilului ?  

3. ACTIVIT I ce ar putea fi derulate în cadrul parteneriatului şcoala-familie:  
 Asocia ii sau comitete ale p rin ilor sau ale p rin ilor şi profesorilor, organizate în mod 

democratic; 
 Participarea p rin ilor, din când în când, la orele de clas ; 
 Participarea activ  a anumitor p rin i la activitatea şcolii; 
 Organizarea unor cursuri de psihopedagogie, creativitate, art , sau practice pentru p rin i; 
 Organizarea unor expuneri, discu ii, mese rotunde despre problemele reale ale familiei şi 

şcolii; 
 Editarea unor c r i, articole, broşuri, afişe, revista şcolii, din care p rin ii pot re ine informa ii 

despre şcoal  şi progresul copiilor lor; 
 Vizita – modalitate de cunoaştere a mediului familial şi şcolar; 
 Consulta ii individuale; 



 Organizarea unor excursii, serb ri în care p rin ii, profesorii şi copiii s  se întâlneasc  într-o 
atmosfer  nonconformist ; 

 P rin ii şi copiii s  beneficieze de îndrumarea şi sprijinul consilierului şcolii, logopedului; 
 Realizarea unor proiecte cu finan are (Şcoala p rin ilor, P rin i creativi-copii creativi, 

Parteneri în educa ie, Comunitate suport) 
Şcolile pentru p rin i, ca forme de educare a adul ilor pot prezenta urm toarele dificult i:  

participare limitat  şi idei preconcepute. 
Participarea limitat  - num rul redus al familiilor care particip  la activit ile de educare a 

adul ilor în compara ie cu num rul familiilor care alc tuiesc comunitatea. 
Ideile preconcepute – p rin ii posed  o experien  câştigat : în propria lor copil rie, prin 

observarea copilului în mediul familial, prin propria lor experien  educativ . 
Orice informa ie nou  sau orice atitudine care li se sugereaz  p rin ilor este influen at  de acest 

„bagaj” de experien , iar informa iile comunicate ar trebui s  fie discutate în grup, raportate la 
experien ele, atitudinea şi opiniile p rin ilor. 

Educarea p rin ilor nu poate fi considerat  o idee trec toare deoarece a început de prea mult  
vreme, se manifest  în multe col uri ale luumii şi sub aspecte variate. Dificult ile inerente care pot 
s  apar  se refer  la metodele utilizate, con inuturile abordate, rezultatele ob inute pe termen lung, 
mediu şi scurt, de principiile fundamentale ale educ rii p rin ilor. 

Problemele legate de diversele concep ii despre no iunea de p rinte, modurile de abordare a 
educ rii p rin ilor vor fi rezolvate par ial pe cale experien elor şi erorilor succesive, pe calea 
analizei critice a rezultatelor printr-o munc  de permanent  cercetare a problematicii familiei. 
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160. METODELE INTERACTIVE ÎN ACTIVITATEA DIDACTIC  
 

Prof. Înv. Primar Stamatoiu Ancu a 
 

Lumea se afl  într-o continu  evolu ie, astfel c  i înv mântul trebuie s  in  pasul cu 
aceasta, iar noi, cadrele didactice, trebuie s  inem pasul cu copiii din ziua de azi care sunt dornici 
de a cunoa te cât mai multe, cât mai repede, iar accesul la informa ie este destul de accesibil 
datorit  existen ei internetului i a rapidit ii cu care informa ia circul . 

Ast zi, când şcoala trebuie s  r spund  exigen elor contemporaneit ii, la nivelul ciclului 
primar se contureaz  dezvoltarea unei noi abord ri educa ionale. Este vorba de o abordare care 
determin  organizarea şi tr irea unor experien e de înv are inând seama de cerin ele viitorului şi 
de necesitatea producerii unor schimb ri dorite în comportamentul copilului de ast zi, o abordare 
care încearc  o îmbinare supl  a ideilor pedagogiilor alternative moderne, cu ideile pedagogiei 
tradi ionale autohtone, este vorba de interactivitatea activit ilor de înv are. 

În societatea actual  se înregistreaz  un puternic proces evolutiv care oblig  toate categoriile 
sociale s  in  pasul, inclusiv educa ia. Ne afl m în era tehnologiei i a informa iei rapide, iar 
nevoile i cerin ele copiilor ne pretind o schimbare radical  a modului de abordare a activit ii 
didactice i procesului instructiv în sine. În acest context este nevoie ca şi coala s  se reorganizeze, 



prezentând structuri, mecanisme şi servicii modernizate sau noi, pe care s  le poat  oferi la 
standardele necesare noilor roluri şi responsabilit i care i se atribuie. 

Metodele interactive de grup ac ioneaz  asupra modului de gândire şi de manifestare a 
şcolarului. 

Prin aplicarea lor, metodele interactive îşi exercit  capacitatea de a selecta informa ii, de a 
comunica idei şi deprind comportamente de înv are necesare în via a de şcolar şi de adult. 

Folosind metodele interactive, acestea aduc o not  de noutate, de dinamism i pl cere în a 
înv a, copilul devine efectiv propriul s u formator descoperind o nou  experien  interrela ionând, 
c p tând astfel încredere în capacit ile individuale precum i în cele ale grupului. 

Prin utilizarea lor am încercat s  scot în eviden  cum metodele i tehnicile interactive alese 
de mine pot influen a i facilita însu irea unor no iuni noi într-o form  nou  i atractiv , pentru a 
ar ta c  în fiecare copil exist  un poten ial care, dac  este stimulat i antrenat, poate fi valorificat, 
concretizat, obiectivizat în mai multe domenii ale cunoa terii i care poate determina cre terea 
randamentului colar. 

Domeniul în care înv torul are o deplin  libertate de alegere, selectare, inovare este cel al 
metodelor de înv mânt, al mijloacelor didactice şi al formelor de organizare a activit ii de 
predare-înv are. Înv torul trebuie s  fie capabil de a utiliza o anumit  metod  modern  
activizatoare la o anumit  lec ie şi la momentul potrivit din cadrul orei, urm rind participarea activ  
a elevilor pe parcursul întregii lec ii. Pentru aceasta, cadrul didactic trebuie s  de in  competen e 
cognitive, dar şi metodologice. 

Vom reda în continuare câteva metode interactive utilizate la clas : 
 
1. Brainstorming-ul : “furtun  în creier” 

În evocare, la începutul unit ii de înv are “ ara,” elevii au fost solicita i s  noteze la ce se 
gândesc când aud cuvântul “ ar ” ; 
 
2. Ciorchinele : 

Am aplicat aceast  metod  la începutul unit ii de înv are “Tradi ii şi obiceiuri” şi pentru 
sistematizarea ortogramelor ia/i-a, i-au/ iau. 
 
3. Cubul: 

În reflec ie, în cadrul lec iei “Pomul de Cr ciun” de I. Al. Br tescu-Voineşti, elevii au avut 
ca sarcini de lucru: 
• Descrie bradul; 
• Asociaz : la ce te gândeşti când spui “pom de Cr ciun”? 
• Analizeaz : folosirea semnelor de punctua ie din al cincilea alineat; 
• Compar : G seşte compara ii cuvintelor date( brad, salon, juc rii, s rb toare, colind); 
• Aplic : Completeaz  enun urile cu cuvinte potrivite din text; 
• Argumenteaz : semnifica ia titlului. 
 
4. Metoda “P l riilor gânditoare”-lec ia “Negu torul din Floren a şi Vod  epeş” M.Drumeş. 
 
1. P l ria alb  informeaz : Povesteşte pe scurt textul. 
2. P l ria galben  aduce beneficii: G seşte alt final. 
3. P l ria verde: genereaz  ideile noi - G sesc noi modalit i prin care negustorul şi-ar fi putut 
ad posti avutul. 
4. P l ria albastr : clarific - pun întreb ri referitoare la con inutul textului; îl caracterizeaz  pe Vlad 

epeş. 
5. P l ria roşie: spune ce simte despre modul cum a procedat domnitorul. 
6. P l ria neagr : identific  greşelile - critic  atitudinea negustorului . 
 
5. Metoda cadranelor: 



Pentru realizarea acestei metode am distribuit elevilor fişe , împ r ite în patru cadrane – 
lec ia “Pomul de Cr ciun”, cu urm toarele sarcini de lucru: 
 
1. Idei principale; 
2. Alc tui i enun uri cu ajutorul ortogramelor: s-au/sau.; 
3. Procedeul rec ut rii; 
4. Desen. 
 
6. Diagrama Venn Euler: 

Am solicitat elevilor s  realizeze paralela dintre textele „În Ajunul Anului Nou” dup  F nuş 
Neagu şi “Amintiri din copil rie” de Ion Creang . 
 
7. Explozia stelar : 

Am aplicat aceast  metod  la lec ia “Condeiele lui Vod ”, elevii trebuind s  formuleze cât 
mai multe întreb ri pe marginea textului plecând de la cuvântul de baz  scris pe stelu . 
UNDE ?  CÂND ?  CINE ?   CE ?   DE CE ? 
 
8. Ştiu-vreau s  ştiu-am aflat: 

Am utilizat aceast  metod  în evocare, la lec ia “Amintiri din copil rie” de Ion Creang , 
solicitând elevilor s  noteze în prima rubric  tot ce ştiu despre autor, în cea de-a doua rubric  ce ar 
vrea s  ştie, iar în reflec ie elevii au notat toate datele însuşite despre Ion Creang . 
 
9. Re eaua discu iilor: 

Sarcina de lucru a fost s  aduc  argumente în favoarea şi contra lui Nic  cu privire la 
plecarea lui de acas  la urat f r  ştirea p rin ilor. 
 
10. Re eaua personajelor: 

Am aplicat aceast  metod  pentru a caracteriza personajul principal din lec ia “Stejarul din 
Borzeşti” de Eusebiu Camilar. 
 
11. Jurnalul dublu 

Dup  studierea textului liric “Iarna” de Nicolae Labiş, pentru a surprinde tablourile poeziei 
şi a investiga textul am considerat c  „Jurnalul dublu” este o metod  eficient . 
 
12. Cvintetul: 

Am utilizat aceast  metod  îndr git  de elevi pentru a realiza feedback-ul ideilor, 
sentimentelor, convingerilor elevilor sau pentru a caracteriza un personaj literar. 
 

Utilizarea sistematic  a metodelor interactive în activit ile didactice, respectând 
particularit ile şcolarului mic, cu o gândire concret , faciliteaz , pe de o parte, asigurarea unei 
temeinice baze intuitive, necesar  pentru a construi în mintea elevilor no iuni şi concepte specifice 
matematicii din ce în ce mai abstracte, iar pe de alt  parte, formarea şi dezvoltarea capacit ii de 
acumulare a noilor cuno tin e pe baza experien ei şi a cuno tin elor dobândite anterior. 
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161. TIC - ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 
Blaj Ioana Corina 

Şcoala Gimnazial  Cerneşti 
 
În contextul societ ii moderne actuale, datorit  faptului c  întreaga lume tinde s  se 

transforme într-o societate informational , apare nevoia ca, înca de la cele mai fragede vârste, copiii 
sa fie pregati i pentru un contact benefic cu lumea în care tr iesc, prin intermediul calculatorului.  

Lumea contemporan  reprezint  o permanent  şi inedit  provocare pentru educa ie. 
Tehnologiile digitale nu trebuie s  reprezinte o simpl  ad ugare în planul de înv mânt, ele 

trebuie sa fie integrate deplin „în serviciul educa iei” la toate nivelurile sistemului şcolar. Actorii 
educa ionali trebuie s  fie forma i pentru a face fa  schimb rii, incertitudinii si inov rii. 
Complexitatea crescut  a şcolilor şi mediilor de înva are de ast zi sugereaz  nevoia realiz rii într-o 
nou  manier  a activit ilor educa ionale.  

Avantajele utiliz rii calculatorului în procesul de înv mânt 
 Calculatorul este foarte util atât elevului cât şi profesorului îns  folosirea acestuia trebuie 

realizat  astfel încât s  îmbun t easc  calitativ procesul instructiv-educativ, nu s  îl îngreuneze  
Utilizarea calculatorului are numeroase avantaje :  
 -Stimularea capacit ii de înv are inovatoare, adaptabil  la condi ii de schimbare social  

rapid ; 
-Consolidarea abilit ilor de investigare stiintific ; 
-Conştientizarea faptului ca no iunile înv ate îşi vor g si ulterior utilitatea ; 
-Creşterea randamentului însuşirii coerente a cunostin elor prin aprecierea imediat  a 

r spunsurilor elevilor ; 
-Înt rirea motiva iei elevilor în procesul de înv are ; 
- Stimularea gândirii logice şi a imagina iei ; 
-Mobilizarea func iilor psihomotorii în utilizarea calculatorului ; 
 -Dezvoltarea culturii vizuale;  
-Formarea deprinderilor practice utile ; 
-Asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a reproiecta 

activitatea în func ie de secven a anterioar ;  
- Facilit i de prelucrare rapid  a datelor, de efectuare a calculelor, de afişare a rezultatelor, 

de realizare de grafice, de tabele ; 
-Dezvolt  gândirea astfel încât pornind de la o modalitate general  de rezolvare a unei 

probleme elevul îşi g seşte singur r spunsul pentru o problem  concreta ; 
-Determin  o atitudine pozitiv  a elevilor fa  de disciplina de înv mânt la care este utilizat 

calculatorul si fa  de valorile morale, culturale şi spirituale ale societ ii ; 
 -Ajut  elevii cu deficien e s  se integreze în societate şi în procesul educa ional ; 
 Utilizarea TIC nu trebuie s  devin  o obsesie deoarece fiecare elev are dreptul la succes 

şcolar şi la atingerea celor mai înalte standarde curriculare posibile de aceea trebuie g site metodele 
pedagogice adecvate în fiecare caz în parte. 

În concluzie putem spune c  pentru a realiza un înv mânt de calitate şi pentru a ob ine cele 
mai bune rezultate trebuie s  folosim atât metodele clasice de predare, înva are, evaluare cât şi 
metodele moderne!  
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162. INSTRUIREA ASISTAT  DE CALCULATOR – AVANTAJE ŞI DEZAVANTAJE 

 
Profesor ovre Dinu a 

Şcoala Gimnazial  Cerne ti- Maramure  
 

  Procesul de înv mânt este în esen a sa un proces de comunicare care foloseşte diverse 
mijloace care fac posibil  intuirea fenomenelor, transmiterea cunoştin elor şi exerci iul 
deprinderilor. De aceea descoperirile şi inova iile din domeniul comunic rii au fost preluate şi 
asimilate de c tre sectorul didactic astfel încât  procesul de înv mânt s-a schimbat pe m sur  ce au 
fost inventate noi mijloace de comunicare. 
 Calculatorul are avantajul de a îmbina în modul cel mai corespunz tor imaginea, sunetul şi 
comentariul, în aşa fel încat ele s  îndeplineasc  reciproc f r  a fi nevoie de o interven ie 
concomitent , ceea ce stimuleaz  gradul de participare a elevului şi intensitatea activit ii pe care o 
depune mental. Instruirea asistat  de calculator poate fi folosit  la toate nivelurile de înv mânt, cu 
scopul form rii tehnicilor de munca intelectuale a elevilor. 
  Poten ialul calculatorului electronic de a aduce în fa a elevilor fenomene fizice, chimice, 
biomecanice, etc., demenstra ii experimentale care în alt mod nu ar fi accesibile percep iei elevilor 
face din computer un mijloc didactic extrem de complex. 
 Computerul poate prelua o parte din sarcinile profesorului : de informare, repetare, exersare, 
control, dar nu-l poate înlocui. Profesorul este cel care adapteaz  con inuturile şi intervine cu 
explica ii suplimentare, cu asisten  pedagogic  în func ie de trebuin ele elevilor. Educatorul este un 
ghid, animator, formator, consilier pentru elevii s i, oferind totodat  şi modele de comunicare, de 
gestionare a rela iilor afectiv-motiva ionale şi sociale. Eficien a demersurilor educa ionale asistate 
de calculator este determint  de capacitatea cadrului didactic de a stabili un echilibru optim între 
secven ele computerizate şi interven iile profesorului şi totodat . calitatea programelor informatice. 

Termenul care sintetizeaz  utilizarea noilor tehnologii multimedia pentru ameliorarea 
calit ii înv rii este cel de e-learning. Platforma de tip e-learning cel mai des utilizat  în şcoli 
este AEL. 
Avantajele folosiri acestei metode sunt : 

 ac iunea educa ional  este centrat  pe elev; 
 exist  posibilitatea transmiterii unui volum mare de informa ie, diversificat  sub aspectul 

problematicii abordate ; 
 cursatul are acces la informa ii, la elementele de curs de oriunde şi oricând ; 
 exist  posibilitatea instruirii continue ; 
 se poate observa progresul cursan ilor ; 
 simularea unor procese şi fenomene în mişcare prin imagini animate; 
 crearea de situa ii – problem  cu valoare stimulativ  şi motiva ional  pentru elevi; 
 îmbun t irea procesului de conexiune invers ; 
 se poate desf şurara de activit i diferen iate pe grupe de nivel; 
 posibilitatea desf şur ri unor activit i de autoinstruire; 
 posibilitatea desf şur ri unor activit i de autotestare; 
 desf şurarea de activit i recapitulative; 
 organizarea de jocuri didactice în scopul aprofund rii cunoştin elor şi abilit ilor; 

 Pot fi identificate, îns , şi o serie de dezavantajesau limite în utilizarea e-learningului. Dintre 
acestea amintim: 

 presupun existen a unei dot ri tehnice adecvate, ceea ce presupune calculatoare performante, 
conexiuni la internet, fapt ce poate implica costuri destul de ridicate; 

 individualizarea excesiv  a înv rii duce la negarea dialogului elev/profesor şi la izolarea 
actului de înv are în contextul s u psihosocial; 

 obligativitatea ca participan ii la instruire s  st pâneasc  o serie de cunoştin e şi abilit i de 
utilizare a computerealor; 



 pentru desf şurarea în condi ii de eficien  a activit ii, cursan ii trebuie s  fie foarte motiva i 
pentru participare; 

 segmenteaz  şi atomizeaz  prea mult material de înv at; 
 duce prea mult la „tutelare”, dirijând pas cu pas activitatea mental  a subiectului şi, prin 

aceasta, împiedicându-l s -şi dezvolte capacit ile creatoare ; 
 favorizeaz  decalajul in pregatirea elevilor; 
 necesita eforturi personale importante care depind de motiva ia proprie ; 
 elevii obosesc repede; 
 caracterul impersonal al instruirii; 
 pot s  apar  elemente de desocializare a individului, dat fiind c  participan ii la cursuri nu sunt 

obliga i s  stabileasc  rela ii directe, reale cu ceilal i membrii ai grupului virtual; 
 favorizeaz  lenea de a gândi, întrucât elevii se obişnuiesc s  primeasc  informa ia gata 

elaborat . 
 Cu toate acestea, integrarea noilor tehnologii – dependente de capacitatea de asisten  
pedagogic  a calculatorului – în structura de ac iune specific  metodei didactice confer  activit ii 
elevului un caracter reactiv şi proactiv, în raport cu informa ia vehiculat , cu timpul real de înv are, 
cu valoarea formativ  a cunoştin elor dobândite. 
Prin caracteristicile pe care le incumb  şi avantajele pe care le ofer  reprezint  o solu ie eficient  
pentru realizarea preg tirii continue, adres ndu-se în egal  m sur  elevilor, studen ilor, adul ilor 
implica i într-un proces de formare sau perfec ionare, un instrument modern prin care obiectivele 
educa iei permanente pot fi înf ptuite. 
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163. METODELE DE PREDARE-INTRE TRADITIONALISM SI MODERNISM 
 

Gazdag Andra-Scoala Gimnaziala nr. 1 Mirzanesti,jud. Teleorman 
 

 Metodele de înv mânt (“odos” = cale, drum; “metha” = c tre, spre) reprezint  c ile 
folosite în şcoala de c tre profesor în a-i sprijini pe elevi s  descopere via a, natura, lumea, lucrurile, 
ştiin a. Ele sunt totodat  mijloace prin care se formeaz   şi se dezvolt  priceperile, deprinderile şi 
capacit ile elevilor de a ac iona asupra naturii, de a folosi roadele cunoaşterii transformând 
exteriorul  în  facilit i interioare, formându-şi caracterul  şi  dezvoltându-şi  personalitatea. 

Prin "metod  de înv mânt" se în elege, aşadar, o modalitate comun  de ac iune a cadrului 
didactic şi a elevilor în vederea realiz rii obiectivelor pedagogice. Cu alte cuvinte, metoda 
reprezint  „un mod de a proceda care tinde s  plaseze elevul într-o situa ie de înv are, mai mult sau 
mai pu in dirijat ”.Sub raportul structur rii, metoda este un ansamblu organizat de opera ii, de 
procedee. 

În anumite situa ii, o metod  poate deveni procedeu în cadrul altei metode (ex. 
problematizarea poate fi inclus  într-o demonstra ie). 
Metodologia didactic  desemneaz  sistemul metodelor utilizate în procesul de înv mânt precum 
şi teoria care st  la baza acestuia. Sunt luate în considerare: natura, func iile, clasificarea metodelor 
de înv mânt, precum şi caracterizarea, descrierea lor, cu precizarea cerin elor de utilizare. 

Metodele de înv mânt sunt un element de baz  al strategiilor didactice, în strâns  rela ie 
cu mijloacele de înv mânt şi cu modalit ile de grupare a elevilor. De aceea, op iunea pentru o 
anumit  strategie didactic  condi ioneaz  utilizarea unor metode de înv mânt specifice. 



Totodat , metodele de înv mânt fac parte din condi iile externe ale înv rii, care 
determin  eficien a acesteia. De aici decurge importan a alegerii judicioase a metodelor 
corespunz toare fiec rei activit i didactice. 

Sistemul metodelor de înv mânt con ine: 
- metode tradi ionale, cu un lung istoric în institu ia şcolar  şi care pot fi p strate cu 

condi ia reconsider rii şi adapt rii lor la exigen ele înv mântului modern; 
- metode moderne, determinate de progresele înregistrate în ştiin  şi tehnic , unele dintre 

acestea de exemplu, se apropie de metodele de cercetare ştiin ific , punându-l pe elev în situa ia de 
a dobândi cunoştin ele printr-un efort propriu de investiga ie experimental ; altele valorific  tehnica 
de vârf (simulatoarele, calculatorul). 

În şcoala modern , dimensiunea de baz  în func ie de care sunt considerate metodele de 
înv mânt este caracterul lor activ adic  m sura în care sunt capabile s  declanşeze angajarea 
elevilor în activitate, concret  sau mental , s  le stimuleze motiva ia, capacit ile cognitive şi 
creatoare. 

Metodele interactive de grup sunt modalit i moderne de stimulare a  înv arii şi dezvolt rii 
personale înc  de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizeaz  interschimbul de 
idei, de experien e, de cunoştin e.    

Interactivitatea presupune o înv are prin comunicare, prin colaborare, produce o 
confruntare de idei, opinii şi argumente, creeaz  situa ii de înv are centrate pe disponibilitatea şi 
dorin a de cooperare a copiilor, pe implicarea lor direct  şi activ , pe influen a reciproc  din 
interiorul microgrupurilor şi interac iunea social  a membrilor unui grup. 

Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul  de calit i şi 
disponibilit i din partea cadrului didactic: receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic, 
mobilizare, dorin  de autoperfec ionare, gândire reflexiv  şi modern , creativitate, inteligen a de a 
accepta noul şi o mare flexibilitate în concep ii. 

Uneori consider m educa ia ca o activitate în care continuitatea e mai important  decât 
schimbarea. Devine îns  evident c  tr im într-un mediu a c rui mişcare este nu numai rapid  ci 
şi imprevizibil , chiar ambigu . Nu mai ştim dac  ceea ce ni se întâmpl  este “bine” sau “r u”. 
Cu cât mediul este mai instabil şi mai complex, cu atât creşte gradul de incertitudine.  

Datorit  progresului tehnologic şi accesului sporit la cunoaştere şi la resurse ne putem 
propune şi realiza schimb ri la care, cu câtva timp în urm  nici nu ne puteam gândi. 

Trebuie, deci, s  ne modific m modul în care gândim prezentul şi viitorul educa iei pe 
care îl d m genera iei urm toare având în vedere aceste aspecte. Nu ne mai putem permite o 
unitate şcolar  “muzeu”, orientat  spre trecut, care pune accent pe cunoştin e, ci avem nevoie 
de o şcoal  ce-i preg teşte pe copii pentru viitor, punând accent pe competen ele sociale şi de 
comunicare. 

E bine ca profesorul s  modeleze tipul de personalitate necesar societ ii cunoaşterii, 
personalitate caracterizat  prin noi dimensiuni: gândire critic , creativ , capacitate de comunicare şi 
cooperare, abilit i de rela ionare şi lucru în echip , atitudini pozitive şi adaptabilitate, 
responsabilitate şi implicare. 

Un înv mânt modern, bine conceput permite ini iativa, spontaneitatea şi creativitatea 
copiilor, dar şi dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului c p tând noi valen e, dep şind optica 
tradi ional  prin care era un furnizor de informa ii. 

În organizarea unui înv mânt centrat pe copil, profesorul devine un coparticipant al turi de 
elev la activit ile desf şurate. El înso eşte şi încadreaz  copilul pe drumul spre cunoaştere. 

Utilizarea metodelor interactive de predare – înv are în activitatea didactic  contribuie la 
îmbun t irea calit ii procesului instructiv  - educativ, având un caracter activ – participativ şi o 
real  valoare activ – formativ  asupra personalit ii elevului.  

Creierul func ioneaz  asemenea unui computer, acesta din urm  a fost proiectat şi creat  
dup  modelul de func ionare al creierului. Pentru ca un computer s  înceap  s  func ioneze trebuie 
s  ap s m butonul de pornire. În cazul în care înv toarea este „pasiv ”, butonul „pornire” al 
creierului nostru este activat. Unui computer îi este necesar pentru a fi în stare de func ionare de un 



soft adecvat pentru a interpreta datele introduse şi creierul nostru are nevoie s  fac  unele conexiuni 
cu ideile ancor  deja cunoscute. Când înv area este „pasiv ”, creierul nu face aceste leg turi. Un 
computer nu re ine informa ia procesat  decât dac  ac ion m butonul „salvare”. Creierul nostru 
trebuie s  testeze informa ia sau s  o explice altcuiva pentru a o stoca.  

Profesorii îşi inund  elevii cu propriile lor gânduri profunde şi bine organizate. Profesorii 
recurg prea des la explica ii şi demonstra ii de genul „hai-sa- i-ar t-cum”. Desigur c , prezentarea 
poate  face o impresie imediat  asupra creierului, dar în absen a unei memorii excep ionale, elevii 
nu pot re ine prea mult pentru perioada urm toare. Un profesor, oricât de str lucit orator ar fi, nu se 
poate substitui creierelor elevilor şi deci nu poate face activitatea care se desf şoar  individual în 
mintea fiec ruia. 

Elevii înşişi trebuie s  organizeze ceea ce au auzit şi v zut într-un tot ordonat şi plin de 
semnifica ii. Dac  elevilor nu li se ofer  ocazia discu iei, a investiga iei, a ac iunii şi eventual a 
pred rii, înv area nu are loc. 
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164. PREDAREA INTERACTIV  CENTRAT  PE ELEV 
 

Mirancea Georgiana-Scoala Gimnaziala nr. 1 Mirzanesti, 
 jud. Teleorman 

 
 Predarea tradi ional  în sensul în care profesorul ine o prelegere, face o demonstra ie, iar 
rolul elevilor este acela de a urm ri, nu produce înv are decât în foarte mic  m sur . 
 Este insuficient pentru înv are dac  în timpul orei elevii doar ascult  explica iile 
profesorului şi v d o demonstra ie f cut  de profesor. Cauza acestui fenomen, ine de însuşi 
func ionarea creierului. Creierul nu func ioneaz  ca un DVD sau casetofon. Creierul nu este un 
simplu receptor de informa ie. 
 Creierul func ioneaz  asemenea unui computer, acesta din urm  a fost proiectat şi creat  
dup  modelul de func ionare al creierului. Pentru ca un computer s  înceap  s  func ioneze trebuie 
s  ap s m butonul de pornire. În cazul în care înv toarea este „pasiv ”, butonul „pornire” al 
creierului nostru este activat. Unui computer îi este necesar pentru a fi în stare de func ionare de un 
soft adecvat pentru a interpreta datele introduse şi creierul nostru are nevoie s  fac  unele conexiuni 
cu ideile ancor  deja cunoscute. Când înv area este „pasiv ”, creierul nu face aceste leg turi. Un 
computer nu re ine informa ia procesat  decât dac  ac ion m butonul „salvare”. Creierul nostru 
trebuie s  testeze informa ia sau s  o explice altcuiva pentru a o stoca. 
 Profesorii îşi inund  elevii cu propriile lor gânduri profunde şi bine organizate. Profesorii 
recurg prea des la explica ii şi demonstra ii de genul „hai-sa- i-ar t-cum”. Desigur c , prezentarea 
poate  face o impresie imediat  asupra creierului, dar în absen a unei memorii excep ionale, elevii 
nu pot re ine prea mult pentru perioada urm toare. Un profesor, oricât de str lucit orator ar fi, nu se 
poate substitui creierelor elevilor şi deci nu poate face activitatea care se desf şoar  individual în 
mintea fiec ruia. 



 Elevii înşişi trebuie s  organizeze ceea ce au auzit şi v zut într-un tot ordonat şi plin de 
semnifica ii. Dac  elevilor nu li se ofer  ocazia discu iei, a investiga iei, a ac iunii şi eventual a 
pred rii, înv area nu are loc. 

 Înv area presupune în elegerea, iar aceasta înseamn  mai mult decât cunoaşterea faptelor. 
 Elevii construiesc cunoaşterea pe baza a ceea ce deja cunosc sau cred. 
 Elevii formuleaz  noile cunoştin e prin modificarea şi ra ionarea conceptelor lor curente şi 

prin ad ugarea de noi concepte la ceea ce cunosc deja. 
 Înv area este mediat  de mediul social în care elevii interac ioneaz  unii cu al ii. 
 Înv area eficient  necesit  preluarea de c tre elevi a controlului asupra propriei înv ri. 
 Transferul, respectiv capacitatea de a aplica cunoştin e în situa ii noi este afectat de gradul în 

care elevii înva  pentru în elegere şi înva  cu în elegere. 
 

F r  îndoial , este adev rat c  acela care înva  trebuie s -şi construiasc  cunoaşterea prin 
intermediul propriei în elegeri şi c  nimeni nu poate face acest lucru în locul s u. Dar nu este mai 
pu in adev rat c  aceast  construc ie personal  este favorizat  de interac iunea cu al ii care la rândul 
lor înva . Dac  elevii îşi construiesc cunoaşterea proprie ei nu o fac singuri. S  nu uit m c  omul 
este fundamental social. Adev rata înv are este aceea care permite transferul achizi iilor în 
contexte noi. Este nu doar simplu activ , individual activ  ci interactiv . Reciprocitatea este un 
stimulent al înv rii, când ac iunea comun  este necesar , când reciprocitatea este activat  în 
cadrul unui grup în vederea ob inerii unui rezultat, atunci par s  existe procese care stimuleaz  
înv area individual  şi care conduc pe fiecare la o competen  cerut  de constituirea grupului. 
Gruparea şi sarcinile în care membrii grupului depind unul de cel lalt pentru realizarea rezultatului 
urm rit arat  c : 

- elevii se implic  mai mult în înv are decât în abord rile frontale sau individuale. 
- elevii odat  implica i îşi manifest  dorin a de a împ rt şi celorlal i ceea ce experimenteaz , 

iar aceasta conduce la noi conexiuni în sprijinul în elegerii. 
- elevii acced la în elegerea profund  atunci când au oportunit i de a explica şi chiar preda 

celorlal i colegi ceea ce au înv at. 
 

Iat  câteva modalit i pentru a forma rapid grupuri: 
 

 c r i de joc 
Dac  dori i s  forma i grupuri de 4 membrii, folosirea c r ilor de joc este foarte util . Ve i 

folosi atâtea grupuri de c r i câte grupuri vre i s  forma i. Dac  urmeaz  s  lucra i cu 7 grupe de 
exemplu, amesteca i aşii, popii, vale ii, damele, decarii, nouarii, optarii. Elevii urmeaz  s  trag  
fiecare cate o carte şi s  se grupeze apoi la masa de lucru marcat  în prealabil cu una din cele 7 
c r i. Se vor forma astfel: grupul decarilor, popilor, vale ilor etc. 
 cartoane cu numere 

Hot râ i num rul de grupuri şi num rul de membri al fiec ruia. Scrie i numerele 
corespunz toare num rului de grupe pe tot atâtea cartoane câ i membrii dori i s  fie în fiecare grup. 
Amesteca i cartoanele numerotate şi cere i elevilor s  trag  câte unul. Vor afla astfel num rul 
grupului din care fac parte. De exemplu dori i s  forma i 6 grupuri de câte 5 membrii. Face i 30 de 
cartoane, câte 5 din fiecare din numerele de la 1 la 6. Plasa i câte un num r de la 1 la 6 pe cele 6 
mese de lucru unde elevii se vor regrupa în func ie de cartonul tras. 
 cartonaşe cu diferite simboluri 

Procura i jocuri puzzle pentru copii mici (4-6 piese). Folosi i câte un puzzle pentru fiecare 
grup. Amesteca i fragmentele de imagine şi cere i copiilor s  recompun  pozele. Se constituie astfel 
grupele. 
 aniversarea 

Pute i grupa elevii în func ie de lunile în care s-au n scut. Aceast  distribu ie este inegal  şi 
trebuie luat  decizia a modului de grupare a lunilor în func ie de num rul copiilor (de exemplu – un 
grup al celor n scu i în ianuarie şi februarie, un grup al celor n scu i în martie). 



 materiale de lucru 
Pute i grupa elevii în func ie de materialele pe care le distribui i. Acestea pot avea marcaje 

de papet rie de tipul: 
 fişe de lucru prinse cu clame de diferite culori; 
 fişe de lucru pe hârtii/cartoane de diferite culori; 
 etichete cu diferite simboluri etc. 

 
În acest mod, elevii se grupeaz  odat  cu distribuirea materialelor de lucru în func ie de 

marcajele pe care acestea le con in. 
Este de remarcat faptul c  toate ideile de mai sus se aplic  la gruparea aleatorie a elevilor. În 

func ie de nevoile elevilor şi de obiectivele avute în vedere, gruparea se poate face şi dup  criterii 
de diferen iere (stil de înv are, tip de inteligen ). 

Pentru gruparea optim  a elevilor este deosebit de util un mobilier modular. Aranjarea 
meselor se va face în func ie de nevoile de interac iune anticipate de profesor şi, evident de spa iul 
avut la dispozi ie. 

În şcoala centrat  pe elev, profesorul cap t  la prima vedere o „oarecare paloare”, este 
evanescent, c ci, elevul este miezul problemei. Cadrul didactic exercit  roluri cu mult mai nuan ate 
decât înainte. Succesul la clas  depinde de competen ele profesorului de a crea oportunit ile optime 
de înv are pentru fiecare elev. Profesorul ac ioneaz  mereu, dar adecvat şi adaptat nevoilor 
grupului. 
 Dac  a preda înseamn  a comunica / transmite / emite un volum de cunoştin e, iar a 
recepta presupune a selec iona, asimila, re ine, rezult  c  o comunicare este cu atât mai eficient  cu 
cât repertoriul  profesorului se intersecteaz  cu cel al elevului. Totodat , eficien a ei depinde de 
calit ile transmisiei date de: sructurarea logic  a con inuturilor; claritatea, precizia şi plasticitatea 
exprim rii; de aptitudinile pedagogice ale profesorului, de rela iile interpersonale profesor-elev, de 
contextul psihosocial. 
            Eficacitatea comunic rii depinde şi de nivelul dezvolt rii psihice a receptorului (elevului), 
de structurile mentale şi lingvistice acestuia, de participarea activ  în procesul comunic rii. De 
aceea, profesorul trebuie s  cunoasc  foarte bine nivelul de cunoştin e, vocabularul elevilor în 
vederea accesibiliz rii con inuturilor transmise, al adecv rii comunic rii la nivelul experien ei de 
cunoaştere şi lingvistice a elevilor (pot interveni explica ii suplimentare, exemplific ri pentru a 
determina o mai bun  în elegere a mesajului din partea elevilor).Un rol important îl de ine 
conexiunea invers  (feedback-ul) în contextul comunic rii. Este condi ionat  şi de existen a unei 
permanente conexiuni inverse (feedback) în contextul comunic rii. Menirea acesteia este de a 
facilita armonizarea repertoriului  cadrului didactic cu cel al elevilor, continua  reglare şi 
autoreglare a comunic rii. 
 L. Şoitu vorbeşte de importan a „ştiin ei şi artei vorbirii” de „for a t cerii”, „de profunzimea 
şi provocarea întreb rii”, „de polisemantismul neverbalului” ca dimensiuni importante ale unei 
pedagogii a comunic rii (vezi capitolul Comunicarea didactic ). 
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165. METODELE INTERACTIVE DE PREDARE 

 
Chirescu Loredana-Scoala Gimnaziala nr. 1 Mirzanesti,  jud. Teleorman 

 
Un vechi proverb spune: „Acei care pot, fac; acei care nu pot, predau”. 
Parcurgerea unor liste cu competen ele cadrului didactic şi a standardelor lor profesionale, 

precum şi experien a practic , didactic  ofer , dimpotriv , opusul acestei perspective, ilustrând 
complexitatea şi exigen ele func iilor şi rolurilor profesorului. 

În acest sens, Michael Scriven (2001) consider  c  adev rul (deşi „prinde” mai pu in este mai 
degrab  acesta: „Acei care pot face aceste sute de lucruri predau bine; acei care predau bine pot 
schimba lumea pe durata vie ii; acei care nu pot, rareori fac ceva la fel de important”. 

În contextul actual al reform rii sistemelor de înv mânt pe plan mondial, noile structuri 
institu ionale promovate, diversitatea curriculum-ului şi a modelelor form rii ini iale şi continue a 
personalului didactic se coreleaz  cu demersurile teoretice de reconsiderare a rolului educatorului, 
de constituire a unei noi identit i profesionale, de conturare a unui tip de profesionalism dedus 
chiar din modelele pred rii, dezvoltate şi validate în timp (vezi Dunkin, 1988). 

Noile reconsider ri teoretico- metodologice şi praxiologice ale înv mântului impun 
redefinirea conceptului de predare; acesta dobândeşte semnifica ie numai prin abordarea sistemic  a 
procesului de înv mânt, predarea fiind o component  a acestuia aflat  în  interac iune cu alte 
componente – înv area şi evaluarea. Explicarea pred rii se face prin raportarea la ceea ce 
reprezint  înv area. Dac  ne referim la înv area de tip şcolar (care reprezint  „schimbare” în 
comportamentul elevilor, determinat  de o experien  organizat  pedagogic) atunci a preda 
înseamn  a provoca schimbarea a ceea ce exist  în ceea ce trebuie s  devin  elevii, prin implicarea 
lor în experien e noi de cunoaştere, de ac iune, de tr ire. 

În rândurile urm toare voi face un inventar metodologic interactiv: 
 Brainstorming sau asaltul de idei reprezint  formularea a cât mai multor idei - oricât de fanteziste 
ar putea p rea acestea – ca r spuns la o situa ie enun at , dup  principiul „cantitatea genereaz  
calitatea”. 
O asemenea activitate presupune o serie de avantaje: 
o Implicarea activ  a tuturor participan ilor. 
o Dezvoltarea capacit ii de a tr i anumite situa ii, de a le analiza, de a lua decizii privind alegerea 

solu iei optime. 
o Exprimarea personalit ii. 
o Eliberarea prejudec ii. 
o Exersarea creativit ii şi a unor atitudini deschise la nivelul grupului. 
o Dezvoltarea rela iilor interpersonale, prin valorizarea ideilor fiec ruia. 
Pentru derularea optim  a unui brainstorming se pot parcurge urm toarele etape: 
o Alegerea temei şi a sarcinii de lucru. 
o Solicitarea exprim rii într-un mod cât mai rapid, în fraze scurte şi concrete, f r  cenzur , a 

tuturor ideilor. 
Nimeni nu are voie s  fac  observa ii negative: 
o Înregistrarea tuturor ideilor în scris pe tabl . 
o Anun area unei pauze pentru aşezarea ideilor (de la 15 minute la o zi). 
o Reluarea ideilor emise pe rând şi gruparea lor pe categorii, simboluri, cuvinte cheie, imagini 

care reprezint  diferite criterii. 
o Analiza critic , evaluarea, argumentarea, contraargumentarea ideilor emise anterior, la nivelul 

clasei sau al unor grupuri mai mici. 
o Selectarea ideilor originale sau a celor mai apropiate de solu ii fezabile pentru problema supus  

aten iei. În aceast  etap  se discut  liber, spontan, riscurile şi contraindica iile care apar. 
o Afişarea ideilor rezultate în forme cât mai variate şi originale: cuvinte, propozi ii, colaje, 

imagini, desene, cântece, joc de rol etc. 



 Ştiu/vreau s  ştiu/am înv at 
Cu grupuri mici sau cu întreaga clas , se trece în revist  ceea ce elevii ştiu deja despre o 

anumit  tem  şi apoi se formuleaz  întreb ri la care se aşteapt  g sirea r spunsului în lec ie.Pentru a 
folosi aceast  metod  pute i parcurge urm toarele etape: 
o Elevii formeaz  perechi şi fac o list  cu tot ceea ce ştiu despre tema ce urmeaz  a fi discutat . În 
acest timp construi i pe tabl  un tabel cu urm toarele coloane: ştiu/vreau s  ştiu/am înv at. 
o Cere i apoi câtorva perechi s  spun  celorlal i ce au scris pe liste şi nota i lucrurile cu care toat  
lumea este de acord în coloana din stânga. 
o În continuare ajuta i-i pe elevi s  formuleze întreb ri despre lucrurile de care nu sunt siguri. 
Aceste întreb ri pot ap rea în urma dezacordului privind unele detalii sau pot fi produse de 
curiozitatea elevilor. Nota i aceste întreb ri în coloana din mijloc. 
o Cere i-le apoi elevilor s  citeasc  textul. 
o Dup  lectura textului, reveni i asupra întreb rilor pe care le-am formulat înainte de a citi textul 
şi pe care le-am trecut în coloana „vreau s  ştiu”. Vede i la care întreb ri s-au g sit r spunsuri în 
text şi trece i aceste r spunsuri în coloana „am înv at”. În continuare, întreba i-i pe elevi ce alte 
informa ii au g sit în text, în leg tur  cu care nu au pus întreb ri la început. 
 Mozaicul presupune urm toarele etape: 
o Împ r irea clasei în grupuri eterogene de 4 elevi, fiecare dintre aceştia primind câte o fiş  de 
înv are numerotat  de la 1 la 4. Fişele cuprind p r i ale unei unit i de cunoaştere. 
o Prezentarea succint  a subiectului tratat. 
o Explicarea sarcinii care const  în în elegerea întregii unit i de cunoaştere. 
o Regruparea elevilor, în func ie de num rul fişei primite, în grupuri de exper i: to i elevii care au 
num rul 1 vor forma un grup s.a.m.d.. 
o Înv area prin cooperare a sec iunii care a revenit grupului din unitatea de cunoaştere desemnat  
pentru or : elevii citesc, discut , încearc  s  în eleag  cât mai bine, hot r sc modul în care pot 
preda ceea ce au în eles colegilor din grupul lor original. 
o Revenirea în grupul ini ial şi predarea sec iunii preg tite celorlal i membrii.  
o Trecerea în revist  a unit ii de cunoaştere prin prezentare oral  cu toat  clasa. 
 Jurnalul cu dubl  intrare este o metod  prin care cititorii stabilesc o leg tur  strâns  între text şi 
propria lor curiozitate şi experien . Acest jurnal este deosebit de util în situa ii în care elevii au de 
citit texte mai lungi, în afara clasei. Elevii trebuie s  împart  o pagin  în dou , tr gând pe mijloc o 
linie vertical . În partea stâng  li se cere s  noteze un pasaj dintr-un text care i-a impresionat. În 
partea dreapt  li se va cere s  comenteze acel pasaj. Dup  ce elevii au realizat lectura textului 
jurnalul poate fi util in faza de reflec ie. 
 
 CUBUL 
Metoda presupune explorarea unui subiect din mai multe perspective. Sunt recomandate 
urm toarele etape: 
o Realizarea unui cub pe ale c rui fe e sunt scrise cuvintele: descrie, compar , analizeaz , 
asociaz , aplic , argumenteaz . 
o Anun area temei. 
o Împ r irea clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând o tem  de pe fe ele cubului. 

- Descrie: culorile, formele, m rimile etc. 
- Compar : ce este asem n tor, ce este diferit. 
- Analizeaz : spune din ce este f cut. 
- Asociaz : la ce te îndeamn  s  te gândeşti? 
- Aplic : la ce poate fi folosit ? 
- Argumenteaz : pro sau contra şi enumer  o serie de motive care vin în sprijinul afirma iei 

tale. 
o Redactarea final  şi împ rt şirea ei celorlalte grupe. 
o Afişarea formei finale pe tabl . 
 Bulg rele de z pad  



Aceast  metod  presupune focalizarea elementelor asupra celor esen iale. Se recomand  
urm toarele etape: 
o Împ r irea grupului în echipe de 7-8 persoane. 
o Enun area temei. 
o Ierarhizarea ideilor. 
 Eseul de 5 minute 
Este o modalitate eficient  de a încheia ora, îi ajut  pe elevi s -şi adune ideile legate de lec ie, d  
profesorului o idee mai clar  despre ceea ce s-a întâmplat în acea or . 
 Acest eseu cere elevilor: s  scrie un lucru pe care l-au înv at din lec ia respectiv  şi s  
formuleze o întrebare pe care o mai au în leg tur  cu aceasta. 
 Profesorul strânge eseurile şi le foloseşte pentru planificarea lec iei urm toare. 
 Ciorchinele 
Este o metod  de brainstorming neliniar  care stimuleaz  g sirea conexiunilor dintre idei, 
presupune urm toarele etape: 

1. Se scrie un cuvânt sau tem  care urmeaz  a fi cercetat în mijlocul tablei. 
2. Se noteaz  toate ideile care vin în minte în leg tur  cu tema respectiv  în jurul acestuia, 

tr gându-se linii între acestea şi cuvântul ini ial. 
3. Pe m sur  ce se scriu cuvinte se trag linii între toate ideile care par a fi conectate. 
4. Activitatea se opreşte când se epuizeaz  toate ideile. 
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166. MANAGEMENTUL LEC IEI ÎN INSTITU IILE DE ÎNV MÂNT PRIMAR 
 

Ianku Anemona, Ianku Bogdan, coala Gimnazialǎ nr.2 Voivozi 
 

Şcoala româneasc  contemporan  este preocupat  s  g seasc  solu iile cele mai potrivite si 
eficiente din punct de vedere pedagogic, economic si social, problemelor specifice fiec rei etape de 
dezvoltare a rii, pentru ca aceasta s  poat  face fa  cu succes cerin elor societ ii la un moment 
dat. 

Înv mântul tradi ional, centrat pe cadrul didactic şi pe materia de înv at, are o serie de 
caracteristici şi o desf şurare previzibil  dup  o schem  clasic . Cadrul didactic educa ional, 
oricare ar fi el: educatoarea, înv torul, institutorul sau profesorul, predau si ascult . Ei pleac  de 
le ipoteza c  nevoile si interesele sunt aceleaşi pentru to i elevii. 

 Managementul metodologiei face ca fiecare metod  s  fie decelat  într-o sum  de procedee 
şi tehnici prin care este asimilat con inutul predat-înv at-evaluat conform programelor şi 
manualelor şcolare. În investiga ia întreprins  va fi abordat  în special dimensiunea structural  a 
lec iei prin utilizarea metodei model rii în managementul lec iei. 

Lec ia r mâne cea mai cunoscut  form  de organizare concret  a procesului de înv mânt. 
Lec ia, precizeaz  I.Ceghit, este o ,,entitate de înv mânt care este ceva mai mult decât o form  sau 
un cadru de organizare a instruc iei, c ci presupune mecanisme şi legit i de structurare şi 
func ionare ce trebuie bine cunoscute”(1983, p.14). Acelaşi propune un model tridimensional al 
variabilelor lec iei, identificând: 



a. dimensiunea func ional  dat  de scopul şi obiectivele bine determinate; 
b. dimensiunea structural  care angajeaz  resurse umane, materiele şi de con inut, presupune 

selectarea unor metode şi mijloace de înv mânt şi se realizeaz  într-un timp determinat; 
c. dimensiunea opera ional , vizeaz  desf şurarea lec iei cu strategii şi procese specifice şi 

evaluarea cu func ie de optimizare. 
În investiga ia întreprins  va fi abordat  în special dimensiunea structural  a lec iei prin 

utilizarea metodei model rii în managementul lec iei. 
Lec ia, ca entitate didactic  de baz  presupune opunere în act a unor evenimente sau situa ii 

didactice, ce se intercoreleaz  şi se poten eaz  reciproc. Problematica abordat  în realizarea lec iei 
din perspectiva managerial  se refer  la: organizarea, planificarea, orientarea, perfec ionarea 
managerial  a lec iei. Consider m c  prin aceast  problematic  se va putea eviden ia legatura 
existent  între proiectarea curricular  a lec iei şi realizarea sa managerial  ca microsistem sau ca 
unitate de instruire implicat  în îndeplinirea unor obiective pe termen scurt, mediu sau lung. Din 
acest unghi de vedere vom valorifica în proiectarea metodologiei lec iei metoda model rii ca 
metod  principal  de predare-înv are. 

Organizarea managerial  a lec iei propune abordarea modurilor, formelor, timpului, de 
organizare a instruirii. 

Modurile de organizare pe care le întâlnim în literatura de specialitate sunt: frontal, pe 
grupe, în perechi şi individual(Ioan T. Radu,1978, p.172). În investiga ia întreprins  s-au utilizat 
toate cele patru moduri de organizare a activit ii elevilor din unghiul de vedere al managementului 
lec iei. 

Formele de organizare a instruirii propuse spre investiga ie s-au bazat pe valorificarea 
resurselor pedagogice care pot fi depistate în raport de toate formele de organizare a instruirii 
raportate la toate modurile de organizare a activit ii. În special, lec ia mixt  are o asemenea 
deschidere spre toate modurile de organizare. De aceea managementul lec iei s-a bazat pe o utilizare 
cât mai variat  a categoriilor şi variantelor de lec ie descrise în literatura de specialitate. 

Organizarea timpului instruirii la parametrii adecva i a permis construirea unor situa ii de 
înv are cât mai productive posibil, aflate în concordan  cu cerin ele generale ale proiect rii 
curriculare şi cu cele speciale impuse de managementul clasei. Organizarea optim  a timpului 
rezervat lec iei a fost dependent  de mai mul i factori: alegerea ritmului de munc  potrivit, dozarea 
ra ional  a secven elor temporale în raport cu obietivele propuse, restrângerea sau extinderea 
momentelor lec iei în func ie de gradul de apropiere sau îndepartare de scopul propus, respectarea 
timpului propus, respectarea timpului individual, stimularea motiva iei înv rii în condi ii de 
munc  intensiv , selectarea unei metodologii activ-participative. 

Etapele la care se face referin  în literatura de specilitate, se refer  de fapt la componentele 
de baz  care asigur  concep ia curricular  şi managerial  a activit ii didactice: planificarea 
obiectivelor, con inuturilor, metodologiei, evalu rii lec iei. 

Planificarea obiectivelor concrete ale le tiei reprezint  o activitate complex , obligatorie 
pentru fiecare cadru didactic. Ca finalit ile pedagogice, scopul şi obiectivele concrete ale lec iei au 
o mare valoare predictiv . Ele dau sens şi orientare întregii activit i, determin  modul de 
organizare, hot r sc alegerea metodologieididactice şi a mijloacelor de înv mânt, specific  
criteriile de evaluare. 

Planificarea managerial  a co tinutului lec iei este realizat  de înv tor care selecteaz  
con inuturile, deprinderile prev zute în programele şcolare, transpuse în cadrul obiectivelor 
opera ionale în func ie de resursele existente la nivelul clasei. Din punct de vedere managerial, în 
prim plan se afl  problema realiz rii unei concordan e între con inuturile alese şi obiectivele 
stabilite la nivel de proiect didactic.  

Planificarea managerial  a metodologiei lec iei asigur  un caracter foarte dinamic şi 
eficient activit ii didactice organizat  în condi iile specifice fiec rei discipline şi trepte şcolare. În 
vederea realiz rii obiectivelor pedagogice ale lec iei este necesar  nu numai elaborarea con inutului 
lec iei, ci şi stabilirea unui complex de metode didactice, prin intermediul c rora vor fi atinse 
obiectivele propuse. Din punct de vedere managerial, utilizarea unei metode înseamn , 



opera ionalizarea acesteia, respectiv proiectarea unor ac iuni bazate pe un ansamblu de procedee şi 
mijloace menite s  acopere întreaga succesiune a evenimentelor didactice. 

Managementul metodologiei face ca fiecare metod  s  fie decelat  într-o sum  de procedee 
şi tehnici prin care este asimilat con inutul predat-înv at-evaluat conform programelor şi 
manualelor şcolare. Asupra acestui aspect, descris în detaliu vom reveni în capitolele care urmeaz  
pentru c  el constituie obiectivul investiga iei noastre. 

Planificarea managerial  a evalu rii lec iei -este o opera ie foarte important  care o 
completeaz  pe cea analizat  anterior. Din unghiul de vedere anterior al managementului lec iei 
trebuie s  subliniem faptul c  evaluarea, al turi de metodele didactice, reprezint  componentele 
proiectului de lec ie care au cea mai mare flexibilitate, mobilitate, adaptabile la situa ii noi,inerente 
procesului de instruire. Aplicarea evalu rii în managementul lec iei verific  în ce m sura exist  o 
compatibilitate între obiectivele opera ionale şi con inuturile esen ializate de înv tor prin diferite 
strategii. Instrumentele de evaluare folosite au ca scop s  furnizeze rapid şi sigur informa ii 
obiective şi exacte despre rezultatele ob inute de elevi şi implicit de c tre înv tor. Evaluare 
managerial  a lec iei implic  o cunoaştere şi interpretare adecvat  a strategiilor şi metodelor de 
evaluare.  

Orientarea managerial  a lec iei completeaz  func iile de organizare şi planificare a lec iei. 
Menirea principal  a func iei de orientare managerial  const  în îndrumarea metodologic  a lec iei 
ca unitate de instruire şi înv are. Mijlocul prin care aceast  func ie se poate îndeplini este scenariul 
didactic al lec iei. Realizarea efectiv  a lec iei solicit  construirea unui scenariu didactic de mare 
complexitate. El ar urma s  includ  toate evenimentele lec iei care trebuie conduse managerial în 
vederea realiz rii obiectivelor opera ionale deduse din scopul lec iei. Organizarea şi planificarea 
evenimentelor lec iei este cerut  de logica pedagogic  şi ştiin ific  a materiei predate implicând 
etapizarea actului cunoaşterii. Num rul foarte mare de evenimente instruc ionale posibile pe 
parcursul lec iei inhib  practic aspira ia înv torului-manager la o ordine deplin , la o prezentare 
riguroas  şi foarte bine ierarhizat  a tuturor faptelor didactice. Ca urmare, este bine s  se in  seama 
de principiile de organizare şi planificare a lec iei.  

Derularea evenimentelor ce le reg sim în diferitele categorii şi variante de lec ii cunoscute 
în literatura de specialitate, poate respecta o anumit  ordine, care, dac  situa ia o impune, se poate 
reformula. R. Gagne si Briggs (1977, p.138) scot în eviden  urm toarele momente: 

 captarea aten iei elevilor prin stârnirea intereselor acestora; 
 enun area temei şi a obiectivelor; 
 reactualizarea cunoştin elor anterioare; 
 prezentarea optim  a noului con inut; 
 dirijarea înv rii; 
 ob inerea performan ei; 
 asigurarea conexiunii inverse; 
 evaluarea performan elor ob inute; 
 consolidarea reten iei şi a capacit ii de transfer. 

Practica educativ  îns şi poate sugera sau induce noi modalit i de structurare a 
evenimentelor, de prefigurare a priorit ilor unei lec ii.  
            Referitor la diversitatea rolurilor manageriale pe care le poate exercita profesorul în 
literatura de specialitate s-au conturat câteva ipostaze dominante, fiecare din ele punând accentul 
pe o anumit  latur  a activit ii sale, circumscriind, în fond locul s u în procesul de înv mânt. 
Anita E.Woolfolk (dup  Ioan Nicola) men ioneaz  urm toarele: 

- ca expert al actului de predare-înv are: el poate lua decizii la tot ceea ce se 
întâmpl  în procesul de înv mânt. 

- ca agent motivator: declanşeaz  şi între ine interesul elevilor, curiozitatea, dorin a lor 
pentru activitatea de înv are. 

- ca lider: conduce un grup de elevi, exersându-şi puterea asupra principalelor 
fenomene ce se produc aici. Este un prieten şi confident al elevilor, un substitut al 
p rin ilor etc. 



- în ipostaza de consilier: este un observator sensibil al comportamentului elevilor, un 
sf tuitor al acestora.  

- ca model: prin întreaga sa personalitate, prin ac iunile şi comportamentul s u este un 
exemplu pozitiv pentru elevi. 

- ca profesionist reflexiv: se str duieşte tot timpul s  în eleag  şi s  reflecteze asupra 
întâmpl rilor inedite din clas . 

- ca manager: supravegheaz  întreaga activitate din clas , asigur  consensul cu 
celelalte cadre didactice, cu p rin ii şi cu ceilal i factori. Profesorul are de-a face cu 
,,managementul clasic”. 

Desf şurând activitatea profesional  în cadrul şcolii, dasc lul nu înceteaz  de a fi educator 
şi în afara ei, urm rind bineîn eles obiective specifice şi apelând la mijloace şi forme adecvate. 
Cele dou  laturi ale activit ii sale, şcolar  şi extraşcolar , nu numai c  se suprapun, dar se şi 
completeaz  reciproc.(14) 
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167. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE  
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Prof. înv primar Deak Alina 

Prof. înv. primar Deak Ştefan Tiberiu 
Şcoala Gimnazial  Dumbrava, Timiş 

 
Din 1990 înv mântul românesc este într-o tranformare continu . S-au modificat de mai 

multe ori Legea înv mântului, structura anului şcolar, planurile cadru, s-au introdus manuale 
alternative, s-a schinbat modul de evaluare punându-ne în situa ia  de a ine pasul cu schimb rile 
sociale şi economice la nivel na ional şi European.  

Preg tirea resurselor umane în acest domeniu a fost adaptat  şi transformat  necesit ilor 
actuale. 



Tr im într-o societate, în care schimb rile se succed cu o mare rapiditate şi în care 
provoc rile şi obligativitatea schimb rii in  de domeniul normalit ii. Ori, f r  resurse umane, 
capabile de schimbare şi adaptate, de creativitate şi competen e profesionale multiple, organiza iile 
de orice fel sunt sortite eşecului. În acest context, oamenii reprezint  o resurs  vital , de azi şi de 
mâine a tuturor organiza iilor, care asigur  supravie uirea, dezvoltarea şi succesul acestora.  

Resursele umane (RU) sunt singurele resurse din cadrul unei organiza ii care pot avea 
capacitatea de a-şi m ri valoarea odat  cu trecerea timpului, spre deosebire de toate celelalte resurse 
ale organiza iei, care se uzeaz  dac  nu fizic, atunci moral. Resursa uman  a organiza iei este 
adesea denumit  cel mai valoros activ, deşi nu apare în eviden ele contabile. Succesul organiza iei 
depinde îns  de modul în care membrii s i pun în practic  obiectivele acesteia; de aceea capacit ile 
şi calitatea resurselor umane sunt definitorii pentru rezultatele organiza iei.  
Investi ia în oameni s-a dovedit a fi calea cea mai sigur  de garanta supravie uirea unei organiza ii, 
sau de a asigura competitivitatea şi viitorul ecesteia.  
 Managementul resurselor umane reprezint  ansamblul de activit i generale şi specifice 
privitoare la asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi men inerea resurselor umane în cadrul unei 
organiza ii. 

Calitatea resurselor umane este direct propor ioal  de situa ia material , care la râdul ei 
depinde de num rul de  elevi dup  care unitatea şcolar  primeşte sumele necesare pentru 
func ionare. Având în vedere introducerea sistemului cost per elev, şi inând cont c  aceasta nu 
acoper  în totalitate cheltuielile necesare pentru buna func ionare a unei institu ii, lipsa de fonduri 
suficiente duce la desfiin area sau comasarea şcolilor mai mici în special din mediul rural.   Uni ile 
şcolare din mediul rural sunt în dezavataj fa  de şcolile din mediul urban.  În mediul urban cu un 
management eficient şi promovarea scolii prin diferite metode, prin atragerea elevilor de la alte 
şcoli cu o ofert  educa ional  mai bun , activit i extraşcolare variate sau cu CDŞ ( Curriculum la 
decizia şcolii  - op ional ) mai interesant,  poate s  sporeasc  num rul elevilor prin care se ob ine 
creşterea bugetului, în schimb în mediul rural num rul elevilor nu se poate majora, fiind o singur  
unitate şcolar  în localitate beneficiarii au o singur  variant .  
 Conform legii orice post se ocup  prin concurs. Pentru func ia de manager – director la 
unit ile şcolare în ultimii opt ani (pân  în acest an), în jude ul nostru, nu s-a mai organizat concurs 
pentru ocuparea postului, directorii fiind numi i în urma unor propuneri de c tre inspectorul şcolar 
general pe perioada unui an şcolar sau pân  la organizarea concursului. Directorul este numit din 
rândul profesorilor titular care este considerat a fi capabil de a conduce o institu ie.  Pentru acest 
lucru directorul este degrevat de munca la clas , obligativitatea de predare fiind de 6 – 8 ore pe 
s pt mân .  În cazul inspectorilor acest lucru este  de 2 – 4 ore. Orele rmase în urma degrev rii 
sunt scoase cu celelelte ore vacante, dar cu men iunea “rezervat”.  Degrevarea directorului este 
necesar  pentru ca atribu iile din fişa postului s  pot fi ideplinite atât cantitativ cât şi calitativ. 
Pentru indeplinirea sarcinilor directorul poate exercita delegarea de sarcini atât în rândul Consiliului 
de Administra ie cât şi în rândul Consiliului Profesoral. 

Un lucru destul de des întâlnit în unit ile şcolare din  jude ul Timiş este numirea 
înv torilor sau educatoarelor în func ia de director. Acest lucru se întâlneşte la unit ile din 
Tomeşti, Curtea, Pietroasa, Dumbrava, M n ştiur, Tormac, etc.  Având în vedere statutul specific în 
care este încadrat, înv torul sau educatoarea directorul nu poate beneficia de degrevare, 
degrevarea fiind neconsumat  deci nepl tit . În acest mod se economiseşte câte o norm  la unit ile 
în cauz  şi zeci de norme la nivel jude ean.  Comparând munca managerilor din domeniile urban şi 
rural, se poate observa o diferen  în favoarea urbanului.  Volumul de munc  este acelaşi în fiecare 
domeniu, iar personalul cu care este realizat difer . Compartimentele secretariat şi contabilitate cu 
care managerul colaboreaz  zilnic, în mediul urban este format din 4 – 5 angaja i, iar în şcolile mai 
mici din mediul rural norma de secretar şi contabil variaz  între 0,25 şi 0,5 norme. Din aceast  
cauz  managerul din mediul rural este un multifunc ional, care  - dac  nu beneficiaz  de degrevare 
– dup  efectuarea orelor de predare -  4 sau 5 ore pe zi, şi efectuarea asisten elor obligatorii la clas , 
rezolv  problemele de îndrumare şi control împreun  cu problemele zilnice .  



Activitatea managerului este mult ajutat  de compartimentul resurselor umane al 
Inspectoratulu Şcolar Jude ean prin adresele trimise periodic şcolilor pentru aten ionarea respect rii 
a unor termene referitor la planul de şcolarizare, proiectul de încadrare sau alte etape de mişcare ale 
personalului didactic. Aceste adrese con in tabele precocepute şi modul de completare, extrase din 
metodologii sau proceduri, lucruri care uşureaz  munca directoului.  
În aceast  lucrare, pe lâng  partea teoretic  general  am pus accentul în special pe încadrarea şi 
evaluarea personalului didactic, inând cont de sc derea permanent  a num rului de elevi care 
influen eaz  în mod direct şi sc derea normelor – posturilor didactice. Analizând situa ia la nivel 
jude ean, am ajuns la concluzia, c  în majoritatea comunelor exist  o singur  şcoal  gimnazial , iar 
satele apar in toare – structurile – au doar gr dini e, eventual ciclul primar. Comuna noastr  este 
printre pu inele unit i administrativ - teritoriale  din jude  care dispune de dou  şcoli gimnaziale. 
Având în vedere situa ia existent , baza legal  şi material , pentru normalizarea şi rentabilizarea 
situa iei şi în comuna noastr  va urma în viitorul apropiat aceast  schimbare, adic  desfiin area 
ciclului gimnazial din R chita şi arondarea  Şcoala Dumbrava . Având experien a din anul 2005, 
prezentat  în partea de cercetare a lucr rii, desfiin area ciclului gimnazial de la şcoala din Bucov  
şi comasarea la şcoala din Dumbrava, cu un management eficient şi cu o informare corect  şi la 
timp a p r ilor, se poate realiza reducerea, rezultatul fiind aceeaşi ca şi în prima variant .  
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„Rolul profesorului este în schimbare, într-o lume în care nu exist  adev ruri absolute şi în 

care neprevzutul şi incertitudinea sunt prezente mereu. Se poate spune chiar c munca profesorului 
se transform , din a fi o banc  de date, în a deveni mentor şi cercet tor. Viitorul va pune la mare 
încercare practica şcolar  şi rolul profesorului.”  

Într-o dezbatere paralel  cu privire la înv area continu , Candy (1994) sugereaz  c  
persoanele care înva  continuu au, printre altele, capacitatea de a face corela ia diferite aspecte ale 
cunoaşterii, precum şi capacitatea de a-şi administra înv area. Knowles (1984) relev  elementele 
înv rii care sunt necesare în munca cu adul ii, proces care identific  de asemenea rolul 
profesorului care plaseaz  elevii în centrul înv rii. Elevii trebuie s  fie implica i activ în înv are 
şi s  îşi asume un grad înalt de responsabilitate personal  în acest sens. Knowles consider  
autoorientarea drept esen a înv rii la adul i şi sus ine c  necesit ile şi experien ele persoanei care 
înva  trebuie s  fie mai presus de expertiza instructorului. Adul ii, consider  el, sunt persoane care 
se orienteaz  singure în procesul de înv are şi fiecare adult este unic datorit  experien elor sale 
personale. 

Principiile care stau la baza înv rii eficiente centrate pe elev sunt: 
• Accentul activit ii de înv are trebuie s  fie  pe persoana care  înva  şi nu pe profesor. 
• Recunoaşterea faptului c  procesul de predare în sensul  tradi ional al cuvântului nu este decât 
unul dintre instrumentele care pot fi utilizate pentru a-i ajuta pe elevi s  înve e. 



• Rolul profesorului este acela de a administra  procesul de înv are al elevilor pe care îi are în 
grij . 
• Recunoaşterea faptului c , în mare parte, procesul de înv are nu  are loc în sala de clas  şi nici 
când cadrul didactic este de fa . 
• În elegerea procesului de înv are nu trebuie s  apar in  doar profesorului – ea trebuie  
împ rt şit  şi elevilor. 
• Profesorii trebuie s  încurajeze şi s  faciliteze implicarea activ  a elevilor în planificarea şi 
administrarea propriului lor proces de învare prin proiectarea structurat  a oportunit ilor de 
înv are atât în sala de clas , cât şi în afara ei. 
• Lua i individual, elevii pot înv a în mod eficient în moduri foarte diferite. 
Se pune, de asemenea, accentul pe autoevaluarea cadrului didactic şi pe practica reflec iei, pentru a 
facilita dezvoltarea profesional  continu . 

Pentru a sprijini instruirea centrat  pe elev şi utilizarea metodologiilor moderne de lucru la 
clas , se va pune accent pe strategii de predare care s  corespund  stilurilor individuale de înv are. 
În cadrul acestor strategii: 
• Lec ia pleac  de la experien ele elevilor şi cuprinde întreb ri sau activit i care s  îi implice pe 
elevi. 
• Elevii sunt l sa i s  aleag  singuri modul cum se informeaz  pe o anumit  tem  şi cum prezint  
rezultatele studiului lor. 
• Elevii pot beneficia de medita ii, în cadrul c rora pot discuta despre preocup rile lor individuale 
cu privire la înv are şi pot cere îndrum ri. 
• Aptitudinea elevilor de a g si singuri informa iile c utate este dezvoltat  – nu li se ofer  
informa ii standardizate. 
• Pe lâng  înv area specific  disciplinei respective, li se ofer  elevilor ocazia de a dobândi 
aptitudini fundamentale transferabile, cum ar fi aceea de a lucra în echip . 
• Se fac evalu ri care permit elevilor s  aplice teoria în anumite situa ii din via a real , cum ar fi 
studiile de caz şi simul rile. 
• Lec iile cuprind o combina ie de activit i, astfel încât s  fie abordate stilurile pe care elevii le 
prefer  în înv are (vizual, auditiv, practic/kinetic) 
• Lec iile înlesnesc descoperirile f cute sub îndrumare şi solicit  participarea activ  a elevilor la 
înv are. 
• Lec iile se încheie cu solicitarea adresat  elevilor de a reflecta pe marginea celor înv ate, a 
modului cum au înv at şi de a evalua succesul pe care l-au avut metodele de înv are în cazul lor 

Acest proces de formare se orienteaz  deci în final spre scopul de a spori succesul elevilor, 
concentrându-se pe ceea ce este necesar pentru a îmbun t i experien a de înv are a elevilor şi 
implicarea lor activ  în acest proces, precum şi satisfac ia pe care le-o d  aceast  înv are. Acest 
lucru 
trebuie s  se înscrie în contextul general al îmbun t irii oportunit ilor oferite tinerilor în cadrul 
dezvolt rii unei pie e moderne a muncii. Scopul implicit este de asemenea acela de a le permite s  
aib  încredere în procesul de înv are, astfel încât s  poat  continua s  îşi pun  în aplicare 
aptitudinile de înv are la locul de munc , la vârsta maturit ii, precum şi în procesul de înv are 
continu . Metodele interactive de grup sunt modali i moderne de stimulare a  înv rii şi 
dezvolt rii personale înc  de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizeaz  
interschimbul de idei, de experien e, de cunoştinte.   

  Înv mântul modern preconizeaz  o metodologie axat  pe ac iune operatorie, deci pe 
promovarea metodelor interactive care s  solicite mecanismele gândirii, ale inteligen ei, ale 
imagina iei şi creativit ii. “Activ” este elevul care “depune efort de reflec ie personal , interioar  şi 
abstract , care întreprinde o ac iune mintal  de c utare, de cercetare şi redescoperire a adev rurilor, 
de elaborare a noilor cunoştin e. “Activismul exterior” vine deci s  serveasc  drept suport material 
“activismului interior”, psihic, mental, s  devin  un purt tor al acestuia.” (Ioan Cerghit, 1997, 
p.73) . Structurile autoritare dintr-un grup sau piedicile împotriva comunic rii pot foarte bine limita 
participarea activ  a anumitor membri la o ac iune coordonat . Implementarea acestor instrumente 



didactice moderne presupune un cumul  de calit i şi disponibilit i din partea cadrului didactic: 
receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic, mobilizare, dorin a de autoperfect onare, gândire 
reflexiv  şi modern , creativitate, inteligen a de a accepta noul şi o mare flexibilitate în concep ii . 

 Vorbind despre necesitatea inov rii în domeniul metodologiei didactice şi a c ut rii de noi 
variante pentru a spori eficien a activit ii instructiv-educative din şcoal , prin directa implicarea a 
elevului şi mobilizarea efortului sau cognitiv, profesorul Ioan Cerghit afirma: “Pedagogia modern  
nu caut  s  impun  nici un fel de re etar rigid, dimpotriv , consider  c  fixitatea metodelor, 
conservatorismul educatorilor, rutina excesiv , indiferen a, etc. aduc mari prejudicii efortului actual 
de ridicare a înv mântului pe noi trepte; ea nu se opune în nici un fel ini iativei şi originalit ii 
individuale sau colective de regândire şi reconsiderare în spirit creator a oric ror aspecte care 
privesc perfec ionarea şi modernizarea metodologiei înv mântului de toate gradele. În fond 
crea ia, în materie de metodologie, înseamn  o necontenit  c utare, reînnoire şi îmbun t ire a 
condi iilor de munc  în institu iile şcolare.”         
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Evolu ia rapid  a ştiin ei, acumularea în ritm tot mai intens a informa iilor, impun cu 

acuitate dezvoltarea culturii matematice, care trebuie s -şi fac  loc tot mai mult în cultura general  a 
unui om. Aceasta cu atât mai mult, cu cât ast zi matematica are aplicabilitate nu numai în domeniul 
tehnicii, fizicii, chimiei, biologiei, ci şi în ştiin ele sociale. 

Ca atare, înc  din clasele mici ale înv mântului primar, se impune stimularea intelectului, 
a gândirii logice, a judec ii matematice la elevi, încât matematica s  devin  o disciplin  pl cut , 
atractiv , convergent  spre dezvoltarea ra ionamentului, creativit ii şi muncii independente. 

În clasele primare se însuşesc no iunile de baz , “instrumentele” cu care elevul va “opera” 
pe tot parcursul vie ii şi pe care se cl deşte întregul sistem al înv mântului matematic. 

Utilizarea şi apoi transferul no iunilor matematice nu se realizeaz  prin simpla transmitere a 
acestora de la cadru didactic la elevi, ci prin îndelungate şi dirijate procese de c utare şi descoperire 
a lor de c tre ei înşişi. De aici, caracterul dinamic, activ şi relativ dificil al înv rii matematicii, mai 
ales prin efort propriu al elevului. Activit ile matematice necesit  astfel o bun  mobilizare a tuturor 
comportamentelor psihicului uman, cu prec dere a inteligen ei şi a gândirii. 

În  înv mântul  actual  s-a  produs  o  schimbare  în  modul  de  construire  a  programei  
de  matematic . Astfel, în ansamblul  s u, noua  concep ie  vizeaz   urm toarele: schimb ri  în  
abordarea  con inuturilor, în înv are (trecerea  de  la memorizare  la  explorare-investigare), în  
predare (trecerea  de  la  ipostaza  de  transmi tor de  informa ii  a  înv torului  la  cea   de  
organizator  al  unor  activit i  variate  de înv are  pentru  to i  elevii, în  func ie  de  nivelul  şi  
ritmul  propriu   de  dezvoltare al fiec ruia). 

Studiul  matematicii  în  şcoala  primar   îşi  propune  s   asigure  pentru  to i  elevii 
formarea  competen elor  de  baz   vizând: calculul  aritmetic, no iuni intuitive  de  geometrie, m surare  
şi  m suri. 

 
 



I. Delimit ri conceptuale 
1. Competen a în matematic  reprezint  capacitatea de a dezvolta şi de a aplica gândirea 

matematic  cu scopul de a rezolva un şir de probleme ap rute în situa ii cotidiene. 
În încercarea de a dezvolta competen e în ceea ce priveşte lucrul cu elemente de baz  

matematice, accentul trebuie s  cad  pe procesul în sine, pe activitate, precum şi pe cunoaştere.  
Competen a matematic  implic , în diferite grade, capacitatea şi disponibilitatea de a folosi 

tipuri de gândire matematic  (gândire logic  şi spa ial ) şi modalit i de prezentare (formule, 
modele, construc ii grafice, scheme). 

Potrivit particularit ilor de vârst , copilului mic îi este uşor de în eles ceea ce este corect şi 
îi sunt neclare şi de neîn eles judec ile prea abstracte. Acest lucru trebuie avut în vedere la predarea 
matematicii. Dac  unele judec i sunt însuşite în mod mecanic, f r  s  fie înt rite printr-o predare 
intuitiv , ele r mân f r  în eles pentru elevi.  

De aceea, scopul pred rii matematicii este formarea no iunii de num r la elevi, efectuarea 
calculului şi, mai cu seam , dezvoltarea gândirii, prin îmbinarea elementului intuitiv cu cel abstract. 

Matematica  f cut   cu  “creionul  şi  hârtia“, respectiv  cu  “creta şi  tabla”  cap t   mai  
pu in   relevan  şi  devine  mult  mai  important   utilizarea  unei  variet i  de  obiecte  care  
trebuie  manipulate  în  procesul  înv rii; se  trece  de  la  memorare  de  reguli  şi  socotit  la  
activitate  de  rezolvare  de  probleme  prin  taton ri, încerc ri, implicare  activ   în  situa ii  
practice, c utare  de  solu ii  dincolo  de  cadrul  strict  al celor  înv ate. 

Activitatea matematic  implic  efectul gândirii, în primul rând al celei creative. În clasele 
primare se formeaz  no iunile elementare cu care omul va lucra pe tot parcursul vie ii, no iuni pe 
care se cl deşte întregul sistem de achizi ii imperios necesare. Este incontestabil  contribu ia 
matematicii la formarea unei gândiri logice, coerente, creative, la formarea unor deprinderi de 
munc , de ordine, de punctualitate. 
2. Competen e fundamentale de matematic : 
- s  poat  efectua calcule aritmetice în scris, mintal; 
-s  utilizeze aparatul matematic pentru rezolvarea problemelor cotidiene; 
- s  recunoasc , descrie şi opera cu figuri geometrice plane şi în spa iu; 
- s  utilizeze corect m rimile uzuale, unit ile de m sur  şi conversia acestora. 
3. Capacit i aşteptate: 
- utilizarea unui limbaj matematic adecvat, scris şi oral; 
- ra ionamente logice, deduc ii, demonstra ii; 
- efectuarea calculelor cu mul imi de numere, scris şi mintal; 
- desene geometrice cu ajutorul instrumentelor uzuale; 
- utilizarea figurilor geometrice plane şi în spa iu în situa ii practice; 
- utilizarea şi construirea tabelelor, graficelor şi diagramelor; 
- tratarea matematic  a unor situa ii concrete din practica curent ;  
- identificarea la alte discipline a situa iilor şi problematicii care pot fi tratate matematic. 
   4.  Corelarea competen elor specifice cu unit ile de con inut 
 Corela ia propus  are în vedere posibilitatea ca o anumit  competen  specific  s  poat  fi atins  
prin diferite con inuturi. Competen ele specifice se formeaz  pe parcursul unui an de studiu, sunt 
derivate din competen ele generale, fiind etape în formarea acestora. 
 Con inuturile înv rii sunt mijloace prin care se urm reşte formarea competen elor specifice. 
Corelarea dintre con inuturi şi competen e specifice permite cadrului didactic s  realizeze 
conexiunea explicit  între ceea ce se înva  şi scopul pentru care se înva . 
 Lista explicit  care recomand  valori şi atitudini accentueaz  dimensiunea afectiv-atitudinal  şi 
cognitiv  a înv rii din perspectiva contribu iei specifice a matematicii, la atingerea finalit ilor 
educa iei. 

5. Competen ele - cheie reprezint  un pachet multifunc ional, transferabil de cunoştin e, 
abilit i şi atitudini  de care au nevoie to i indivizii pentru împlinirea şi dezvoltarea personal , 
incluziunea social  şi g sirea unui loc de munc . Acestea trebuie s  se fi dezvoltat la sfârşitul 
educa iei obligatorii şi trebuie s  ac ioneze ca fundament pentru înv are ca parte a educa iei pe tot 



parcursul vie ii. Aceste competen e trebuie adaptate  la cadrul  social, lingvistic şi cultural al 
indivizilor. 
 Competentele-cheie vizate direct prin studiul matematicii sunt  reprezentate de 
competen ele matematice şi competen ele de baz  în ştiin e şi tehnologii. Prin studiul matematicii 
sunt vizate indirect urm toarele competen e-cheie: 

 Comunicare în limba matern ; 
 A înv a s  înve i; 
 Competen a digital ; 
 Sensibilizarea şi exprimarea cultural ; 
 Competen e sociale şi civice; 
 Spirit de ini iativ  şi antreprenoriat; 
 Comunicare în limbi str ine. 
6. Exemple de bun  practic  

Prin manipularea diferitelor obiecte(figuri geometrice,be işoare, materiale naturale,obiecte 
folosite de elev în via a de zi cu zi,colec ii de obiecte ale elevilor,diferite materiale confec ionate de 
copii, instrumente de m sur  precum ceas,metru,cântar,etc.) elevul exploreaz  cu uşurin   concepte 
matematice. Cadrul didactic are rolul de a  stabili materialele necesare pentru în elegerea unui 
con inut , rolul lor ,cantitatea necesar  şi de asemenea trebuie  s  se asigure c  copiii s-au 
familiarizat cu ele şi au în eles cum trebuie s  le foloseasc . 

O înv are eficient  a matematicii presupune şi o corelare cu celelalte discipline de studiu 
.Interac iunea şi complementaritatea diferitelor activit i de înv are permit realizarea unor abord ri 
inter si transdisciplinare a con inuturilor şi utilizarea unor strategii didactice activ participative 
pentru valorificarea maxim  a poten ialit ilor copiilor. 

Tratarea interdisciplinar  va fi o sarcin  major  a înv mântului în perspectiva leg rii de 
realitate deoarece un con inut şcolar proiectat ,elaborat şi utilizat în manier  interdisciplinar  
corespunde mult mai bine realit ii prezentate ,conducând la o în elegere cât mai bun  şi unitar  din 
partea elevilor . 

Prin abordarea transdisciplinar  valoarea pedagogic  a lec iilor creşte deoarece elevii se pot 
exprima pe ei înşişi, se valorizeaz  experien a cotidian   a fiec rui elev, situeaz  elevul în mijlocul 
ac iunii, rezervându-i un rol activ şi principal, putând s  transpun  în practic , s  creeze, s  se 
manifeste plenar în domeniile în care acesta are capacit i evidente, asigur  o înv are activ , ofer  
şansa planific rii propriilor activit i, asigurâdu-le ordine în gândirea de mai târziu. Prin aceste 
activit i se poate observa dac  copiii prezint  sau nu diferite aptitudini. Aceste activit i las  mai 
mult  libertate de exprimare şi de ac iune atât pentru elev cât şi pentru cadrul didactic.  

Procesul studierii matematicii cultiva curiozitatea stiintifica, framantarea pentru descifrarea 
necunoscutului si duce la formarea unor priceperi si capacitati (de a gandi personal si activ, de a 
analiza o problema si a o descompune in elementele sale simple).  

Se stie ca una dintre particularitatile gandirii micului scolar este caracterul ei concret. Copilul 
gândeste mai ales prin imagini. De aceea, predarea matematicii la clasa I se face intr-o form  cât 
mai concret , intuitiv . Numai asigurând o temeinic  baz  intuitiva putem construi in mintea 
copilului notiuni matematice atat de abstracte. 

În procesul de predare a no iunilor matematice se valorific  diverse surse intuitive : experien a 
empiric  a copiilor, matematizarea realit ii înconjur toare, opera ii cu mul imi concrete de obiecte, 
limbajul grafic.Folosirea jocului didactic constituie o tehnic  atractiv  de explorare a realit ii. În 
clasa întâi am utilizat jocul didactic la orele de matematic  deoarece:   

 no iunile de num r şi de opera ii cu numere sunt abstracte; 
 ofer  numeroase avantaje pedagogice, dintre care: constituie o admirabil  modalitate de a-i 

determina pe copii s  participe activ la lec ie;  
 antreneaz  la lec ie atât copiii timizi cât şi pe cei slabi; 
 dezvolt  spiritul de cooperare; 
 dezvolt  la elevi iscusin a, spiritul de observa ie, ingeniozitatea, inventivitatea; 

 



Mass-media 
Solicita i copilului: 
*Citirea ceasului de pe ecranul TV; notarea orelor programelor preferate; calcularea duratei unei 
emisiuni, a timpului care trebuie s  treac  pân  începe etc. 
*Identificarea simbolurilor pentru vreme, a temperaturilor pozitive şi negative; 
*Discutarea statisticilor sportive; 
*G sirea în ziare a unor informa ii (în func ie de vârst ): data, un num r mai mic decât 100, un 
dreptunghi, un grafic. 

,,Dasc lul cel bun nu este nici cel mai savant, nici cel care munceşte cel mai mult, este cel 
care îi determin  pe elevi s  munceasc  mai bine, în modul cel mai inteligent,  cel mai stimulant şi 
cel mai eficace, nu neap rat mai greut“. (Elena Joi a) 
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170. LECTURA LITERAR  SUPLIMENTAR  – între A FI sau A NU FI 
 

Prof. Anton Diana, Şcoala Gimnazial  „Al. Vlahu ”- Iaşi 
 

Cartea este precum un prieten de suflet şi îi ofer  celui ce o parcurge, pe lâng  satisfac iile 
pe care le aduce orice fapt de lectur , prilejuri unice de reflexie şi de tr iri spirituale. Ea îndeamn  
la introspec ie dar, în acelaşi timp, contribuie substan ial la formarea şi modelarea personalit ii şi 
comportamentului cititorului.  

În contextul actual, exist  o mare „concuren ” a altor surse informa ionale şi media: 
televizorul, accesul la internet şi jocurile electronice, îns , cu toate acestea,  lectura ar trebui s  
r mân  una dintre cele mai intense, mai educative şi mai r spândite activit i. Se observ  aşadar o 
sc dere a interesului pentru lectur , c ci ea îl solicit  mai mult pe copil. Cu cât apropierea copilului 
de carte se face mai devreme, cu atât mai importante şi mai durabile sunt efectele ei în domeniul 
limbajului, al comunic rii, precum şi cel al comportamentului şi al socializ rii. 

La vârsta şcolar  mic , lectura are un rol hot râtor în îmbog irea şi dezvoltarea 
cunoştin elor elevilor, în formarea gustului pentru citit, în cultivarea şi nuan area limbajului prin 
formarea şi dezvoltarea unui vocabular adecvat. 

Lectura literar  pune la dispozi ia copilului cunoştin e despre mediul înconjur tor, despre 
via a oamenilor şi a animalelor, despre trecutul istoric al poporului, despre munc  şi profesiuni, 
educa ie cultural–artistic  şi moral-religioas . Prin textele studiate, ea determin  şi comportamentul 
viitor al copilului. De aceea, înc  din clasele primare, este necesar s  cunoaştem ce şi cât citesc 
copiii, respectând particularit ile lor de vârst , dar mai ales s  le îndrum m paşii în realizarea unei 
lecturi conştiente, active şi atractive. 
 Pentru a cultiva interesul copiilor pentru lectur  şi a-i apropria de textul literar, ar trebui s  
c ut m cele mai potrivite metode şi procedee, deoarece prin utilizarea acestora elevii dobândesc 
deprinderi de receptare corect  a textului scris, de utilizare precis  şi nuan at  a cuvintelor, de 
formulare clar  şi personal  a unor mesaje proprii, de argumentare a unui punct de vedere, 
îmbog indu-şi vocabularul prin folosirea resurselor limbii în contexte concrete şi variate de 



comunicare. Toate acestea stimuleaz  creativitatea şi libertatea de alegere a copiilor, adaptându-se 
intereselor specifice vârstei. 

Curiozitatea, pasiunea, nevoia de activitate, succesul şi satisfac ia, atât de prezente la vârsta 
copil riei, pot fi antrenate şi stimulate în activit ile desf şurate la orele de limba şi literatura 
român , dar mai ales prin parcurgerea unor texte literare suplimentare şi redarea con inutului 
acestora într-un mod cât mai atractiv şi mai pe placul elevilor. 

Iat  câteva modalit i care ar putea s  dezvolte gustul elevilor pentru citit, s  le stimuleze 
interesul pentru carte, s  le satisfac  dorin a de a cunoaşte via a, oamenii şi faptele lor: 

 
 expunerea prin povestire se poate realiza prin povestirea model, expresiv , nuan at  de 

c tre elevi sau înv tor a cuprinsului unei poveşti, a unei lecturi pus  în discu ie în ora respectiv . 
Povestirea poate fi înso it  de imagini, fotografii, diafilm. Captiva i şi stimula i de povestire, elevii 
îşi manifest  dorin a de a reciti ceea ce li s-a povestit în clas , precum şi de a citi şi alte lecturi 
recomandate. Întreruperea într-un moment interesant al desf şur rii ac iunii îi determin  pe elevi s  
continuie în mod independent citirea lecturii. Înv torul poate recomanda o lectur  sau dou  pân  
la o anumit  dat , urmând ca la ora special  de lectur  elevii s  o povestesc . Folosind acest 
procedeu, copilul se str duieşte s  citeasc  şi s  prezinte cât mai frumos lectura recomandat . Dup  
povestire se organizeaz  discu ii colective, deci le stimuleaz  creativitatea prin crearea unor 
episoade analoage sau chiar alte povestiri. 

 şez toarea literar  - form  atractiv , recreativ , dinamizatoare, foarte potrivit  pentru 
realizarea cu succes a obiectivelor în domeniul lecturii literare. Pentru o bun  desf şurare a 
şez torii sunt necesare: 

- preg tirea cadrului corespunz tor – deosebit de cel al clasei; 
- amenajarea unei mici expozi ii de carte, de mici crea ii ale elevilor; 
- deschiderea şez torii printr-un cuvânt scurt al înv torului, prin care se precizeaz  motivul 

şez torii şi subliniaz  importan a momentului, orientând aten ia elevilor printr-o motiva ie 
succint ; 

- participarea efectiv  a elevilor, conform rolului pe care l-a avut de îndeplinit fiecare; 
- încheierea şez torii reprezint  un moment c ruia înv torul trebuie s -i acorde importan a 

pedagogic  necesar , apreciind în termeni l udabili comportarea elevilor, calitatea 
contribu iei fiec ruia, eventual distribuind anumite recompense. 
 concursurile literare se pot organiza în cadrul clasei sau cu elevi din serii paralele din 

cadrul şcolii. Se fixeaz  bibliografia ce trebuie studiat  de elevi într-o perioad  mai îndelungat . 
Concursul este bine s  fie dotat cu premii pentru stimularea câştig torilor. Concursurile şcolare pot 
adânci leg tura şcolii cu familiile elevilor, aceştia putând supraveghea şi îndruma lectura elevilor în 
vederea preg tirii pentru concurs. 
 
 Iat  o modalitate de a nu l sa s  treac  neobservat momentul 15 Ianuarie, prilej cu care am 
organizat concursul literar Eminescu la ceas aniversar: 
 

1.   Cum se numeşte poezia c reia îi apar in versurile :  
 „ Bate vântul frunza-n dung  – 

Cânt re ii mi-i alung ; 
Bate vântul dintr-o parte –  
Iarna-i ici, vara-i departe.”       

                        _________________________________________                      10 p  
 

2 .   Efectuând corect calculele de mai jos,  ve i afla câ i ani a tr it Mihai Eminescu şi câ i ani 
se  împlinesc anul acesta  de la moartea lui: 
                  1889 -1850  =______                                                                            5 p   
         2008 – 1889 =______        

 



3 .   Amestecând silabele de mai jos ve i ob ine titlul poeziei care con ine versurile:  
„  – Codrule cu râuri line  

Vreme trece , vreme vine ,  
Tu din tân r precum eşti  
Tot mereu întinereşti . ”  

                                                   DE     RE    RE    VE  _________________10 p  
4 .   Câte silabe sunt  în versul subliniat  :  

„ Doar izvoarele suspin  , 
  Pe când codrul negru tace ”…      
 _________________                                 10 p     

 5 .    În versurile :   
„ Peste vârfuri trece lun  ,  
Codru-şi bate frunza lin ,  

Dintre ramuri de arin  
Melancolic cornul sun . ”  

 Identifica i cuvântul care sugereaz  triste ea poetului: _______________    10 p 
                                                                                                                             

          6.  Pornind de la cuvintele lun , lac, codru, floare, compune i o strof .     40 p                                                                                                 
  
   7. Recita i cât mai multe versuri din crea ia eminescian .                             10 p 
    TOTAL PUNCTAJ: ________________ 
 

 jocurile literare stimuleaz  mult interesul pentru lectur . De exemplu: Se citeşte un 
fragment şi se cere elevilor s  recunoasc  din ce oper  face parte. Se prezint  ilustra ii, cerându-se 
copiilor s  r spund  în ce carte le-au întâlnit şi ce con inut le corespunde. Se citesc versuri dintr-o 
poezie, iar ei s  continue din memorie etc. 
 
 

 
 Acum ştiu c  aceast  poveste este scris  de ..................................................La întâmplare 
particip  mai multe personaje: ...................................................................... . 
Dintre acestea, cel mai mult mi-a pl cut de ..........................................., pentru c  
................................................................................................................................................  
 

 
 De mult ştiam c  autorul acestei poveşti este ......................................, care este 

considerat cel mai mare povestitor român. El a mai scris şi alte poveşti, cum ar fi: 
...............................................................................................................................................  

Eu cred c  cel mai binevoitor personaj din acest text este ............................., deoarece 
................................................................................................................................ . Cel mai mare 
defect al personajului care d  titlul poveştii este .........................  .  
Antonimul cuvântului g sit este ..................................  . 
 

 completarea rebusurilor – trezeşte interesul pentru citit şi cunoaşterea a cât mai multor 
opere literare. Al turi de rebus se poate cere notarea personajelor, a operei, a autorului, scoaterea în 
eviden  a tr s turilor de caracter, sau chiar crearea unui text pornind de la con inutul poveştii 
redate prin rebusul respectiv. 
 
 
 
 



                               A  
 

1                                                                                 1. Sfânta la care au ajuns fetele. 
2                                                                    2. La întoarcere, i-a d ruit pl cinte fetei. 
3                                                                                 3. Avea o fat  frumoas , harnic  şi bun  la  

suflet. 
 
 
4                4. A muşcat-o pe fata babei. 
5                5. Fata babei era leneş , iar cea a moşului ... 
6        
7                                                       6. Erau coapte şi gustoase în copac. 
8                 7. Avea o fat  leneş , urât  şi rea la inim . 
9       8. Era plin  de mâl şi p r sit . 
10       9. Paharele de la fântân  erau de ... . 
                              10. Copacul pe care nu l-a îngrijit fata babei. 
                               B 

 Pe verticala A – B vei ob ine numele autorului acestei poveşti! 
 Pe baza poveştii pe care o cunoşti, creeaz  un scurt text pornind de la imaginea de mai jos. 

         
 recenzia unei c r i – activitate prin care se cultiv  interesul pentru citit şi capacitatea de 

a comenta într-o manier  original , accesibil , o carte. Elevii pot formula întreb ri pe seama 
con inutului celor prezentate. (Ce episod sau fragment le-a pl cut mai mult? ) Pe baza r spunsurilor 
formulate, unii elevi pot alc tui un scurt text. R spunsurile sunt eviden iate şi apreciate de înv tor.  

 vizite la case memoriale, muzee de literatur  – activitate ce permite elevilor s  cunoasc  
locul copil riei, s  simt  parfumul epocii în care poe ii, scriitorii, artişti ai cuvântului, au tr it. Ei au 
posibilitatea s  vad  fotografii şi lucruri vechi, de o str lucire aparte. Muzeul este un sanctuar, un 
loc în care p trundem cu sfial , cu dorin a de a vedea şi cunoaşte mai mult. 

 cercurile literar-artistice- contribuie la descoperirea şi stimularea talentelor şi 
aptitudinilor elevilor, cultiv  interesul şi pasiunea pentru lectur  şi art , pentru anumite activit i cu 
caracter aplicativ, educ  elevii pentru utilizarea inteligent  a timpului liber, îi ini iaz  în sarcini de 
munc  şi responsabilit i, dezvolt  imagina ia creatoare şi sensibilitatea artistic , ini iativa şi 
independen a în ac iune, satisfac tendin a de autoafirmare şi stabilesc rela ii mai apropiate între 
înv tor şi elev, dar şi între elevii înşişi. 
 Dac  şcoala are ca finalitate instruirea şi educarea copilului, dac  viitorul adult trebuie s  fie 
un om bine educat şi format, aceasta se realizeaz  şi prin cultivarea gustului pentru lectur . Copilul 
trebuie permanent îndrumat spre lectur , ajutat s  aleag  acele c r i care s  se potriveasc  nevoilor 
şi dorin elor lui de cunoaştere. Un rol important revine şi familiei, care trebuie s  îi sprijine pe copii 
şi s  îi fac  s  conştientizeze importan a  lecturii în formarea personalit ii lor. De aceea, se impune 
ca eforturile cadrului didactic s  fie împletite cu cele ale familiei şi canalizate pe direc ia cea mai 
bun , iar dac  în întrebarea „a fi sau a nu fi lectura suplimentar ” poate exista varianta unei 
op iuni, atunci r spunsul nu poate fi decât unul singur: LECTURA LITERAR  
SUPLIMEN TAR : DA! 
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171. PREDAREA INTEGRAT  A CUNO TIN ELOR ÎN ÎNV MÂNTUL PRIMAR 

 
Prof.inv. primar Dumitriu Valentina, coala Primar  Nr.1Sarata-Basarab 

 
" L sa i copilul s  vad , s  aud , s  descopere, s  cad , s  se ridice şi s  se înşele. Nu 

folosi i cuvinte când ac iunea, faptul însuşi, sunt posibile” , afirma pedagogul Pestalozzi. 
Pornind de la acest îndemn, trebuie s -i înv m pe copii s  înving  dificult ile de înv are 

prin interven ii reale, situându-i în dialog cu mediul, determinându-i s -şi exerseze capacitatea de a 
opta şi de a decide. Locul potrivit pentru realizarea acestui deziderat este şcoala. La şcoal , copilul 
intr  într-un mediu stimulativ, un mediu în care literatura, muzica, artele plastice, natura, mişcarea, 
socialul sunt într-un permanent dialog între ele şi, implicit cu copilul. 

Astfel, fenomenului educa ional i se impun o serie de restructur ri adaptative care s  
genereze un spa iu din ce în ce mai complex şi mai elaborat, în scopul stimul rii contiune a înv rii 
spontane a copilului, de dezvoltare a capacit ii de a realiza transferuri rapide şi eficiente între 
diferitele discipline, de a colecta, a sintetiza şi a utiliza sistematic şi integrat cunoştin e, deprinderi 
şi competen e dobândite prin studierea disciplinelor de la clas . Schimbarea fundamental  const  în 
modul de realizare a cunoaşterii care transfer  importan a, accentul de la cunoaşterea de tip 
disciplinar la cunoaşterea de tip transdisciplinar. Treptat se renun  la fragmentarea pe discipline în 
favoarea integr rii disciplinelor. 

Literatura pedagogic  actual  descrie integrarea curricular  drept o modalitate inovatoare de 
proiectare a curriculumului, care presupune sintetizarea şi organizarea didactic  a con inuturilor 
diferitele domenii ale cunoaşterii, astfel încât s  se asigure c  elevul achizi ioneaz  o imagine 
coerent , unitar  despre lumea real . 

„Curriculum-ul integrat presupune crearea de conexiui semnificative între teme sau 
competen e care sunt de regul  formate separat, în interiorul disciplinelor. Aceste teme sau 
competen e au o puternic  leg tur  cu via a cotidian  a elevilor şi îşi propun, direct sau indirect, s  
contribuie la formarea unor valori şi atitudini.” 

Acest demers integrator implic  o serie de probleme complexe, referitoare la abilitatea 
metodologic  a cadrelor didactice pentru integrarea curricular , stabilirea modalit ilor de evaluare 
a performan elor individuale, mai ales în situa ia înv rii prin cooperare, acomodarea corect  a 
proiectelor şi abord rii pe teme într-o schem  orar  coerent . O asemenea organizare a 
con inuturilor şcolare, prin integrarea con inuturilor, cu toate avantajele sale, şi-a dovedit îns  şi 
propriile dificult i şi limite. Acestea ar fi imposibilitatea aprofund rii de c tre elevi a cunoaşterii 
ştiin ifice specializate, dificultatea preg tirii cadrelor didactice care s  predea discipline integrate de 
înv mânt, lipsa de tradi ie pedagogic  a integr rii, dar şi opozi ia latent  sau activ  a educatorilor 
fa  de tendin ele integratoare. 

Prin metoda pred rii integrate, copiii pot s  participe, s  se implice mai mult, efectiv şi 
afectiv, prin antrenarea unor surse cât mai variate, prin prezentarea con inuturilor cu ajutorul 
experien elor diverse, al înv rii prin descoperire. Înv area integrat  se reflect  cel mai bine prin 
predarea tematic , care sprijin  dezvoltarea concomitent  a unor domenii. 

Procesul educa ional trebuie s  fie unul creativ, interdisciplinar, complex, s -i stimuleze pe 
copii în vederea asimil rii informa iilor, cadrul didactic realizând un scenariu cât mai interesant al 
zilei. În vederea realiz rii obiectivelor propuse pentru fiecare activitate comun  se gândeşte atent 
repartizarea sarcinilor activit ilor zilnice la fiecare sector de activitate. 

Activit ile integrate vor fi cele prezente în planificarea calendaristic , proiectate conform 
planului de înv mânt, orarului aferent nivelului de vârsta, sus inute de experien a cadrului 
didactic. Înv toarea organizeaz  şi desf soar  activit i integrate generate de subiecte stabile 
planificate pentru tot timpul anului. 

Aceste activit i pot fi desf şurate integrat dup  scenariu elaborat de înv toare ce începe 
cu întâlnirea de grup, ini iat  în fiecare zi şi care se poate realiza sub forma unei povestiri, a 



întâlnirii cu un personaj, a vizitei unei persoane adulte, prezen a unui animal, o întâmplare tr it  sau 
imaginat , un eveniment social sau eveniment special petrecut în familie. 

Scenariul cadrului didactic îi orienteaz  pe copii s  opteze pentru diverse centre care ofer  
posibilitatea alegerii domeniilor de înv are şi a materialelor. Varietatea acestora încurajeaz  copiii 
s  manifeste, s  observe, s  gândeasc , s -şi exprime ideile, s  interpreteze date, s  fac  predic ii. 

Copiii îşi asum  responsabilit i şi roluri în micro-grupul din care fac parte, participând la 
jocuri de rol interesante, ini iate la sugestia celor din jur sau create chiar de ei. La completarea 
scenariului ne pot fi de un real folos vizitele, plimb rile, întâlnirile cu specialişti etc. Tematica 
acestora este aleas  încât prin activit ile integrate s  se înlesneasc  contactul cu lumea 
înconjur toare. În aten ia echipei de cadre didactice se afl  în permanent, întreaga palet  de 
activit i (la alegere,proiecte, jocuri şi activit i extracurriculare) şi modalit i de organizare a 
acestora. 

Sugestiile prezentate sunt orientative şi lasa loc imagina iei cadrului didactic, pentru a-şi 
organiza propriile activit i integrate, în functie de clasa pe care o conduce şi temele abordate. 

Activit ile integrate au la baz  un scenariu didactic integrativ explicitat într-un proiect 
didactic unic, cu o structur  flexibil , care s  eviden ieze caracterul integrat al abord rilor, 
interac iunea dintre discipline, sprijinirea cognitiv  şi metacognitiv  a elevilor. 

PROIECT DE ACTIVIT I INTEGRATE –“IARNA” 
 Tema integratoare Iarna 
 Nivelul clasei : mediu 
 Clasa a III-a , 
  Durata: o s pt mân  
 Discipline implicate : Limba şi literatura român , 
                                         Matematic ,  
                                         Educa ie civic ,  
                                         Ştiin e ale naturii,  
                                         Educa ie plastic ,  
                                         Educa ie muzical ,  
                                         Educa ie tehnologic  
 Subiecte: 
 Limba şi literatura român : “Pomul de Cr ciun”, I. Al. Br tescu-Voineşti 
                                                  “Colinde, colinde”, Mihai Eminescu 
                                                  “Amintiri din copil rie”, Ion Creang , - La urat 
                                                    Scrierea corect  a cuvintelor sau / s-au 
                                                    P r ile unei compuneri 
                                                    Alc tuirea unei compuneri dup  un plan de idei –La 

colindat 
 Matematic  : Împ r irea la 4. Împ r irea la 5 
Împ r irea la 6. Împ r irea la 7 
                                  Exerci ii şi probleme 
Ştiin e ale naturii : 
Influen a anotimpurilor asupra vie uitoarelor 
Educa ie civic : Bun tatea şi r utatea 
 Educa ie muzical : Colindul - Steaua sus r sare 
 Educa ie tehnologic : quilling „Fulgi de nea, br du ”, realizarea unei felicit ri de 

Cr ciun 
 Termeni si sintagme cheie de înv at: s rb tori, Cr ciun, colind, bun tate 

creştineasc  
 Produse curriculare finale ale proiectului: 
 Portofoliu individual cu tema Colinde 
 expozi ie cu lucr ri pictate şi colaje-felicit ri ale elevilor 
 Scopurile educa ionale ale proiectului: 



 asimilare de cunoştin e 
 formare de priceperi şi deprinderi intelectuale şi motrice 
 formare de atitudini pozitive şi responsabile fa  de semeni 
 Obiective opera ionale: 
La sfârşitul activit ilor didactice integrate, elevii vor fi capabili : 
 Aria curricular  Limb  şi comunicare 
 s  citeasc  corect, conştient, cursiv, expresiv textele propuse spre studiu; 
 s  povesteasc  oral fragmente din textele narative studiate;-s  extrag  ideile 

principale din textele studiate; 
 Aria curricular  Matematic  şi Ştiin e 
 s  efectueze opera ii de împ r ire când împ r itorul este 4, 5, 6, 7; 
 s  compun  probleme dup  expresii matematice date; 
 s  descrie transform rile petrecute în natur  în fiecare anotimp; 
 s  exemplifice transform ri din via a vie uitoarelor, determinate de schimbarea 

anotimpurilor; 
 Aria curricular  Om şi societate 
 s  identifice în situa ii diverse tr s turi morale ale persoanei, bun tatea şi r utatea; 
 s  dea exemple de comportamente prin care pot da dovad  de bun tate în perioada 

s rb torilor şi nu numai; 
 Aria curricular  Arte 
 s  intoneze, respectând nuan a şi tempoul adecvate colindului propus 
 s  realizeze pata pictural  prin nuan are cromatic ; 
 s  realizeze compozi ii decorative pentru design interior, utilizând tehnica quilling; 
 Domenii de dezvoltare personal  vizate: 
 dezvoltarea limbajului oral şi scris: valorificarea textelor în proz  şi versuri; 
 dezvolatarea socio-emo ional : valorificarea con inuturilor literare, muzicale, civice, 

implicarea activ  şi interactiv  în demersuri didactice individuale, pe grupe şi frontale; 
 dezvoltare cognitiv : dobândire de cunoştin e proprii disciplinelor implicate, formare 

de deprinderi intelectuale, dezvoltarea gândirii logico-sistemice, dezvoltarea capacit ii de a rezolva 
probleme; 

 promovarea unei atitudini deziderabile în înv are: implicare conştient  şi activ , 
interes, curiozitate, ini iativ , responsabilitate, consecven , creativitate; 

 Strategia didactic  
 Tipuri de experien e de înv are: active şi interactive, de exersare, de descoperire, de 

analiz  şi sintez , de aplicare practic , de explorare a realit ii, de crea ie; 
 Sistemul metodologic: lectura explicativ , conversa ia, explica ia, exerci iul, 

demonstra ia, expunerea, problematizarea, observarea, înv area prin descoperire, metode de 
dezvolatre a gândirii critice, jocul didactic, metoda P l riilor gânditoare; 

 Sistemul resurselor curriculare: planul de înv mânt, programa şcolar , planificarea 
anual , planificarea unit ilor de înv are, manuale şcolare, auxiliare didactice 

 Forme de organizare a activit ii elevilor: frontal , individual , pe grupe, combinat  
 Resurse temporale necesare: 1 s pt mân  
 Evaluarea : 
 evaluare ini ial : chestionar, test de cunoştin e 
 evaluare formativ :observare sistematic  a activit ii şi a comportamentului elevilor 

în clas  şi apreciere verbal  
 evalure oral  şi scris  
 evaluare final : concurs, portofoliu, expozi ie 
Descrierea didactic  a scenariului activit ilor integrate dup  modelul curriculumului 

secven ial/în succesiune ( chiar dac  disciplinele sunt separate, ideile, topicile sunt predate şi 
opera ionalizate în conexiune unele cu altele. Situa iile de înv are se organizeaz  pe durata unei 



s pt mâni şi prilejuiesc elevilor realizarea de conexiuni pe orizontal , între disciplinele de studiu 
implicate) 

Ziua Con inuturile înv rii Disciplinele de 
înv mânt 

LUNI Pomul de Cr ciun, Al. Br tescu-Voineşti 
(în elegerea textului,harta povestirii) 
Împ r irea la 4. Împ r irea la 5 
Influen a anotimpurilor asupra vietuitoarelor 
Steaua sus r sare,colind 
Bradul- figura tridimensional  

Limba şi literatura român  
Matematic  
Ştiin e ale naturii 
Educa ie muzical  
Educa ie tehnologic  

MAR I Pomul de Cr ciun, Al. Br tescu-Voineşti (planul 
de idei, povestirea oral ) 
Scrierea corect  a cuvintelor sau/s-au 
Exerci ii şi probleme folosind reprezent ri din 
sfera temei 

Limba şi literatura român  
 
Limba şi literatura român  
Matematic  

MIERCURI Colinde, colinde Mihai Eminescu în elegerea 
textului,harta poeziei) 
Împ r irea la 6. Împ r irea la 7 
Pata pictural - La urat 

Limba şi literatura român  
 
Matematic  
Educa ie plastic  

JOI P r ile unei compuneri 
Exerci ii şi probleme folosind reprezent ri din 
sfera temei, cu împ r iri 
Bun tatea şi r utatea 

Limba şi literatura român  
Matematic  
 
Educa ie civic  

VINERI Amintiri din copil rie, Ion Creang  ( La colindat) 
Compunere dup  un plan de idei- La colindat 
Felicitare de Cr ciun-fulgi, brazi (tehnica quilling) 

Limba şi literatura român  
Limba şi literatura român  
Educa ie tehnologic  
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172. OPTIMIZAREA PRED RII-ÎNV RII CUNOŞTIN ELOR GEOGRAFICE PRIN 
INTERMEDIUL METODELOR ŞI TEHNICILOR INTERACTIVE 

 
Prof. înv mânt primar Pop L. M rioara 

Şcoala Gimnazial  Nr.2 Leşu-Lunc  
Jude ul Bistri a-N s ud 

 
Şcoala nu reprezint  doar o institu ie unde copiii vin s  primeasc  informa ii, ci un loc unde 

trebuie s  înve e to i cei care lucreaz . Pân  acum dasc lul era principala „baz  de cunoştin e”. 
Datorit  democratiz rii accesului la cunoştin e, rolul dasc lului ca baz  de cunoştin e se reduce, el 
devenind o c l uz , un ghid care spune ce e relevant, valoros şi ce nu din oceanul de informa ii. 



Analizând pozi ia cadrului didactic în fa a problemelor instruirii şi ale înv rii, profesorul 
Ioan Neacşu afirma c  „educatorii sunt solicita i ast zi, în mod continuu, s  promoveze înv area 
eficient . Şi nu orice înv are eficient , ci una participativ , activ  şi creativ .”.(1990, p. 12) 

Un prim obiectiv al şcolii ar fi stimularea şi dezvoltarea spiritului şi gândirii critice, proces 
complex care începe cu asimilarea informa iilor, procesarea acestora, formarea de convingeri, luare 
de decizii, rezultând în cele din urm  comportamente eficiente şi adecvate. 

Dezvoltarea gândirii critice, un obiectiv de tip formativ se realizeaz  prin folosirea 
strategiilor activ-participative. Acestea, nu rupte de cele tradi ionale, marcheaz  doar un nivel 
superior  în spirala moderniz rii strategiilor didactice. Metodele care stimuleaz  gândirea şi 
creativitatea îl determin  pe elev s  caute şi s  dezvolte solu ii pentru diferite probleme, s  fac  
reflec ii critice şi judec i de valoare, s  compare şi s  analizeze situa ii date. Gândirea critic  îi 
înva  pe elevi s  emit  şi s -şi sus in  propriile idei. Avem obliga ia de a asigura atmosfera propice 
declanş rii valului de idei personale, de a le da elevilor şansa de a se afirma ca adev ra i 
descoperitori ai „noului”. Ei trebuie înv a i s  asculte, s  în eleag  şi s  accepte ori s  resping  prin 
demonstrarea valabilit ii unor lucruri. Pe m sur  ce dobândesc capacitatea de a gândi critic, elevii 
progreseaz  de la afirma ii bazate pe intui ie la afirma ii bazate pe logic , de la valorificarea unei 
singure perspective de analiz  la adoptarea mai multor perspective oferite de al ii. Credem c  
aceast  perspectiv  de analiz  este profitabil , demn  de luat în seam  şi valorificat  în procesul 
didactic organizat la toate disciplinele de studiu. 

Abordarea sistematic  a cunoştin elor, formarea capacit ilor şi a conceptelor pot fi realizate 
prin înlocuirea modelului clasic de configurare a lec iei cu alte structuri, cu utilizarea unor metode 
şi tehnici de predare şi evaluare mai eficiente. În acest sens ne vom referi la metodele de structurare 
a lec iei dup  modelul Evocare-Realizarea sensului-Reflec ie. 

În lec iile desf şurate pe baza metodelor active, elevul aplic  în mod creativ cunoştin ele 
dobândite anterior, dând frâu liber ideilor şi gândirii. Acest cadru de gândire şi înv are este un 
proces de predare transparent, deoarece elevii v d şi înva  atât con inutul, cât şi procesul de 
înv are. Când elevii aplic  acest cadru în situa ii de înv are, ei valorific  în mod critic informa iile 
acumulate şi reflect  felul în care ceea ce au înv at le modific  în elegerea. 

În acest cadru se promoveaz  diverse tipuri de interac iuni profesori-elevi şi interac iuni 
între elevi, iar rolul profesorului se transform  din surs  emi toare de informa ii, care trebuie 
memorate, în cel de partener, proces în care elevii se implic  cu o minte activ , cu suficient  energie 
şi voin  pentru a produce schimb rile necesare în achizi ionarea cunoştin elor durabile.  

Teoreticienii înv rii au subliniat importan a abord rii pred rii-înv rii eficiente ca un 
proces de integrare şi descoperire prin care elevul este ajutat s -şi extind  şi s -şi restructureze 
ideile pe care le are deja, s  interpreteze şi s  în eleag  fenomenele noi prin prisma cunoştin elor 
proprii. Aceast  abordare are dou  consecin e imediate: elevii formuleaz  întreb ri şi caut  
r spunsuri în mod activ, trebuind s  fie tot timpul conştien i de ceea ce ştiu şi de ceea ce vor s  afle. 
      1. Metode de evocare a cunoştin elor anterioare 

Pentru optimizarea procesului de activare a cunoştin elor dobândite, în etapa de evocare se 
utilizeaz  diverse metode. 

Brainstorming-ul-cea mai simpl  şi mai eficient  metod  de stimulare a creativit ii şi de 
generare de noi idei în cadrul unui grup. Interesul metodei este acela de a da frâu liber imagina iei, a 
ideilor neobişnuite şi originale, a p rerilor neconven ionale, provocând o reac ie în lan , 
constructiv , de creare a „Ideilor de idei”. În acest sens, o idee sau sugestie, aparent f r  leg tur  cu 
problema în discu ie, poate oferi premise apari iei altor idei din partea celorlal i participan i.  
Metode de formulare a subiectului pentru brainstorming: 
a) întreb ri problematizante: 

De ce la v rsarea Dun rii în Marea Neagr  apa este dulce la suprafa , iar la mare adâncime 
este s rat ? 
b) asocierea spontan  de idei: 

Scrie i tot ce v  trece prin minte despre Delta Dun rii! 
c) prin observa ii: 



Exemplifica i m suri prin care frumuse ile Deltei pot fi protejate! 
Participan ii se manifest  liber dac  au convingerea c  orice idee este bun . Dup  scurgerea 

timpului acordat, r spunsurile se scriu pe tabl , unul sub altul, elevii fiind solicita i s  reflecteze 
asupra ideilor şi s  decid  care sunt cele mai valoroase contribu ii. Fiecare are dreptul s  comenteze, 
iar ideile pot fi ordonate dup  diferite criterii. Prin aceast  tehnic , înv torul şi elevii afl  ideile 
referitoare la un anumit subiect, la o situa ie-problem . 

2. Metode de realizare a sensului  
Etapa realiz rii sensului este cea care începe cu înv area noilor cunoştin e prin activit i de 

munc  independent  sau prin activit i în grupuri mici, care implic  realizarea unor sarcini 
complexe de înv are şi comunicare a primelor rezultate. În aceast  etap , elevii vin în contact 
direct cu noile informa ii în timpul unor experien e sau sarcini de înv are. 

Cubul este o metod  utilizat  cu succes la lec iile de limba român , geografie, istorie, care 
poate fi aplicat  individual, în perechi sau în grupuri mici, pentru abordarea şi tratarea complex  din 
perspective multiple a unei situa ii sau problematici. Înv torul le cere elevilor s  abordeze situa ia 
pe baza instruc iunilor înscrise pe fe ele unui cub. 

Exemplu de „CUB” la disciplina Geografie-clasa a IV-a: 
            1.DESCRIE cursul Dun rii în România! 
            2.COMPAR  fluviul Dun rea cu râurile din ara noastr ! 
            3.ASOCIEAZ  numele Dun rii cu numele altor fluvii din lume! 
            4.APLIC  cunoştin ele referitoare la Dun re în explicarea importan ei apelor curg toare! 
            5.ANALIZEAZ   drumul parcurs de Dun re de la izvor pân  la v rsare! 
            6.ARGUMENTEAZ  pro sau contra denumirea de „regina fluviilor Europei”! 

Se realizeaz  astfel o înv are autentic  şi durabil  prin asimilarea unor cunoştin e noi şi 
restructurarea activ  a unor scheme mentale, se dezvolt  capacitatea de exprimare oral , elevii fiind 
puşi în situa ia de a reformula cu propriile lor cuvinte cele înv ate. 

3.Metode folosite în reflec ie 
  În momentul de reflec ie, elevii au posibilitatea s  compare, s  stabileasc  unele conexiuni şi 
s  structureze ansambluri complexe formate din cunoştin ele anterioare şi noile informa ii. În etapa 
de reflec ii, se organizeaz  discu ii libere în care se genereaz  schimburi de idei între elevi. În acest 
schimb, elevii dezvolt  capacitatea de exprimare, îşi corecteaz  şi completeaz  vocabularul. Elevii 
trebuie s  ajung  s -şi exprime ideile şi informa iile noi într-un limbaj propriu. Tehnicile prezentate 
mai jos pot fi folosite în cadrul orelor sau în elaborarea temelor pentru acas . 

Cvintetul-poezia cu cinci versuri, în care se rezum  şi se sintetizeaz  concis con inutul de 
idei. Cvintetul exprim  capacitatea de în elegere a subiectului, capacitatea de sintez , creativitatea, 
sim ul umorului. 
                         România                                                Apele 
                         Frumoas , bogat                                  Limpezi şi reci 
                         D inuieşte, înfloreşte, reuneşte           Izvorând, curgând, şopotind 
                         Românii din toate p r ile                     M  atrag, m  învioreaz  
                         Acas                                                       Vara 

Eseul de cinci minute, scris în etapa de reflec ie, cu scopul adun rii de la elevi a opiniilor 
despre subiectul lec iei: un aspect important pe care l-au înv at în acea or , o întrebare pe care o 
mai au despre acest subiect şi la care doresc un r spuns chiar în acea or  sau în ora urm toare. 
Acestea sunt folosite de înv tor în proiectarea lec iei urm toare, precum şi pentru a identifica 
problemele cu care se confrunt  elevii şi r spunsurile la întreb rile adresate de ei. 
              Concluzii 

Prin utilizarea unor asemenea tehnici se realizeaz  o implicare efectiv , activ  a elevilor în 
procesul de înv are. Aceştia devin conştien i de propria lor gândire, îşi activeaz  vocabularul, iar 
interesul şi motiva ia vor fi asigurate pe tot parcursul activit ii. 

În cadrul modelului ERR, elevii înva  gândind şi gândesc înv ând; prin realizarea 
în elegerii critice se creeaz  premise pentru dezvoltarea gândirii corectoare. 
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173. ROLUL JOCULUI EMOTIONAL ÎN REGLAREA COMPORTAMENTULUI 
ELEVULUI DE CLAS  PREG TITOARE 

 
Prof.înv.primar:Marin Elena Simona, coala Gimnazial  ”Anton Pann” ,Ploie ti 

 
MOTTO: "Într- o or  de joc po i înva a mai mult despre o persoan  decât într-un an 

de conversa ie." PLATON 
Odat  cu împlinirea vârstei de 6 ani, în via a copilului începe procesul de integrare în via a 

şcolar , ca o necesitate obiectiv  determinat  de cerin ele instruirii şi dezvolt rii sale 
multilaterale.De la aceast  vârst , o bun  parte din timp este rezervat  şcolii, activit ii de 
înv are,care devine o preocupare major .În programul zilnic al elevului intervin schimb ri impuse 
de ponderea pe care o are acum şcoala, schimb ri care nu diminueaz  îns  dorin a lui de joc, jocul 
r mânâd o problem  major  în perioada copil riei. 

Pedagogia ne înva  c  jocul satisface în cel mai înalt grad nevoia de activitate a copilului, 
generat  de trebuin e, dorin e, tendin e specifice copilului. De aceea, jocul constituie o form  de 
manifestare întâlnit  la copiii tuturor popoarelor; din cele mai vechi timpuri, a fost, este şi va 
r mâne tovar şul nedesp r it al copil riei. Îmbr când forma jocului, activitatea este tot atât de 
necesar  dezvolt rii psihice şi fizice a copilului, ca şi lumina soarelui. Jocul este una dintre 
activit ile prin care copilul înva  s  cunoasc  lumea real . El influen eaz  toate aspectele 
dezvolt rii colarului:percep ia,  memoria, gândirea, imagina ia, sentimentele, interesele, voin a. 

Prin joc putem dezvolta inteligen a emo ional  a copiilor. În 1995, psihologul american 
Daniel Goleman a publicat o carte care a devenit best seller “Emotional Intelligence: Why It Can 
Matter More Than IQ” (“Inteligen a emo ional : De ce poate fi mai important  decat IQ), aducând 
în actualitate i definind practic no iunea de inteligen  emo ional .Considerat  de autor cheia 
succesului personal, colar i profesional, inteligen a emo ional  este un amestec de st pânire de 
sine, motiva ie, empatie, gândire libera, tact i diploma ie. Aceste atribute ale unei persoane o fac 
s  aib  o inteligen  emo ional  ridicat . Astfel, ea î i poate controla reac iile emo ionale în raport 
cu alte persoane, datorit  faptului c  este constient  de to i factorii care contribuie la apari ia reac iei 
respective. 

În cartea sa, Goleman a efectuat un sondaj asupra unui num r mare de p rin i i profesori 
din diverse ri în urma c ruia s-a eviden iat o tendin  mondial  a genera iei actuale de copii de a 
avea mult mai multe probleme emo ionale decât în trecut. Ace tia sunt mai singuri i mai 
nest pâni i, mai emotivi i mai înclina i s  devin  anxio i din orice, mai impulsivi i mai 
agresivi.Solu ia acestei probleme depinde de felul în care noi vom reu i s  integr m jocurile 
emo ionale în cadrul orelor de curs înc  din primii ani de coal . 

Jocurile emo ionale con in dou  p r i principale: o activitate de simulare i o discu ie.În 
general, activit ile de stimulare sunt concepute s  dureze în jur de 15-20 de minute, astfel încât, in 
limitele orei de curs tipice de 30-35 de minute, cel pu in 15 minute s  fie rezervate 
discu iilor.Discu ia va permite elevilor s  înve e abilit i specifice, s  fie introspectivi în ceea ce 
prive te  anumite concepte particulare, sa ajung  la comprehensiuni care s  îi ajute s  descopere mai 
multe despre ei în i i, despre rela iile, comportamentele i emo iile lor. 

Din moment ce discu ia reprezint  un element cheie al activit ilor, de câte ori contextul 
permite, este indicat ca elevii s  fie dispu i într-un cerc. Multe dintre activit i încurajeaz  elevii s  



se priveasc  i s  înve e de la colegi ce înseamn  adaptarea emo ional . Din acest motiv, este 
necesar  stabilirea unei atmosfere de încredere i a unei coeziuni în cadrul grupului. Dac  exist  o 
astfel de atmosfer , de cele mai multe ori elevii sunt dispu i s  î i împ rt easc  st rile i emo iile. 
Totu i, în cazul în care copii par jena i s  dezv luie probleme personale, trebuie s  li se permit  s  
refuze discu ia. Nu trebuie for a i s  se dest inuie.Simplul fapt c  îi pot asculta pe ceilal i 
participan i care povestesc i discut  este o experien  de înv are care îi va ajuta s  î i normalizeze 
emo iile i convingerile pe care le au, dar pe care nu doresc s  le men ioneze. 

De asemenea este important s  se stabileasc  anumite reguli de baz  chiar de la început. 
Astfel de reguli asigur  respectul pe care colarii trebuie s  îl aib  pentru opiniile celorlal i, s  
în eleag  faptul c  discutarea unei probleme personale este de natur  confiden ial  i c  ar trebui s  
se limiteze la grup. Copiilor trebuie s  li se sublinieze faptul c  pot s  aleag  dac  s  schimbe sau 
nu cu ceilal i informa ii despre ei în i i. Înt rirea sistematic  a acestor reguli de baz  va oferi 
copiilor o ”zon  sigur ” în care s  î i exprime emo iile i îi va încuraja s  se simt  liberi s  înve e 
aceste concepte importante. 

Activitatea1: ROATA  EMO IILOR 
Obiectiv:s  î i dezvolte vocabularul legat de emo ii 
Materiale:”Roata Emo iilor” 
Procedura: 
1) Prezenta i activitatea, rugând copiii s  ridice mâna dac  s-au sim it vreodat  ferici i, 

tri ti, dezam gi i, îngrijora i, etc. 
Explica i-le c  aceste emo ii sunt normale i c  to i le tr im.  

2) Ar ta i-le elevilor  ”Roata Emo iilor”, explicându-le c  o vor utiliza într-un joc. În acest 
joc, câte un copil va învârti bra ul ro ii i, când acesta se opre te la o emo ie, va încerca 
s  explice ce înseamn  i s  exemplifice cu un moment din via a lui în care s-a sim it în 
acel fel. Preciza i c , în cazul în care roata se opre te la aceea i emo ie, se va roti din 
nou, pentru a se putea discuta toate emo iile. 

Discu ii: 
Întreb ri referitoare la con inut: 
1) Au fost emo ii pe care nu le-ati tr it niciodat ? 
2) Colegii vo trii au povestit întâmpl ri similare cu ceea ce a i tr it voi când a i avut una 

dintre aceste amo ii? 
Întreb ri de personalizare: 
1) Care dintre emo ii vi se par cele mai pl cute? 
2) Care dintre emo ii nu v-au pl cut? 
3) Ce a i înv at despre emo iile voastre i despre emo iile celorlal i? 
Pentru coordonator: 
Este posibil ca elevii afla i la aceast  vârst  s  nu pot  s  exprime  în mod clar ce înseamn  
o emo ie.Pentru a-i ajuta, pute i s  îi întreba i care emo ie este pozitiv  (bun ) i care este 
negativ  (rea), daca ei cunosc un alt cuvânt pentru aceee i emo ie, dac  pot s  o descrie etc. 
Instruc iuni: 

Realiza i ”Roata emo iilor” din carton sau orice alt tip de hârtie groas  i fixa i bra ul cu un suport 
metalic. Împ r i i aceast  roat  a emo iilor în 12 p r i egale si scrie i în dreptul fiec reia câte o stare 
de spirit, dup  cum urmeaz : 
-AGITAT     -NERVOS 
-NEMUL UMIT    -TULBURAT 
-TRIST     -SINGUR 
-FERICIT     -ÎNGRIJORAT 
-AGRESIV     -SPERIAT 
-SUP RAT     -FURIOS 
Activitatea 2- MEDALIA CURAJULUI 
 Material: povestirea ”Nick î i face curaj s  vorbeasc  în public”de Georgeta Pâni oar  i 
Ion –Ovidiu Pâni oar  



 Curajul de a vorbi în public apare la unii copii mai târziu, din mai multe cauze: fie copilul 
este timid, fie a avut parte de o educa ie mai dur , fie a avut parte de exprim ri de genul ” S  nu m  
faci de râs” (inhibând copilul i neexplicându-se de fapt care este comportamentul nedorit). Astfel, 
copilul trebuie s  se obi nuiasc  în mod treptat cu vorbitul în public, prin stabilirea unor reguli pe 
care s  le pute i pune în practic  împreun  (pornind de la cele enumerate în povestire). 
Ulterior, comunicarea public  îi va fi util  copilului pentru: 
1)În elegere i cunoa tere (atât o profund  cunoa tere de sine, cât i a celorlal i) 
2)Rela ionare consistent  cu ceilal i (favorizând o bun  socializare; un om care rela ioneaz  bine cu 
cei din jur este un om împlinit i fericit din punct de vedere social) 
3)Influen  i persuasiune (prin comunicare fiecare dintre noi reu e te s  se fac  remarcat, s  îi 
influen eze pe ceilal i s  fac  ceea ce dore te, devine conving tor) 
 Activitate de baz : 
 Citi i împreun  cu elevii povestea despre curajul de a vorbi în public. Face i un tur al 
amintirilor pentru a identifica situa ii personale în care el a trebuit s  se exprime în public (spre 
exemplu, serbarea de sfâr it de an). Solicita i copiilor s  evalueze aceste situa ii i s  identifice 
momentul în care s-a descurcat cel mai bine. 
 Reflecta i împreun  la modul în care poate fi folosit  comunicarea pentru rezolvarea unor 
activit i/ situa ii cu care copilul se confrunt  în prezent. 
 Sfaturi i idei de activit i: 

1) Juca i-v  împreun , inând fiecare un discurs pe o tem  aleas , serioas  sau glumea . 
Vorbi i fiecare în fa a clasei 2-3 minute (stabili i timpul în func ie de vârsta copilului). Mai 
întâi dumneavoastr  (pentru a furniza un model), apoi copilul. La finalul discursului ve i 
men iona un lucru care a mers foarte bine i un aspect care se poate îmbun t i. Astfel se va 
ameliora capacitatea de a ine un discurs, dar i capacitatea de a analiza unul. Dac  ave i 
posibilitatea, înregistra i video fiecare discurs i urm ri i-l împreun  nu doar în ziua în care a 
fost inut, ci i la interval mai mare de timp (2-3 zile), pentru a observa dac  apar sau nu 
diferen e în modul de analiz . 

2) Alege i 2-3 cuvinte aparent f r  leg tur  între ele i construi i propozi ii cu acestea. V  ve i 
amuza, ve i dezvolta creativitatea i în egal  masur  ve i dezvolta capacitatea copilului de  a 
improviza (în comunicare). 

3) Folosi i brainstormingul (metoda asaltului de idei): lua i un dic ionar, îl deschide i la 
întâmplare i citi i primul cuvânt pe care v  cade privirea. Apoi închide i dic ionarul, îl 
deschide i din nou la întâmplare i selecta i alt cuvânt. Astfel pute i s  identifica i cuvinte a 
c ror asociere fireasc  este dificil ; drept urmare, pot ap rea elemente de o creativitate 
crescut  i situa ii umoristice benefice pentru motiva ia copilului. 
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174. DEZVOLTAREA CREATIVIT II ÎN PROCESUL  INSTRUCTIV-EDUCATIV  
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Creativitatea pedagogic  defineşte modelul calit ilor necesare educatorului/cadrului 

didactic pentru proiectarea şi realizarea unor activit i eficiente prin valorificarea capacit ilor sale 



de înnoire permanent  a ac iunilor specifice angajate la nivelul sistemului şi al procesului de 
înv mânt. 

Creativitatea face posibil  crearea de produse reale sau pur mintale, constituind un progres 
în planul social. Componenta principal  a creativit ii o constituie imagina ia, dar crea ia de valoare 
real  mai presupune şi o motiva ie, dorin a de a realiza ceva nou, ceva deosebit. Şi cum noutatea nu 
se ob ine cu uşurin , o alt  component  este voin a, perseveren a  în a face numeroase încerc ri şi 
verific ri. 

Rolul şcolii la formarea comportamentului creator este foarte important, deoarece r mâne 
principalul instrument pe care societatea îl foloseşte pentru cultivarea creativit ii la membrii ei 
tineri, de vârst  şcolar . 

Preocuparea de formare a independen ei îngândireşiexprimareimplic şi o leg tur cufamilia. 
P rin iitrebuieconvinşic tutelareaexcesiv împiedic dezvoltareaintelectului, 
manifestareaindependent  a gândiriişifanteziei lui, factoriesen ialiîndobândireaviitoare a 
uneiautenticecompeten eprofesionale. 

Se pot face multe pentru educarea spiritului creativ în şcoal . Dar, se vede necesitatea de a 
modifica destul de mult modul de gândire şi stilul de lucru în clas , cristalizate în secole de 
înv mânt tradi ional, prea pu in preocupat de aceast  latur  a personalit ii elevului, care cap t  în 
zilele noastre o valoare din ce în ce mai însemnat . 

Putem spune aşadar c , creativitatea trebuie încurajat  şi cultivat  prin respectul de sine, ea 
nu este doar un har d ruit de Dumnezeu unui Eminescu, Enescu, sau Edison, ci este îns şi 
exprimarea de sine a fiin ei umane, în orice domeniu se manifest . 

Despre importan a creativit ii nu e nevoie s  spunem multe: toate progresele ştiin ei, 
tehnicii şi artei sunt rezultate ale spiritelor creatoare. Desigur, exist  mai multe trepte de 
creativitate. C. W. Taylor descrie cinci „planuri” ale creativit ii. 

Creativitatea expresiv  se manifest  liber şi spontan în desenele sau construc iile copiilor 
mici. Nu se pune problema, la acest nivel, de originalitate. Este îns  un mijloc excelent de a cultiva 
aptitudinile creatoare ce se vor manifesta ulterior. 

Planul productiv este planul cre rii de obiecte, specific muncilor obişnuite. Un olar sau o 
es toare de covoare produc obiecte a c ror form  se realizeaz  conform unei tradi ii, unei tehnici 

consacrate, aportul personal fiind redus. Este planul la nivelul c ruia accede orice om muncitor. 
Planul inventiv este accesibil unei minorit i foarte importante. E vorba de inventatori, acele 

persoane ce reuşesc s  aduc  amelior ri par iale unei unelte, unui aparat, unei teorii controversate. 
Creativitatea inovatoare o g sim la oamenii caracteriza i ca fiind „talente”. Ei realizeaz  

opere a c ror originalitate este remarcat  cel pu in pe plan na ional. 
Creativitatea emergent  este caracteristic  geniului, omului care aduce schimb ri radicale, 

revolu ionare într-un domeniu şi a c rui personalitate se impune de-a lungul mai multor genera ii. 
În afar  de aceste aspecte, dac  nu creativitatea, cel pu in imagina ia este necesar  fiec ruia 

dintre noi în condi iile vie ii obişnuite. 
În ce priveşte factorii creativit ii, se poate vorbi, mai întâi, deaptitudini pentru crea ie. 

Exist  anumite structuri cerebrale, pe care nu le cunoaştem, care favorizeaz  imagina ia, ele creând 
predispozi ii de diferite grade pentru sinteza unor noi imagini, unor noi idei. Totuşi, e nevoie de 
interven ia mediului, a experien ei pentru ca ele s  dea naştere la ceea ce numim talent. 

A doilea factor care trebuie amintit este experin a,cunoş intele acumulate. Important  nu 
este doar cantitatea, bog ia experien ei, ci şi varietatea ei. Multe descoperiri într-un domeniu au 
fost sugerate de solu iile g site în alt  diciplin . 

Se disting dou  feluri de experien e: 
a) o experien  direct , acumulat  prin contactul direct cu fenomenele sau prin discu ii 

personale cu specialiştii; 
b) o experien  indirect , ob inut  prin lectur  sau audierea de expuneri. 
Al i factori interni ai dezvolt rii creativi ii suntmotiva ia şi voin a. Creşterea dorin ei, a 

interesului pentu crea ie, ca şi a for ei de a birui obstacole are, evident, un rol notabil în sus inerea 
activit ii creatoare. 



Societatea are o influen  deosebit de important  pentru înflorirea spiritiului creativ într-un 
domeniu sau altul. În primul rând, intervin cerin ele sociale. 

Un alt factor determinat în stimulare creativit ii îl constituie gradul de dezvoltare a ştiin ei, 
tehnicii, artei. 

Problema educ rii deliberate a puterii de produc ie creatoare a fost pus  înc  de la începutul 
secolului trecut. 

Prin îns şi tr s tura ei definitorie – originalitatea – ca ceva nou şi imprevizibil, creativitatea 
pare a fi incompatibil  cu ideea de educare deliberat . 

Mult  vreme crea ia a fost considerat  apanajul exclusiv al unei minorit i restrânse. 
Distingând îns  mai multe trepte calitative în creativitate şi observând cum şi eforturile de gândire 
obişnuit  implic  ceva nou, cel pu in pentru persoana aflat  într-un impas, ast zi nu se mai face o 
separare net  între omul obişnuit şi creator. 

Factorul intelectual (imagina ie, gândire, tehnici opera ionale) este relativ mai uşor educabil, 
deşi persisten a în timp a efectelor unui curs sau a unei metode nu este mare. Factorii de 
personalitate în sensul larg al no iunii, care in de atitudini, motiva ii, caracter, deprinderi de lucru 
se las  mai greu influen a i în direc ia şi cu intensitatea dorit  de noi, dar odat  achizi iile educative 
dobândite, persisten a lor nu se mai m soar  în luni, ci în ani sau etape de vârst . 

La educarea creativit ii sunt importante, deopotriv , metodele, rela ia profesor-elevi 
(autentic democratic  şi de cooperare), atitudinea adultului fa  de elev (deschis  şi receptiv  fa  de 
copil şi de valorile creativit ii sale) şi atmosfera pe care cadrul didactic o instaureaz  în clas . 

Trebuie s  fim conştien i şi s  combatem anumite piedici în calea manifest riiimagina iei, 
creativit ii. Asemenea obstacole exterioare sau inerente individului sunt denumite, de obicei, 
blocaje. 

Notele şcolare, ca expresie a randamentului la înv tur , nu pot reflecta întru totul nivelul 
creativit ii. Elementele care opun aceste dou  categorii sunt mai semnificative decât cele care le 
apropie. Exist  şi aspecte comune creativit ii şi performan ei şcolare: volumul de informa ii, 
fluiditatea gândirii, gândirea independent , perseveren a în urm rirea scopului. 

Majoritatea cercet torilor au ajuns la aceeaşi concluzie: la aceleaşi rezultate pe plan şcolar 
ajung atât elevii preponderent inteligen i, cât şi cei preponderent creativi. Doar calea e diferit : 
primii- printr-o munc  sus inut  şi ordonat , ceilal i prin spontaneitate şi salturi în utilizarea 
efortului 

Acestea constituie un criteriu sigur pentru o prim  selec ie a ,,vârfurilor”. O simpl  
enumerare a succeselor, ca r spuns la chestionarele date de diriginte, îl plaseaz  pe elevul respectiv 
în rândul celor cu poten ial creativ ridicat. Metoda nu mai este discriminant  când coborâm pe scara 
nivelurilor creativit ii sau la un poten ial creativ care nu a avut înc  prilejul sau nu i-a sosit timpul 
s  se manifeste. 

Testele sunt destinate s  m soare creativitatea în accep iunea ei de poten ial creativ şi nu 
vreo form  particular , ci poten ial creativ general. 

Indiferent de proba administrat , criteriile de cotare sunt mereu aceleaşi pentru fiecare 
factor: fluen a se exprim  în num rul total de r spunsuri; flexibilitatea prin num rul de categorii 
diverse la care pot fi raportate solu iile date, respectiv direc iile de gândire; elaborarea 
(,,laboriozitatea”, cum o numeşte C. Zahirnic) în func ie de complexitatea şi am nuntele precizate, 
de nota de concretitudine şi elementele introduse în prezentarea solu iei propuse. 

Cercet torii afirm  c , împotriva aştept rilor, elevii identific  mai corect pe colegii creativi 
decât o fac profesorii. 

Fiind un fenomen care angajeaz  cu prioritate o multitudine de tr s turi ale personalit ii, 
creativitatea mai poate fi investigat  şi prin metode ,,clinice”: anamneza (adic  metoda biografic ), 
inventariile de interese sau de personalitate. 

Metode de cultivare a creativit ii 
Deşi pare paradoxal, creativitatea este educabil . Pentru dezvoltarea creativit ii la elevi 

exist  dou  c i: 



a) modernizarea sistemic  a înv mântului, în toate verigile şi am nuntele sale, în lumina 
unei pedagogii a creativit ii; 

b) introducerea unui curs aplicativ de creativitate ca o materie de sine st t toare, repetabil la 
anumite intervale de timp. Acesta va avea un triplu caracter: interdisciplinar (ca metodologie, 
material faptic şi aplica ii), supradisciplinar (ca realizare şi finalitate) şi paradisciplinar (ca plasare 
în programa şcolar , al turi de celelalte discipline de studiu). 

Aspira ia spre dezvoltarea spiritului creativ a dus la conceperea unor metode care, pe de o 
parte, s  combat  blocajele, iar pe de alta, s  favorizeze asocia ia cât mai liber  a ideilor. 

Metodele de cultivare a creativit ii sunt tradi ionale(modernizate şi completate în func ie de 
obiectivele propuse) şispeciale. 

În prima categorie intr  regândirea şi inova iile aduse în metodologia evalu rii 
randamentului şcolar al elevului, metodele active deja cunoscute şi frecvent utilizate de cadrele 
didactice, înv area prin descoperire dirijat . Între tehnicile de stimulare a capacit ilor creatoare 
amintim brainstormingul (considerat un procedeu, dar mai ales ridicat la rangul de principiu), 
sinectica (însemnând în esen  valorizarea analogiilor), testele de poten ial creativ utilizate ca 
exerci ii, o serie de alte tehnici speciale de desc tuşare a originalit ii. 

Dezvoltarea creativit ii în înv mânt 
Cât  vreme crea ia era socotit  un privilegiu dobândit ereditar de o minoritate, şcoala nu s-a 

ocupat în mod special de acest aspect, deşi s-au creat şi clase speciale pentru supradota i. Pe lâng  
efortul tradi ional de educare a gândirii critice, stimularea fanteziei apare si ea ca un obiectiv major. 
Aceasta implic  schimb ri importante, atât în mentalitatea profesorilor, cât şi în ce priveşte 
metodele de educare şi instruire. 

În primul rând, trebuie schimbat climatul, pentru a elimina blocajele culturale şi emotive, 
puternice în şcoala din trecut. Se cer rela ii destinse, democratice, între elevi şi profesori. Apoi, 
modul de predare trebuie s  solicite pariciparea, ini iativa elevilor prin folosirea metodelor. În fine, 
fantezia trebuie şi ea apreciat  corespunz tor, al turi de temeinicia cunoştin elor, de ra ionamentul 
riguros şi de spiritul critic. 

Produsul creator de tip pedagogic angajeaz  cel pu in nivelul inventivit ii, situat între 
creativitatea semnificativ  doar în sens individual şi cea relevant  (şi) în plan social, la acest nivel 
,,nu ajung decât pu ini indivizi" şi anume ,,cei mai flexibili şi mai receptivi la prelucr ri simbolice 
pe spa ii largi" (Landau, Erika). 

Înv mântul determin  creşterea num rului acestora tocmai datorit  exerci iului 
decreativitate angajat permanent la nivelul lec iei, orei de dirigen ie etc., care solicit  educatorului 
adaptarea continu  la situa ii noi, imprevizibile, în regim de vitez  rapid . 

Produsul creator reflect  complexitatea corela iilor subiect-obiect, corela ii angajate la 
nivelul ac iunii educa ionale/didactice prin multiplicarea coresponden elor pedagogice necesare 
între obiectivele pedagogice - con inuturile pedagogice - strategiile de predare – înv are-evaluare, 
direc ionate special pentru realizarea unui înv mânt prioritar formativ. 

Domeniul educa iei dezvolt  un spa iu şi un timp pedagogic deschis creativit ii în plan 
individual (creativitatea cadrului didactic, creativitatea elevului), colectiv (creativitatea colectivului 
didactic, creativitatea clasei de elevi, creativitatea microgrupurilor de elevi) şi social (creativitatea 
organiza iei şcolare, creativitatea comunit ii educa ionale, na ionale, teritoriale, locale). 

Procesul creator de tip pedagogic este angajat la nivelul proiect rii didactice/educa iei care 
presupune valorificarea etapelor de preg tire-incuba ie-iluminare-verificare a modului de realizare a 
lec iei, orei de dirigen ie etc. în sens prioritar formativ. 

Primelee dou  etape - preg tirea şi incuba ia - impun un anumit (auto)control pedagogic, 
exercitat de cadrul didactic în diferite contexte educa ionale. 

Etapa ilumin rii presupune în elegerea deplin  a situa iei didactice/educative create 
stimulând decizia original  şi eficient , condensat  afectiv într-un anumit moment, de eliberare, ,,la 
care nu se poate ajunge dac  lipsesc premisele ob inute în faza de incuba ie" (Landau, Erika). 

Etapa verific rii definitiveaz  procesul creator, exprimat printr-un produs specific – simbol, 
sens verbal, obiect, ac iune, rela ie social  etc. - care respect  particularit ile domeniului de 



referin  (ciclu, disciplin  de înv mânt), ac ionând la nivelul perfec ion rii corela iei subiect-
obiect, angajat  în mediul şcolar şi extraşcolar 

Produsul creator de tip pedagogic este situat la nivelul inventivit ii care reflect  capacitatea 
educatoarelor, înv torilor, profesorilor, de ,,a produce" corela ii instruc ionale şi educa ionale noi 
(vezi corela ia subiect-obiect, dezvoltat  la nivelul structurii ac iunii educa ionale/didactice) în 
raport cu realiz rile anterioare). 

În aceast  accep ie, valorificând o tez  de baz , afirmat  la nivelul praxiologiei - ,,orice 
lucru bine f cut este un lucru nou" (Kotarbinski, Tadeusz) - orice activitate didactic /educativ  
(lec ie, or  de dirigen ie etc.) eficient  este o activitate nou  care asigur  adaptarea proiectului 
pedagogic la situa iile concrete ale clasei şi ale câmpului psihosocial, aflate într-o continu  
schimbare şi transformare. Aceast  tendin  sus ine în timp (auto)perfec ionarea permanent  a 
activit ii didactice/educative cu efecte optimizante nu numai în plan psihopedagogic, ci şi în plan 
social (cultural, politic, economic). 
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175. METODA NATURAL  – O PRACTIC  INOVATOARE 
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coala Gimnazial  Somu ca – structur , Jude ul Bac u 
 

Pentru înv area citit-scrisului la clasa I în „Didactica limbii i literaturii române pentru 
înv ț mântul primar” de Mariana Norel editat  în anul 2010 la editura ART, metoda natural  
Freinet este exemplificat  al turi de metoda fonetic  analitico-sintetic , de metoda citirii globale, de 
metoda lingvistic  integral  sau metoda „c r ilor uria e”4. Suportul de curs din 20145 propune în 
capitolul Strategii didactice specifice disciplinei Comunicare în limba român  metode specifice 
înv rii citit scrisului la clasa preg titiare: metoda global  sau „prive te i spune”; metoda 
Montessori; metoda lingvistic  integral ; metoda natural  (Freinet). 

Metoda natural  sau tatonarea experimental  este sus inut  de Celestin Freinet în Fran a la 
jum tatea secolului XX i ofer  o inova ie în tehnica de lucru a profesorilor pentru a descoperi i 
ajuta copii supradota i „care nu s-ar îngriji numai de randamentul intelectual, ci de achizi iile 
artistice, nevizând exclusiv preg tirea examenelor, ci un mod al tiin ei de a tr i în leg tur  
permanent  cu mediul i epoca lor”6.  

În capitolul cu titlul Tatonarea experimental  – o teorie a înv ț rii – metoda natural , 
cercet torul Mihaela t. R dulescu explic  pe larg viziunea lui Célestin Freinet despre înv are prin 
tatonare experimental , marea lege a originii resurselor umane care este simpl  i la îndemâna 
oricui: „c  mergând înve i s  mergi, c  vorbind înve i s  vorbe ti”7, iar dac  vom continua demersul 
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putem spune c : citind înve i s  cite ti, scriind înve i s  scrii, cântând înve i s  cân i, dansând înve i 
s  dansezi, ascultând înve i s  ascul i, cercetând înve i s  cercetezi.  

C. Freinet este convins c  nici o cultur  nu e posibil  f r  studiu metodic al regulilor i al 
legilor „care i-ar fi elemente constructive, alc tuind un schelet c ruia va fi suficient apoi s -i insufli 
via ”8. Tatonarea experimental  poate sta la baza înv rii limbii i a mersului, admi ând c  „într-
un anumit stadiu al dezvolt rii sale copilul î i însu e te prin imita ie, prin observa ie sau prin lectur  
experien a altora, experien  prezent  i trecut  a tuturor genera iilor”9, el concluzioneaz  c  însu i 
procesul tiin ific se realizeaz  prin experien e repetate tatonând. Prin tatonare, din fr. tâtonner, 
în elegem a c uta s  cuno ti o situa ie, s  g se ti o solu ie prin încerc ri prudente în mai multe 
direc ii, a sonda10, copilul re ine experien ele „pentru a le repeta i a le utiliza, încerc rile care au 
reu it i care prin repeti ie sistematic  se fixeaz  ca reguli de via ”11.  

Célestin Freinet atrage aten ia c  scrierea i citirea fac parte din a doua etap  a achizi iilor 
dup  dobândirea limbajului, ele se pot perfec iona prin metoda natural . Vizând dezvoltarea 
natural  a lucrurilor se men ioneaz  c  „de aceea i natur  ar fi cerin a c  legile limbii i ale scrisului 
trebuie cunoscute înainte de a pretinde s  vorbe ti i s  scrii”12, este lucru greu de realizat. 

Metoda natural , fiind o metod  activ  în care copilul devine experimentatorul i 
beneficiarul rezultatelor sale, urmat  de tatonarea experimental , adic  încerc ri repetate pân  la 
reu it  este proprie oric rei fiin e involuntar. Metoda natural , ca lege universal  a taton rii 
experimentale, sus inut  de C Freinet se desf oar  în dou  faze: 1.declan area ac iunii; 2. 
organizarea ac iunii. Structur  caracteristic  oric rui proces de crea ie în faza întâi se alege tema, 
copilului îi vine ideea s  scrie despre ceva, despre ce îi place, ce îl fr mânt . În faza a doua se 
organizeaz  planul de lucru, copilul începe s  scrie cu limbajul cunoscut orice îi vine în minte, 
reface dac  are nemul umiri în elaborarea crea iei, pân  consider  c  a redactat corect . A treia faz  
pe care nu o men ioneaz  dar o spune este ajungerea la reu it . 

Célestin Freinet arat  c : „orice act reu it în cursul taton rii ar s pa o urm  în 
comportamentul subiectului, din acest moment reac iile ulterioare vor urma aceast  traiectorie, în 
final o linie de succes. Copilul devine st pân pe actul experimental prin tatonare i transform  în 
tehnic  de via  ac iunea perfec ionând calitatea muncii atât în scriere cât i în citire”13. De la 
ac iune, la ac iune printr-un num r cât mai mic de experien e/taton ri/încerc ri copilul ajunge la 
reu it  i e mul umit de crea ia sa. 

Metoda natural  (Freinet) este descris  în Suportul de curs pentru clasa preg titoare astfel: 
„Copiii spun scurte texte, legate de via a lor zilnic . Înv torul le scrie i le afi eaz  în clas . Ele 
vor constitui memoria colectiv . Metoda se bazeaz  pe faptul c  materialele cu sens (fraze, texte, 
date, scheme) care au o anumit  semnifica ie, creeaz  o stare afectiv  pozitiv  i vor fi mai u or 
memorate decât cele f r  sens.”14 

Textul liber este tehnica de lucru care demonstreaz  punerea în practic  a metodei naturale: 
„Un text este, a a cum indic  numele s u, un text pe care copilul îl scrie în mod liber, când el 
dore te s  îl scrie i pe tema care îl inspir .”15 Activitatea de redactare a textului trebuie s  permit  
celui care scrie s  scrie, s  î i exprime emo iile, tr irile, impresiile, sentimentele, gândurile, 
îndoielile, speran ele folosind materiale de lucru cât mai diverse, o modalitate de elaborare proprie, 
dimensiunea textului i ritmul de lucru fiind individual. Elevii pot alege subiecte reale sau 
imaginare în diferite registre de compozi ie: poezii, povestiri, descrieri, reportaje, desene sugestive, 
interviuri, inova ii, jurnale, .a.. Copiii scriu pentru a fi citi i i/sau pentru a fi asculta i. Devenind 
autori de text au speran a c  textul poate fi selectat i tip rit, deci va avea un public. Etapele facerii 
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textului liber sunt fazele metodei naturale. Autorul dup  ce realizeaz  textul se va bucura de citirea 
lui în public, în fa a clasei. Aici se vor eviden ia punctele tari sau punctele slabe prin argumentele ce 
sunt aduse de colegi spre eviden ierea calit ilor autorului de text. Textul reu it va intra în fondul 
documentar al clasei i va fi tip rit al turi de textele celorlal i colegi în revista clasei. 

În mediul s u natural, copilul este prin natura sa un experimentator. El ia contact cu natura 
în mod spontan prin încercare i eroare evoluând de la o form  primar  de înv are la alta prin 
tatonare aleatorie a mediului progreseaz , iar experien a devine mai elaborat . Calea însu irii 
deprinderii redact rii fiind b t torit  natural prin încerc ri i erori. Experien a taton rii permite 
copiilor s  redacteze, s  editeze i s  construiasc  cuno tin e comune în dou  faze (www.icem-
pedagogie-freinet.org): 1. Faza supozi iei (care e de multe ori implicit , aici elevii se pot exprima 
prin gesturi, desen sau verbal); 2.Verificarea apare atunci când se emite o ipotez  i este testat  
imediat de c tre copil – faza de testare a ac iunii. R spunsul oferit în schimb (feedbac-ul) permite 
copilului în cazul în care se ob ine efectul dorit s -l integreze în structura lui cognitiv  prin reflec ie, 
reinvestind cunoa terea poate fi transferat  în alt  situa ie perfec ionând înv area cu caracter 
integrat. În cazul în care copilul respinge ipoteza lui i poate deoparte, pentru o vreme experien a sa 
tatonat  sau s  modifice prima ipotez  pentru a dezvolta una nou , care va duce la noi teste, pân  
apare rezultatul dorit. 

Dac  se aplic  metoda natural  la clas  trebuie s  se urm reasc  efectuarea ei o perioad  
minimum de o s pt mân  pentru a se observa evolu ia elevilor în dorin a lor de a scrie. La întâlnirea 
de diminea  fiecare copil va spune ceva, acel lucru trebuie re inut de înv tor i urm rit dac  
fr mânt rile gândurilor sunt continuate i în timpul orelor. Tema unit ii de înv are poate fi un 
suport al ideilor ce pot fi sus inute de textele ce vor fi create în timpul lec iei de Comunicare în 
limba român . Textele scrise de copii sau dictate, dac  nu tiu prea bine s  scrie, vor fi afi ate pe un 
panou al textelor libere/ locul de documentare. Textul pentru a fi afi at trebuie s  aib  acordul celui 
care l-a scris i mul umirea lui c  a fost scris corect i are un aspect pl cut în pagin . Dup  
confruntarea cu publicul, adic  i ceilal i colegi care au texte i vor s  fie aprecia i, textul va fi 
comentat i autorul î i va sus ine/citi crea ia, pentru a da corectura final  preg tind redactarea 
pentru tipar. Textele reu ite vor fi tip rite chiar de elev la calculator sau la laptop i vor apare în 
revista clasei. Se au în vedere toate formele de activitate. Elevii vor fi cu gândul la realizarea unui 
text cât mai bun pentru a fi publicat i vor scrie texte acas  pentru a perfec iona scrierea i citirea 
propriilor crea ii.  

Concluzie: Metoda natural  este o practic  inovatoare deoarece ea poate fi aplicat  oricând 
în timpul lec iilor de predare-înv are integrate de Comunicare în limba român , dar i la 
Matematic  i explorarea mediului, Dezvoltare personal . Am descris modul de aplicare al metodei 
naturale (Freinet) a a cum o vedea autorul, dar i evolu ia acesteia în timpul aplic rii atât în coala 
româneasc  cât i în coala francez . Experien a în folosirea metodei naturale sau taton rii 
experimentale demonstreaz  c  ajut  copiii s  se dezvolte natural, liber i ideile lor putând fi 
direc ionate pozitiv cu ajutorul clasei/colegilor, pentru c  înva  unii de la al ii într-un timp mai 
scurt, fiecare în ritmul lui, cu zâmbetul pe buze. Momentul afi rii e plin de veselie i ochi ori 
curio i, iar apari ia revistei este de o bucurie de nedescris în via a clasei. Dup  munc  i încerc ri 
repetate apare revista care e un document ce va fi p strat în biblioteca clasei, a colii i mai ales a 
familiei. Metoda natural  (Freinet) devine actual  i prin utilizarea mijloacelor noi de lucru scrierea 
pe o foaie colorat , afi area, calculatorul sau laptopul, videoproiectorul i internetul. Scrisorile 
pentru coresponden a colar  pot fi realizate la fel.  
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“A fost odat  ca niciodat , c  de n-ar fi nu s-ar povesti...” - aşa începe orice poveste, cu o 
sintagm  magic , ce reuşeşte s  r zbat  dincolo de vârst , spa iul şi timpul ce ne definesc existen a. 
Mituri... legende... basme... poveşti... suflete... Oare ce mai înseamn  ele în secolul vitezei, într-o 
lume hiper-tehnologizat  şi angrenat  într-o curs  contra cronometru? Ce sunt, de fapt, poveştile şi 
ce caut  ele în lumea noastr  sau, poate... ce c ut m noi în lumea lor? Spre toate acestea ne poart  
gândul atunci când poposim întâmpl tor lâng  un foc mocnit, str juit de blânde ea şi senin tatea 
unui b trân sau a unei b trâne. Şi tot atunci ne întreb m: suntem ceea ce se vede... sau, poate, ceea 
ce nu se vede? Ne-am n scut, oare, undeva la grani a dintre v zut şi nev zut? Iar ecoul din lumin  
ne r spunde: la r spântia dintre lumi, din îngem narea realului cu imaginarul, a „v zutului” cu 
„nev zutul” s-au n scut miturile, legendele, poveştile şi sufletele noastre... Şi aşa începe o nou  
istorie, în care basmele şi poveştile au constituit principalul obiect de studiu nu doar pentru filologi 
şi antropologi, ci şi pentru alte domenii de cercetare. Astfel, în sfera psihologiei au existat 
numeroase preocup ri pentru semnifica ia poveştilor, pentru rolul şi impactul acestora asupra 
dezvolt rii fiin ei umane, pentru influen ele lor psihologice asupra copiilor şi, ulterior, a adul ilor. 
Deşi se ştie c  poveştile sunt create de adul i, purtând în mod incontestabil amprenta lumii mature, 
r mâne un fapt absolut remarcabil modul direct în care ele reuşesc s  le vorbeasc  copiilor. Pentru 
majoritatea persoanelor adulte poveştile/basmele r mân legate de perioada preşcolar  sau şcolar  
mic , de acei frumoşi ani ai copil riei în care grani a dintre real şi fantastic este fie extrem de 
fragil , fie inexistent . Aşa cum se ştie, din punct de vedere al dezvolt rii cognitive (conform teoriei 
lui J. Piaget) în aceast  perioad  de dezvoltare gândirea copilului se afl  în stadiul pre opera ional, 
tradus printr-o imposibilitate de a prelucra adecvat şi eficient, în plan mental, aspectele abstracte ale 
cunoaşterii (semnifica iile conceptuale). În aceste condi ii, îns , se naşte întrebarea fireasc : Cum 
reuşesc, totuşi, copiii s  decripteze mesajele poveştilor? Cum reuşesc ei s  decodifice sensurile, 
transpunerile şi similitudinile realului ce se reg sesc în basme şi poveşti? Atunci când aspectele 
cognitive - conştiente nu par s  ofere un suport suficient de solid pentru în elegerea poveştilor, c rui 
fapt se datoreaz  totuşi impactul lor asupra sufletului şi min ii celor mici? Poveştile cu fe i-frumoşi, 
zâne şi zmei ne-au încântat copil ria, ne-au îmbog it visele, ne-au dat speran  c  asemeni eroilor 
pozitivi putem şi noi s  învingem r ul. Chiar dac  ast zi, acestea au pierdut teren în favoarea 
filmelor de pe DVD, în fa a desenelor animate cât şi a jocurilor video, consider c  e imperios 
necesar s  le repunem în drepturi. Pentru o dezvoltare ulterioar  echilibrat  feti ele au nevoie de 
modele feminine cu d ruire sufleteasc  nu numai cu un „look” perfect precum cel al p puşii Barby, 
iar b ie eii de eroi complecşi, nu doar b t uşi asemeni lui Batman. Copiii tr iesc cu intensitate 
al turi de eroii îndr gi i ai operelor literare, se bucur  când aceştia dep şesc obstacolele ivite în cale 
şi se întristeaz  când aceştia au de suferit. În c l toriile provocate de imaginarul din basme şi 
poveşti, copilul se simte fericit, particip  afectiv şi este al turi de eroii pe care îi înso eşte şi la bine 
şi la r u, imitându-i mai târziu în activitatea lor. Con inutul poveştilor şi basmelor le cultiv  fantezia 
şi visarea. Ele au încântat întotdeauna copil ria tuturor genera iilor şi, totodat , acestea constituie un 
mijloc important care contribuie la l rgirea orizontului copilului. Apeleaz  la afectivitatea lor, îi fac 
s  treac  prin st ri emotive diferite, aceasta contribuie la cunoaşterea prin intermediul imaginii 
artistice a lumii înconjur toare, l rgirea sferei de reprezent ri despre cele petrecute anterior dar şi la 
formarea unei atitudini corespunz toare.  

G.C linescu afirma c  basmul este „un gen vast dep şind cu mult romanul, fiind mitologie, 
etic , ştiin , observa ie moral . Ele au purtat peste veacuri de la o genera ie la alta, pe cale oral , 
vechi tradi ii populare, s-au adaptat gustului artistic şi mentalit ii grupului în care erau spuse, s-au 
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îmbog it cu imagini din realit ile locale, şi-au împrosp tat mereu for a de a izvorî noi imagini 
poetice”  (C linescu 1964:79). Copilul este creatorul propriilor imagini, povestitorul fiind cel ce le 
sugereaz  verbal. Efortul copilului de a-şi imagina şi în elege nu poate fi conceput în afara unei 
gimnastici intense a aten iei, a memoriei, a gândirii, a voin ei, a limbajului, a percep iei. P trunzând 
într-o lume nou  pe care n-o cunoaşte, copilul încearc  s  şi-o imagineze şi s  judece dup  propriile 
idei faptele prezentate. Basmele au o mare for  de atrac ie în special asupra vârstelor mici. Ele au 
fermecat copil ria tuturor genera iilor, i-au alimentat elanurile, imagina ia. Este ştiut  marea lor 
valoare instructiv-educativ  şi formativ . În primul rând pentru c  basmele sunt tablouri ale vie ii, 
reflectând în ele problemele majore ale existen ei: naşterea, c s toria, calitatea fizic  şi moral  a 
copiilor, valoarea conduitei morale, aspira ia şi posibilitatea omului de a birui boala şi moartea, 
spa iul şi timpul, de a supune for ele ostile ale naturii, de a-şi face via a mai uşoar  şi mai frumoas . 
Valoarea educativ  a basmului const  în reliefarea unor calit i morale cu care sunt înzestrate 
personajele pozitive: curaj şi vitejie, hot râre şi perseveren  în îndeplinirea elului, spirit de 
sacrificiu, prietenie şi umanism, respectarea cuvântului dat şi îndeplinirea angajamentului luat, 
dârzenie şi t rie în înfrângerea piedicilor şi greut ilor de orice fel. Basmul este incitant şi datorit  
frumoaselor imagini vizuale construite prin compara ii cu elemente concrete pe care copiii le re in.  

Basmul are un rol formativ preponderent datorit  faptului c  propune cititorului o 
multitudine de aspecte de via  din care se poate înv a, c  propune variate modele de personaje 
purt toare de mesaje moralizatoare, cu un bogat con inut de idei, c  ofer  nenum rate situa ii 
ilustrând comportamentul uman. Func ia educativ  a literaturii se raporteaz  la valorile morale, la 
necesit ile spirituale şi la atitudinea cititorului fa  de societate în general. Prin lectura basmului 
urm rim s  form m o personalitate integr , s -i form m cititorului anumite sentimente, atitudini, 
gânduri. Printr-un text literar epic bine scris vom reuşi s  influen m cititorul şi din perspectiva 
form rii unui cod de valori morale, şi a form rii concep iei despre lume, şi a valorilor estetice, şi a 
rela iilor sale cu natura etc. Tentat s  afle r spunsuri la propriile-i probleme, micul cititor se 
adreseaz  unor lecturi în care g seşte o realitate conform  cu propria-i lume. El trece printr-un şir 
de experien e de via , fiecare compunându-se dintr-un ansamblu de evenimente, întâmpl ri şi caut  
în basme un fel de re ete  care l-ar ajuta s -şi rezolve problemele, s  se elibereze de nişte tensiuni, 
s -şi purifice într-un fel sufletul de r ut ile care, poate, l-au invadat. Prin lectura basmelor de 
valoare, prin sondarea mesajului profund al lor, cititorul, se pare, c  vrea s  produc  în interiorul lui 
o desc tuşare, o purificare, ca s  poat  ajunge la echilibru. Basmele aduc o contribu ie foarte precis  
la creşterea mândriei na ionale şi la întip rirea în mintea cititorilor a anumitor evenimente istorice, 
fiind capabile s  insufle elevului cititor o sum  considerabil  de calit i: identitate personal  şi 
na ional , umanism, comportament moral decent, st pânirea unui şir de valori general-umane etc. 
Relevante în acest context sunt şi urm toarele informa ii: Marele scriitor francez Stendhal îşi sf tuia 
sora în scrisori „s  citeasc  cât mai mult şi s  îndr geasc  din tot sufletul aceast  ocupa ie”, c ci 
literatur  şi arta îi confer  omului „for  spiritual ”. Balzac se considera un „cronicar al binelui şi al 
r ului”. I. Slavici m rturiseşte cu emo ie: „Întreaga copil rie a mea n-a fost decât o poveste lung  şi 
frumoas ... În casa p rin ilor mei, am ascultat, cât am fost departe de ea, am ajuns la poveşti: 
povestea a fost fondul pl cerilor mele din copil rie”(apud Marcea 1965:13). Faptele, ac iunile, 
sentimentele, atitudinile, gândurile personajelor constituie pentru cititori lec ii de etic . Lecturile au 
capacitatea de a-l face pe cititor s  empatizeze, s  treac  prin vie ile personajelor ca s -şi 
îmbog easc  propria experien  cu experien a altora, care, apoi s  devin  un element al propriei 
biografii. Astfel, pare s  se contureze drumul care conduce şi pe care se cere s  mergi în procesul de 
formare a personalit ii integre.  

Experien a la clas  a demonstrat în repetate rânduri realizarea func iei educative prin 
con inutul basmelor. Ele promoveaz  valori precum ascultarea, sentimentul de familie, sentimentul 
matern, frumuse ea sufleteasc , puritatea sentimentelor, respectul pentru lumea celor care nu 
cuvânt  etc. Prin angajarea în ac iune a unor personaje, ale c ror prototipuri le reg sim cu uşurin  
în realitate, prin crearea unor tablouri de via  parc  rupte din lumea ce ne înconjoar , textul 
basmului se face interesant, captivant, ademenitor. Se adaug  apoi valoarea fiec rui text în parte, 
nivelul de originalitate al textului, m iestria povestitorului – autor al textului basmului. Textul epic 



este un mijloc destul de eficient de valorificare a celor trei sfere principale ale fiin ei umane: sfera 
cognitiv , sfera psihomotorie, sfera motiva ional - afectiv , acoperind în mare parte obiectivele de 
formare ale personalit ii elevului. E de remarcat c  textul narativ devine mijloc de formare a 
elevului, a celui educat, şi nu scop al înv rii. Iat  de ce accentul se pune pe obiectivele de formare 
care devin prioritare în actul de cultivare şi dezvoltare a capacit ilor umane. Important  este nu 
însuşirea şi reproducerea valorilor create de genera iile anterioare, ci valorile pe care le cre m prin 
educa ie. Pe de alt  parte, scopul nostru e s -i sensibiliz m pe elevi şi s  le trezim interesul evocând 
plastic fie un anume tablou de via , fie o anume atmosfer , fie imaginea unei epoci, fie modul de a 
fi al unui personaj etc. Lectura basmului trezeşte şi men ine la cot  înalt  aten ia elevului receptor, 
producând acum contactul viu cu opera şi motivându-l pe elev pentru un ulterior act de lecturare a 
aceluiaşi text sau pentru lecturarea altor texte necunoscute. Textul epic, citit sau povestit artistic, 
ajut  elevul cititor/ascult tor s  perceap  con inutul de idei, s  descopere valen ele lui literar 
estetice. Dezvoltarea gândirii este un obiectiv pedagogic central. Realizarea lui e de prim  
importan  şi la valorificarea con inutului basmului. Fiind un proces cognitiv, gândirea, „prin 
intermediul abstractiz rii şi generaliz rii coordonate în ac iuni mentale, extrage şi prelucreaz  
informa ii despre rela iile categoriale şi determinative în formarea conceptelor, judec ilor şi 
ra ionamentelor” (Cosmovici A., Boncu t., Dafinoiu G., Dîr u C., Havîrneanu C. 1998:57).  E de 
remarcat c  între procesele psihice şi înv are, ca activitate uman  fundamental , exist  raporturi de 
interdependen . Adic , pe de o parte, într-o activitate de înv are sunt antrenate toate procesele 
psihice ale elevului, pe de alt  parte, înv area contribuie la modelarea, structurarea proceselor 
psihice. La o prim  lectur , elevul e dominat mai mult de sentimentul de curiozitate, de impresie, de 
g sirea imediat  a r spunsurilor la întreb rile: Ce se va întâmpla?, Cum se va termina?.  Prin 
receptarea textului basmului vom acoperi într-o m sur  considerabil  şi realizarea obiectivului ce 
ine de cultivarea imagina iei creative, de educarea creativit ii la orele de literatur . La predarea 

textului epic, nu ne vom opri doar la stimularea creativit ii aşa-numi ilor elevi talenta i, ci vom 
avea în vizor to i elevii. To i oamenii posed  talent creativ, iar stimularea lui depinde de efortul pe 
care-l depune fiecare într-un atare proces.  Dezvoltarea unei gândiri creative la clas  solicit  o 
atitudine pozitiv  care se construieşte pe încredere, încurajare, entuziasm, aspira ie spre perfec iune. 
De aceea, consider necesar utilizarea, inventarea chiar de tehnici care s  dezvolte imagina ia, 
acestea la rândul lor s -şi exercite influen a benefic  într-un act de receptare a vreunui basm.  Fiind 
un proces mental, creativitatea va fi stimulat  prin exerci ii care s  mobilizeze gândirea creativ , dar 
şi interesul elevilor, pasiunile lor.  Sunt activit i creative nu doar elabor rile de compuneri, 
imaginarea de povestiri, ci şi încadrarea unor informa ii într-un desen, într-o imagine, într-o 
schem . Imagina ia creativ  va fi stimulat  prin sarcini didactice de nivel creativ: scrierea de basme, 
efectuarea exerci iilor de redactare a unei poveşti cu începutul dat, cu redactarea/transformarea 
situa iei finale a textului narativ dat etc.  Un alt aspect, în acest sens, ine de oferirea unui complex 
de sarcini prin care fiecare elev s -şi dezvolte la maximum propriul poten ial intelectual şi creativ.  
Voi insista asupra ideii: pentru cultivarea imagina iei creative, profesorul e dator s -i ajute pe elevi 
s -şi formeze o gândire independent ; s  fie tolerant fa  de orice scânteie de nou din partea 
elevului, s -i dezvolte capacitatea de a descoperi probleme noi, dar şi de a c uta modalit i inedite 
de rezolvare a lor. Aşadar, motiva ia elevilor pentru lecturarea textelor basmelor poate fi format  
prin modalit i de interven ie educa ional , care fac conexiune între situa iile de înv are şi 
structurile psiho intelectuale precum percep ia, gândirea, imagina ia. C. Parfene, în cartea sa de 
metodic  ne aten ioneaz : „finalitatea principal  a procesului de receptare a literaturii în şcoal  
r mâne aceea de a forma din elevi cititori de literatur , în devenire oameni cu deprinderea de a citi 
zilnic ceva interesant, capabili de a adopta o pozi ie personal  fa  de lecturile lor” (Parfene 
1999:179). Formarea unui cititor avizat de literatur  presupune, în primul rând, formarea la elevi a 
deprinderilor de a recepta mesajele transmise de operele citite. Adic , elevul cititor trebuie format 
ca receptor, pornind de la componenta atitudinal : s  fie înv at s  aprecieze, s  evalueze valoarea 
axiologic  şi calitatea estetic  a poveştilor lecturate. De aici, nevoia de angajare a elevului într-un 
proces de sondare comentare evaluare a lecturii ca, sub influen a ei, personalitatea lui s  poat  s  se 
transforme, s  se schimbe, pe primul loc plasându-se exigen a form rii de atitudini şi capacit i 



spirituale, dup  care urmeaz  formarea de priceperi şi deprinderi şi transmiterea de cunoştin e. În 
concluzie basmul, de inând avantajele de a prezenta via a, aspectele de via  dintr-o perspectiv  mai 
ampl , mai larg , de a prezenta lumea ca fenomen universal integral, un fel de panoram  
atotcuprinz toare, îl motiveaz  pe elevul – cititor în c utarea de r spunsuri la un şir de probleme 
diverse: personale, sociale. Cititorul caut  s  g seasc  în textul lecturat solu ii pentru probleme de 
realitate înc  nerezolvate, modele de rezolvare a situa iilor conflictuale, aspecte de via , în care se 
poate reg si pe el însuşi, când se produce de fapt o comunicare cu via a. La întrebarea «De ce 
preferi s  citeşti povesti?», majoritatea elevilor afirm  c  textele basmelor i pove tilor le ofer  
multe exemple din care ei înva  s  în eleag  faptele oamenilor, sufletele lor, aspecte indispensabile 
în formarea ca oameni. Personajele basmelor sunt interesante, tipuri umane, unice în felul lor, 
fiecare reprezentând diferite modele de comportament, modele de via  etc. De aceea, copilul este 
orientat s  se reg seasc  în structura lor, dac  nu integral, atunci, cel pu in în parte, solu ii despre 
cum este posibil ca cineva s  se formeze ca om.  Vom reuşi s  ajungem printr-o munc  asidu  de 
cultivare a personalit ii elevului, prin educarea unor sentimente deosebite precum: sentimentul 
dragostei fa  de p rin i, fa  de locul unde s-a n scut, fa  de natur , de oameni, sentimentul 
responsabilit ii, al toleran ei, al empatiei, sentimentul pentru adev r, pentru frumos etc. 
Experienele de lectur  vor avea ca obiectiv formarea unei activit i independente de lectur  prin 
care vom rezolva o problem  tridimensional : elevul s  citeasc  fiindc  simte nevoia de informare 
(de informa ii), citind, s  descopere c  i se ofer  nişte valori, anumite opere narative, între care s -şi 
g seasc  cartea lui – o carte „biblie” (sau nişte c r i) prin care s  dobândeasc  starea de pl cere 
spiritual , de tr ire estetic  prin lectura basmului de calitate. 

Toate aceste concepte le-am materializat într-un caiet de lucru cu texte suport, basme i 
pove ti intitulat sugestiv „C L TORIE PRIN LUMEA BASMELOR” ce cuprinde zece basme i 
pove ti cu texte integrale atât din literatura român  cât i din literatura universal .  

 
BIBLIOGRAFIE: 
 Chetroiu Mariana, Basmul – consolidare prin jocuri didactice, Revista Limba Român  Nr.3-

4,  anul XX, 2010   
Elemente de didactic  aplicat  i predare integrat  in înv mântul pre colar i primar – 

suport de curs  
Metode active de predare-înv are-evaluare adaptate ISCED 0-1 – suport de curs  

erdean, Ion – Didactica limbii i literaturii române în înv mântul primar, Editura Corint, 
2008   
Ungureanu, Adalmina – „Metodica studierii limbii şi literaturii române” înv mânt primar, editura 
AS’S, Iaşi, 2003. 
 
 
177. METODE DE REZOLVARE DE PROBLEME PRIN STIMULAREA CREATIVIT II 

– STUDIUL DE CAZ 
 

Prof. înv. primar: Barbu Alina-Carmen 
coala Gimnazial ,,VasilePârvan”, Bârlad, jud. Vaslui 

 
 Prezentat  şi la metode tradiionale, metoda studiului de caz este folosit  cu mult succes şi 
ca metod  interactiv , fiind extins  de profesorul Colomb Langadall la coala Comercial  Harvard 
în 1935. 
 Scopurile acestei metode interactive, valoroas  din punct de vedere euristic şi aplicativ, 
constau în: 
-realizarea contactului participanilor cu realit ile complexe, autentice dintr-un domeniu dat, cu 
scopul familiariz rii acestora cu aspectele posibile şi pentru a le dezvolta capacit ile decizionale, 
operative, optime şi abilit ile de a soluiona eventualele probleme; 



-verificarea gradului de operaionalitate a cunoştin elor însuşite, a priceperilor şi  deprinderilor, a 
comportamentelor, în situaii limit ; 
-sistematizarea şi consolidarea cunoştin elor, autoevaluarea din partea fiec rui participant în parte, a 
gradului de aplicabilitate a acestora în situaiile create; 
-educarea personalit ii, a atitudinilor fa  de ceilal i paricipani şi fa  de cazul respectiv, tratarea 
cu maturitate a  situaiilor; 
-exersarea capacit ilor organizatorice, de conducere, de evaluare şi de decizie, asemeni unei situaii 
reale. 
Regulile desfaşur rii metodei au în vedere, în special, cazul ales. Astfel, pentru ca o situa ie s  poat  
fi considerat  şi analizat  precum un „caz” reprezentativ pentru un domeniu, ea trebuie s  
îndeplinesc  urm toarele condi ii:  
-s  fie autentic  şi semnificativ  în raport cu obiectivele prefigurate, condensând esen ialul; 
-s  aib  valoare instructiv  în raport cu competen ele profesionale, ştiin ifice şi etice; 
-s  aib  un caracter incitant, motivând participanii la solu ionarea lui, corespunzând preg tirii şi 
intereselor acestora; 
-s  solicite participarea activ  a tuturor elevilor în ob inerea de soluii, asumându-şi 
responsabilitatea rezolv rii cazului. 
  
Etape: 
1. Prezentarea cadrului general în care s-a produs evenimentul şi a cazului respectiv: 
-înv torul va alege mai întâi un „caz” semnificativ domeniului cercetat şi obiectivelor propuse, 
care s  eviden ieze aspectele general-valabile; 
-cazul va fi prelucrat şi experimentat mai întâi pe un grup restrâns, apoi va fi propus participanilor 
spre analiz ; 
-prezentarea trebuie s  fie cât mai clar , precis  şi complet . 
2. Sesizarea nuanelor cazului concomitent cu înelegerea necesit ii rezolv rii lui de c tre 
participani: 
-are loc stabilirea aspectelor neclare; 
-se pun întreb ri de l murire din partea participan ilor; 
-se solicit  informa ii suplimentare privitoare la modul de soluionare a cazului (surse 
bibliografice). 
3. Studiul individual al cazului propus: 
-documentarea participanilor; 
-g sirea şi notarea soluiilor de c tre participani. 
4. Dezbaterea în grup a modurilor de soluionare a cazului: 
-analiza variantelor, fie mai întâi în grupuri mici (5-6 membri ) şi apoi în plen, fie direct în plen, 
unde fiecare îşi expune varianta propus ; 
-compararea rezultatelor obinute şi analiza critic  a acestora printr-o dezbatere liber , moderat  de 
înv tor; 
-ierarhizarea variantelor. 
5. Formularea concluziilor optime pe baza lu rii unor decizii unanime. 
6. Evaluarea modului de rezolvare a situaiei-caz şi evaluarea grupului de participani, analizându-se 
gradul de participare. Totodat  se fac predic ii asupra importanei reinerii modalit ilor de 
solu ionare în vederea aplic rii lor la situa ii similare. 
 Rolul înv torului, în cazul apelului la metoda studiului de caz, se reduce doar la cel de 
incitator şi de  provocator al demersurilor de rezolvare a cazului. Cu abilitate şi discreie, el trebuie 
s  aplaneze eventualele conflicte şi s  manifeste r bdare fa  de greut ile participanilor de a 
solu iona cazul, punând accent pe participarea activ  şi productiv , individual  şi de grup. 
Avantaje: 
 -prin faptul c  situa ia-caz aparine domeniului de studiat, iar elevii sunt antrenai în g sirea 
de soluii, se asigur  o apropiere a acestora de via a real  şi de eventualele probleme cu care se pot 
confrunta, „familiarizându-i cu o strategie de abordare a faptului real”; 



 -prin faptul c  are un pronun at caracter activ, metoda contribuie la dezvoltarea capacit ilor 
psihice, de analiz  critic , de elaborare a deciziei şi de soluionare prompt  a cazului, formând 
abilit ile de argumentare; 
 -prin faptul c  se desf şoar  în grup, dezvolt  inteligen a interpersonal , spiritul de echip , 
tolerana şi ajutorul reciproc, specific înv rii prin cooperare; 
 -prin confruntarea activ  cu un caz practic, metoda ofer  oportunit i în construirea unei 
puni între teorie şi practic . 
  Dezavantaje: 
 -dificult i legate de realizarea portofoliului de cazuri adecvate disciplinei, fapt care solicit  mult 
timp de prelucrare şi experimentare a fiec rui caz; 
 -dificult i în evaluarea particip rii fiec rui elev la solu ionarea cazului, concomitent cu 
manifestarea fenomenului de complezen ori de lene, l sând pe seama celorlal i responsabilitatea 
rezolv rii cazului; 
 -dificult i legate de eventualele surse de informare necesare soluion rii cazului; 
 -experiena redus  a unora dintre participan i poate crea dificult i în soluionarea cazului, 
acest lucru conducând la sc derea interesului şi a gradului de implicare motivaional  în activitate. 
Aceasta este doar una dintre metodele interactive de lucru în echip . Fiecare dintre ele înregistreaz  
avantaje şi dezavantaje, important fiind îns  momentul ales pentru desf şurarea lor.  
Pedagogul este acela care are puterea decizonal  şi capacitatea de a alege ceea ce ştie c  se poate 
desf şura în propriul colectiv de elevi. Important este îns  ca dac lul s  fie acela care mereu va 
c uta solu ii la problemele instructuiv-educative ce apar. 
În teoria şi practica didactic  contemporan , problematica instruirii interactive cunoaşteabord ri 
ştiin ifice noi, complexe, interdisciplinare, sus inute de argumente ce sus in participarea activ  
şireflexiv  a elevilor în produsele înv rii şi evalu rii. Ea ,,reprezint  un tip superior de instruire 
carese bazeaz  pe activizarea subiec ilor instruirii, pe implicarea şi participarea lor activ   în 
procesulpropriei form ri, precum şi pe instaurarea de interac iuni, schimburi intelectuale şi 
verbale,schimburi de idei , coufruntare de opinii, argumente etc. între aceştia” . 
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178. ÎNV REA PRIN JOC LA CLASA PREG TITOARE 
 

Prof. Înv. Primar Andreescu Camelia 
coala Gimnazial  Nr. 81 Bucure ti 

 
Clasa preg titoare reprezint  pentru fiecare cadru didactic o provocare. Astfel, încercarea de 

a realiza o trecere cât mai lin  de la programul din gr dini  la rigorile colii, determin  înv torii 
s  creeze diverse mijloace de înv mânt, s  aplice strategii, metode prin care s  realizeze 
obiectivele clasei preg titoare.  

Jocul reprezint  modalitatea fundamental  prin care se realizeaz  înv area. Claparède 
definea jocul ca fiind munc , binele, datoria, idealul vie ii copilului. Pentru acesta, aproape orice 
activitate este joc. Prin urmare, jocul este acea form  de manifestare care satisface în cel mai înalt 
grad nevoia de activitate a copilului. 
 Sub form  de joc, copilul î i apropie realitatea înconjur toare, lumea obiectelor ca rezultat al 
muncii social-umane. Aceste obiecte îl atrag în mod deosebit pe copil i, în mod firesc, el caut  s  
devin  st pân pe ele.  El nu poate s  conduc  un automobil real, dar r stoarn  un scaun i, utilizând 
un obiect rotund („volanul“), conduce ma ina, având rolul de „ ofer“. Procedând astfel, el se 
apropie de realitate, transpune experien a adul ilor în joc. În acela i timp, el cunoa te mai bine 



însu irile obiectelor. Astfel, atunci când construie te din plastilin  modele de animale pentru o  
mic  „gr din  zoologic “ de care are nevoie în joc, sau un „camion“ dintr-o cutie, descoper  
însu irile plastilinei, ale cartonului, ale cutiei. Din aceste materiale, îns , confec ioneaz  alte obiecte 
i trebuie s  lucreze astfel încât micile animale din plastilin  i camionul confec ionat din cartonul 

unei cutii s  r spund  cerin ei de a sem na cu ceea ce a fost cuprins în scopul jocului s u. Devine, 
deci, un mic cunosc tor i transformator al lumii, pe care începe s  o st pâneasc  prin cunoa tere i 
ac iune. 
 Copilul se dezvolt  prin joc, dup  cum spunea Jean Chateau. El pune în ac iune posibilit ile 
care decurg din structura sa particular , traduce în fapte poten ele virtuale care apar succesiv la 
suprafa a fiin ei sale, le asimileaz  i le dezvolt , le îmbin  i le complic , î i coordoneaz  fiin a i 
îi d  vigoare. Prin joc se dezvolt  func iile latente, deci fiin a care se joac  cel mai mult este cea mai 
bine înzestrat . 

Prin urmare, pentru însu irea sunetelor i a literelor, înv torii apeleaz  la jocuri diverse pe 
parcursul orelor. Pentru a identifica sunetul a în cuvinte, am realizat un joc prin care s  descoperim 
fructe, legume, animale, meserii care încep cu sunetul a. Un alt joc de aten ie, le-a pus la încercare 
atât capacitatea de concentrare, cât i viteza de reac ie: s  precizeze cuvinte care încep cu sunetul a, 
astfel încât acestea s  nu mai fi fost rostite de al i colegi anterior. 

Pentru desenarea literelor, am utilizat caiet cu foaie velin , pe care am aplicat i tampil  cu 
litera A. Aceasta a fost umanizat  prin decorare. Jocul detectivilor, i-a determinat s  vâneze litera 
asimilat .   

 

 
Pentru consolidarea literelor înv ate, elevii au realizat un colaj la arte vizuale i abilit i 

practice, prin tehnica ruperii. 

 

 
La matematic  i explorarea mediului, am folosit o imagine cu litera A, pe care erau 

desenate p trate, cercuri i triunghiuri. În interiorul acestora, copiii au desenat litera cu o anumit  
culoare, apoi au num rat câte figuri geometrice exist , realizând o legend . 



 

 
 
 
 

 

 
 O modalitate de recapitulare a sunetelor i literelor a, m i c a fost aceea de realizare a unei 
fi e cu ferestre. Pe m sur  ce deschideam ferestrele, se realiza o sarcin  nou . Una dintre acestea a 
reprezentat-o introducerea la nivel concret a no iunii de omonime. Acest mod de lucru a fost extrem 
de atractiv pentru copii. 
 

 
 În concluzie, pentru fiecare nivel de vârst  se pot identica strategii diverse prin care s  atingi 
obiectivele lec iei. La clasa preg titoare, jocul este cel care determin  înv area, contribuie la 
omogenizarea colectivului, stabile te buna dispozi ie a elevilor. 
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179. PL M DIREA LUTULUI CU SUFLET DE COPIL 
 

prof. înv. primar Arsene Constan a, Şcoala Gimnazial  Anton Pann-Ploieşti, jud. Prahova 
 

   M  întreb de fiecare dat  ce trebuie s  descop r în sufletul meu ca s  pot transmite frumosul celor 
din jurul meu. Am în eles din experien a mea de via  c  nimic nu poate fi trainic decât dac  are 
,,suflet”, c  nimic din ceea ce am realizat nu a rezistat timpului decât ceea ce a preluat din propria-
mi tr ire.  



    Odat  cu trecerea timpului am descoperit c  de fiecare dat  în interiorul meu exist  noi resurse de 
bucurie, resurse care vin dinainte  de apari ia mea , apar in trecutului meu genetic. Nimic din ceea 
ce tr iesc şi materializez nu-mi apar ine, atunci nu am de ce s  mi le însuşesc, ci trebuie s  le 
împ rt şesc cu ceilal i. 
    Consider c  fiecare dintre noi vine cu un bagaj emo ional moştenit, care mai devreme sau mai 
târziu poate fi valorificat prin experien e de via   ce pot transmite celor din jur temeinicia lucrului 
bine f cut. Prin misiunea de cadru didactic pe care o îndeplinesc de  treizeci şi unu de ani am avut 
deseori prlejul s  valorific acest bagaj afectiv, într-o m sur  mai mic  sau mai mare, dar de fieare 
dat  i-am acordat importan  major .  
    Am plecat cu aceast  reflec ie deoarece de-a lungul   timpului am încercat s  valorific tr irile 
mele din perioada copil riei, pentru a putea astfel s  empatizez mai bine cu elevii mei, s  pot s -i 
în eleg şi s  pot s  transmit nu atât informa ie, cât mai ales valori.  
    Deşi pare doar o pur  teorie, de curând am tr it o experien  care mi-a demonstrat c  ceea ce 
sim im este adev rata realitate, fapt pentru care de multe ori m-am întors la imaginea copilului din 
mine care are alaturi pe bunicul cu must ile albe, cu mâini noduroase şi pline de lut. Pus  în 
situa ia de a desf şura o activitate care implica partea artistic  am retr it anii copil riei când 
fascina ia ol ritului m  cuprindea cu totul, fapt pentru care am procurat lut şi am încercat s  
modelez. Nu mare mi-a fost uimirea când am constatat c  la atingerea bucatei de lut am v zut cum 
,,bunul” meu modela bulg ri de lut, cum bucata aceia de lut se învârtea pe un disc de lemn, care se 
rotea cu ajutorul piciorului, cum bunicul îşi umezea mereu mâinile şi în c uşul palmelor pl m dea 
un ulcior din p mânt gata s  cânte susurul apei. Doamne, cât  via , cât  tr ire, cât  iubire!!! 
     Recunosc c  a ap rut dorin a s  modelez un vas, dar mâinile nu pl m deau decât nişte bo uri de 
p mânt, m-am întrebat dac  reuşesc cu roata de lut din podul casei bunicului, dar acolo am g sit o 
bucat  de lemn roas  de car. M-am sim it neputincioas , dar cu bucurie în suflet c  trebuie s  scot la 
suprafa  o amintire atât de frumoas , fapt pentru care am apelat la un curs de ini iere în arta 
ol ritului şi am descoperit tehnica modelajului prin rulare şi finisare. Am realizat primul vas de lut, 
care deşi nu era perfect ca al bunicului, era parte din ,,lutul sufletului meu”, era parte din ceea ce 
nu-mi apar ine şi trebuie s  transmit  mai departe şi elevilor mei. M  întrebam dac  voi reuşi , de 
aceea prima data le-am propus s  simt  lutul cu sufletul si dupa aceea cu palmele.  
    Realizez c  a  primat imaginea b trânului meu, care parc  îmi zâmbea ar tându-mi c  am prins 
via  între mânu ele copilului de alt dat  prin fream tul bucuriei copiilor, care acum pl m deau 
parc  lutul copil riei mele.  
      O prim  materializare a frumosului gând a fost în prejma s rb torii m r işorului, în anul 2015, 
când la solicitarea preotului bisericii aflate în apropierea şcolii, am încheiat un parteneriat prin care 
noi al turi de elevi puteam veni în ajutorul copiilor din familii s race prin organizarea unei expozi ii 
cu obiecte de lut, expozi ie cu vânzare, care s-a numit,, M r işoare de lumin ”. Ca urmare a acestei 
colabor ri am organizat o excursie la Bucureşti oferit  elevilor din familii defavorizate social.  
      În  toamna anului 2015 am participat cu o activitate demonstrativ  al turi de elevii şcolii, la 
schimbul de experien  cu directoii organizat în şcoala noastr . Activitatea s-a intitulat 
,,Dimensiunea sufletului românesc” şi s-a desf şurat pe ateliere de lucru astfel: atelierul de modelaj 
în lut, atelierul de pictur  pe vase de lut, atelierul de pictat icoane pe sticl , atelierul de recondi ionat 
materiale reciclabile în obiecte decorative, atelierul origami. Fiecare grup  a fost coordonat  de câte 
un cadru didactic care la început a prezentat scopul ac iunii. La finalul activit ii elevii au organizat 
o expozi ie cu produsele ob inute. 
    În  anul şcolar 2015-2016, semestrul al doilea, am înfiin at la nivelul clasei ,,Cercul de modelaj”, 
care şi-a propus spre desf şurare urm toarele activit i: realizarea unor ornamente de lut pentru 
gr din  prin folosirea matri elor, realizarea juc riei preferate din lut, confec ionare de m r işoare 
vesele din lut, împletituri în lut, confec ionarea coşule ului de lut, vasul de lut prin rulare, modele 
florale în lut, şlefuirea vaselor , expozi ie. Activit ile s-au derulat din dou  în dou  s pt mâni. La 
sfârşitul anului şcolar am administrat p rin ilor un chestionar de satisfac ie pentru aceste activit i, 
fapt pentru care mi s-a sugerat s  continu m activit ile. 



    Anul acesta şcolar mi-am propus s  continui activitatea Cercului de modelaj, dar s  aduc în 
completare  înfiin area unei forma ii de dans popular, o orchestr  de muzic  popular , alc tuit  din 
elevi care studiaz  instrumental sau care provin din familii cu tradi ie l ut reasc . Pentru o mai 
bun  organizare voi colabora cu colegii mei, dar şi cu p rin ii elevilor, l utari, membrii ai 
comunit ii locale. 
     Lut, muzic , dans, copil rie, românism, frumos, trecut, valori- sunt cuvinte care prind via  prin 
tr irile noastre autentice şi prin  faptele noastre Cultivând nevoia de a ne raporta la ceea ce este 
sensibil, artistic, natural şi tradi ional vom reuşi s  ne asigur m c  vom avea genera ii tinere care 
vor ,,pl m di frumosul românesc”, genera ii care vor transmite mai departe valorile na ionale care 
ne definesc ca na iune. 
    Gândul m  duce la bunicul copil riei mele care îmi r spundea ,, Dau via  bo ului de lut. Vrei şi 
tu s  încerci? Sigur vei reuşi într-o zi!” şi de fiecare dat   încerc s  ,,reuşesc”, deşi mereu apare alt  
provocare care-mi r sun  în suflet,, O s  dau via  ca tine, bunicule? Uite ce bo  vesel am f cut.”. 
 
 

180. INI IATIVE  ÎN APLICAREA UNOR  STRATEGII DIDACTICE  EFICIENTE 
 

Prof.înv. primar  Balan Laura, Liceul Teoretic ,,Grigore Moisil”, Timişoara 
 

         În abunden a informa ional  cu care societatea  actual  se confrunt , sistemul educa ional are 
dificilul rol de a forma personalit i care s  ştie s  discearn  informa ia pre ioas  de cea existent , 
de a extrage esen ialul din general. Astfel, în educatie a ap rut termenul de "educa ie 
modern ". Temenul de modern este folosit în educatie, de obicei pentru a releva situa ia avansat  a 
prezentului în rela ie cu trecutul care a fost dep şit prin dezvoltare. În societ ile moderne, 
cunoaşterea e echivalent  cu ştiin a şi e important  în sine. Oamenii caut  c ile optime pentru a 
dobândi "cunoaştere", "ştiin " din cât mai multe domenii, considerând c  astfel vor fi recunoscuti 
drept persoane educate. Într-o societate modern , cunoaşterea trebuie s  fie func ional , util ; înveti 
nu doar pentru "a şti" şi a stoca o serie de informa ii din diferite domenii, pentru a demonstra cât de 
"educat eşti", ci, înveti pentru "a face", pentru "a folosi" ceea ce ştii, pentru "a aplica" ceea ce ai 
acumulat, în folosul t u şi al celorlal i. A şti ce s  faci cu ceea ce ai înv at este obiectivul major al 
educa iei moderne.  
           Activismul elevului  implicat de strategiile folosite de c tre cadrul didactic în desf şurarea 
activit ii de predare-înv are se constituie ca un imperativ al orient rii moderne în educatie. Şcoala 
modern  trebuie s  aib  ini ietive si s  stie cum s  motiveze pe elev în înv are şi cum s  faciliteze 
procesul înv t rii, organizând şi dezvoltând strategii de lucru interactive, punând accentul pe 
utilitatea cunoştin elor şi pe necesitatea însuşirii lor pentru a se descurca în viat . Agen ii 
educa ionali trebuie s  fie interesa i de ceea ce-şi doresc elevii s  înve e şi de ceea ce pot sa fac  cu 
aceste cunoştin e. Rolul profesorului este nu de a îndopa elevii cu diverse cunoştin e, ci de a le ar ta 
ce au de f cut cu acestea. Şcoala cu ini iative promoveaz  înva area prin cooperare ca form  
superioar  de interac iune psihosocial , bazat  pe sprijin reciproc, pe toleran , pe efort sus inut din 
partea tuturor, îndreptat c tre acelaşi scop. Analizând pozi ia cadrului didactic în fata problemelor 
instruirii şi ale înv rii, profesorul Ioan Neacşu afirm  c  "educatorii sunt solicita i ast zi, în mod 
continuu, s  promoveze înv area eficient  si nu orice înv are eficient , ci una participativ , activ  
şi creativ ." Activit ile propuse elevilor în scopul sporirii gradului de implicare activ  şi creativ  în 
şcoal , trebuie s  asigure: stimularea gândirii productive, a gândirii critice, a gândirii divergente şi 
laterale, libertatea de exprimare a cunoştintelor, a gândurilor, a faptelor. În acest sens apar ca 
adecvate activit ile care cer spontaneitate şi contribuie la dezvoltarea independen ei în gândire şi 
practic . Utilizarea talentelor şi a capacit ilor specifice fiec rui individ în parte, stimularea 
interesului pentru nou, necunoscut şi oferirea satisfac iei g sirii solu iei dup  depunerea unui efort 
de c utare, dezvoltarea capacit ii de organizare de materiale, de idei prin întocmirea de portofolii 
asupra activit ii proprii, sunt coordonate  majore ale înv rii prin cooperare.  Rolul profesorului 
const  mai mult în cel de stimulare şi dirijare, iar motiva ia activit ii reiese din paticiparea 



entuziast  a cadrului didactic. Elevul e implicat atât în procesul de predare, de înv are şi de 
evaluare, iar disciplina devine autodisciplin  a muncii şi interesului, asigurat  de satisfac ia 
cooper rii. Conduita creativ  a cadrului didactic este unul din factorii care asigur  dezvoltarea 
poten ialului creativ al elevilor. Predarea, ca proces creativ, presupune ca profesorul s  medieze 
între elev şi lumea cel înconjoar . El trebuie nu numai s  organizeze spa iul şi activitatea, ci si s  
participe al turi de elevi la elaborarea cunostin elor; s  serveasc  drept model în leg turile 
interpersonale şi s  încurajeze interac iunile cooperante dintre elevi. 

Pentru a avea cu adev rat elevul în centrul activit ii educa ionale, profesorul îndeplineşte 
roluri cu mult mai nuan ate decât în şcoala tradi ional . În abordarea modern , succesul la clas  
depinde de competen ele cadrului didactic de a crea oportunit ile optime de înv are pentru fiecare 
elev, astfel încât fiec rui educabil s  i se ofere posibilitatea de a participa la propria sa formare şi de 
a aplica toate no iunile şi conceptele studiate. Astfel, în func ie de context, profesorul ac ioneaz  
mereu, dar adecvat şi adaptat nevoilor grupului. 

Avantajele înv rii moderne sunt: 
 Creşterea motivaiei elevilor, deoarece aceştia sunt conştien i c  pot influena procesul de 

înv are; 
 Eficacitate mai mare a înv rii şi a aplic rii celor înv ate, deoarece aceste abord ri 

folosesc înv area activ; 
 Înv area cap t  sens, deoarece a stpâni materia înseamn a o înelege şi ulterior, a o aplica 

în diverse context reale de via ; 
 Posibilitate mai mare de includere - poate fi adaptat în funcie de potenialul fiec rui elev, 

de capacit ile diferite de înv are, de contextele de înv are specifice. 
Metodele de învare moderne fac leciile interesante, sprijin elevii în înelegerea 

con inuturilor pe care s  fie capabili s  le aplice în viaa real . 
Dintre metodele moderne specifice înv rii active care pot fi aplicate cu succes şi la elevii 

din ciclul primar, fac parte: brainstormingul, metoda mozaicului, metoda cubului, turul galeriei, 
ciorchinele, etc. 

 
1. Brainstormingul 
Brainstormingul este o metod  care ajut  la crearea unor idei şi concepte creative şi 

inovatoare. Pentru un brainstorming eficient, inhibi iile şi criticile suspendate vor fi puse de-o parte. 
Astfel exprimarea va deveni liber  şi participan ii la un proces de brainstorming îşi vor spune ideile 
şi p rerile f r  teama de a fi respinşi sau critica i. Se expune un concept, o idee sau o problem  şi 
fiecare îşi spune p rerea despre cele expuse şi absolut tot ceea ce le trece prin minte, inclusiv idei 
comice sau inaplicabile.  

Pe timpul desf şur rii brainstormingului participan ilor nu li se vor cere explica ii pentru 
ideile lor. Aceasta este o greşeal  care poate aduce o evaluare prematur  a ideilor şi o îngreunare a 
procesului în sine. 

Brainstormingul func ioneaz  dup  principiul: asigurarea calit ii prin cantitate şi îşi 
propune s  elimine exact acest neajuns generat de autocritic . 

V  recomand 7 reguli pe care elevii le vor respecta în scopul unei şedin e reuşite de 
brainstorming: 

1. Nu judeca i ideile celorlal i – cea mai important  regul . 
2. Încuraja i ideile nebuneşti sau exagerate. 
3. C uta i cantitate, nu calitate în acest punct. 
4. Nota i tot. 
5. Fiecare elev este la fel de important. 
6. Naşte i idei din idei. 
7. Nu v  fie fric  de exprimare. 
Este important de re inut c  obiectivul fundamental al metodei brainstorming const  în 

exprimarea liber  a opiniilor prin eliberarea de orice prejudec i. De aceea, accepta i toate ideile, 
chiar tr znite, neobişnuite, absurde, fanteziste, aşa cum vin ele în mintea elevilor, indiferent dac  



acestea conduc sau nu la rezolvarea problemei. Pentru a determina progresul în înv are al elevilor 
este necesar s  îi antrena i în schimbul de idei; face i asta astfel încât to i elevii s  îşi exprime 
opiniile! 
 
          2. Mozaicul  

Mozaicul sau „metoda grupurilor interdependente” este o strategie bazat  pe înv area în 
echip . Fiecare elev are o sarcin  de studiu în care trebuie s  devin  expert. El are în acelaşi timp şi 
responsabilitatea transmiterii informa iilor asimilate, celorlal i colegi. 
 În cadrul acestei metode rolul profesorului este mult diminuat, el intervine semnificativ la 
începutul lec iei când împarte elevii în grupurile de lucru şi traseaz  sarcinile şi la sfârşitul 
activit ii când va prezenta concluziile activit ii. 
 Exist  mai multe variante ale metodei mozaic iar noi vom prezenta varianta standard a 
acestei metode care se realizeaz  în cinci etape. 

1. Preg tirea materialului de studiu 
2. Organizarea colectivului în echipe de înv are de câte 4-5 elevi (în func ie de num rul lor 

în clas ) 
3. Constituirea grupului de exper i 
4. Reîntoarcerea în echipa ini ial  de înv are 
5. Evaluarea 

Ca toate celelalte metode de înv are prin cooperare şi aceasta presupune urm toarele 
avantaje: 

- stimularea încrederii în sine a elevilor; 
- dezvoltarea abilit ilor de comunicare argumentativ  şi de rela ionare în cadrul grupului; 
- dezvoltarea gândirii logice, critice şi independente; 
- dezvoltarea r spunderii individuale şi de grup; 
- optimizarea înv rii prin predarea achizi iilor altcuiva. 

 
3. Metoda cubului 

 Metoda cubului presupune explorarea unui subiect, a unei situa ii din mai multe 
perspective, permi ând abordarea complex  şi integratoare a unei teme. 
 Sunt recomandate urm toarele etape: 

 Realizarea unui cub pe ale c rui fe e sunt scrise cuvintele: descrie, compar , analizeaz ,  
asociaz , aplic , argumenteaz . 

 Anun area temei, subiectului pus în discu ie. 
 Împ r irea clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând tema din perspectiva 

cerin ei de pe una din fe ele cubului. 
 Descrie: culorile, formele, m rimile, etc. 
 Compar : ce este asem n tor? Ce este diferit? 
 Analizeaz : spune din ce este f cut, din ce se compune. 
 Asociaz : la ce te îndeamn  s  te gândeşti? 
 Aplic : ce po i face cu aceasta? La ce poate fi folosit ? 
 Argumenteaz : pro sau contra şi enumer  o serie de motive care vin în sprijinul 

afirma iei tale. 
 Redactarea final  şi împ rt şirea ei celorlalte grupe. 
 Afişarea formei finale pe tabl  sau pe pere ii clasei. 
 

4. Turul galeriei 
Turul galeriei este o metod  interactiv  de înv are bazat  pe colaborarea între elevi, care 

sunt puşi în ipostaza de a g si solu ii de rezolvare a unor probleme. Aceast  metod  presupune 
evaluarea interactiv  şi profund formativ  a produselor realizate de grupuri de elevi. 
 Astfel, Turul galeriei  const  în urm toarele: 



1. Elevii, în grupuri de trei sau patru, rezolv  o problem  (o sarcin  de înv are) susceptibil  de 
a avea mai multe solu ii (mai multe perspective de abordare). 

2. Produsele muncii grupului se materializeaz  într-o schem , diagram , inventar de idei etc. 
notate pe o hârtie (un poster). 

3. Posterele se expun pe pere ii clasei, transforma i într-o veritabil  galerie. 
4. La semnalul profesorului, grupurile trec pe rând, pe la fiecare poster pentru a examina 

solu iile propuse de colegi. Comentariile şi observa iile vizitatorilor sunt scrise pe posterul 
analizat. 

5. Dup  ce se încheie turul galeriei (grupurile revin la pozi ia ini ial , înainte de plecare) 
fiecare echip  îşi reexamineaz  produsul muncii lor comparativ cu ale celorlal i şi discut  
observa iile şi comentariile notate de colegi pe propriul poster. 
Utilizarea acestor metode antreneaz  elevii într-o continu  participare şi colaborare, creşte 

motivarea intrinsec  deoarece li se solicit  s  descopere fapte, s  aduc  argumente pro şi contra, s  
se implice activ în activit i care le stimuleaz  dorin a de cunoaştere si descoperire de lucruri noi. 
Lucrul în echip  dezvolt  atitudinea de toleran  fa  de ceilal i şi sunt eliminate motivele de stres 
iar emo iile se atenueaz . 
             Profesorul ini iativ este caracterizat de: „competen  rela ional , capacitate de a promova 
rela ii de cooperare şi competi ie, un stil de lucru cooperant pentru a asigura unitatea clasei, pentru a 
ob ine un înalt grad de coeziune al acesteia, pentru a stimula tendin ele centripete în locul celor 
centrifuge, pentru a forma conştiin a comunitar  (de grup) a elevilor de care se ocup ” (Cerghit, 
2008, p. 183).  
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181. MATEMATICA-PRIETENA MEA  
 

Prof. Sângeorzan  Ana  
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            Într-o abordare modern  a lec iei, înv torul şi profesorul se preocup  de crearea de ocazii 
de înv are pentru elevii s i. În acest context, metodele pe care le va folosi sunt mijloacele prin care 
sunt configurate activit ile de înv are ale elevilor. În absen a unui inventar metodologic 
interiorizat (adic   bine înv at, mobil, în situa ie de a fi aplicat şi transferat în situa ii noi), 
activit ile elevilor nu pot fi anticipate interactiv, şi, cu atât mai pu in declanşate pe parcursul orelor. 
 Adev rata înv are, aceea care permite transferul achizi iilor noi în contexte noi este nu doar 
simplu activ , individual activ , ci INTERACTIV . Interac iunea elevilor arat  c  aceştia se 
implic  mai mult în înv are decât în abord rile frontale sau individuale, îşi manifest  dorin a de a 
împ rt şi celorlal i ceea ce experimenteaz , iar aceasta conduce la noi conexiuni în sprijinul 
în elegerii. 
            Nu doar cercetarea, dar şi experien ele cadrelor didactice cu metodele colaborative 
eviden iaz  efectul benefic al interac iunii elevilor. Gruparea şi sarcinile în care membrii grupului 
depind unul de cel lalt pentru ob inerea rezultatului urm rit arat  c : 

 Elevii se implic  mai mult în înv are decât în abord rile frontale sau individuale; 



 Elevii odat  implica i îşi manifest  dorin a de a împ rt şi celorlal i ceea ce experimenteaz , 
iar aceasta conduce la noi conexiuni în sprijinul în elegerii; 

 Elevii acced la în elegerea profund  atunci când au oportunit i de a explica şi chiar de a 
preda celorlal i colegi ceea ce au înv at; 

 
             Multe sunt metodele prin care se poate ajunge la o înv are activ . Elevii claselor mici sunt 
foarte receptivi în a ,,intra” în acest joc, deoarece oferindu-li -se responsabilit i la nivelul grupelor, 
colaboreaz , comunic , depun efort intelectual, se simt foarte motiva i în a respecta ceea ce 
,,regulile jocului” le impun. Folosirea acestor metode la clasele gimnaziale şi liceale este de 
asemenea foarte indicat , deoarece stârneşte interesul de a participa la lec ii al acestora, elevii simt 
cum se iese pu in din tiparul unei ore obişnuite şi apreciaz  efortul dasc lului de a preg ti 
desf şurarea lec iei într-un mod deosebit, creind un scenariu anume pentru ei. Astfel de metode şi 
tehnici, cum ar fi ciorchinele, jurnalul cu dubl  intrare, eseul de cinci minute, turul galeriei, cubul, 
bulg rele de z pad , metoda col urilor, metoda cadranelor, ştiu/vreau s  ştiu/am înv at, tabelul 
consecin elor, diagrama Venn, mozaicul, precum şi o serie de organizatori grafici, sunt mai mult 
decât necesare în predarea la clas , acum, în aceste timpuri, când se simte un oarecare dezinteres 
din partea elevilor, deoarece aceste metode stârnesc aten ia, dezvolt  spiritul de observa ie, spiritul 
de echip , stimuleaz  colaborarea dintre parteneri, au un efect pozitiv în socializarea şi dezvoltarea 
personalit ii elevilor noştri. 
            În vederea rezolv rii sarcinilor de înv are, elevii gândesc şi lucreaz  individual, în perechi, 
alteori în grupuri mici, apoi comunic . Metodele didactice care apeleaz  la lucrul în grup 
favorizeaz  cooperarea, punându-l pe elev în prezen a unor puncte de vedere diferite şi obligându-l 
s -şi organizeze propriile-i opera ii în func ie de acestea, pentru a evita unele contradic ii inerente 
ce pot ap rea în rela iile cu ceilal i. Prin specificul lor, aceste metode stimuleaz  interdependen a 
pozitiv , r spunderea individual , conducerea în comun, predarea direct  a deprinderilor sociale, 
rolul de observator al profesorului, eficien a muncii în grup. Fiecare are posibilitatea s  se transpun  
în situa ia celorlal i şi s  se compare cu ei. 
 În sprijinul celor preocupa i de activizarea elevilor, de eficientizarea procesului de înv are 
si de stimularea motiva iei pentru studiu vin aceste metode de gândire critic  propagate prin 
Funda ia pentru o Societate Deschis , ini iat  de un grup de specialişti americani. În program au 
fost cuprinşi înv tori şi profesori din mai multe jude e ale rii noastre care au avut rolul de a 
r spândi acest program în şcolile româneşti. 
            În cele ce urmeaz , vom prezenta câteva secven e de activit i la matematic  unde au fost 
aplicate câteva dintre metodele gândirii critice amintite: 
 
      1. Ciorchinele. Aceasta este o metod  de brainstorming neliniar  care stimuleaz  g sirea 
conexiunilor dintre ideile desprinse dintr-o tem  dat . Dar, pentru a în elege mai bine aceast  
metod , sunt necesare câteva preciz ri legate de metoda care o genereaz  – brainstorming-ul. 
 Brainstorming-ul (sau ,,asaltul de idei”) reprezint  formularea a cât mai multe idei – oricât 
de fanteziste ar putea p rea acestea – ca r spuns la o situa ie enun at , dup  principiul ,,cantitatea 
genereaz  calitatea”. Conform acestui principiu, pentru a ajunge la idei viabile şi inedite este 
necesar  o productivitate creativ  mai mare. O asemenea activitate presupune o serie de avantaje: 

 Implicarea activ  a tuturor participan ilor; 
 Dezvoltarea capacit ii de a tr i anumite situa ii, de a le analiza, de a lua decizii 

privind alegerea solu iei optime; 
 Exprimarea personalit ii; 
 Eliberarea de prejudec i; 
 Exersarea creativit ii şi a unor atitudini deschise la nivelul grupului; 
 Dezvoltarea rela iilor interpersonale, prin valorizarea ideilor fiec ruia; 
 Realizarea unei ambian e pline de prospe ime şi emula ie; 

 
 



 
În abordarea metodei CIORHINELE se respect  unele din etapele unui brainstorming: 

 Se scrie un cuvânt / tem  (care urmeaz  a fi cercetat) în mijlocul tablei sau a foii de hârtie; 
 Se noteaz  toate ideile, sintagmele sau cunoştin ele care le vin în minte elevilor în leg tur  

cu tema respectiv  în jurul acestuia, tr gându-se linii între acestea şi cuvântul ini ial; 
 Pe m sur  ce se scriu cuvinte, idei noi, se trag linii între toate ideile care par a fi conectate; 
 Activitatea se opreşte când se epuizeaz  toate ideile sau când s-a atins limita de timp 

acordat ; 
 

          Dac  într-un brainstorming se admit toate ideile, f r  cenzur , chiar tr znite, neobişnuite, 
absurde, fanteziste, aşa cum vin ele în mintea elevilor legate de rezolvarea situa iei-problem  
conturate, în leg tur  cu care nu se admit, sub nici un motiv, referiri critice ori observa ii negative, 
metoda Ciorchinele cere structurarea ideilor, oricât de multe şi diferite ar fi, în jurul temei / 
cuvântului ales spre discu ie, ori în jurul ideilor desprinse din tema de baz . 
  Numit  în unele lucr ri de specialitate şi ,,re ea” a temei alese, metoda Ciorchinele, ca una 
din cele mai des întâlnite şi folosite metode activ-participative, are multe avantaje, dintre care 
amintim: 
 

 Ajut  la implicarea activ  a întregii clase de elevi; 
 Este o metod  generatoare de idei; 
 Creaz  o atitudine deschis  în cadrul grupului; 
 Transform  elevii în co-participan i la actul înv rii; 
 Solicit  elevilor apelarea la cunoştin ele acumulate la alte materii de studiu sau la alte unit i 

de înv are; 
 Stimuleaz  creativitatea, imagina ia elevilor; 
 Ajut  la structurarea ideilor importante ale unei teme, la în elegerea mai precis  a problemei 

puse în discu ie, precum şi la re inerea esen ialului subiectului tratat; 
 Este o metod  ce poate fi folosit  în activit ile de înv are sau de fixare a cunoştin elor, dar 

şi la evaluarea sumativ  a unei unit i de înv are; 
 
Aplicarea metodei ,,Ciorchinele”: am aplicat aceast  metod  la lec ia ,,Frac ii”, clasa a IV-a, lec ie 
de consolidare. Scopul acestei lec ii a fost: consolidarea cunoştin elor despre no iunea de frac ie. 
Tema lec iei a fost înlocuit  cu un desen sugestiv şi aşezat în mijlocul foii de lucru, tem  în jurul 
c reia s-au notat toate ideile, sintagmele, cunoştin ele legate de aceasta, pe care elevii le-au 
acumulat pe parcursul a câtorva ore de matematic . Pe parcursul activit ii, nu se intervine cu critici 
severe sau observa ii negative asupra unui r spuns incomplet sau greşit, dimpotriv , este necesar s  
g sim solu ii pentru completarea acestuia, corectarea lui cu ajutorul unor întreb ri ajut toare sau cu 
ajutorul clasei de elevi. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      2. Metoda bulg relui de z pad : are la baz  împletirea activit ii individuale cu cea 
desf şurat  în mod cooperativ, în cadrul grupurilor. Ea const  în încorporarea activit ii fiec rui 
membru al colectivului într-un demers colectiv mai amplu, menit s  duc  la solu ionarea unei 
sarcini sau a unei probleme date. Aceast  metod  are mai multe faze: faza introductiv  – înv torul 
enun  problema, faza lucrului individual – fiecare elev lucreaz  individual timp de 5 minute la 

 Hei, nu pe 
tot, doar o 
p trime! 

num r tor 

numitor 
linia de 
frac ie 

TERMINOLOGIE 

CATEGORII 

frac ii egale Frac ii 
echiunitare 

Frac ii 
subunitare 

Frac ii 
supraunitare 

2/2 = 3/3 = 4/4 = 1 
3/3 = 1;  5/5 =1 

3/8; 2/5; 4/9; 
7/3; 6/5; 9/4; 



solu ionarea problemei, faza lucrului în perechi – elevii se consult  cu colegul de banc , sunt notate 
toate solu iile ap rute, faza reuniunii în grupuri mai mari – elevii de consult  asupra solu iilor în 
grupuri alc tuite dintr-un num r egal de perechi, faza raport rii solu iilor în colectiv şi faza 
decizional . Ca şi celelalte metode care se bazeaz  pe lucrul în perechi şi în colectiv, metoda are 
avantajele stimul rii înv rii prin cooperare, al sporirii încrederii în for ele proprii prin testarea 
ideilor emise individual, mai întâi în grupuri mici şi apoi în colectiv. Dezavantajele înregistrate sunt 
de ordin evaluativ, deoarece se poate stabili mai greu care şi cât de însemnat  a fost contribu ia 
fiec rui participant.  Am adaptat aceast  metod  la clasa a IV-a, la tema ,,Probleme care se rezolv  
prin mai mult de trei opera ii”, în momentul în care am introdus scrierea problemelor sub forma 
unei expresii matematice.  
Aplicarea metodei: 

 Problema: Un elev a citit o carte de 480 de pagini în patru zile. În prima zi a citit 106 pagini, 
a doua zi cu 12 pagini mai multe decât în prima zi, a treia zi a citit cu 19 pagini mai pu ine 
decât a doua zi, iar a patra zi restul. Câte pagini a citit în cea de-a patra zi? 

 Rezolvarea clasic : 
                a). Câte pagini a citit a doua zi? 
                                   106 + 12 = 118 
                b). Câte pagini a trei zi? 
                                   118 – 19 =   99 
                c). Câte pagini a citit în cele 3 zile? 
                                   106 + 118 +  99 = 323 
                d). Câte pagini a citit în cea de-a patra zi? 
                                   480 – 323 =157     
                                                                R: 157 pagini 
 Scrierea problemei sub forma unei expresii matematice: 
               480 - [ 106 + (106 + 12) + (106 + 12 – 19)] = 
 Pentru o mai bun  în elegere a acestui demers, am apelat la metoda bulg relui de z pad , 

astfel: 
 În centru se sfl  prima opera ie ce necesit  efectuat : 106 + 12; 
 Pe m sur  ce bulg rele ,,creşte”, urmeaz  celelalte opera ii; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      3. O metod  des folosit  de noi la clas , mai ales în consolidarea no iunilor matematice, este 
metoda Cadranele. Aceasta este un organizator grafic al informa iilor legate de o anumit  tem  pe 
baza a patru criterii. Informa iile sunt astfel rezumate, sintetizate, esen ializate şi prelucrate într-un 
timp scurt. Pentru a putea fi utilizat  metoda este necesar s  se împart  pagina în patru p r i, 
trasându-se dou  drepte perpendiculare. Cele 4 cadrane ob inute se numeroteaz , urmând ca în 

106+12 



fiecare s  fie notate informa iile referitoare la un anumit aspect al temei discutate. Fiind o metod  
care dezvolt  gândirea critic  şi abilit ile de lucru individual, poate fi folosit  cu succes în toate 
etapele lec iei sau pentru realizarea feed-back-ului înv rii. Etapele aplic rii metodei: 

 Se prezint  materialul de studiat ( tema lec iei / fişa de lucru etc.); 
 Elevii traseaz  cadranele şi noteaz  cele patru obiective sub forma ceri elor (titluri); 
 Elevii citesc cerin ele cu aten ie pentru a face însemn rile în cadran. Cadrul didactic ofer  

explica ii, îndrum ri, l muriri la solicitarea elevilor; 
 Se confrunt  rezultatele, se dezbat şi se analizeaz . Se completeaz  cadranele cu informa iile 

esen iale omise în timpul lucrului; 
 Se reiau informa iile importante şi se trag concluzii; 
 Se fac aprecieri privind modul de lucru; 

Iat  aplicarea metodei la clasa a II-a: 
 
1. Scrie toate numerele naturale de la 0 la        2. Afl  suma numerelor pare din şirul de 
numere 
    20:                                                                         din cadranul al turat: 
 
 
3. Afl  suma numerelor impare din şirul de    4. Compune o problem  cu numerele 
reprezentând 
    numere din primul cadran:                                sumele aflate: 

  
            Gândirea critic  este în eleas  ca un proces. A gândi critic înseamn  a prelua idei, a le 
examina, a le confrunta cu puncte de vedere opuse, a g si argumente pro şi contra lor, a lua o 
pozi ie pe baza acestor argumente. 
            Actul  educa ional este, concomitent, ştiin  şi art . Este ştiin  întrucât solicit  un repertoriu 
larg de cunoştin e, deprinderi, metode şi procedee care pot fi descrise şi studiate în mod sistematic. 
Este art  deoarece presupune inspira ie, intui ie şi creativitate, expresie a calit ilor personalit ii 
dasc lului, îndeosebi a harului s u. 
 Orice metode utilizate presupun experimentarea lor continu  pân  la descoperirea 
variantelor ce conduc spre rezultatele cele mai eficiente. Numai aşa ele se integreaz  organic în 
activitatea înv torului, diminuându-se riscul de a se transforma în simple „re ete” ce se aplic  în 
mod identic. 
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182. LEG TURA DINTRE COAL  I FAMILIE ASIGUR  SUCCESUL 
COLARULUI 

 
Donea Mioara, coala Gimnazial  ”Ion Creang ”, Hu i, jud. Vaslui 

 
    ,,A instrui pe tineri cum se cuvine nu const  în a le vârî în cap o mulțime de cuvinte, 

fraze, expresii i opiniuni din diferiți autori, ci a le deschide calea ca s  priceap  lucrurile.” 
(Comenius) 

 Vechii greci au abordat înv area ca un proces holistic în care mintea, sufletul i trupul 
reprezint  un tot unitar i se dezvolt  împreun . Pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai 



bune condi ii şi, implicit, succesul în via , e nevoie ca to i factorii implica i în procesul educa ional 
s  formeze o echip  în care fiecare ştie ce are de f cut şi îi acord  partenerului respectul şi 
încrederea cuvenit . Atunci când cele dou  medii educa ionale (şcoala şi familia) se completeaz  şi 
se sus in, ele pot asigura într-o mare m sur  o bun  integrare a copilului în activitatea şcolar , dar şi 
în via a social . Cercet rile realizate în domeniul educa iei arat  c , indiferent de mediul economic 
sau cultural al familiei, când p rin ii sunt parteneri cu şcoala în educa ia copiilor lor, se observ  o 
îmbun t ire a performan elor elevilor, o mai bun  frecventare a şcolii, precum şi reducerea ratei de 
abandon şcolar sau chiar a sc derii delincven ei juvenile. 

Implicarea p rin ilor în educa ia şcolar  a copiilor are la baz  câteva principii esen iale: 
 P rin ii, indiferent de etnie, statut socio-economic sau preg tire educa ional , sunt un 

element cheie în educa ia propriilor copii. 
 P rin ii doresc tot ce e mai bun pentru copiii lor. 
 To i copiii pot înv a. 
 Elementul principal este copilul şi realiz rile sale. 
 Şcoala nu este singura responsabil  pentru rezultatele şcolare ale copilului. 
Fiecare cadru didactic este un specialist în domeniul s u, oferind astfel copiilor informa ii 

relevante şi accesibile vârstei. Ca parteneri într-o rela ie, este normal ca p r ile implicate s  aib  
anumite aştept ri una fa  de cealalt . 

”Prezența pãrinților poate transforma cultura colii.” (S. L. Lightfoot) 
Educatorul este un partener de dialog cu ceilal i, ajutând elevul s - i descopere resursele, 

bog ia interioar , s  se exprime. Succesul colar nu se ob ine numai în urma efortului de asimilare 
a materialului predat, succesul colar presupune înv area normelor care guverneaz  
comportamente acceptate de grupurile de elevi din coal . 

Despre educa ie se vorbe te mult în zilele noastre i mul i factori sunt implica i în realizarea 
ei, dar între ace tia familia ocupa locul de baz . coala are rolul de conduc tor în procesul de 
educa ie, dar f r  implicarea p rin ilor succesul las  de dorit. Dialogul cu familia este un element 
indispensabil în reu ita colar . Cunoa terea cerin elor colii, valorificarea muncii elevilor, 
urm rirea activit ii de înv are în familie, contribuie la îmbun t irea rela iei elev-p rinte- coal . 

Din punct de vedere pedagogic, succesul colar depinde de calitatea rela iei dintre profesor 
i elev. Cei doi actori ai educa iei trebuie raporta i, la rândul lor, la factorii care determin  calitatea 

activit ii lor de instruire i de înv are, respectiv calitatea succesului colar. 
 Succesul la înv tur  este dependent nu numai de nivelul dezvolt rii intelectuale – arat  A. 

Chircev – ci i de natura tr s turilor de personalitate ale elevilor, ceea ce impune necesitatea 
cunoa terii i a influen rii pozitive a acestor tr s turi. 

Dezvoltarea psihic  a elevului are o "istorie individual ", a c rei fundamentare se realizeaz  
înc  din familie. Copilul, crescut într-un anumit tip de climat afectiv i intelectual, va asimila mai 
u or acele valori socio-culturale cu care vine în contact repetat i nemijlocit înc  prin modelele de 
conduit  ale p rin ilor. Familia îndepline te, prin func ia sa de socializare a copilului, un rol 
neb nuit de important în formarea ierarhiei valorilor individuale. Familiile orientate spre succese i 
performan e acord  o importan  deosebit  reu itei colare a copilului. În acest tip de familie, la 
baza motiv rii bucuriilor sau a necazurilor, a succeselor sau a insucceselor, într-un cuvânt a 
autoevalu rii, stau realiz rile.Dimpotriv , într-un mediu neechilibrat i frustrant, nelini tit i 
supraprotector, elevul î i pierde încrederea în reu it  i se ap r  împotriva noilor decep ii prin 
reducerea nivelului de aspira ie. 

Încrederea în sine observat  la elev este "oglinda" încuraj rii i a încrederii ce i se acord  în 
familie i în coal . Pe baza evalu rii sistematice a randamentului colar, copilul î i formeaz  o 
autoevaluare din ce în ce mai realist , care se manifest , la rândul s u, în nivelul de aspira ie al 
copilului. 

”Cel mai sofisticat mod de a atinge cea mai înalt  calitate este creşterea motiva iei şi a 
implic rii tuturor celor interesa i în educa ie.” (Michael Ormstan , Marian Shwow) 

Sunt situa ii în care apar bariere de comunicare între cadrele didactice şi p rin i, fie din lipsa 
de experien , fie din lipsa spiritului de echip . În multe cazuri, profesorii cred c  p rin ii nu acord  



suficient  aten ie copiilor lor sau p rin ii consider  c  profesorii sunt prea distan i şi nu se implic  
suficient. Responsabilitatea educaiei copiilor trebuie asumat  în echip : şcoal  – familie. Gradul de 
implicare a p rin ilor în via a şcolar  a copiilor influen eaz  rezultatele acestora în sens pozitiv.  

În acest sens, am desf urat o serie de activit i, cum ar fi: 
1. Mese rotunde la care am dezb tut diverse probleme iscate la nivelul clasei; 
2. Implicarea p rin ilor în realizarea unor programe artistice organizate cu diverse 

ocazii; 
3. edin e cu p rin ii; 
4. Vizite la domiciliul elevilor a cadrului didactic împreun  cu comitetul de p rin i. 
5. Ore deschise la care particip  i p rin ii 

”Fiecare copil pe care îl instruim este un OM d ruit societ ii." (N. Iorga) 
La naşterea copilului, fiecare p rinte viseaz  la fericirea copilului s u, sper  s -i asigure o 

educa ie, tinde s -i ofere ceea ce e mai frumos şi mai bun.  
Este un fapt cert c  sunt din ce în ce mai mul i p rin i care plaseaz  problemele legate de 

buna educa ie a copiilor printre cele mai importante preocup ri ale lor. Sunt p rin i care ştiu c  
visurile lor frumoase privitoare la viitorul copiilor nu se înf ptuiesc de la sine. Printre ei sunt p rin i 
care in o strâns  şi permanent  leg tur  cu şcoala. Ei se str duiesc, îndruma i de cadrele didactice, 
s  creeze în mediul familial o ambian  prielnic  unei dezvolt ri s n toase a copilului. În felul 
acesta, influen a favorabil  exercitat  de şcoal  asupra elevului continu  şi acas . Şcoala ofer  
acestor p rin i prin intermediul cadrului didactic, psihologului, a tuturor persoanelor din coal , 
sfaturi pre ioase privitor la modul în care trebuie s  rezolve probleme educative specifice vârstei.  

Cu p rere de r u, exist  şi alt tip de p rin i, care consider  c  nu în toate cazurile este 
necesar  men inerea unei leg turi permanente cu şcoala. Este o abordare incorect . Ajutorul 
calificat al cadrelor didactice este de neînlocuit, fiindc  ei sunt acei a c ror profesie este tocmai de 
educator. De aceea menirea şcolii este de a g si cât mai multe şi eficiente forme de colaborare, de 
atragere a p rin ilor într-un dialog eficace. 

Împreun  cu familia am desf urat o serie de ac iuni care l-au ajutat s  ob in  rezultate bune 
la înv tur , cum ar fi: 

 elaborarea unui program zilnic pentru teme, familia fiind obligat  s  asigure un 
climat lini tit pentru studiu; 

 citirea unor c r i împreun  cu copilul i apoi discutarea lor; 
 stabilirea unui program pentru a se uita la televizor; 
 încurajarea copilului ori de câte ori este nevoie. 
Odat  cu venirea copilului la coal  acestuia i se l rge te orizontul, incluzând pe lâng  

familie i coala, Micii colari învat  s  fie independen i de familie i s  dezvolte rela ii de prietenie 
cu colegii, profesorii sau alte persoane din mediul colar 

Janusz Korczak – pedagog polonez, scriitor, doctor, public  10 principii de educare a 
copiilor. „Eu tiu” 

1. Nu a tepta de la copilul t u c  va fi ca tine, sau cum î i dore ti tu s  fie. Ajut -l s  devin  
el însu i. 

2. Nu cere de la copil r splat  pentru tot ce ai f cut pentru el. I-ai d ruit via , cum ar putea 
s  te mul umeasc ? El va d rui via  altcuiva, iar aceasta este o lege ireversibil  de recuno tin . 

3. Nu demonstra nemul umirile tale asupra propriului copil, pentru a nu- i mânca amarul la 
b trâne e. C ci, ce semeni aia vei culege. 

4. Nu aborda problemele copilului cu superioritate. Via a e oferit  fiec ruia dup  puteri, fii 
sigur, via a poate fi dificil  pentru el, nu mai pu in decât pentru tine, ba poate i mai mult c ci nu 
are experien . 

5. Nu-l umili! 
6. Nu uita, cele mai importante întâlniri sunt întâlnirile cu copiii no tri. Ofer -i aten ia 

maxim  — nu tii niciodat  pe cine po i întâlni în propriul copil. 
7. Nu te chinui, dac  nu po i face totul pentru copilul t u, dar ine minte: pentru copil nu s-a 

f cut suficient, în cazul în care nu s-a f cut tot posibilul. 



8. Copilul nu e tiran, care î i monitorizeaz  întreaga via , nu doar carne i sânge. E cana 
pre ioas , pe care via a i-a oferit-o pentru a p stra i dezvolta focul creativ din ea. Aceast  iubire 
nelimitat  a mamei i a tat lui la care va cre te nu „al nostru” sau „al meu” copil, dar un suflet. 

9. Înva  s  iube ti un copil str in. Niciodat  nu te comporta cu unul str in cum nu i-ai dori 
s  se comporte ceilal i cu propriul t u copil. 

10. Iube te- i copilul în orice ipostaz  — netalentat, ghinionist, adult. Vorbind cu el, fii 
fericit fiindc  copilul e o s rb toare, care înc  se desf oar  în via a ta. 

,,Exist  dou  for e în lumea asta, agresivitatea si blânde ea, din ele se naşte viitorul, prin 
copii. Pentru c  far  via  nu exist  viitor. Cel pu in nu un viitor al omenirii. Exist  o for  si mai 
mare, IUBIREA. Doar ea reuşeşte s  le echilibreze pe celelalte, s  le foloseasc  în elept pentru a nu 
tranforma un înger într-un demon.  

Viitorul... Niciodat  nu am în eles de ce îl c ut m atât, de ce ne str duim atâta s -l afl m, 
când de fapt el se afl  scris  întotdeauna în sufletele noastre.”  

(Carla von Vlad) 
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183. INTERACTIVE ACTIVITIES USED IN THE CLASSROOM 
 

ipo  Delia Minerva 
Liceul Tehnologic Nr 1 Pope ti,  structura coala Gimnazial  Nr 2 Voivozi 

 
Interactive methods help teachers to create a fun, lively and engaging  environment for 

learning  in order to achieve the following objectives:  
 students to become engaged in the learning process and passionate about English; 
 classes to be fun and meaningful at the same time; 
 students to learn to work together; 
 to form positive and respectful relationships with the students that will allow them to 

learn more effectively from the teacher and also from one another. 
The use of interactive exercises allows teachers to tap into the range of ‘multiple 

intelligences’ described by psychologist and educator Howard Gardner (1983). Most of the 
exercises work with bodily/kinesthetic and interpersonal intelligences, and many work with 
intrapersonal, musical, and spatial. Students whose strengths are in areas other than the types of 
intelligence most relied on for classroom work (linguistic and logical-mathematical) are more likely 
to become engaged as their own strengths are called upon.  

Teachers often feel that some of the students in their classrooms are ‘somewhere else.’ 
These are the students who sit in the back of the room and do not participate in class activities. 
Some of these students may be preoccupied with personal issues, while others may feel so 
disconnected from the subject matter that they find it difficult to concentrate. The Moving Beyond 
Icebreakers approach makes clear to all students that their participation and their authentic voices 
are valued. It helps to break down the barriers that may be holding students back from participation, 
and it helps teachers to gain insight into why students may be disengaged. When these barriers 
begin to break down, students are freer to engage with the class’s academic content. 

Experienced educators recognize that powerful learning experiences are often playful. The 
interactive lessons include both play and work. These are not distractions from real learning, but 
instead allow students to explore their learning through play and apply their learning through work. 



Another important aspect in this context is the cooperation which fuels human development. 
The ability to communicate effectively and the ability to work in collaboration with others are 
essential skills for success in almost any sphere of life. The interactive lesson plan allows the 
teacher to facilitate relationship-building and surface group dynamics so that collaboration becomes 
a classroom norm. 

I think the most enjoyed type of interactive activity is represented by games. Nowadays, 
teachers are using games more often.  Among these, the most common are those focused on 
grammar, vocabulary, reading, and oral communication. Although several books are aimed at some 
skills and subskills of a language, there are other ways in which games can be classified and some 
of them are the following: 

a) According to students’ age, games are designed for children, teenagers, youngsters 
or adults. It is often very much a matter of opinion and local circumstance to place a 
particular game in one of these categories. In other words, the teacher chooses the 
game according to students’ needs and also considers their personalities. 

b) According to students’ level there are games for elementary, intermediate and 
advanced. A peculiarity, which exists in games, is their flexibility of adaptation, this 
means that the same game can be used in an elementary level. 
Here I present some activities that I did with my young learners: 
 

1. Living sentences (Lee, 1979: 121) 
Level: Elementary. 
Age: Children. 
Interaction : Groups 
Aim : to practise reading  and sentence structure. 
Procedure: Give each team some word-cards. It is important that each student of the team has one 
word-card. Then ask them to form sentences with the cards (they have to form the sentences with 
their body). Check the time in which the sentence is formed. The team which forms the sentence in 
less time is the winner. The sentence should be accepted according to students’ level. It is better to 
play the game one team at a time, or if there is enough space, two or more teams simultaneously. 

I used this activity with my 2nd grade students. They were devided into four groups 
and each group was given a set of word cards. By sticking the word cards on their bodies, they had 
to form sentences by putting each word card at the right place in the sentence. They group who 
finished first and the sentence was correct, was the winner. 

 
Word cards for group 1:  have,   I, car, red, a 
Word cards for group 2: my, teacher, is, she 
Word cards for group 3: this, my, is, mother 
Word cards for group 4: 10, is, my, sister 
 
 
2. Simon Says (Turtledove, 1996: 92) 

Level: Elementary, intermediate. 
Age: Children, teenagers. 
Interaction : Whole class. 
Aim:  to recognize oral commands. 
Procedure: A command, or a series of commands, is given to the whole class which obey when the 
teacher says ‘Simon says’, if she/he does not say so, nobody does anything. E.g. Touch a window 
(nobody does anything), Simon says hold up a green book (everybody does the action). The 
students who make mistakes are eliminated. The winner is the last student who follows correctly the 
commands. What vocabulary and syntax are used depends on the interest, age level, and 
achievement of the class. 



  I did this activity with my pre-primary grade learners as a whole class activity. They had to 
follow the commnads if the commands were precedeed by ’Simon says’: 

Teacher: Simon says: Stand up! (Students stand up) 
Teacher: Simon says: Sit down! (students sit down) 
Teacher: Stand up! (students do not stand up) 
Teacher: Open the book! (students do not open the book) 
Teacher: Simon says: Open the book! (students open their book) 
Teacher: Hands up! (students do not put their hands up) 
Teacher: Hands down! (students do not put their hands down) 

 
3. Snakes and ladders (Lee, 1979:166) 

Level: Elementary. 
Age: Any. 
Interaction : Teams. 
Aim : to practise numbers pronunciation  
Procedure: Each player throws a dice and moves his counter or button along a line, counting aloud. 
Whenever a player’s throw brings him to a snake’s head he is ‘swallowed’ and has to go back, 
whereas whenever it brings him to the foot of a ladder, he goes up. The winners are the students 
who reach the last number. It is essential that all teams have a board. Each time the student goes 
down the snake, he/she has to say a riddle. 
 I used the ‘snake and ladder activity’ with my 4th grade learners to practise the vocabulary 
about weather together with numbers. 
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184. METODE ACTIV- PARTICIPATIVE APLICATE ÎN MATEMATIC  

 
Prof. Agape Magdalena, coala Gimnazial  "B.P. Ha deu", Ia i 

 
 Didactica modern  a matematicii acord  un loc prioritar parametrilor metodologici ai 
ac iunii educa ionale, în spe  complexului de metode, tehnici i procedee didactice. Având statutul 
unui instrument opera ional al ac iunii care orienteaz  comportamentul elevilor spre ceea ce trebuie 
f cut i cum trebuie f cut, metoda didactic  este aleas  în func ie de nenum ra i factori. 
 Pornind de la ideea c  înv mântul activ se realizeaz  cu ajutorul metodelor active, se 
impune diminuarea ponderii activit ilor care limiteaz  activizarea i extinderea utiliz rii metodelor 
moderne, active, care dezvolt  gândirea, capacitatea de investiga ie a elevilor, precum i 
participarea lor la însu irea cuno tin elor, la munca independent , deprinderea de a aplica în 
practic  cele însu ite. 
 O eficien  sporit  o aduce utilizarea în orele de matematic  a acelor metode care au o mare 
valoare formativ , care stimuleaz  dezvoltarea celor mai reprezentative for e ale activit ii 
intelectuale (gândirea creatoare, inteligen a, imagina ia constructiv ). 
 Dintre metodele moderne specifice înv rii active: brainstorming-ul, ciorchinele, cubul, 
diagrama Wenn, metoda cadranelor, le-am aplicat i în orele de matematic . 

Brainstorming–ul este, de exemplu, o metod  des folosit  în activitatea de compunere de 
probleme. În momentul când în fa a copilului a ez m dou  numere i îi cerem s  formuleze o 
problem  în care s  le integreze, în mintea acestuia apare o avalan  de idei, de opera ii matematice 
c rora le-ar putea asocia enun ul unei probleme. În scopul stimul rii creativit ii, înv torul trebuie 
s  aprecieze efortul fiec rui copil i s  nu înl ture nicio variant  propus  de elevi. 

Exemplu 1: Compune i o problem  folosind numerele 72 i 8. 
Am observat c  fiecare elev din clas  a reu it s  compun  o problem  în care a sugerat 

opera ii aditive, substractive, multiplicative sau de împ r ire. 
Exemplu 2: Alc tui i o problem  care s  se rezolve prin dou  opera ii diferite. 
Elevii au alc tuit probleme în plan mental, apoi le-au expus. Problemele au fost scrise pe 

tabl  (flipchart). La final s-a realizat analiza critic , evaluarea i au fost selectate, apoi rezolvate 
problemele cu un con inut i cerin e diferite de tipul problemelor rezolvate anterior în orele de 
matematic .  

Metoda ciorchinelui am folosit-o cu succes când a trebuit s  form m numere prin opera ii 
diverse. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
             Metoda ciorchinelui d  rezultate deosebite şi atunci când elevii lucreaz  în echip . Fiecare 
membru al echipei va g si cel pu in dou  feluri de a compune num rul 45. Observând i aprobând 
variantele colegilor, copilul î i dezvolt  imagina ia, creativitatea. 
             Metoda cubului este o metod  activ  aplicat  unei clase de elevi împ r it  în ase grupe. 
Ca material se va folosi un cub de hârtie pe fe ele c ruia se va scrie câte o sarcin  invariabil  din 
perspectiv  ac ional : descrie, compar , asociaz , analizeaz , aplic , argumenteaz . Fiecare echip  
va examina tema propus  din perspectiva cerin ei înscrise pe una dintre fe ele cubului i care i-a 
revenit prin aruncarea zarului. 

45 

75 - 30 
35 + 10 

6 x 9 - 9 

90 : 2    9 x 5 

5 + 40 

8 x 5 + 5 

80 - 35 



             Aceast  metod  poate fi aplicat  în lec ii de recapitulare, explorându-se o tem  din mai 
multe perspective. 

       Exemplu: 
       1.DESCRIE: 
       Ce rela ie exist  între numerele: 6, 12, 24? 
       2.COMPAR : 
       Compar  produsul numerelor 2 şi 3 m rit de 9 ori cu produsul nr. 8 şi 9 micşorat cu 23. 
       3.ASOCIAZ : 
       Asociaz  corespunz tor: 
       De 5 ori mai mare decât 8                         14 
       Cu 5 mai mare decât 8                                6 
       8 m rit de 5 ori                                            5 
       Produsul numerelor 10 şi 4                       13 
       Diferen a nr. 10 şi 4                                    3 
       Suma numerelor 10 şi 4                            40 
       Cu 5 mai mic decât 8                                36 
       Dublul num rului 20                                 10 

             4.ANALIZEAZ : 
             Analizeaz  datele problemei i întocme te  planul de rezolvare al acesteia: 
             O veveriț  a strâns 70 de nuci i alune. Câte alune are, dac  num rul nucilor este egal cu 8 
m rit de 6 ori? 
             5.APLIC : 
             Compune i rezolv  o problem  dup  exerci iul: 2 x (3 + 4) 
             6.ARGUMENTEAZ  
            Argumenteaz  valoarea de adev r a fiec rei afirma ii stabilit  f r  a efectua calculele: 

a)  8 x 5 < 8 x 9 
……………..deoarece…………….. 
b) 6 x (7-2) > 6 x 7 - 6 x 2 
……………deoarece……………… 
c) 5 x 2 x 4 = 2 x 4 x 5 
……………deoarece……….....….. 
Diagrama Wenn are rolul  de a reprezenta sistematic, într-un mod cât mai creativ, 

asem n rile şi deosebirile evidente între dou  opera ii matematice, între dou  figuri geometrice etc. 
Metoda este potrivit  la lec iile de consolidare. Activitatea poate fi organizat  în grup, perechi sau 
chiar frontal. 

Exemplu: 
Reprezenta i în diagrama Wenn ceea ce şti i despre p trat şi dreptunghi. 
 

P trat                                                                                                                  Dreptunghi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metoda cadranelor am folosit-o frontal i individual, în rezolvarea problemelor prin 

metoda figurativ , la clasa a III–a. Fi a de lucru este împ r it  în patru cadrane destinate textului 
problemei, reprezent rii grafice, rezolv rii i, respectiv, r spunsului problemei. Am considerat 

 

- are 4 laturi egale 
- formula perimetrului: 
  P = 4 X L 
 
 
 

 
                                    - are 4 laturi egale dou             
- figur  geometric        câte dou  
- are 4 laturi                - formula perimetrului: 
- are 4 vârfuri               P = 2 X l + 2 X L sau 
- are 4 unghiuri            P = 2 X ( l + L) 



aceast  metod  eficient  deoarece a delimitat clar în mintea copilului etapele pe care trebuie s  le 
parcurg  pentru a ob ine rezultatul problemei. Apoi acoperind celelalte cadrane i descoperind doar 
pe cele cu nr. II, III sau IV am cerut elevilor s  creeze probleme asem n toare (asem n toare 
reprezent rii grafice, sau planului de rezolvare sau al c rui r spuns s  fie identic cu cel ob inut în 
problem ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Metodele active transform  elevul din obiect în subiect al înv rii, acesta devenind 
coparticipant la propria formare. Ele dezvolt  gândirea critic , permite evaluarea propriei activit i, 
dezvolt  motiva ia pentru înv are, asigurând elevului condi ii optime de a se afirma individual şi în 
echip . 
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185. AVANTAJELE ÎNV RII PRIN COOPERARE 
 

Prof. Înv.Primar   Martin Mariana 
Şcoala Gimnazial  Nr.142, Bucureşti 

 
Înv area prin cooperare are loc atunci când to i elevii lucreaz  împreun , uneori în perechi, 

alteori în grupuri mici, pentru a rezolva una şi aceeaşi problem , pentru a explora o tem  nou  sau a 
crea idei noi, combina ii noi sau chiar inova ii autentice (Meredith, Steele, & Temple, 1997). În 
cadrul grupurilor de înv are prin cooperare, elevii au dou  responsabilit i majore: s  înve e un 
material şi s  se asigure c  şi ceilal i membri ai grupului procedeaz  la fel . 

Grupurile mici pot fi organizate în func ie de m rimea şi forma s lii, mobilier, num rul 
participan ilor, metodele de lucru etc. În ceea ce priveşte m rimea grupului, nu exist  o m rime 
ideal  (2, 3, 4, sau 5), aceasta depinde de obiective, vârsta elevilor, experien a pe care o au cu lucrul 
în grup, materiale disponibile, timp. Pentru cele mai multe scopuri, este în general acceptabil un 
num r de 3-8 elevi/grup. Am observat c  anumite m rimi ale grupurilor mici par s  aib  propriet i 
deosebite, dup  cum urmeaz : 

Grupurile de 2 elevi: 
 tensiune şi emo ie mare; 

I 
Bunica are 56 m de pânz  ro ie i alb . 
Pânza alb  este de 7 ori mai mare decât 
cea ro ie. Care este lungimea fiec rei 
buc i? 

II  
Pânz  ro ie 
 56 m 
Pânz  alb  

III  
1. Care este lungimea pânzei ro ii? 

56 (m) : 8 (m) = 7 (m) 
2. Care este lungimea pânzei albe?  

7 (m) x 7 (m)  = 49 (m) sau 
 56 – 7 = 49 (m) 

IV  
R spuns: 
 7 m pânz  ro ie 
49 m pânz  alb  



 tendin a de a evita neîn elegerile; 
 schimb mare de informa ii; 
 poten ial ridicat de ajunge la impas şi instabilitate; 
 diferen iere de rol, unul poate fi ini iatorul activ, cel lalt controlor pasiv.  
Grupurile de 3 elevi: 
 puterea majorit ii asupra minorit ii, de obicei cei doi fiind mai puternici decât cel de-al 

treilea membru, care e mai slab; 
 mult mai stabil, cu coali ii schimb toare. 
Grupuri pare versus grupuri impare: 
 mai mult  neîn elegere în grupurile pare (4, 6, 8) decât în cele impare (3, 5, 7) datorit  

formarii subgrupurilor de m rime egal ; 
 din punct de vedere al persoanelor implicate, se pare c  cea mai satisf c toare m rime 

este cea de 5 membri; 
 uşurin  de mişcare în cadrul grupului; 
 suficient de mare pentru stimulare, suficient de mic pentru participare şi recunoaştere 

personal .  
Compozi ia grupului este de asemenea important , mai precis gradul omogenit ii acestuia. 

Deşi este bine c  sunt grupuri care lucreaz  bine împreun , cred c  este important s  se varieze 
compozi ia acestuia, astfel încât s  fie cât mai heterogen posibil, din punct de vedere al genului, 
nivelului abilit ilor, etniei etc. Pot fi luate în considerare şi alte caracteristici cum sunt motiva ia, 
personalitatea şi abilit ile de comunicare . 

Un alt aspect important în alc tuirea grupurilor îl constituie dispunerea acestora în mediul 
fizic al clasei. În mod ideal, grupurile sunt dispuse în jurul unor mese rotunde, a c ror dimensiune 
permite contactul apropiat între membrii grupului. Îns  la clas , cadrul didactic trebuie s  opereze o 
serie de adapt ri, spre exemplu, dac  dispune de mobilier modular, poate grupa 2 pân  la 4 m su e, 
fa  în fa , iar dac  sala este dotat  cu b nci, acestea pot s  fie întoarse dou  câte dou , cu pupitrele 
fa  în fa . Trebuie s  existe un spa iu între grupuri, pentru a permite cadrului didactic şi elevilor s  
se deplaseze printre ele. Produsele elevilor pot fi depozitate în clas  într-un loc sigur, spre exemplu 
pe o etajer , pe rafturile unui dulap, expuse pe pere ii clasei, etc.  

În scopul amenaj rii adecvate a spa iului pentru desf şurarea activit ilor de grup, am inut 
seama de urm toarele: 

1. Membrii unui grup de înv are trebuie s  stea fa  în fa  şi "um r la um r". Trebuie s  fie 
aşeza i suficient de aproape unul de altul pentru a folosi aceleaşi materiale, s  men in  
contact vizual, s  poat  vorbi f r  s  deranjeze celelalte grupuri, s  schimbe materiale sau 
idei într-o atmosfer  agreabil . 

2. To i elevii s  poat  privi dasc lul, când acesta este în fa a clasei, f r  s  se ridice de pe 
scaune sau s  le fie foarte dificil. 

3. Grupurile s  fie suficient de departe unul de cel lalt, astfel încât s  se evite interven iile 
elevilor dintr-un grup în activitatea altui grup şi s  fie culoare de trecere între diferitele 
mese. Spa iile de trecere trebuie s  asigure circula ia elevilor (a înv torului), pentru a-şi 
procura materiale sau pentru a avea acces la ceilal i colegi sau la dasc l. 

4. Elevii s  se poat  muta uşor şi în linişte de la un grup la altul (este posibil ca în cadrul unei 
activit i s  se cear  acestora s  se mute din grupuri de 3 sau 4 în perechi, apoi din nou în 
grupuri de 3 sau 4, ceea ce necesit  ca aranjarea camerei s  fie flexibil ). 

Înainte de începerea activit ii e bine s  ne asigur m c  elevii au în eles atât sarcina, cât şi 
scopul activit ii. Obiectivele urm rite şi modalit ile de evaluare trebuie explicate tuturor elevilor. 
Mai mult, elevii trebuie s  în eleag  c  sunt responsabili pentru propria lor înv are, pentru ceea ce 
înva  colegii şi în cele din urm  pentru procesul de înv are al întregii clase. Când elevii nu sunt 
familiariza i cu activitatea în grup, se poate elabora împreun  cu ei o list  cu regulile de lucru în 
grup, spre exemplu, “To i spunem ce ştim unul celuilalt”, “Ascult m p rerile celorlal i” etc. 

 
Metode de înv are prin cooperare 



Spre exemplificare, voi prezenta mai jos câteva metode care faciliteaz  înv area prin 
cooperare. Doresc s  men ionez îns  c  exist  o varietate de astfel de metode, alegerea lor fiind 
influen at  de vârsta elevilor, nivelul abilit ilor acestora, obiectivele lec iei etc. 

 
1. CERCUL INTERIOR – EXTERIOR   
Poate fi utilizat în evocarea cunoştin elor elevilor, în aflarea p rerilor despre un anumit subiect, 

în lec ii de recapitulare de evaluare ş.a.. 
Elevii sunt situa i în dou  cercuri concentrice, cei din cercul interior cu fa a spre cei din cercul 

exterior şi invers. 
 Etape: 
 Comunicarea sarcinii de lucru: fiecare elev timp de un minut, va r spunde la întrebarea: Care 

sunt consecin ele / urm rile…? Ce-ar fi dac …? 
 Activitate individual  
 Activitate în perechi. Elevii din exterior împ rt şesc celor din interior r spunsul lor (1 minut). 

Elevii din interior vor pune întreb ri pentru clarificarea unor aspecte, dar nu vor spune propriile 
p reri. 

 Schimbarea rolurilor. Elevii din interior împ rt şesc celor din exterior propriile p reri, iar cei 
din exterior ascult  şi cer l muriri.  

 Apoi cercurile se mişc  în sens invers şi se reia conversa ia. 
 Avantajele acestei tehnici: mişcarea organizat  în clas , discu ia dintre colegi, ascultarea atent  

a expunerii partenerului, formularea întreb rilor, evaluarea r spunsurilor, ş.a. 
 Exemple: 

a) ,,Ce-ar fi dac  ar fi mereu var  ( iarn , zi sau noapte)?’’  
b) ,,Ce-ar fi dac  florile ar disp rea de pe planet  ? 
c) ,,Care sunt consecin ele polu rii naturii ?” 
d) ,,Care meserie este mai important ?’’ etc. 

 
2.HEXAGONUL  
Este o metod  de lucru ce se poate desf şura individual, în perechi, în grup şi frontal. 
Elevii cunoscând con inutul subiectului, vor completa triunghiurile hexagonului cu r spunsuri 

corespunz toare unor întreb ri:Cum? Unde? Când? De ce? Care? Ce?sau altele. 
Se preteaz  în etape ale lec iei precum diagnosticarea cunoştin elor, asigurarea reten iei şi 

transferului, evaluare.  
    Cum? 

 
                           Unde?       Când? 
 
 
 
                       De ce?             Care? 

 
 
            Ce? 

3.TURUL GALERIEI  
 
Aceast  metod  presupune evaluarea interactiv  şi formativ  a produselor realizate de 

grupul de elevi.  
Prin aplicarea ei se realizeaz  interac iunea direct  între elevi (în grupul ini ial) şi indirect  

cu ceilal i colegi, prin intermediul produselor muncii acestora. Elevii sunt încuraja i s  îşi exprime 
propriile idei şi opinii, s  le discute cu ceilal i şi s  g seasc  împreun  solu ii la problemele 
analizate, cânt rind alternativele.  

a. Etape 



i. Comunicarea sarcinii de lucru. Elevii grupa i câte 3 sau 4 lucreaz  la o problem , 
sarcin  de înv are, care se va materializa într-un produs (inventar de idei, diagram , 
schem , desen, grafice, etc). 

ii.  Activitate  în grup . 
iii.  Produsele muncii grupurilor se expun pe pere ii clasei, care devin astfel o adev rat  

galerie expozi ional . 
iv. Analiza produselor. Fiecare grup va trece, pe rând, prin fa a produselor expuse pentru 

a examina şi discuta rezultatele colegilor. Ei pot face comentarii, observa ii pe 
materialele expuse. 

v. Grupurile îşi reexamineaz  propriile produse şi citesc comentariile celorlalte grupuri 
şi, dac  este cazul, discut  observa iile colegilor pe propriul produs. În final se 
comenteaz  împreun  cu dasc lul rezultatul activit ii. 

Folosind ,,Turul galeriei”şi înv ând prin cooperare se dezvolt  capacit ile intelectuale ale 
elevilor: de a gândi, de a comunica eficient, de a în elege, de a fi creative etc. Am folosit aceast  
metod  la clasa a III-a ,,Grupul din care facem parte”, clasa a IV-a ,,Adjectivul”, ,,Comunitatea 
local ”, dar şi la clasa I, unde comentariile şi observa iile sunt prezentate oral. (Vezi materiale 
ob inute în urma aplic rii metodei descrise, în portofoliu). 

 
În concluzie, consider c  tehnicile înv rii prin cooperare: 

 promoveaz  înv area elevilor şi realiz rile şcolare cresc;  
 cresc capacitatea de re inere a elevilor;  
 m resc satisfac ia elevilor în leg tur  cu experien a lor de înv are  
 ajut  elevii s -şi dezvolte abilit ile de comunicare oral ; 
 ajut  la dezvoltarea abilit ilor sociale ale elevilor;  
 promoveaz  stima de sine a elevilor;  
 ajut  la promovarea rela iilor pozitive dintre rase 
Acest tip de înv are are o serie de avantaje:  
 Performan e superioare şi capacitate de re inere sporit ; 
 Ra ionamente de ordin superior mai frecvente, în elegere mai aprofundat  şi gândire critic ; 
 Concentrare mai bun  asupra înv rii şi comportament indisciplinat mai redus; 
 Motiva ie sporit  pentru performan  şi motiva ie intrinsec  pentru înv are; 
 Capacitate sporit  de a vedea o situa ie şi din perspectiva celuilalt; 
 Rela ii mai bune, mai tolerante cu colegii, indiferent de etnie, sex, capacit i intelectuale, 

clas  social  sau deficien e fizice; 
 S n tate psihologic  sporit , adaptare, senza ie de bine; 
 Încredere în sine bazat  pe acceptarea de sine; 
 Competen e sociale sporite; 
 Atitudine pozitiv  fa  de materiile de studiu, de înv tur  şi şcoal ; 
 Atitudine pozitiv  fa  de profesori, directori şi alte persoane din şcoal . 

Trebuie s  g sim şi s  aplic m strategii de lucru menite s  m reasc  responsabilitatea 
individual  şi colectiv  a elevilor fa  de formarea şi autoformarea personalit ii. Înv area prin 
cooperare mobilizeaz  energiile elevului şi-l determin  s  urm reasc  cu interes şi curiozitate 
demersul didactic, îl îndeamn  s  îşi pun  în joc imagina ia, în elegerea, puterea de anticipare, 
memoria, etc. 
  Pentru înl turarea şablonismului, improviza iei select m metode de lucru în raport cu toate 
elementele implicate în procesul didactic. Eficien a folosirii lor este condi ionat  de m iestria 
didactic  a înv torului, de spiritul s u liber, novator. 
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186. DEP ŞIREA BLOCAJELOR DE COMUNICARE- DEZIDERAT AL 

COMUNIC RII EFICIENTE  
 

Prof.înv.primar Bogasieru Cosmina 
Şcoala Gimnazial  Nr. 4 Lugoj, Timiş  

 
 I . Comunicare  şi  informare  didactic  
  Comunicarea  pedagogic   reprezint   un  transfer  complex  de  informa ii 

între  dou    entit i  ce-şi  asum   simultan  sau  succesiv  rolurile  de  emi tori  şi  
receptori,  semnificând  con inuturi  dezirab ile  în  contextul  procesului  instructiv-
educativ. Comunicarea  pedagogic   presupune  o  interac iune  de  tip  feedback, 
privind  atât  explica iile  explicite,  cât  şi  cele  adiacente,  inten ionate  sau  formate  
chiar  în  cursul  comunic rii.   

No iunea  de  comunicare  implic   o  anumit   reciprocitate,  fiind  mai  
general   şi   mai  complet   decât  informarea,  aceasta    fiind  o  ipostaz   a  
comunic rii. Comunicarea  presupune  o  procesualitate  circular   care  se  înscrie  într -
o  anumit   temporalitate  de  care  ine  cont  şi  care,  la  rândul  ei,  o  modeleaz .  

Comunicarea   didactic    se  refer   la  transmisia  şi  schimbul  de  informa ii  
între   educator-elev, şi  invers,  la  circula ia  de  impresii, tr iri  afective, judec i  de  
valoare, comenzi  cu  scopul  de  a  îmbog i  sfera  cunoştin elor  pentru  a  determina  
modific ri  comportamentale. Ea  vizeaz   în  principal  în elegerea, pentru  asigurarea  
c reia  educatorul  are  un  rol  activ, în  sensul  c   el  ac ioneaz   ca  un  filtru  ce  
selecteaz ,  organizeaz   şi  personalizeaz    informa ia.  

Ast zi, actul  comunic rii  este  abordat  ca  o  unitate  a  informa iei  cu  
dimensiunea  rela ional ,  aceasta  fiind  purt toare  de  semnifica ii, în  func ie  de  
situa ie  şi  de  rela ia  dintre  actorii  comunic rii (ex. o  informa ie  verbal   
imperativ :citeşte! /spune! / vino! – poate  fi  porunc , provocare,  îndemn, sugestie, 
ordin, sfat, etc. 

Analiza  exclusiv   a  informa iilor  codificate  prin  cuvân t, şi  implicit, 
concentrarea  pe  mesajul  verbal,  pierde  tot  mai  mult  teren  în  fa a  abord rii  şi  
cercet rii   diversit ii  codurilor  utilizate  (cuvânt,  gest,  imagine,etc. ) şi  a  
accept rii  multicanalit ii  comunic rii (vizual,  auditiv , tactil, etc.). În  aceast   
viziune,  comportamentul  interlocutorului    are  valoare  comunicativ .  

Comunicarea  apare  ca  un  circuit  care  se  autoregleaz    permanent. În  
cazul  unui  proces  de  comunicare, interlocutorii  nu  numai  c   aleg   sau  creeaz   
con inuturi,  ei  inventeaz   şi  procedee  şi  modalit i  ale  schimbului  lor. 
Comunicarea  înseamn   mai  mult  decât  informare. În  timp  ce  informarea  face  apel  
mai  mult  la  o  inteligen   logic , comunicarea  presupune  mai  mu lt   strategie. Ea  
se  prezint   ca  un  proces  dinamic în cursul  c ruia  unele  strategii  se  înlocuiesc  cu  
altele,  conducându-i  pe  interlocutori  la  ,,deplasarea” unuia  c tre  cel lalt. Actul  
informativ  poate  fi  unilateral, dar  comunicarea  unilateral   ar  fi  un  nonsens. 
Profesorul  nu  trebuie  doar  s   informeze,  el  trebuie  s   comunice  cu  elevii  s i. 
Informa iile  sale  variaz   ca  amplitudine  şi  profunzime  în  func ie  de  informa iile  
primite  de  la  elevi . Acestea  fac  dovada  a  ceea  ce  ei  aşteapt   de  la  profesorul  
lor,  ceea  ce  sunt  dornici  s   afle. Astfel, profesorul  este  un  rezonator,  ca  şi  
elevul.  

 
II. Bariere  în  comunicarea  eficient   
Cauzele  unei  comunic ri  ineficiente  sunt  determinate  de  apari ia  unor  

blocaje  de  comunicare între  interlocutori. Dintre  acestea  se  pot  men iona  
urm toarele: 



 Critica  sau  tendin a  de  a  judeca- convingerea  unor  persoane  c   cei  
din  jurul  lor  nu  îşi  vor  îmbun t i  comportamentul  d ecât  dac   sunt  
critica i este  o  barier   în  calea  unei  comunic ri  eficiente. Evaluarea  
negativ   a  celeilalte  persoane,  a  atitudinilor  şi  ac iunilor  acesteia  
(ex.”Tu  eşti  de  vin  - eşti  singurul  vinovat  pentru  dezastrul  în  care  
te  afli”), transform   tonul  conversa iei  într -unul  negativ, având  drept  
urmare  blocarea  comunic rii.  

 Folosirea  etichetelor  în  caracterizarea  unei  persoane-determin   
inhibarea  interlocutorului  şi  stânjeneşte  comunicarea (ex.,,Ce  prostie!  
Vorbeşti  ca  o  fat !; ,,Eşti  un  naiv  c   ai  f cut  ….”;etc.)  

 Oferirea  de  solu ii–este  o  alt   modalitate  de  a  bloca  procesul  
comunic rii  fie  direct  prin  oferirea  de  sfaturi, solu ii  la  problemele  
celeilalte  persoane,  sau  indirect  prin  folosirea  unor  întreb ri  într -un  
mod  agresiv,  autoritar  sau  cu  o  not   evaluativ  (ex. ,, Întotdeauna  ai  
fost  o  fat   bun  ! Nu-i  aşa  c   m   vei  ajuta  la  examen?”) 

 Recurgerea  la  ordine–este  un  mesaj  care  are  ca  efecte  reac ii  
defensive,  rezisten ,  reac ii  pasive  sau  agresive. Aceast   tendin   de  
a  da  ordine  duce  la  sc derea  stimei  de  sine  (ex. ,, F - i  tema  
imediat! De  ce? /Pentru  c   am  spus  eu!)  

 Folosirea  amenin rilor-este  o  modalitate  prin  care  se  transmite  
mesajul  c   dac   solu iile  propuse  nu  sunt  puse  în  practic   persoana  
va  suporta  consecin ele  negative.(ex.,,Dac   nu  faci  ce  spun  eu, atunci  
….”  ,,Termin   imediat ,  dac   nu …”;etc.)  

 Moralizarea-este  o  alt   manier   neadecvat   în  comunicare  ce  include  
formul ri  de  genul  ,,ar  trebui“/prin  care  se  obişnuieşte  a  se  ine 
,,predici“ unei  alte  persoane (ex. ,,Trebuie  s - i  ceri  scuze,  dac   nu  
…”) 

 Abaterea  sau  evitarea  abord rii  unor  prob leme- cea  mai  frecvent   
metod   de  acest  fel  este  aceea  de  a  schimba  cursul  conversa iei de  
la  preocup rile  celeilalte  persoane  la  propriile  procup ri - devierea  de  
la  subiect (ex.,, Nu  te  mai  gândi  la  ce  s-a  întâmplat . Hai  s   vorbim  
despre  ceva  mai  pl cut !”) 

 Argumentarea  logic   impus –reprezint   încercarea  de  a  rezolva  
problema  comunic rii  prin  impunerea  unor  argumente  logice  proprii. 
Situa iile  prin  care  o  persoan   încearc   în  mod  repetat  s   g se asc   
solu ii  logice  la  problemele  unei  alte  persoane  conduce  la  frustrare  
prin  ignorarea  sentimentelor  şi  opiniilor  celeilalte  persoane. (ex. ,,Uite  
cum  stau  lucrurile;dac   nu  ai  fi  cump rat …..,  ai  fi  putut  s   ……..”)  
 

III.Modalit i  de  ameliorare  a  comunic rii  
Limbajul  responsabilit ii-este  o  form   de  comunicare  prin  care  se  

exprim   propriile  opinii  şi  emo ii  f r   s   se  atace  interlocutorul. Este  o  
modalitate  de  deschidere  a  comunic rii  chiar  şi  pentru  subiectele  conflictuale,  
fiind  o  variant   de  evitare  a  criticii, etichet rii, moraliz rii  interlocutorului,  
focalizând  conversa ia  asupra  comportamentului  şi  nu  asupra  persoanei.  

Limbajul  responsabilit ii  cuprinde  trei  componente  de  baz  : descrierea  
comportamentului (ex. ,,când  vorbeşti  urât  cu  mine“, ,,când  nu - i  faci  tema“) 
exprimarea  propriilor  emo ii  şi  sentimente  ca  şi  consecin   a  comportamentului  
interlocutorului  (ex.,,m   sup r “; ,,m   deranjeaz “) şi formularea  consecin elor  
comportamentului  asupra  propriei  persoane (ex. ,,pentru  c   nu–mi  place  s   nu  
respect m  regulile“). Mesajul  la  persoana  I (limbajul  responsabilit ii)  previne  



declanşarea  reac iilor  defensive  şi  favorizeaz   o  comunicare  mai  complet , 
permi ând  îmbun t irea  rela iei  şi  modificarea  comportamentelor  inadecvate.  

Prevenirea  reac iilor  defensive  în  comunicare–se  refer   la  înl turarea, 
evitarea   mesajelor  care  atac   persoana. Dintre  modali t ile  de  prevenire  a  
reac iilor  defensive  se  pot  aminti   urm toarele : 

1.Evaluare vs. descriere-în  locul  comunic rii  evaluative (mesaje  la  
persoana a II- a) care  blocheaz   comunicarea  se   recomand   ca  modalitate  eficient   
comunicarea  descriptiv -ex. În  loc  de ,,Vorbeşti  prea  mult !  – po i  spune  ,,Când  nu  
îmi  dai  posibilitatea  s   spun  ce  cred  (descrierea  comportamentului)  devin  nervos  
şi  frustrat !”(emo ia  şi  consecin a ).  

2.Control  vs.  orientare  spre  problem - mesajele  prin  care  avem  tendin a  
de  a  controla  interlocutorul  trebuie  înlocuite  cu  orientarea  spre  problem   ajutând  
interlocutorul  s   identifice  alternativele  problemei  sale  f r   a -i  impune  solu ia. 

3.Manipulare  vs.  spontaneitate-manipularea  transmite  mesajul  de  non–
acceptare  şi  neîncredere   în  deciziile  celorlal i. Alternativa  acestei  ineficiente  
comunic ri  este  exprimarea  spontan   a  opiniilor  personale  f r   a – i  impune  
punctul  de  vedere.  

4.Neutralitate  vs. empatie–neutralitatea  sau  indiferen a  în  comunicare  
transmite  mesajul  c   persoana  cu  care  comunici  nu  este  important   pentru  tine. 
Copilul  care  nu  este  ascultat  cu  aten ie  de  p rinte  sau  de  educator  sau  este  
tratat  cu  indiferen   ajunge  s   cread   despre  sine  c   nu  este  valoros  şi  nu  
merit   s   i  se  acorde  aten ie. Comunicarea  empatic   previne  reac iile  negative  
despre  sine  şi  ceilal i .  

5. Superioritate  vs. egalitate–atitudinea  de  superioritate  determin   
formarea  unei  rela ii  defectuoase  de  comunicare  şi  încurajeaz   dezvoltarea  
conflictelor. Aceast   atitudine  vine  în  contradic ie  cu  acceptarea  necondi ionat   şi  
respectul  fiec rei  persoane  indiferent  de  abilit ile  sau  nivelul  s u  educa ional. 
Studiile  demonstreaz   c   persoanele  cu  competen e  intelectuale  şi  sociale  
dezvoltate  comunic   mai  eficient  într -o  form   de  egalitate  şi  acceptare  şi  nu  de  
superioritate   care  este  considerat   ca  fiind  o  form   de  nedezvoltare  a  abilit ilor  
de  rela ionare. 

Exprimarea  emo ional -ajut   unei  bune  comunic ri. Nu  de  pu ine  ori  
dificult ile  de  comunicare  au  fost  determinate  de  inabilitatea  de  recunoaştere  şi  
exprimare  a  emo iilor, de  teama  de  autodezv luire. Exprimarea  emo ional   poate  fi  
îmbun t it   prin: discutarea , provocarea, şi  cotracararea  miturilor  despre  emo ii, 
identificarea  şi  recunoaşterea  diferitelor  tipuri  de  emo ii, identificarea  
evenimentelor  sau  situa iilor  care  declanşeaz   emo ia, identificarea  modalit ilor  de  
exprimare  comportamental   a  emo iei, exprimarea  emo iei  printr -un  limbaj  adecvat,  
înv area  exprim rii  clare  a  ceea  ce  sim i,  acceptarea   responsabilit ii  pentru   
ceea  ce  sim i-ca  form   de  validare  personal .  
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187. STIMULAREA CREATIVIT II PRE COLARILOR I COLARILOR MICI  

 
tefan Livioara Ionela 

coala Gimnazial  Nr.33,Gala i 
 

„Niciodat  nu este prea devreme pentru începerea educ rii creativit ii; activitatea creatoare nu ar 
trebui s  fie îngr dit  de nici un fel de restric ii, limit ri, critici." (V. Lowenfeld). 
          Am ales  s  vorbesc despre „Stimularea creativit ii preşcolarilor i colarilor mici” în cadrul 
activit ilor din Domeniul estetic i creativ respectiv, Artelor vizuale i abilit ilor practice pentru c  
mi-am dat seama de influen a extraordinar a acesteia asupra educ rii sau mai bine spus asupra 
dezvolt rii armonioase a personalit ii umane la vârsta pre colar  si colar  mic .  
     Domeniul estetic şi creativ  si cel al Artelor vizuale i abilit ilor practice cuprinde abilit ile de 
a r spunde emo ional şi intelectual la experien e perceptive, sensibilitatea fa  de diferitele niveluri 
de manifestare a calit ii, aprecierea frumosului şi a adecv rii la scop .  

Experien ele şi tr irile caracteristice acestui domeniu presupun explorarea tr irilor afective, ca 
şi a proceselor de a construi, compune sau inventa.Copiii acumuleaz  cunoştin e şi abilit i care le 
permite s  reac ioneze într-o manier  personal  la ceea ce v d, aud, ating sau simt. Mai mult decât 
oricare activit i, activit ile incluse în Domeniul Estetic şi Creativ constituie cadrul şi  mijlocul cel 
mai generos de activare şi stimulare a poten ialului creativ la  nivel pre colar continuând i la nivel 
primar în cadrul Artelor vizuale i abilit ilor practice . Arta îl preg teşte pe copil s  tr iasc  în 
frumuse e, în armonie, s  respecte frumosul şi s  vibreze în fa a lui. Cuvintele, sunetele, gesturile, 
culorile, formele plastice sunt mijloace de exprimare, de exteriorizare a dorin elor, a aştept rilor, 
rela iilor cu ceilal i, a problemelor. Mijloacele artei devin pentru copil unelte de rezolvare într-o 
manier  curajoas  şi cu ştiin  a problemelor de echilibrare, de armonizare, de modelare a spa iului 
în care tr ieşte şi se joac , de automodelare. 
 Reluând ideea lui Gramsci, c  arta este un educator pentru c  este  art , profesorul I. Neacşu 
precizeaz : „Prin bucurie şi prin tr ire, elevul va reasimila în adâncime şi în l ime frumosul şi 
armoniosul, prezente ca paternitate şi realitate, ca sensibilitate şi ra ionalitate” . 
 Prin art  se dezvolt  sensibilitatea senzorial , dar şi cea artistic  şi delicate ea 
comportamental . Sensibilitatea artistic  se construieşte pe baza afectivit ii, intui iei şi fanteziei, în 
func ie de m iestria pedagogic  a educatoarei şi de caracteristicile mediului în care se formeaz . 
Deşi, determinat  genetic, ea se modeleaz  prin educa ie, pentru c  „personalitatea copilului este 
rezultanta ac iunii conjugate a factorilor ereditari, de mediu şi de educa ie, iar ea nu se poate 
configura adecvat prin considerarea şi ac iunea lor paralel .” 

Dintre limbajele artei, limbajul plastic este cel mai apropiat pre colarului si colarului mic. 
Acest limbaj are misiunea de a echilibra şi de a armoniza rela iile copilului cu natura, cu sine.  

În fiecare copil exist  un poten ial creativ care, dac  este educat şi exersat, poate fi 
valorificat, concretizat, obiectivizat şi în domeniul artei plastice. 
Creativitatea ne poate ajuta s  lu m deciziile cele mai corecte pentru noi, ne ofer  atât posibilitatea 
de a vedea mai multe oportunit i şi c i, cât şi dezvoltarea gândirii artistico-plastice, dezvoltarea 
mâinii pentru scris, dezvoltarea sensibilit ii şi a gustului estetic. 
      În acest context, rolul activit ilor artistico-plastice este acela de a c l uzi pe fiecare copil în 
parte spre manifestarea activ  a libert ii personale de a gândi, sim i şi ac iona potrivit nevoilor, 
înclina iilor, intereselor, capacit ilor şi posibilit ilor individuale ale fiec ruia, care vor duce la 
expansiunea energiilor creatoare existente în fiecare copil. 
     Dezvoltarea predispozi iilor creatoare la vârsta copil riei este favorabil  începerii unui 
antrenament prin exerci ii care s  urm reasc  atingerea factorilor intelectuali ai creativit ii: 
flexibilitatea, fluiditatea, originalitatea, elaborarea, sensibilitatea, intuitia.                               
      Pentru a ajunge la cunoaşterea şi în elegerea frumosului din natur  şi art , precum şi din via a 
social , copilul trebuie ajutat s  recunoasc  elementele limbajului plastic care se reg sesc în mediul 
înconjur tor – punctul, linia, forma, culoarea. 



      Orientarea copiilor spre observarea mediului înconjur tor îi ajut  pe aceştia în descoperirea 
formei ( soare, nori, copaci, fructe, flori),m rimii şi culorii. Atr gându-le aten ia asupra variet ilor 
acestor caracteristici la diverse elemente, indicându-le prin ce cuvânt s  identifice însuşirea 
respectiv  ini iindu-i în limbajul artistic şi direc ionându-le percep iile, reprezent rile şi emo iile îi 
putem ajuta s  descopere frumosul, emo ia artistic . 
  
     Din experien  am observat c  prin intermediul activit ilor de educa ie plastic  ajungem s  
cunoa tem foarte bine copiii cu care lucr m, acestea devenind adev rate surse de cunoaştere şi de 
evaluare a  personalit ii copiilor, având în vedere leg tura dintre desen, culoare şi personalitate. 
Lucr rile realizate de copii pot constitui adev rate fişe psihopedagogice în care se oglindeşte 
procesul de evolu ie şi de dezvoltare intelelectual . Desenul copiilor arat  ce-i impresioneaz , ce-i 
intereseaz , ce-i afecteaz , spontaneitatea sau meticulozitatea, precum si alte tr s turi de 
temperament. 
      Consider c  tehnicile de lucru pe care le folosesc în cadrul activit ilor artistico-plastice sunt 
îndr gite de pre colari i colarii mici, ob inând o participare mai mare din partea lor. Prin aplicarea 
diverselor strategii se pot descoperi copii cu aptitudini, se formeaz  şi se dezvolt  acele priceperi şi 
deprinderi specifice activit ii artistico-plastice care vor permite ob inerea unor rezultate foarte bune 
şi ulterior. 
      Stimularea activit ii ini iate cu copiii poate constitui un mijloc pentru dezvoltarea gândirii 
creatoare şi fixarea unor cunoştin e, deoarece am observat c  trebuie s  îmbog esc reprezent rile 
copiilor despre mediul înconjur tor prin toate tipurile de activit i desf şurate, continuând acest 
proces de cunoaştere în cadrul plimb rilor, atunci când copiii pot observa elementele reale ale 
mediului înconjur tor, forme şi culori adecvate mediului vizitat. 
    Copiii se familiarizeaz  cu no iuni ca: tablou, expozi ie, expozi ie-concurs, expozi ie cu vânzare, 
oper  de art . 
    Copiii tr iesc individual frumuse ea tabloului lucrat de ei, sau al i copii şi se familiarizeaz  cu 
compozi ia, percep rela ia dintre forme, culori, dimensiuni şi pot exprima gânduri şi sentimente 
personale. 
        Contactul nemijlocit al copiilor cu activit ile desf şurate sporesc eficien a demersului 
educa ional, dat fiind marea disponibilitate a celor mici de a descoperi şi asimila tot ceea ce 
stârneşte curiozitatea lor vie, finalitatea constând în dobândirea unor comportamente: De a fi mai 
buni;Mai sensibili fa  de ambient; Mai plini de solicitudine; De a ac iona mai disciplinat; Mai 
responsabil; Mai plini de ini iativ ; Mai promp i în respectarea unor norme şi reguli ale actului 
creativ. 
             Dup  p rerea mea educa ia plastic  nu este numai o disciplin  de lucru, ci are efecte psiho-
comportamentale esen iale, contribuind la formarea personalit ii, cultivând atitudini maleabile, 
sentimente pozitive, gustul şi sim irea estetic , de aceea ea trebuie controlat  şi orientat  spre 
folosul tuturor, nu numai pentru cei cu înclina ii. 
           În concluzie educa ia plastic  intr  în sfera cunoaşterii şi a creativit ii, ea fiind educa ia 
acelor sim uri pe care se bazeaz  inteligen a şi gândirea creatoare a copiilor, stimulând, aşadar, 
flexibilitatea şi spiritul critic – func ii importante ale creativit ii. 
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188. SPECIFICUL VORBIRII ŞI SCRIERII LA ŞCOLARUL MIC 
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,,S  ne silim prin şcoli,de nu în cas  şi în via a public  de a introduce o pronun ie 
general ”,ne îndeamn  Eminescu într-un articol al s u ,iar Sexil Puşcariu şi Theodor Naum constat  
c  ,, Greutatea la noi nu e cum scriem ,ci cum rostim un cuvânt ;grea nu e ortografia ,ci ortoepia”. 

Între limba vorbit  de copii la intrarea în şcoal  şi limba literar  exist  anumite deosebiri 
datorate atât dezvolt rii treptate a copiilor,cât şi a mediului în care ei îşi însuşesc limba.Acest 
decalaj trebuie redus progresiv ,pornind de la nivelul limbii folosite de copii,care nu este,de 
obicei,identic la aceeaşi vârst .Pentru aceasta un dasc l trebuie sa cunoasc  bagajul lexical al 
fiecarui elev în parte şi al clasei în ansamblu. 

Înc  de la vârsta de 3 ani,copiii îşi însuşesc pronun ia corect  a aproape tuturor sunetelor.Se 
mai întâlnesc îns  ,la şcolarii mici,dificult i în pronun area corect  a unor sunete,ca de exemplu: 

a consoanelor fricative(s,ş,z,j); 
a consoanelor lichide(r,l). 
La intrarea în şcoal ,copiii st pânesc în bun  m sur  sistemul limbii materne,limbajul lor-în 

general-este format din punct de vedere fonetic şi gramatical.În medie,vocabularul copiilor este de 
aproximativ 3000-4000 de cuvinte.Cu toate acestea,limbajul lor p streaz  multe din particularit ile 
vârstei preşcolare. 

Sunt caracteristice în aceast  privin ,discordan a evident  dintre volumul vocabularului 
pasiv şi cel activ,oscila iile în precizia şi gradul de stabilitate a semnifica iei unor cuvinte. 

În perioada micii şcolarit i,fine ea şi precizia senza iilor şi percep iilor se dezvolt  sim itor 
fa  de etapele precedente.Astfel se impune a folosi cu pricepere aceste particularit i ale micilor 
şcolari. 

Absen a unei vorbiri fluente,s r cia vocabularului,greutatea în pronun area unor sunete sau 
impreciziile in cunoaşterea sensurilor autentice ale unor cuvinte impun exerci ii numeroase în 
direc ia dezvolt rii vorbirii. 

Dintre defectele de vorbire întâlnite mai frecvent la intrarea în şcoal ,se disting urm toarele 
categorii: 
 înlocuirea unor sunete mai greu de pronun at,de exemplu ,înlocuirea lui ,,r” cu ,,l”(melg în loc de 
merg;c lu  în loc de c ru ); 
 înlocuirea lui ,,j” cu ,,z”(zuc rii în loc juc rii);substituirea lui ,,g” lui ,,j”(culeje în loc de 
culege,minje în loc de minge) 
 lipsa unor sunete din vorbire(peac  în loc de pleac ) 
 folosirea greşit  a num rului ,a cazului şi a genului substantivelor,de exemplu ,,Mingea lui feti a 
aceea este mare” sau ,,p puşa cu rochie roşu”. 
 bâlbâiala,pelticia,graseierea reprezint  deficien e mai grave care se pot corecta cu ajutorul 
logopedului. 

Dislalia este pronun area greşit  a unui sunet sau înlocuirea lui cu altul,ceea ce determin  o 
rostire neconform  cu normele limbii vorbite,o forma alterat  a cuvintelor, o comunicare 
dificil ,ceea ce atrage uneori insuccese şcolare şi determin  st ri reactive sau nevroze. 

Pentru copiii dislexici,înv area citit-scrisului este o dificultate care se asociaz  cu 
,,sindromul de dislexie” şi atrage dup  sine deregl ri suplimentare(pasivitate,refuz şcolar,sentimente 
de inferioritate,tulbur ri de vorbire). 

În munca cu aceşti elevi trebuie s  avem în vedere o serie de factori(deficien e 
vizuale,auditive,ambian a familial  şi social-şcolar ),trebuie s  g sim metode de depistare şi 
reeducare a dislalicilor şi dislexicilor şi s  adoptam o conduit  aparte fa  de ei. 

Ortografia limbii române, deşi are la baz  principiul fonetic, spre deosebire de ortografia 
etimologic  a altor limbi, se caracterizeaz  prin existen a unor dificult i reale, variate şi complexe, 
care explic  insuficienta st pânire a regulilor generale,particulare şi individuale de scriere corect , 
chiar de c tre mul i oameni. 



A-l face pe copil s  îşi însuşeasc  corect limba şi s  o înteleag  bine înseamn  a servi 
deopotriv  individul şi societatea . În consecin  ,r spunderea şcolii,a cadrelor didactice ,este 
hot râtoare în p strarea limbii ,în cultivarea vorbirii şi scrierii corecte şi îngrijite,ceea ce reclam  
aplicarea unui complex de m suri de ordin metodic,didactic,educativ şi social. 

Bazele deprinderilor de scriere corect  se pun o dat  cu însuşirea citit-scrisului şi cu 
însuşirea primelor cunoştin e teoretice despre limb . Cele mai multe reguli şi deprinderi de scriere 
corect  deriv  şi se sprijin  pe cunoştin e de fonetic ,morfologie, sintax  si chiar lexic. 

Dac  scrierea alfabetic  stabileşte valorile literelor şi coresponden a dintre litere şi foneme, 
ortografia este rezultatul unei opera iuni de normare a scrierii şi cuprinde ansamblul regulilor de 
scriere corect (norme ortografice). 

Pe lâng  principiul fonetic aflat la baza ortografiei limbii române, în stabilirea normelor au 
fost luate în considerare şi alte principii: 

Principiul silabic-potrivit c ruia unele litere (c,g,k) în contexte silabice diferite,noteaz  
foneme diferite ; 

Principiul morfologic-conform c ruia regulile ortografice reliefeaz  anumite tr s turi ale 
structurii morfologice a cuvintelor şi ale modific rii lor în cursul flexiunii; 

Principiul sintactic,care impune delimitarea cuvintelor dup  sensul lor lexical şi dup  
valorile lor gramaticale; 

Principiul etimologic-care implic  scrierea unor cuvinte în conformitate cu tradi ia literar  
(este,sub ire,obşte) sau cu forma originar  din limba de împrumut(kaki,bleu,foehn).De asemenea se 
p streaz  grafia numelor unor personalit i aşa cum au semnat aceştia 
(Alecsandri,Kog lniceanu,Tonitza,Topîrceanu),precum şi a numelor proprii str ine ,dac  sunt 
notate în litere latine(Bordeaux,Shakespeare,Wall Street); 

Principiul simbolic,care recomand  scrierea aceluiaşi cuvânt dup  împrejurare:cu ini ial  
mic  dac  este întrebuin at în accep ia obişnuit  (r s rit, apus, unire, reform , facultate), dar cu 
majuscul  dac  are semnifica ie deosebit  , simbolic  (Unirea Principatelor Române,Revolu ia de la 
1848,Facultatea de Litere). 

Abordarea înv rii ortografiei impune cadrului didactic o st pânire de nivel superior a 
cunostin elor şi normelor ortografice,nu numai sub forma respect rii lor,cât şi sub aceea a 
în elegerii, a capacit ii de a explica,motiva,justifica. 

Formarea deprinderilor ortografice constituie una din principalele sarcini ale studiului 
limbii,sarcin  a c rei îndeplinire trebuie urm rit  cu perseveren  şi fermitate de-a lungul anilor de 
şcoal , de c tre toate cadrele didactice.Înv torii sunt cei dintâi care r spund de formarea acestor 
deprinderi şi trebuie s  asigure organizarea şi desf şurarea în cele mai bune condi ii a procesului 
înv rii scrierii corecte,proces care presupune elaborarea unor categorii ale limbii, transformarea 
elementelor limbajului practic în fapte de limba conştiente şi o anumit  automatizare a activit ilor 
de operare cu fenomenele de limb . Cu alte cuvinte,înv torul trebuie s -i ajute pe elevi s -şi 
însuşeasc  conştient şi temeinic cunoştin ele care fundamenteaz  teoretic deprinderile respective,s  
dirijeze şi s  controleze exersarea aplic rii în practic  a normelor ortografice,pân  la automatizarea 
activit ii.Dar e, de asemenea,dator s -i l mureasc  şi s -i conving  de necesitatea şi importan a 
scrierii corecte. 

Procesul de familiarizare cu normele de ortografie este unul complex şi de lung  
durat .Particularitatea înv rii ortografiei în ciclul primar este determinat  de faptul c  acest proces 
are loc în condi iile în care se poate apela la teoria lingvist ,nu gramatical . 

Dup  în elegerea pe cale intuitiv  sau pe baza termenilor lingvistici a normelor de 
ortografie,calea cea mai sigur  pentru fomarea deprinderilor de aplicare în practic  a acestor 
norme,o constituie exersarea sistematic . 

Ortografia nu se înva  doar în orele special consacrate acestui scop, ci în toate împrejur rile 
în care elevii sunt puşi în situa ia de a se exprima în scris. 
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189. INI IATIVE PENTRU DEZVOLTAREA COMPETEN ELOR CHEIE ÎN COLILE 
EUROPENE 

 
Profesor înv mânt primar:Verme an D nu a, coala Gimnazial  Sudria , Structur  coala 

Primar  Jupani 
 
Sprijinirea dezvolt rii competen elor cheie este un proces complex. Acest proces are loc pe 

mai multe niveluri i implic  o serie de organisme diferite.În multe ri, un element important este 
introducerea unei abord ri strategice i coerente pentru îmbun t irea cuno tin elor, atitudinilor i 
competen elor elevilor, sub forma unei strategii na ionale, a unui plan de ac iune sau a unei politici 
similare. 
 rile europene au abord ri diferite în sprijinirea asimil rii competen elor cheie. În func ie 
de ar  i de competen ele cheie vizate, stategiile na ionale se pot concentra, fie pe o singur  
competen , fie pe dou  sau mai multe competen e cheie. 
 Majoritatea rilor au dezvoltat strategii na ionale pentru cel pu in trei competen e cheie. 
 În general, srategiile sunt îndreptate spre citire pentru a îmbun t ii nivelul de alfabetizare i 
de a promova bunele obiceiuri de citire, iar la matematic , tiin  i tehnologie, preocuparea cu 
privire la sc derea num rului de absolven i în aceste domenii pare s  fie principala for  motric  
pentru rile europene. 
 Aproape toate rile au pus în aplicare ini iative coordonate la nivel central pentru a 
promova competen ele cheie specifice. Cel mai frecvent, aceste ini iative pe scar  larg  au ca scop 
cre terea interesului în zona disciplinelor respective prin intermediul unor campanii na ionale, 
proiecte la scar  larg , parteneriate colare i altele. 
 Ini iativele pe scar  larg  pentru promovarea alfabetiz rii la citire pot viza societatea mai 
larg  sau se pot concentra asupra unor grupuri specifice, cum ar fi copiii i adolescen ii.Atunci când 
accentul ini iativelor pe scar  larg  este pus asupra copiilor, implicarea p rin ilor în acest proces 
este, de obicei încurajat . În încerc rile lor de a îmbun t ii nivelurile de alfabetizare la citire i de a 
promova interesul la lectur , rile europene au dezvoltat o gam  larg  de activit i, cele mai 
frecvente fiind campaniile na ionale sau proiectele pe teme specifice. De exemplu, s pt mânile de 
carte na ional  sau pentru copii,zilele dedicate limbilor na ionale sau oficiale în care sunt organizate 
diferite activit i sau promovarea de vizite colare la biblioteci. 
 Ca i în cazul citirii, aproape toate rile au pus în aplicare ini iative pentru a sprijini 
dezvoltarea competen elor tiin ifice. Multe dintre aceste ini iative sunt destinate în principal, 
cre terii interesului în domeniu, ele includ de multe ori proiecte, programe i parteneriate colare 
care implic  o gam  larg  de activit i, precum i înfiin area de centre de tiin . 
 Spre deosebire de competen ele de baz  (comunicarea în limba matern , matematica i 
tiin ele), competen ele transversale ( educa ie cet eneasc , spiritul antreprenorial i competen ele 

TIC) nu sunt asociate cu disciplinele colare care deriv  din disciplinele academice 
tradi ionale.Încurajarea dezvolt rii acestor abilit i este totu i la fel de important  în contextul 
societ ii noastre. 

În majoritatea rile, aceste competen e sunt integrate în curriculum  pentru înv mântul 
primar i secundar. Exist  trei moduri principale în care competen ele cheie transversale pot fi 



integrate în curriculum în înv mântul primar i secundar: pot avea statut cross-curricular, pot fi 
integrate în curriculum-ul disciplinelor existente sau pot fi introduse ca discipline curriculare 
separate. 

La nivelul înv t mântului primar, majoritatea rilor acord  un statut cross-curricular 
competen elor civice i antreprenoriale. Statutul cross-curricular este chiar mai r spândit în cazul 
competen elor digitale, doar Bulgaria, România i Croa ia neadoptând aceast  abordare. 

Punerea în aplicare a curriculum-ului este o sarcin  dificil  pentru profesori i personalul 
didactic. Modific rile recente aduse curriculei în Europa prezint  noi dificult i.Abord rile 
educa ionale bazate pe competen ele cheie i pe rezultatele înv rii, care ast zi intr  în alc tuirea 
unui num r tot mai mare de curricule în Europa, implic  schimb ri importante în modul în care 
predarea este furnizat . La fel, predarea ariilor curriculare efectiv noi sau relativ noi cum ar fi 
educatia antreprenorial  i TIC, pozi ionate în curriculum ca discipline cross-curriculare sau 
integrate în alte discipline, necesit  abord ri speciale ale pred rii, precum i modific ri în 
organizarea i cultura colii. 

În cazul rii noastre, s-a trecut în programele colare de la finalit i de tip „scopuri”, la 
finalit i de tip „obiective”. Începând din ultima parte a secolului trecut, finalit ile procesului de 
instruire se mut  sensibil din zona obiectivelor, în zona competen elor, ca rezultat al dezvolt rii 
concep iilor cognitive, conform c rora procesarea informa iei duce la formarea de competen e. 

Curriculum na ional pentru înv mântul primar i gimnazial se axeaz  pe 8 domenii  de 
competen e-cheie care determin  profilul de formare a elevului: 

a) competen e de comunicare în limba român  i în limba matern , în cazul minorit ilor 
na ionale; 

b)  competen e de comunicare în limbi str ine; 
c) competen e de baz  de matematic , tiin e i tehnologie; 
d) competen e digitale de utilizare a tehnologiei informa iei ca instrument de înv are i 

cunoa tere; 
e) competen e sociale i civice; 
f) competen e antreprenoriale; 
g) competen e de sensibilizare i de expresie cultural ; 
h) competen e de a înv a s  înve i. 
Educa ia bazat  pe competen e presupune o serie de dimensiuni noi, cum ar fi: accentuarea 

urm ririi modului de realizare a finalit ilor asumate la sfâr it de an colar sau la sfâr itul 
înv mântului obligatoriu, acordarea unui sens nou procesului de înv are, certificarea rezultatelor 
instruirii, etc. 
 Exist  în prezent trei dimensiuni ale abord rii competen elor: 

- o dimensiune care î i are originea în sensul strict tiin ific al competen elor; 
- o dimensiune care rezult  din competen ele-cheie la nivel european; 
- o dimensiune a concretiz rii competen elor descrise în curriculum colar (competen e 

generale i competen e specifice). 
Aceste trei modalit i de percepere a competen elor reprezint , în prezent, o realitate foarte 

evident . Ele nu se exclud, ci se completeaz . 
 Formarea competen elor-cheie i a competen elor generale din curriculum colar necesit  
strategii corespunz toare, dezvoltate într-o succesiune de mai mul i ani colari. La aceasta se 
asociaz  caracterul transdisciplinar al form rii competen elor, tradus în strategii de instruire 
integrat . 
 Noul model de proiectare a instruirii are în vedere aceste strategii dezvoltate în timp. 
 Modul actual de organizare, predominant sub forma lec iilor, ar putea r mâne func ional un 
anumit timp, deoarece are multe elemente de comoditate i de tradi ie, precum i un reper exterior 
foarte greu de înlocuit: ora ca unitate de timp. 
 În condi iile form rii competen elor, ar trebui imaginat un mecanism interior mai nuan at, în 
care vectorul timp s  fie adaptat posibilit ilor reale de atingere a unei anumite competen e i s  fie 
nuan at în raport de posibilit ile concrete individuale. 



 Problematica organiz rii instruirii r mâne, didactica form rii competen elor, un domeniu de 
cercetare i aprofundare. 
 Evaluarea colar  constituie, de asemanea o component  cu multiple elemnte inovative, 
rezultate din utilizarea competen elor. 
 Elementul esen ial al evalu rii competen elor îl reprezint  (indiferent de tipul de evaluare) 
trecerea de la evaluarea cuno tin elor, spre ofertarea unor situa ii evaluative pe baza c rora poate fi 
identificat modul de realizare al competen elor supuse evalu rii. 
 Din aceast  perspectiv , elementul central al evalu rii îl reprezint  ofertarea unor situa ii 
bine construite, pe baza c rora s  poat  fi identificat atât demersul realizat de elev, cât i rezultatele 
acestui demers. 
 Rezumând, putem aprecia c  elementele de noutate introduse de competen e în procesul de 
instruire justific  posibilitatea construirii unei didactici „speciale” pentru formarea competen elor-
cheie în colile europene. 
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190. FACTORI DE EDUCA IE PERMANENT  PENTRU INTEGRAREA ELEVULUI ÎN 

SOCIETATE 
 

Inst.Galan Claudia 
coala Gimnazial ,,V.I.Popa”Bârlad 

 
 Este foarte important pentru un copil de vârst  colar  s  cunoasc  scopurile pentru care el 
se afl  într-o clas  i face parte dintr-un colectiv. De aceea,profesorul, singurul coordonator al lor, 
trebuie s - i elaboreze un plan de perspectiv  i programe de concretizare i apropiere a tuturor 
obiectivelor educative.În coala de azi, strategiile didactice trebuie adaptate asftel încât s  asigure 
elevilor capacit i necesare înv rii permanente.Metodele  i con inuturile trebuie s  r spund  atât 
intereselor,cerin elor individuale cât i celor de grup.În acest context,cadrul didactic are rolul de a-i 
ajuta pe elevi s  devin  r spunz tori de propria formare.În timpul lec iilor trebuie creat  o 
atmosfer  de lucru care s  stimuleze disponibilit ile spre ac iune,într-un cadru psiho-pedagogic 
afectiv pozitiv.Aceasta poate fi realizat  prin abordarea interdisciplinar  a con inuturilor,prin 
antrenarea elevilor în activit i prin cercetare,prin cooperare,folosind cu prec dere metodele activ-
participative interactive. 
   Elevul trebuie s - i construiasc  cunoa terea propriei în elegeri i nimeni nu poate s  fac  
acest lucru în locul s u.Adev rata înv are este aceea care permite transferul achizi iilor în contexte 
noi.Aceast  înv are este interactiv .Reciprocitatea este de asemenea un stimulent al înv rii,când 
reciprocitatea este activat  în cadrul unui grup în vederea ob inerii unui rezultat. Gruparea i 
sarcinile pentru ob inerea rezultatului arat  c  elevii se implic  mai mult în înv are i de asemenea 
c  odat  implica i,ei î i manifest  dorin a de a împ rt i i celorlal i ceea ce experimenteaz , iar 
aceasta duce la noi conexiuni în sprijinul în elegerii. 
 Înv area prin cooperare ,munca în echip  formeaz  caracteristici pozitive ca : 
prietenia,solidaritatea,perseveren a,responsabilitatea ;combate indiferen a,egoismul.În cadrul grupu-
lui se pun în eviden  interdependen a pozitiv ,responsabilitatea de grup,deprinderile specifice 
lucrului în echip ,analizarea muncii depuse. 
 Înv area prin cercetare pune elevul în situa ia de a ac iona i gândi independent,înv torul 
intervenind doar cînd elevul se îndreapt  c tre o cale f r  de ie ire.Înv torul organizeaz  cele mai 



adecvate condi ii didactico-metodice ,iar elevul are ini iativ  i c ut ri continui.Activitatea duce la 
activizarea întregului sistem psihic al colarului. 
 Înv area prin descoperire se realizeaz  prin înv are prin efort propriu,favorizând 
dezvoltarea aptitudinilor,intereselor,a deprinderilor de investiga ie,a unei atitudini explorative i 
experimentale.În coala centrat  pe elev,acesta este mereu în centrul aten iei,iar cadrul didactic 
trebuie s  ac ioneze mereu pentru a se modela dup  cerin ele elevului i s  demonstreze o gândire 
creativ ,s  foloseasc  diverse modalit i de comunicare în situa ii reale,s  în eleag  sensul 
apartenen ei la diverse tipuri de comunit i,s  demonstreze capacitate de adaptare la situa ii 
diferite,s  contribuie la formarea unei vie i de calitate a elevului,s  foloseasc  tehnologiile în mod 
adecvat cât i s - i construiasc  un set de valori individuale i sociale. 
 Stategiile moderne pun accentul pe contactul direct cu realitatea i problemele vie ii,ale 
muncii practice,cultiv  spiritul aplicativ,experimenta,încurajeaz  ini iativa, stimuleaz  efortul de 
autocontrol i ajutorul reciproc. 
 Este datoria tuturor profesorilor s  cunoasc  elevii cu care lucreaz ,s  se aproprie de ei i s  
manifeste afec iune i în elegere.Pentru a ob ine rezultatea mai bune sunt necesare metode de 
atragere a elevilor c tre înv tur .Aici se va vedea tactul pedagogic,strategiile didactice cât i 
capacitatea de a se face iubit i respectat de c tre elevi. 
 În cadrul procesului instructiv-educativ,un rol deosebit îl au activit ile extracurriculare,ca 
necesitate în modelarea personalit ii elevilor.Aceste activit i au un larg caracter interdisciplinar,o-
fer  cele mai eficiente modalit i de formare a caracterului copiilor,înc  din clasele 
primare,deoarece sunt factorii educativi cei mai aprecia i i accesibili sufletelor acestora.,implicând 
n mod direct copilul prin personalitatea sa i nu prin produsul realizat de acesta.Colaborând i 

lucrînd în echip  la diverse proiecte,,România-o ar  frumoas ”, ,,Prim vara în ora ul nostru”, 
,,col ul Eologic,activit ile au avut un impact major asupra copiilor ,dându-le încredere în for ele 
proprii,astfel de performan e contribuind la dezvoltarea intelectual  i moral .devine din ce mai 
important  formarea elevului ca om în strâns  leg tur  cu mediul natural i social, deoarece 
personalitatea uman  se îmbog e te i se formeaz  treptat prin contact nemijlocit cu aspectele cât 
mai cuprinz toare ale lumii înconjur toare. 
 Ca atare rela ia profesor-elev trebuie regândit  în termenei actuali :al i protagoni ti,alte rela-
ii economico-sociale,alte orizonturi de aspira ie,alte posibilit i de împlinire. O modalitate nou  de 

a reac iona n sensul unei bune comunic ri e ascultarea activ . 
 Un factor foarte important în dezvoltarea personalit ii elevului  cât i pentru integrarea lui 
în societate este colaborarea dintre coal  i familie.influen ele pe care le are familia asupra 
copilului sunt directe sau indirecte,determinând în mare m sur  dezvoltarea personalit ii 
acestuia.Modelul moral-civic proprus de coal  g se te un r spuns pozitiv în familiile în c are 
aceste valori sunt puse la loc de cinste. 
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191. METODE TRADI IONALE ŞI MODERNE DE  PREDARE  
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Prof.Înv. Primar Briglezan Loredana Diana 
Liceul Tehnologic “Octavian Goga” Jibou 

 
,,Privit  sub raport func ional şi structural, metoda poate fi considerat  drept un model sau 

un ansamblu organizat al procedeelor sau modurilor de realizare practic  a opera iilor care stau la 
baza ac iunilor parcurse în comun de profesori şi elevi şi care conduc în mod planificat şi eficace la 
realizarea scopurilor propuse.” (I. Cerghit).  
  ,,În elegând prin metod  de înv mânt o cale, un drum de str b tut deopotriv  de elevi şi 
profesori, prin care, conform unor principii (principii didactice) dar şi unor legi (legile înv rii) se 
înf ptuiesc obiectivele instruirii, adic  se însuşesc de c tre elevi anumite cunoştin e de baz  şi se 
formeaz  anumite capacit i intelectuale şi convingeri în vederea integr rii progresive în societate.” 
(Ion Berca)  
      Activitatea instructiv-educativ  se desf şoar  în baza unor finalit i, este pus  în practic  
prin intermediul unui sistem de metode şi procedee, apeleaz  la o serie de mijloace tehnice de 
realizare, iar rezultatele sunt verificate şi evaluate prin strategii specifice. Curriculum-ul şcolar 
integreaz  toate aceste componente, dintre care o pozi ie central  revine metodelor care fac posibil  
atingerea finalit ilor educa ionale. 
  Etimologic, termenul metod  provine din grecescul „methodos”, care înseamn  „drum 
spre”. Metodele de înv mânt pot fi definite ca „modalit i de ac iune cu ajutorul c rora, elevii, în 
mod independent sau sub îndrumarea profesorului, îşi însuşesc cunoştin e, îşi formeaz  priceperi şi 
deprinderi, aptitudini, atitudini, concep ia despre lume şi via ”.( M.Ionescu, V.Chiş, p.126). 

 Dac  în înv mântul tradi ional, principalele metode le constituie conversa ia, expunerea, 
demonstra ia, metodele centrate pe profesor, transmiterea de cunoştin e, pasivitatea elevilor, 
înv mântul modern solicit  aplicarea metodelor active şi interactive, a celor care dezvolt  
gândirea critic . Fundamentul pentru un nou cadru de predare-înv are îl constituie proiectul 
,,Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice” - proiect ini iat în România în anul 1996 
prin funda ia pentru o Societate Deschis  şi devenit un program de perfec ionare a cadrelor 
didactice din înv mântul preuniversitar şi universitar, care promoveaz  metode activizatoare, cu 
rol esen ial în dezvoltarea personalit ii beneficiarului prin înv area acestuia s  gândeasc  critic. 
Aplicarea acestor metode care genereaz  înv area activ  şi prin care elevii sunt ini ia i în gândirea 
critic  nu este simpl  ci necesit  timp, r bdare, exerci iu şi este de preferat s  se fac  de la vârste 
fragede, la toate disciplinele, îns  cu m sur . Acestea trebuie s  fie selectate şi utilizate în mod 
riguros, creativ, în func ie de obiectivele propuse, de specifcul grupului educa ional şi nu trebuie s  
constituie un trend sau un moft al cadrului didactic. Metodele active şi interactive au multiple 
valen e formative care contribuie la dezvoltarea gândirii critice, la dezvoltarea creativit ii, implic  
activ elevii în înv are, punându-i în situa ia de a gândi critic, de a realiza conexiuni logice, de a 
produce idei şi  
opinii proprii argumentate, de a le comunica şi celorlal i, de a sintetiza/esen ializa informa iile, se 
bazeaz  pe înv area independent  şi prin cooperare, elevii înva  s  respecte p rerile colegilor.     

 Metodele activ-participative pun accent pe înv area prin cooperare, aflându-se în antitez  
cu metodele tradi ionale de înv are. Educa ia pentru participare şi democra ie face parte din gama 
noilor educa ii, care reprezint  cel mai pertinent şi mai util r spuns al sistemelor educative la 
imperativele generate de problematica lumii contemporane. Prin participare, elevii îşi pot exprima 
op iunile în domeniul educa iei, culturii, timpului liber, pot deveni coparticipan i la propria formare. 
Elevii nu sunt doar un receptor de informa ii, ci şi un participant activ la educa ie.În procesul 
instructiv-educativ, încurajarea comportamentului participativ înseamn  pasul de la „a înv a” la a 
„înv a s  fii şi s  devii”, adic  preg tirea pentru a face fa  situa iilor, dobândind dorin a de 
angajare şi ac iune. Principalul avantaj al metodelor activ-participative îl reprezint  implicarea 



elevilor în actul didactic şi formarea capacit ii acestora de a emite opinii şi aprecieri asupra 
fenomenelor studiate. În acest mod, elevilor le va fi dezvoltat  o gândire circumscris  abilit ilor 
cognitive de tip superior, gândirea critic . Aceasta reprezint  o gândire centrat  pe testarea şi 
evaluarea solu iilor posibile într-o situa ie dat , urmat  de alegerea rezolv rii optime pe baza 
argumentelor. A gândi critic înseamn  a de ine cunoştin e valoroase şi utile, a avea convingeri 
ra ionale, a propune opinii personale, a accepta c  ideile proprii pot fi discutate şi evaluate, a 
construi argumente suficiente propriilor opinii, a participa activ şi a colabora la g sirea solu iilor. 
Principalele metode de dezvoltare a gândirii critice sunt: Gândi i, lucra i în echip , comunica i; 
Termeni-cheie ini iali; Ştiu-vreau s  ştiu-am înv at; metoda Sinelg; metoda Mozaic; Cubul; Turul 
Galeriei; Elaborarea unui referat/eseu; Jurnalul în trei p r i; Tehnica predic iei; Înv area în grupuri 
mici; Turneul între echipe; Linia valorilor.  

Pentru ca înv area prin cooperare s  se bucure de un real succes, se impune respectarea 
unor reguli. Literatura de specialitate relev  faptul c , pentru ca elevii s  fie dispuşi s  lucreze în 
echip , se impune respectarea a dou  condi ii: asigurarea unui climat pozitiv în clas ; formularea 
unor explica ii complete şi corecte asupra sarcinii de lucru, astfel încât aceasta s  fie în eleas  de 
toat  lumea. 

În vederea asigur rii unui climat pozitiv în sala de clas  este necesar ca elevii s  aib  
impresia c  au succes în ceea ce fac. Factorii care asigur  succesul într-o clas  sunt: formularea de 
expectan e pozitive fa  de elevi; utilizarea unor strategii de management educa ional eficient; 
stabilirea de obiective clare şi comunicarea acestora elevilor; valorificarea la maxim a timpului 
destinat pred rii; evaluarea obiectiv . 

 Eficien a muncii în grup depinde de claritatea explica iei pentru sarcinile de lucru. 
Profesorii trebuie s  ofere explica ii cât mai clare şi s  se asigure c  ele au fost corect în elese de 
c tre elevi. 

V. Gu u ofer  o imagine fidel  asupra antitezei care se creeaz  între metodele tradi ionale şi 
cele moderne utilizate în predare. Metodele tradi ionale au urm toarele caracteristici: 
•pun accentul pe însuşirea con inutului, vizând, în principal, latura informativ  a educa iei;  
•sunt centrate pe activitatea de predare a profesorului, elevul fiind v zut ca un obiect al instruirii; 
•sunt predominant comunicative, verbale şi livreşti; 
•sunt orientate, în principal, spre produsul final; 
•au un caracter formal, sunt rigide şi stimuleaz  competi ia; 
•stimuleaz  motiva ia extrinsec  pentru înv are; 
•rela ia profesor-elev este autocratic , disciplina şcolar  fiind impus . 
  La polul opus, metodele moderne se caracterizeaz  prin urm toarele note: 
•acord  prioritate dezvolt rii personalit ii elevilor, vizând latura formativ  a educa iei; 
•sunt centrate pe activitatea de înv are a elevului, acesta devenind subiect al procesului 
educa ional; 
•sunt centrate pe ac iune, pe înv area prin descoperire; 
•sunt orientate spre proces; 
•sunt flexibile, încurajeaz  înv area prin cooperare şi capacitatea de autoevaluare la elevi; 
•stimuleaz  motiva ia intrinsec ; 
•rela ia profesor-elev este democratic , bazat  pe respect şi colaborare, iar disciplina deriv  din 
modul de organizare a lec iei.      

 Din toate cele men ionate rezult  faptul c  profesorul trebuie s -şi schimbe concep ia şi 
metodologia instruirii şi educ rii, s  coopereze cu elevii, s  devin  un model real de integrare 
socioprofesional  şi educa ie permanent , s  se implice în deciziile educa ionale, s  asigure un 
înv mânt de calitate. Preg tirea managerial  a profesorului, însuşirea culturii manageriale, nu 
numai cea tradi ional  psihopedagogic  şi metodic , pot asigura esen ial în elegerea şi aplicarea 
rela iei autoritate-libertate, ca nou sens al educa iei, prin predare-înv are şi rezolvarea altor situa ii 
din procesul educa ional şcolar. Metodele şi tehnicile active şi interactive au avantaje şi 
dezavantaje. Dezvoltarea gândirii critice, caracterul formativ şi informativ, valorificarea experien ei 
proprii a elevilor, determinarea elevilor de a c uta şi dezvolta solu ii la diverse probleme, 



eviden ierea modului propriu de în elegere, climatul antrenant, relaxat, bazat pe colaborarea, 
încrederea şi respectul dintre înv tor-elev/elevi, elev-elev/elevi sunt câteva dintre avantajele 
metodelor şi tehnicilor active care fac din lec ie o aventur  a cunoaşterii în care copilul particip  
activ, dup  propriile puteri. Dintre dezavantaje putem men iona pe cele de ordin evaluativ, pe cele 
de ordin temporal, material, de proiectare, se creeaz  agita ie în rândul elevilor, necesit  
introducerea de elemente de creativitate pentru a evita monotonia, repeti ia.  
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192. DIAGNOSTICAREA I EVALUAREA DIFICULT ILOR DE ÎNV ARE 
 

Prof. Înv mânt primar, Costea (Iga ) Cristina Daniela, c. Gim. ”Domni a Maria” Bc. 
 

Unul din criteriile pentru identificarea în linii mari a dificult ilor de înv are este 
diminuarea sistematic  i îndelungat  a performan ei colare a copiilor.O serie de speciali ti au 
introdus termenul de “discrepan  sever ” pentru desemnarea decalajului dintre performan ele 
a teptate i cele efective ob inute de copiii cu dificult i de înv are. Prin acest termen se în elege 
faptul ca reu ita real  scade sub 50% din cea a teptat . Exist îns pericolul unui mare relativism în a 
judeca în sine i ulterior a compara cele dou  tipuri de reu ite. Ca urmare, relativ recent au fost 
oferite o serie de recomand ri. 

În special la vârste mici (pre colare) i la vârste prea mari nu exist  instrumente pentru 
evaluarea discrepan ei, indivizii fiind mai omogeni, mai similari între ei.De asemenea, s-a 
demonstrat faptul ca mul isubiec i cu reu ita efectiv  slab  intr  sub inciden a discrepan elor severe 
din alte motive decâtdificult ile de înv are, iar testele de inteligen  pot induce performan e 
a teptate fie prea mari, fie prea mici, alterând valoarea acestor diferen e. 

Pentru stabilirea diagnosticului de dificult i de înv are sunt necesare urm toarele etape:  
1. Se determin m suraîn care un copil are dificult i în înv are – în condi iile în care 

acestea sunt v zute ca o nepotrivire între ceea ce ar trebui s ştie copilul i ceea ce tie cu adev rat în 
momentul respectiv 

2. Se evalueaz achizi iile actuale ale copilului pentru a se determina ariile specifice în care 
se manifest e ecul i nivelele care par a fi inaccesibile. 

3. Se analizeaz modul de înv are al copilului, felul în care proceseaz informa ia, pentru a 
se identific  nivelul la care se va manifest  problema: recep iainforma iei, exprimarea informa iei, 
procesarea sau asocierea de idei; se urm re te de asemenea, care sunt sl biciunile i punctele forte 
în ceea ce prive tefunc ionalitatea senzorial , comportamentul în general i fa  de situa iile 
problematice, erorile care se comit cel mai frecvent. 

4. Explorarea motivelor pentru care copilul nu înva , luându-se în considerare to i factorii 
posibili emo ionali, de mediu, psihologici, aceste date ob inându-se din surse de tipul testelor 
standardizate, studiile de caz, observa ia. 

5.  Pe baza datelor strânse i a interpret rilor se formuleaz ipotezele de diagnosticdup  care 
se dezvolt  un plan educativ, bazat în principal pe abordarea punctelor slabe prin intermediul celor 
puternice, folosirea abilit ilor deja formate pentru asimilarea altora noi/ 

Distingem doua tipuri de evaluare:  



1. Evaluarea formal  care implic  utilizarea unor instrumente cum ar fi testele (de 
inteligen , de aptitudini de limbaj etc.) 

2. Evaluarea informal  care presupune proceduri i tehnici ca: observa ia sistematic , 
analiza produselor activit ii, analiza sarcinilor, analiza erorilor, interviuri, chestionare 
etc. 

Observam trei tipuri de abord ri in evaluarea dificult ilor de înv are : 
a. Evaluarea prin raportare la standarde: Se refera la m surarea performan elor unui elev 

într-oanume arie de dezvoltare, pornind de la un standard stabilit prin testarea unui e antion 
reprezentativ pentru copil. Fiecare copil evaluat este comparat cu standardul aplicat si se determina 
performan a particulara a respectivului copil. 

Avantajele testelor standard:  
o pot determina dac  un elev achizi ioneaz  conform a tept rilor, 
o asigur  compararea realiz rilor diferitelor elevi, 
o asigur  bazele generale pentru compararea programelor de remediere.  

Dezavantajele:  
o rezultatele sunt deseori prea generale pentru a asigura o orientare a instruirii specifice 

unui elevnu sunt legate direct de secven ele programelor de instruire,  
o nu pot fi modificate în func ie de condi ii specifice 
o sunt de valoare minimal  pentru a indica cât de mult sau cât de pu in a înv at elevul. 

b. Evaluarea prin raportare la criterii : Acest tip de evaluare graviteaz  în jurul unor obiective 
specifice de înv are. Este utilizat  pentru a determina punctele forte i punctele slabe ale unui 
copil, nu prin comparare cu al ii, ci prin raportare la setul de deprinderi prestabilite presupuse a fi 
esen iale. 

Avantajele: 
o instrument de evaluare a progresului,  
o stabile te eficien a procesului de instruire i interven ie, 
o preg te te terenul pentru însu irea unor deprinderi ulterioare    

Dezavantaje: 
o criteriile luate în analiz  pot fi dificil de stabilit, 
o ineficien e pentru m surarea nivelului de performan  în raport cu al i copii. 

c. Evaluarea prin raportare la individ : Evalueaz  progresul realizat de copil, comparându-l cu 
propriile sale performan e ob inute anterior. Aceste evalu ri recunosc faptul c  orice copil se 
modeleaz  prin interac iunea dintre aspectele biologice i cele de mediu i prin ceea ce 
a teapt ceilal i de la via a i viitorul copilului. Evalu rile se fac în contextul particular de via a i în 
func ie de particularit ile - calit ile unice ale copilului. Se urm re te nu numai evaluarea copilului, 
dar i a calit iirela iei lui cu ceilal i. 

Avantaje: 
o monitorizeaz  progresul copilului i ofer  o imagine mai real  asupra deprinderilor lui, 
o asigur  conturarea mai concret   a unor planuri de interven ie. 

Dezavantaje: 
o chiar dac  este o evaluare mai autentic  pentru copil, este nevoie totuşi uneori de o 

evaluare criterial  sau raportat  la standarde pentru a avea o imagine mult mai realist  
asupra progresului copilului. 

Se observa urm toarelemetode de investigare a elevilor: 
I. Studiul de caz, interviul – care furnizeaz  date despre mediul copilului i despre  

dezvoltare, prin intermediul p rin ilor, profesorilor, asisten ilor, consilierilor colari.  
II.  Observa ia - În vederea evalu rii, se poate folosi atâtobserva ia direct  i orientat  spre  

anumite scopuri si obiective, cât i cea nedirec ionat  
Observa ia direct  i structurat  are avantajul de a permite înregistrarea unor informa ii care 

s  evalueze comportamentul elevului pe o perioad  de timp, eviden iindu-se comportamentul 
ini ial i acele evenimente care par s -l modifice.  

Observa ianedirec ionat vizeaz  comportamentul zilnic al elevului în cadrul colii, 



problemele de comportament fiind asociate, în general, cu dificult ile de înv are, în m sura în care 
se manifest  pregnant i un timp îndelungat.Examinarea atent  i focalizat  a limbajului copilului, 
atât cel oral, cât i cel grafic, ca i a performan elor sale matematice, pot releva multe date 
semnificative despre eventualele dificult i de înv are, dat fiind c  aceste abilit i sunt printre cele 
mai importante instrumente în conduita colar  curent .  
 
 

193. IMPORTAN A JOCULUI DIDACTIC  
ÎN DEZVOLTAREA CREATIVIT II ELEVILOR LA CLASELE MICI  

 
Prof. înv. primar  SighişoreanMioara Elena 

Şc Gimn. Nr. 1, Sãcele , jud. Braşov 
 

„Gândirea exist  ca şi gândire uman  numai prin creativitate”-Immanuel Kant 
 

Creativitatea constituie una dintre problemele majore ale contemporaneit ii, devenind un  
,,concept central” în psihologie. Unii psihologi formuleaza definitii reduc ioniste, prin asimilarea 
creativit ii cu alte fenomene psihice (capacit i, aptitudini, rezolvare de probleme, inteligen , etc.).  
          Din perspectiva specific psihologic , creativitatea apare în patru acceptiuni importante: ca 
produs; ca proces; ca disponibilitate, poten ialitate general umana, ca o capacitate si abilitate 
creativ  ca dimensiune complex de personalitate. 

Creativitatea face posibil  crearea de produse reale sau pur mintale, constitund un progres în 
planul social. Componen a principal  a creativit ii o constituie imagina ia. Dar crea ia de valoare 
real  mai presupune şi o motiva ie, dorin  de a realiza ceva nou, ceva deosebit. Şi cum noutatea, 
azi, nu se ob ine cu usurin , o alta component  este voin a, perseveren a în a face numeroase 
încerc ri şi verific ri.  
             Elementele esen iale prin care se poate constata existen a creativit ii sunt: noutatea şi 
originalitatea, flexibilitatea, fluen a, sensibilitatea senzorial , ingeniozitatea, expresivitatea. În afara 
de faptul c  este o capacitate şi aptitudine a personalit ii, a intelectului, este în acelasi timp, un 
proces şi un produs.  

        În ce priveste factorii creativit ii, se poate vorbi, mai întâi, de aptitudini pentru crea ie. 
Exist  anumite structuri cerebrale, pe care nu le cunoaştem, care favorizeaz  imaginatia, ele creând 
predispozi ii de diferite grade pentru sinteza unor noi imagini, noi idei. Totuşi e nevoie de 
interven ia mediului, a experien ei pentru ca ele s  dea naştere la ceea ce noi numim talent. Edison 
spunea c  în crea ie este nevoie de 99% transpira ie si 1% inspira ie.  

        F r  îndoial , un al doilea factor care trebuie amintit îl constituie experin a, cunoştiin ele 
acumulate. Importan a nu este doar cantitatea, bog ia experien ei, ci şi varietatea ei. Multe 
descoperiri într-un domeniu au fost sugerate de solu iile g site în alt  diciplin . Nu întâmpl tor se 
insist  în pedagogie asupra valorii culturii generale.  

   Pot fi considerate ca factori interni ai dezvolt rii creativit ii, motiva ia şi voin a. Creştera 
dorin ei, a interesului pentu crea ie, ca si a for ei de a birui obstacole are, evident, un rol notabil în 
sus inerea activit ii creatoare. 

   În ce priveşte rolul inteligen ei, situa ia e mai pu in clar , deşi e evident c  în domeniul 
ştiin ei  este de net g duit. Experimentele efectuate arat  c  rela ia dintre inteligen  şi creativitate e 
complex . S-au aplicat, la un mare num r de subiec i, teste de inteligen   şi creativitate. S-au 
obtinut corela ii semnificative, dar destul de modeste. Analiza rezultatelor a aratat c  printre 
subiec ii cu note ridicate la inteligen  sunt unii având cote slabe la creativitate. În schimb, cei cu 
perforeman e ridicate de creativitate aveau la inteligen  cote cel pu in mijlocii, de unde concluzia 
necesit ii sale pentru o creativitate superioar .  
          Metodele prin care încuraj m creativitatea copiilor: 
 - prin asigurarea unui mediu care permite copilului s  exploreze şi s  se joace f r  restrângeri 
exagerate; 



- prin adaptarea la ideile copilului, f r  a încerca o structurare a ideilor lui astfel încât s  se 
potrivesc  cu cele ale adul ilor; 
- prin acceptarea ideilor neobişnuite ale copilului, f r  a judeca modul divergent în care acesta 
rezolv  o problem ; 
- folosind modalit i creative pentru rezolvarea problemelor, în special a problemelor ce apar în 
via a de zi cu zi; 
- alocând destul timp copilului pentru explorarea tuturor posibilit ilor, pentru trecerea de la ideile 
obişnuite la idei mai originale; 
- încurajând procesul, iar nu scopul. 

În contextul unei moderniz ri de ansamblu al înv mântului se pune problema dezvolt rii 
creativit ii în procesul instructiv-educativ. Astfel, apare tot mai des ideea înl tur rii barierelor care 
stau în calea form rii unui comportament creativ la elevi, înc  din clasele primare şi chiar din 
gr dini . Metodologia didactic  modern  are în vedere aceste aspecte, îns  din p cate nu este 
utilizat  întotdeauna pe motive de cantonare în metodele tradi ionale de instruc ie şi educa ie  sau 
din cauza neajunsurilor la nivel de resurse materiale. 

În lucrarea de fa  mi-am propus s  eviden iez plusurile pe care la aduce jocul didactic în 
evolu ia pe plan creativ al personalit ii copiilor. Cred c  nu este suficient s  vorbim doar despre 
creativitate şi formarea acesteia, ci şi s  ac ion m, ca dasc li, în direc ia unei mai bune gestion ri a 
resurselor personale şi a experien ei pe care pedagogia o ofer  în direc ia atingerii scopurilor şi 
obiectivelor scontate.Înv ând creativ, devenim creativi. Ne ajut  s  fim creativi n zuin a spre 
necunoscut, spre rezolvarea enigmelor, încercarea de a afla ce se întâmpl  dincolo de aparen e. 
 La nivelul claselor I – IV , în structura metodelor activ-participative ( brainstorming-ul, 
cubul, metoda celor şase p l rii, chindogu, diagramele why-why, diagramele Ishikawa etc), îşi 
g sesc cu maxim  eficien  locul, jocurile didactice, care constituie o punte de leg tur  între joc ca 
tip de activitate dominant  în care este integrat copilul în perioada preşcolar , şi activitatea specific  
şcolii – înv area. Jocurile didactice sunt metode active care solicit  integral personalitatea 
copilului. 
 Considerarea jocului didactic ca metod  de stimulare şi dezvoltare a creativit ii se 
argumenteaz  prin capacit ile de antrenare în joc a factorilor intelectuali şi non intelectuali 
eviden ia i în cercet rile de pân  acum. 
        Ideea folosirii jocului în ativit ile educative nu este nou . Şi Platon în Republica recomanda: 
“ Face i în aşa fel încât copiii s  se instruiasc  jucându-se. Ve i avea prilejul de a cunoaşte 
înclina iile fiec ruia.” 

În procesul de cultivare a limbajului în şcoli este necesar s  se foloseasc  exerci ii speciale 
pentru dezvoltarea creativit ii verbale la şcolari. 

Cu candoarea şi delicate ea specifice vârstei şcolare, copiii au o preferin  pentru diminutive, 
pe care le întâlnesc şi le folosesc în vorbirea curent , în rela iile cu cei din jur, în poeziile şi 
cântecele lor. De aceea le-am pus la dispozi ie material didactic sugestiv şi folosind procedee ca 
jocul didactic şi exerci iul joc, i-am stimulat ,,s  alinte cuvintele",f când apel la sufixele 
diminutivale, procedeu foarte utilizat în îmbog irea limbii române :b ie el, cop cel, buche el, 
fluieraş, b ie aş. 

Şcolarilor din clasele I-II nu le putem explica no iunea de ,,familie de cuvinte", dar le putem 
spune c  aşa cum fiecare dintre noi face parte dintr-o familie,care se aseam n  la înf işare, la 
obiceiuri, într-o familie lexical  cuvintele sunt înrudite prin forma lor, dar şi sub aspectul 
în elesului. De exemplu, dac  analiz m cuvintele :a juca, juc uş, juc tor, joc, nejuc uş observ m 
c  :se aseam n  între ele sub aspectul formei şi al sunetelor,se înrudesc între ele din punct de vedere 
al în elesului. Introducerea cuvintelor în contexte adecvate asigur  fixarea sensului acestora şi 
p trunderea lor în vocabularul activ al şcolarilor. 

Jocurile :,,Galaxia cuvintelor", ,,G seşte cuvântul potrivit" au ca obiective stimularea 
creativit ii şcolarilor prin aprofundarea sensului şi semnifica iilor unor cuvinte, care denumesc 
obiecte sau ac iuni în raporturi de omonimie, integrarea lor în contexte adecvate. 



        Voi prezenta în continuare câteva exemple de jocuri didactice care vizeaz  dezvoltarea 
creativit ii elevilor din ciclul primar: 

A) “Ştafeta povestirii” – dintr-un coşule  în care sunt amestecate diferite bile ele fiecare elev 
va extrage un cartonaş pe care se afl  scris un num r. Cel care are num rul 1 începe s  creeze o 
povestire pe care o va întrerupe dup  câteva fraze, ultimul cuvânt fiind “şi”, “atunci” sau “când”. 
Povestirea este continuat  de copilul care are num rul 2 şi aşa mai departe. To i copiii din clas  au 
ocazia s  creeze, s -şi imagineze continuarea ac iunii, punându-şi astfel în valoare poten ialul 
creator. Se poate sugera copiilor s  orienteze povestirea spre o anumit  latur : comic  sau trist , 
fantastic  sau realist  etc. 

B) Jocurile de combinare – sunt deosebit de distractive şi de eficiente pentru dezvoltarea 
independen ei şi originalit ii gândirii elevilor. De exemplu, combinarea unui personaj dintr-o 
lectur  cu un alt personaj dintr-o alt  lectur , combinarea mai multor poveşti într-una singur , 
combinarea unor cuvinte pentru a ob ine o poveste, combinarea unor propozi ii aparent f r  nici o 
leg tur  în aşa fel încât s  formeze un text etc. 

C) “Ghiceşte urmarea” – const  în audierea unei poveşti care este întrerupt  la un moment 
dat de clinchetul unui clopo el. Copiii trebuie s -şi imagineze întâmpl rile, continuând povestea. 
Acest joc, pe lâng  faptul c  dezvolt  imagina ia elevilor, activizeaz  şi gândirea acestora, îi ofer  
suple e şi mobilitate, dezvolt  aten ia şi perspicacitatea. De asemenea este eficient în formarea 
deprinderilor elevilor de a asculta. 

D) Jocul cuvintelor magice – este un joc care îi pune pe elevi în diferite situa ii de a 
descoperi şi a crea propriile adev ruri. Cuvintele magice provoac  gândirea critic , interesul pentru 
rezolvarea problemelor, iamgina ia, cinstea şi responsabilitatea, elemente ce trebuie s  devin  
esen a educa iei pentru elevii noştri. Aceştia vor fi aşeza i în cerc sau în semicerc, jos, pe covoraş, 
sau pe scaune. În centru se afl  o cutie cu cartonaşe, pe fiecare cartonaş fiind scris un cuvânt: 
h rnicie, ajutor, respect, credin  etc. Elevul ia din cutie câte un cartonaş, îl citeşte, se gândeşte 
câteva momente, apoi începe s  discute despre sensul cuvântului, despre ceea ce îi sugereaz . Este 
un joc care stimuleaz  gândirea, creativitatea verbal , r spunzând şi nevoii elevului de a-şi 
exteriorize observa iile, gândurile, sentimentele în mod liber, f r  complexe sau teama de a greşi, 
anulându-se timiditatea. 

E) Interviu cu un personaj – este un joc deosebit de agreat de elevi. Un elev este reporterul, 
iar altul este un personaj dintr-o povestire. Se poart  o discu ie imaginar , în care se combin  
elemente din poveste cu elemente din realitate. 

F) “Steaua enigmelor” – în mijlocul unei stele se afl  scris titlul unui capitol sau al unei 
unit i de înv are. În vârful fiec rui col  de stea sunt scrise, cu o culoare, modalit ile de realizare şi 
obiectivele unit ii de înv are. Cu alt  culoare sunt scrise sarcini, întreb ri pentru fiecare problem  
pus  în discu ie. Elevii formeaz  cinci grupe, fiecare grup  alegându-şi un col  de stea, cu sarcina 
care i se potriveşte şi la care cred c  vor putea r spunde cât mai elaborat sau cât mai original. 

G)” Cine ştie cuvinte noi”?- Se împart elevii în grupe , dup  b nci . Se împarte şi tabla cu 
cret  colorat  .  Înv torul pronun  un sunet corespunz tor unei litere , cerând elevilor s  se 
gândeasc  şi s  spun  cuvinte care încep cu sunetul dat . Se cer mereu cuvinte noi , frumoase , alese   
Elevul care-l spune trebuie s  şi îl explice – cu ajutorul înv torului – şi primeşte câte un punct pe 
tabl  .  
 

De asemenea, jocul de rol ofer  oportunit i pentru validarea unor comportamente sau 
pentru sanc ionarea altora şi pentru exersarea lucrului în echip  şi a colabor rii.  

Înv torul are un rol deosebit de important în utilizarea jocului de rol. El proiecteaz  
scenariul, implicând în aceast  activitate şi elevii, distribuie rolurile pornind de la aspira iile, 
aptitudinile şi preferin ele fiec rui participant, organizeaz  activit i preg titoare, creeaz  o 
atmosfer  pl cut  de lucru pentru a-i stimula pe interpre i şi a evita blocajele emo ionale în 
preluarea şi interpretarea rolurilor, conduce modul de desf şurare al jocului de rol. Un astfel de joc 
solicit  din partea cadrului didactic, pe lâng  aptitudini pedagogice speciale, aptitudini regizorale şi 
actoriceşti.  



Procesul literar (joc de rol cu caracter general) este o dezbatere, de pe pozi ii extreme: 
acuzare - ap rare, a unor aspecte problematice dintr-o oper  literar , folosind elemente de procedur  
şi de limbaj specifice universului administrativ-juridic. El se poate realiza, fie pe baza unei 
dramatiz ri elaborate de un profesionist al condeiului şi atunci punerea în scen  se face dup  toate 
regulile mont rii unui spectacol de teatru, fie pe baza unor alocu iuni gândite şi redactate de cei ce 
urmeaz  s  le rosteasc . Aceştia vor emite opinii personale cu privire la personajele incriminate, 
izvorâte din contactul direct cu opera literar , iar procedura juridic  va fi ajustat  dup  necesitate şi 
posibilit i. 

În urma studierii lecturii “Ursul p c lit de vulpe” de Ion Creang , în cadrul disciplinei 
op ionale ,,Literatur  pentru copii,'' la clasa a doua, am realizat un proces literar având ca inculpat  
pe vulpe şi ca acuzator pe urs. Procesul s-a desf şurat pe baza alocu iunilor gândite şi redactate de 
elevii care urmau s  le rosteasc , sub supravegherea şi îndrumarea înv torului. S-au preg tit din 
timp aceste alocu iuni, precum şi unele ,,probe edificatoare'' constând în desene care s  zugr veasc  
faptele s vârşite de inculpat  sau întâmpl rile prin care a trecut acuzatorul.  

Elevii şi-au putut dovedi competen ele de analiz  critic  a unor fapte s vârşite de animale 
personificate, au luat decizii juste, au înv at s  se exprime corect, şi-au îmbog it mijloacele de 
expresie cu termeni juridici, şi-au manifestat originalitatea în exprimarea opiniilor, au dovedit 
receptivitate şi toleran  fa  de interlocutori.  

Jocul didacactic r mâne activitatea principal  prin care elevul mic p trunde în tainele 
înv turii într-un mod pl cut . Copilul înva  prin joc mult mai uşor iar activitatea didactic  îşi 
atinge obiectivele. 
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194. IMPORTAN A ACTIVIT ILOR DE SPRIJIN EDUCA IONAL  
ŞI CONSILIEREA P RIN ILOR 

 
Prof.itinerant/de sprijin, Miron Ioan  

Liceul Tehnologic Special ,,Sf.Stelian” Botoşani 
 
MOTTO: 

„Totul educ : oamenii, lucrurile, fenomenele, dar în primul rând şi în cea mai mare m sur , 
oamenii. Între aceştia primul loc îl ocup  p rin ii şi educatorii”   –     A. S. Makarenko,   “Cartea 
pentru p rin i” 
 

Educa ia copiilor este scopul comun al şcolii şi al familiei, care poate fi realizat eficient doar 
în rela ie de parteneriat prin divizarea competen elor, responsabilit ilor şi a func iilor între p r ile 
implicate; prin investirea comun  a resurselor de timp, prin împ rt şirea informa iilor; prin 
depunerea efortului şi solu ionarea în comun  a situa iilor problematice, etc.  
   Şcoala al turi de familie are rolul de a educa şi forma tinerii astfel încât aceştia s  poat , s  se 
integreze în comunitate, s  se adapteze cerin elor societ ii, care cresc în complexitate şi volum pe 
m sur  ce înainteaz  în vârst . Comunicarea dintre şcoal  şi familie este unul dintre instrumentele 



cele mai importante de stabilire şi men inere a rela iei de parteneriat între şcoal  şi familie. Şcolile 
aplic  diferite forme de comunicare cu p rin ii. Exist  cazuri în care simpla comunicare dintre 
familie şi şcoal  nu sunt suficiente şi nu asigur  premisele unei colabor ri încununate cu succes. De 
multe ori cadrul didactic se g seşte în situa ia de a “consilia” unul sau ambii p rin i ai copilului, 
care-şi manifest  disponibilitatea spre o discu ie liber , constructiv  asupra situa iei elevului la 
înv tur , sau asupra comportamentului s u nefiresc. “Consilierea” de c tre înv tor sau 
profesorul diriginte este primul pas în stabilirea şi corectarea disfunc ionalit ilor ce ac ioneaz  
asupra elevului.Aceasta îns  nu trebuie confundat  cu discu ia din timpul şedin ei cu p rin ii. Ea 
este un act voluntar manifestat de ambii parteneri: dasc l-elev sau dasc l- p rinte, un act care 
necesit  o bun  documentare şi preg tire anterioar  a celui care consiliaz . Consilierea educa ional  
a  p rin ilor se face în probleme legate de : cunoaştere a copiilor lor, în elegerea nevoilor şi a 
comportamentului lor, identificarea factorilor de risc în integrarea familial , şcolar , social , 
ameliorarea rela iei cu copiii, sprijinirea şcolii în educa ia copilului. Colaborarea şcolii cu familia 
este o condi ie important  a unirii eforturilor în educaia copiilor. Printre ac iunile pedagogice ale 
şcolii, în rândul p rin ilor, se pot men iona: consulta ii pentru p rin i; discu ii individuale cu 
p rin ii; adun rile cu p rin ii, înso ite de expuneri şi discu ii pe diverse teme psihopedagogice, cum 
ar fi cunoaşterea particularit ilor de vârst  şi individuale, condi iile necesare înv rii eficiente, 
activitatea copiilor în timpul liber,prevenirea şi combaterea abuzurilor în familie şi a exploat rii 
muncii minorului,etc; lectoratele cu p rin ii sus inute de specialişti de valoare pe o tematic  divers  
ce priveşte creşterea şi educarea copiilor, educa ia sexual , comportarea civilizat ; adun rile pe 
diverse teme şi discu iile cu p rin ii în comitetul de p rin i pe şcoal , vizitele profesorilor dirigin i 
în familie. 
                  Copiii cu cerinte speciale au aceleaşi nevoi de îngrijire din partea p rin ilor ca şi ceilal i 
copii. Ei au nevoie de dragoste, de hran  şi de a fi trata i cu respect şi demnitate. Al turi de aceste 
nevoi, ei au nevoi speciale care cer ca p rin ii s  aib  mai mult timp, mai multe resurse materiale şi 
anumite abilit i suplimentare pentru a îngriji astfel de copii şi a înv a s -i iubeasc . Interac iunile 
reciproce între p rin i şi copii sunt importante pentru dezvoltarea cognitiv .  

Donellan şi Mirrenda (1984, apud Shea şi Bauer, 1994) propun câteva standarde 
fundamentale pentru programele de colaborare a p rin ilor în educa ia special : 
- toate interven iile ar trebui s  plece de la presupunerea c  nu p rin ii sunt cauza dizabilit ilor 
copiilor lor; pentru c  ,se are în vedere riscul ca p rin ii s  fie blama i pentru dizabilit ile copiilor 
lor; 
- cadrele didactice ar trebui s  aplice criteriul celei mai pu in periculoase presupuneri; de pild , dac  
un program educa ional utilizat de un p rinte a fost ineficient, aceasta s-a întâmplat nu pentru c  
familia a aplicat necorespunz tor acest program; 
- o explica ie complet  a dificult ilor copilului la şcoal  este esen ial  pentru p rin i; 
- niciun specialist sau cadru didactic nu ar trebui s  le spun  p rin ilor c  nu mai este nimic de f cut 
pentru copilul lor; 
- programele de interven ie şi sprijin ar trebui s  implice familiile la maximum. Ele ar trebui s  fie 
construite astfel încât s  satisfac  nevoile copilului în contextul larg al nevoilor familiei. P rin ii ar 
trebui s  fie recunoscu i ca fiind cei mai potrivi i în relatarea istoriei, comportamentului şi nevoilor 
copilului. Ei ar trebui s  aib  acces total la informa iile educa ionale şi la “diagnosticele” copilului. 
               În multe ri dezvoltate ale lumii p rin ii au drepturi sporite (mai puternice decât cele 
actuale în România) în ceea ce priveşte participarea la educa ie a copilului cu CES. În SUA, de 
pild , p rin ii au dreptul de: 
- a controla toate datele despre educa ia copilului lor; 
- a face o evaluare independent , o caracterizare a copilului lor ca elev; 
- a primi înştiin ri scrise despre orice schimbare în identificarea, evaluarea şi orientarea copilului 
lor sau despre orice schimbare în PEI (Planul Educa ional Individualizat) al copilului; 
- a participa în mod egal cu personalul şcolii în dezvoltarea şi revizuirea PEI a copilului. 
Ca şi în cazul copiilor, familiile sunt foarte diferite ; necesit ile lor de a fi sprijinite sau 
posibilit ile de a oferi sprijin sunt extrem de diverse. Fiecare familie are poten ialul şi nevoile sale 



unice, care trebuie valorizate corespunz tor de c tre şcoal . 
Comunicarea şi colaborarea eficient  dintre cadrele didactice şi p rin i se bazeaz  pe câteva 
elemente : 
- Respectul (reciproc) – poate fi modelat adesea de c tre cadrele didactice. Este important s  se 
plece de la premisa c  p rin ii sunt cei mai importan i profesori din via a copilului; respectul şi 
tactul dovedit de cadrul didactic fa  de complexitatea unor probleme poate induce respectul 
reciproc; 
- Atitudinea impar ial , care solicit  gândirea pozitiv  şi deschis  despre familii, evitarea 
judec ilor evaluative şi dezaprobatoare. Atitudinea impar ial  înseamn  încurajarea familiilor de 
c tre cadrele didactice s -şi evaluaze propriile decizii f r  a influen a cu propria lor p rere; 
- Empatia fa  de p rinte poate fi uşor sesizat  de acesta prin deschiderea la dialog şi comunicare 
sincer . 
          Formele de colaborare şi sprijin reciproc între şcoal  şi familie sunt: 
* Activit ile de oferire a informa iilor – în cadrul acestora familile primesc informa ii din partea 
persoanelor autorizate (aviziere, scrisori şi bilete, carnete de coresponden , telefoane, publica ii / 
buletine periodice ale şcolii, diferite ştiri, programe de întâlnire cu p rin ii, şedin e. 
* Activit ile de împ rt şire a informa iilor – cele mai obişnuite activit i de acest tip sunt şedin ele 
p rin i – cadru didactic. În educa ia cerin elor speciale, şedin ele cu p rin i iau foarte des forma 
unor şedin e axate pe PEI. Se planific  acum activit ile de colaborare şi se rezolv  problemele 
ap rute în aplicarea planului. Informa iile sunt oferite de asemenea prin intermediul unor carnete în 
care se noteaz  istoria devenirii copilului, performan ele acestuia, dar şi problemele întâmpinate. 
Înforma iile pot veni atât de la cadrul didactic la p rinte, cât şi invers. 
* Sprijinul colaborativ pentru curriculum-ul şcolar – activit ile de sprijin presupun o implicare 
activ  a membrilor familiei în cadrul programelor şcolii. Cele mai obişnuite activit i de acest gen 
sunt interven iile comune familie –şcoal , în care membrii familiei lucreaz  împreun  cu cadrele 
didactice pentru fixarea obiectivelor PEI. P rin ii pot juca rolul de profesori acas  şi pot 
supraveghea studiul suplimentar al copilului în scopul sprijinirii derul rii PEI sau a temelor şcolare.  
* Colaborarea cu comunitatea şcolar  - presupune cooperarea pentru îndeplinirea unei sarcini 
anume împreun , membrii familiei şi cadrele didactice. În cardul acestei colabor ri, membrii 
familiei pot juca rolul în cadrul şcolii de instructori, voluntar, membri de comitet de interven ie, 
tutori, instructori de “minipredare”, asisten  în cadrul c l toriilor în afara şcolii(excursii , vizite), 
ajutor în preg tirea materialelor şi echipamentului necesar pentru desf şurarea unor activit i 
extraşcolare( seb ri , concursuri).  
* Preg tirea p rin ilor – cere atât p rin ilor cât şi specialiştilor s -şi aloce timp pentru preg tirea şi 
programele educa ionale ce vor fi aplicate. Preg tirea p rin ilor este o activitate foarte constructiv  
deoarece implic  înv area şi acumularea cunoştin elor şi tehnicilor folositoare p rin ilor în 
schimbarea comportamentelor neadecvate ale copiilor. Sensibilizarea p rin ilor pentru obiectivele, 
intele, abilit ile programelor este esen ial  în educarea şi preg tirea acestora.  

               Sunt şi p rin i ale c ror dificult i nu pot fi atenuate prin interven ia cadrelor. Aceşti 
p rin i trebuie orienta i c tre specialişti califica i (consilieri, psihologi, psihopedagogi, asisten i 
sociali, medici etc.). Orientarea este binevenit  atunci când p rin ii:  
- resimt probleme financiare; 
- sunt implica i în neîn elegeri maritale sau alt gen de crize; 
- simt deseori sentimente de neajutorare, disperare; 
- cred c  nu sunt preg ti i pentru educarea copilului lor; 
- sunt situa i constant la nivele înalte de stress; 
- încep deseori s  se plâng  mai degrab  de probleme personale decât de cele manifestate de copil 
sau de programul educa ional al acestuia. 

P rin ii acestor copii au nevoie de a se întâlni cu al i p rin i care au copii cu CES, mai ales 
dac  este vorba de probleme de acelaşi fel sau asem n toare. Grupurile de sprijin constituite din 
p rin i, le ofer  acestora şansa de a-şi comunica informa ii, de a da şi de a primi un suport 
emo ional, de a lucra ca o echip  cu interese comune în favoarea copiilor. 



Ini iativa constituirii unor asemenea grupuri este bine s  vin  de la p rin i. Modalit ile de 
organizare şi activit ile pe care şi le propune grupul de sprijin pot fi foarte diverse, în func ie de 
problematica şi poten ialul copiilor, ale şcolii, ale contextului comunitar etc. Ceea ce este important 
şi esen ial în buna func ionare a grupului este cultivarea sentimentului de comunitate.  
Şcoala preia apoi multe din sarcinile familiei. Convergen a ac iunii acestor doi factori şi punerea de 
acord a modalit ilor de realizare a scopului comun devin una din principalele c i  de realizare  a 
idealului educa ional.  
           Deşi  modalit ile de colaborare a şcolii cu familiile elevilor sunt numeroase contactele , nu 
trebuie s  se limiteze doar la aceste forme de activit i.  
P rin ii, trebuie s  pun  în practic  atribu iile stabilite în Comitetului de p rin i al clasei: 
 a)s   participe activ la toate solicit rile şcolii; 
 b) s  sprijine dirigintele / înv torul în organizarea şi desf şurarea unor activit i extraşcolare;  
 c) s  se implice în îmbun t irea condi iilor de studiu pentru elevii clasei;  
 d) s  atrag  persoane fizice sau juridice care, prin contribu ii financiare sau materiale, sus in 
programe de modernizare a activit ii educative şi a bazei materiale din clas  şi din şcoal .  
O relatie eficient  diriginte-p rinte presupune, printre altele, o ascultare activ , implicarea familiei 
în ac iunile extraşcolare ale clasei, inform ri reciproce cu privire la evolu ia elevului, cultivarea şi 
practicarea toleran ei fa  de un punct de vedere diferit .Ca urmare dirigintele, model de conduit   
pentru elevi trebuie s  fie permanent preocupat de sistematizarea adâncirea şi sporirea eficien ei 
influen elor exercitate de to i factorii educativi (profesori, familie, mass -; media ) asupra elevilor. 
Dirigintele este veriga intermediar  între elev şi profesori, pe de o parte, între acesta şi familie, pe 
de alt  parte. El este cel care concentând şi sistematizând datele despre fiecare elev le ofer  celor 
interesa i, utilizându-le în acelaşi timp în scopul influen rii pozitive a dezvolt rii fiec rui elev.Ca 
urmare: 
 - Cunoaşte mediul familial al elevilor vizitându-i anun at sau neanun a  şi îşi noteaz   observa iile 
în caietul dirigintelui. 
-In func ie de categoria în care se înregistreaz  p rin ii elevului, interesa i sau dezinteresa i de tot 
ceea ce se întâmpl  cu propriul copil, cooperan i, par ial cooperan i, necooperan i cu şcoala îşi 
fixeaz  şi între ine cât mai multe discu ii individuale, evitând în cazul p rin ilor cu copii problem  
prezentarea în plenul şedin elor a rezultatelor şcolare şi a absen elor. 
- Initiaz  şi men ine o leg tur  strâns  cu familia elevului şi poart  un dialog deschis şi sincer extins 
şi în afara orelor de curs prin convorbiri telefonice, scrisori. 
- Stabileşte din timp şi planific  tematica şedintelor şi lectoratele cu p rin ii. 
- In cazul elevilor problem  se implic  activ în procesul de educare a familiei ea reprezentând sursa 
principalelor atitudini greşite ale copiilor, familia trebuie convins  c  numai acordând timp şi 
aten ie copilului va putea s -l ajute s  dep şeasc  dificult ile ap rute. 
- Incearc  stabilirea unei leg turi reciproce apropiate şi permanente cu p rin ii pentru ca aceştia din 
proprie initiativ  s  contacteze dirigintele şi profesorii pentru a se interesa de situa ia şcolar  a 
elevului sau evenimente ap rute în via a acestuia.  
             Atât în şcoal  cât şi în familie exemplul personal este o solu ie de a elimina minciuna, 
neîncrederea, conştientizarea greşelilor comportamentale. Educa ia s n toas  a copilului este 
influen at  de atmosfera din familie. De multe ori influen ele negative, atitudinile  contradictorii, 
nepotrivirile de p reri, lipsa de încredere în capacit ile copilului au avut efecte negative asupra 
activit ii şcolare dar şi asupra comportamentului şcolarului. 
              Autoritatea se câştig  cu tact, afectivitate, r bdare în timp îndelungat. Numai atunci când 
putem purta o discu ie cu elevul considerându-l partener, prieten iar acest sentiment este reciproc, 
putem considera c  munca de educa ie începe s  dea roade. Trebuie s  fim exigen i, dar nu excesiv, 
s  îmbin m toleran a cu fermitatea..  
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195. ÎNV AREA DRAMATIZAT  

 
Popa Carmen-Cristina 

Colegiul Na ional „Mihai Eminescu” Petroşani 
 

  Una din provoc rile deja lansate în societatea contemporan  este necesitatea regândirii 
şcolii, a educa iei formale, al turi de cea nonformal  şi informal , în variatele lor forme de 
articulare. Ca subsistem al macrosistemului de educa ie, sistemul şcolar, prin oferta sa educativ , 
contribuie la structurarea traiectelor de (auto)formare şi (auto)dezvoltare a personalit ii individului, 
preg tindu-l pentru a fi un beneficiar  preten ios al educa iei permanente.   Şcoala trebuie s  ştie 
cum s  motiveze pe elev s  înve e şi cum s  faciliteze procesul înv rii, organizând şi dezvoltând 
strategii de lucru interactive punând accentul pe utilitatea cunoştin elor şi pe necesitatea însuşirii lor 
pentru a se descurca în via . Agen ii educa ionali trebuie s  fie interesa i de ceea ce-şi doresc elevii 
s  înve e şi de ceea ce pot s  fac  cu aceste cunoştin e. Rolul educatorului este nu de a îndopa elevii 
cu diverse cunoştin e, ci de a le ar ta ce au de f cut cu acestea. Dac  nu suntem capabili s  vorbim 
de practic , nu suntem capabili s  vorbim nici despre teorie. În educa ie trebuie s  le avem în vedere 
pe amândou  şi s  le îmbin m eficient.  
           Curriculum-ul pentru înv mântul primar, inând cont de direc iile actuale în pedagogie, 
tinde spre deschidere şi flexibilitate, oferind cadrelor didactice multiple posibilit i de op iune în 
plan educa ional. Consider m c  înv area  dramatizat  la şcolari constituie   o metod  eficient   de 
predare-înv are interactiv  în grup, dovedindu-se o strategie educativ  cu multiple valen e 
formative.  Metodele interactive de grup determin  şi stimuleaz  munca colaborativ  desf şurat  de 
cei implica i în activitate (copiii), în cadrul c reia, to i “vin” (particip ) cu ceva şi nimeni nu 
“pleac ” cu nimic. Profitul este atât al grupului (solu ionarea problemei, g sirea variantei optime), 
cât şi al fiec rui individ în parte (rezultatele ob inute, efectele ap rute în planurile cognitiv, 
emo ional-afectiv, comportamental, o înv are nou ) .  Experien ele de înv are în grup sunt 
marcate de dialog reflexiv, de stimularea atitudinii metacognitive (crearea de moduri alternative de 
gândire, oferind o baz  ra ional  pentru negocierea interpersonal  a sensurilor, o cale de a ajunge la 
în elegerea reciproc ).  Încrederea în procesul de înv are eficient  conduce la diminuarea 
controlului şi la instaurarea unor rela ii de munc  degajate între educator şi educat.  Dup  cum am 
afirmat, un pas important spre acest gen de înv are, se realizeaz  ideal în gr dini  , prin înv area 
dramatizat . 
          Ca metod  şi concep ie , înv area dramatizat  ,  este o modalitate de ac iune şi gândire 
liber , considerat  a fi un instrument util  pentru dezvoltarea personalit ii. Este mai eficient  la 
şcolarii din clasele preg titoare, decât alte metode şi tehnici interactive de grup, deoarece este o 
form  specific  a vie ii în colectiv a copiilor, prin intermediul s u copilul p trunzând mai adânc 
semnifica ia social  a vie ii din jurul s u. Înv area dramatizat  dezvolt  aptitudini şi competen e de 
comunicare, socio-lingvistice, afectiv-motiva ionale, socio-culturale, strategice ş.a. 
Interdisciplinaritatea este un element de baz   ce trebuie inclus în înv area dramatizat . De 
asemenea, se solici  câteva cerin e generale: copiii s  aib  capacitatea de autocunoaştere, s -şi 
însuşeasc  formele de exprimare ale dramei (exprimarea  verbal  , nonverbal ,  mişcarea), s  
accepte benevol regulile de cooperare şi întrajutorare în jocuri,  s  depun  efort pentru dep şirea 
barierei personale, s  aib  preocup ri pentru dezvoltarea  efortului de metacomunica ie, s  cunoasc  
şi s  respecte drepturile copilului,  s  colaboreze, s -şi manifeste tr irile.  
             Exemplific m aplicarea câtorva activit i de înv are dramatizat :  

1.Activit i  de cunoaştere: „ Numele şi simbolul meu”. Copiii primesc  ecusoane-simbol în 
piept: albine roz, peştişori roşii, mere verzi , pere galbene. Pe ecuson se scrie prenumele fiec rui 
copil. Li se cere s  se plimbe prin clas  şi s    priveasc  cu aten ie colegii şi simbolurile lor. Copilul 
solicitat se va întoarce cu spatele la colegi şi  va  trebui s  re in  şi s  redea fidel, cel pu in trei nume 
şi trei simboluri. Exemplu: „ Alex are un peştişor roşu în piept, Maria are o albin  galben , Nicoleta 
are tot un peştişor roşu…” ; „Propozi ii deschise”: Dasc lul  începe o propozi ie, iar copiii trebuie 



s  o finalizeze prin diferite gesturi, mişc ri. Ei  stabilesc, de la început ce semnific  fiecare mişcare: 
Exemplu: aşezat în ghemuit = „nemul umit, nu î i place…”, fluturarea bra elor deasupra capului 
=”nu prea mul umit, î i place mai pu in”, stat în pozi ie de drep i =” foarte mul umit, î i place foarte 
mult”. Exemplu de propozi ii deschise: „ A merge  în parc pentru mine înseamn …”, „ A merge la 
dentist pentru mine înseamn …”, A mânca legume pentru mine înseamn …”   Copiii îşi exprim  
p rerea prin mişc rile stabilite; „ Jip! Jup!”. Copiii sunt aşeza i pe un rând. Inv torul trece prin 
fa a lor şi exclam : „ Jip!” sau „ Jup!” La interjec ia „Jip!” copilul vizat trebuie s  spun  numele 
colegului din stânga sa, iar la interjec ia „Jup!”  va trebui s  spun  numele copilului din dreapta  sa  
(alternative cu b iat/ feti   ş.a ). 

2. Activit i de simulare şi concentrare: „Furtuna”. Copiii sunt împ r i i în patru –cinci 
grupe. Fiecare grup  va executa anumite mişc ri/va emite diferita sunete : Prima grupa pocneşte din 
degete şi va spune: u.u…, a doua bate palmele pe genunchi şi fluier  , a treia bate din picioare şi 
spune: bum!, a patra mişc  bra ele deasupra capului şi spun:vâjj!,  a cincea  bate palmele deasupra 
capului. Când li se indic  de c tre profesor fiecare grup  începe s   execute şi s  sus in  cât mai 
mult mişcarea/ sunetele specifice grupului s u. Pot s  înceap  succesiv sau to i odat  ; „ Roşu şi 
negru”. dasc lul are dou  palete, una roşie, alta neagr . Ea se plimb  prin fa a copiilor aşeza i pe un 
rând şi cînd ridic  paleta roşie copilul vizat trebuie s  emit  un enun  pozitiv despre un obiect / 
fiin , (aleas  dinainte), iar când ridic  paleta neagr ,   un alt copil va emite un enun  negativ despre 
acelaşi obiect / fiin . Exemplu: Roşu = „P puşa este frumoas ”; Negru = „P puşa este murdar ”. 

3. Activit i de grupare: „Familia”. Copiii se vor grupa dup  ecusoanele primite în piept. Ei 
vor forma familii : Familia albinelor, Familia peştişorilor, Familia merelor, Familia perelor. Fiecare 
familie se grupeaz  într-un col  al clasei şi stabileşte ce membrii are . Fiecare membru al familiei 
trebuie s  – şi g seasc  un prenume, care s  înceap  cu sunetul cu care începe imaginea de pe 
ecuson şi o meserie/ profesie, tot cu acelaşi sunet. Exemplu: Familia Albin  : „Eu sunt tata, m  
numesc Andrei şi sunt arhitect.”” Eu sunt mama, m  numesc Ana şi sunt actri .” „Eu sunt fiul cel 
mare, m  numesc Aurel şi sunt aviator” . „ Eu sunt fiica cea mic , m  numesc Andreea şi sunt 
artist-plastic „. „ Eu sunt m tuşa, m  numesc Aurelia şi sunt asistent  medical …” ; „Poza de 
familie”.  Dup  ce fiecare familie s-a prezentat trebuie s  se aşeze pentru o poz  de familie cât mai 
hazlie. Un copil sau înv toarea  vor fotografia. 

4. Activit i de improviza ie: „Mimeaz  un proverb.” Activitatea continu  cu copiii grupa i 
tot în „familii”. Fiecare familie va trebui s  mimeze un proverb, iar celelalte vor ghici. Exemplu: „ 
Când pisica nu-i acas , şoarecii joac  pe mas ”, „ Cine fur  azi un ou, mâine fur  un bou” ;  
„Desena i un tablou”. Este o activitate de improviza ie grafic  . Fiecare „ familie” primeşte creioane 
colorate şi aceeaşi  figur  geometric  (de exemplu, un cerc) . Familia va executa un desen colectiv 
în care trebuie s  foloseasc  aceast  form , în tot felul de combina ii. Nu trebuie s  vad  ce 
deseneaz  celelalte familii. Tablourile se vor expune pe un panou. La final , un reprezentant al 
fiec rei familii va trebui s -i fac  reclam  tabloului desenat de familia sa, pentru a-l vinde. 
        Este important s  concretiz m, s  c ut m şi s  promov m în plan educa ional alternativele 
metodologice de predare-înv are-evaluare, deoarece ele promoveaz    „renun area la grani a între 
ştiin e,… toleran a, … interculturalitatea,…promovarea valorilor noi, diversificarea comunic rii ş.a. 
” (Elena Joi a, 2002, p. 28). Acestea pot lua forma abord rilor „noilor educa ii”,  a descentraliz rii 
decizionale şi curriculare, a dezvot rii conduitelor democratice, a comunic rii eficiente pe toate 
planurile, a retehnologiz rii înv mântului. 
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196. INADAPTAREA COLAR  – PROBLEM  A ÎNV MÂNTULUI ROMÂNESC 
- studiu de caz- 

 
Înv. Tanas  Doina, coala Gimnazial  

”Dimitrie Cantemir” Vaslui 
 

Am ales acest caz deoarece sunt convins  c  inadaptarea şcolar  a minorului este o problem  
foarte important  a înv mântului românesc. Prin încercarea de a-l determina s -şi fac  prieteni, s  
socializeze cu colegii de clas , s  participe voluntar la discu iile din grupul şcolar consider c  am 
f cut primii paşi spre integrarea subiectului în colectivul de elevi. Inadaptarea şcolar  este strâns 
legat  şi de rezultatele ob inute la înv tur  sau disciplin . 

SUBIECTUL:  B. D., elev în clasa a IV-a. 
PREZENTAREA CAZULUI  

     Elevul este un inadaptat. Are rezultate foarte slabe la înv tur , prezentând dezinteres 
pentru activitatea şcolar . Nu are probleme comportamentale, fiind foarte liniştit şi emotiv.  

ISTORICUL EVOLU IEI PROBLEMEI 
    Provine dintr-o familie cu mul i membri, de aici, probabil, şi problemele financiare. P rin ii 
nu au un loc de munc  stabil care ar putea asigura venitul sigur. Deşi a r mas repetent un an, 
p rin ii nu au considerat necesar  luarea anumitor m suri pentru îndreptarea situa iei.  

COMPORTAMENTUL 
     Este tot timpul retras, nu are prieteni şi nu socializeaz  cu elevii din clas . Nu absenteaz , 
dar prezen a în activitatea desf şurat  la clas  sau în grupul de elevi este foarte redus . Vorbeşte 
doar dac  este întrebat, iar r spunsurile sunt monosilabice sau prin gesturi, înclinând capul. Nivelul 
cunoştin elor este foarte redus. Nu are capacitatea de a ini ia şi sus ine o discu ie, ceea ce dovedeşte 
faptul c  are un vocabular limitat.  Îi face pl cere s  îndeplineasc  anumite îndatoriri: udarea 
florilor, ştergerea tablei, distribuirea fişelor de lucru etc.  
  DIALOG CU ELEVUL 
    În urma dialogului purtat cu elevul concluzia a fost c , din cauza situa iei familiale, el nu 
poate s -şi preg teasc  temele pentru şcoal , neavând sus inerea  p rin ilor. 

ANALIZA DATELOR ŞI STABILIREA IPOTEZELOR 
     Inadaptarea lui B.D. la şcoal  este atât expresia certitudinii c  el nu este capabil s  
reuşeasc , cât şi expresia adev rului conform c ruia  Între şcoal  şi familie trebuie s  existe o 
colaborare permanent  spre binele unicului beneficiar, elevul. 

CREAREA UNUI PROGRAM DE SCHIMBARE 
Fixarea obiectivelor: 
1. La şcoal  va lua parte la discu iile structurate şi nestructurate cu to i colegii. 
2. Activit ile scrise vor fi efecuate regulat pentru a avansa la un nivel de cunoştin e superior celui 
pe care-l are. 
3. Va fi implicat în activit i creative al turi de colegi, lucrând în echip  sau pe grupe. 

METODE ṢI PROCEDEE 
Conceperea şi punerea în practic  a unor metode coerente de lucru cu el. 
 Se va cere ajutorul psihologului şcolar i a înv torului de sprijin, dat  fiind natura  problemelor 
lui B. D.  
   APLICAREA PROGRAMULUI 

Participarea în clas  
Va fi ajutat în fiecare zi s  g seasc  r spunsul unei întreb ri. Acest fapt are ca scop m rirea 
particip rii lui în clas , micşorându-i teama de a r spunde în fa a colegilor, astfel încât s -i permit   
s  participe sau s  r spund  spontan la discu iile din clas .  

Teme scrise: 
 Se vor da  teme cu nivel redus de cunoştin e, astfel încât s  le poat  efectua singur. 
 Se va face o evaluare oral  a materiei, iar probele de evaluare  vor fi structurate pe nivelul redus 
sau mediu de cunoştin e al elevului. 



EVALUAREA PROGRAMULUI DE SCHIMBARE 
 Obiectivele au fost realizate şi se observ  anumite  progrese în rela iile  cu elevii. 
 Este foarte receptiv la activit ile creative desf şurate împreun  cu ceilal i colegi. Num rul mare de 
activit i scrise pare s  fi m rit pu in câte pu in siguran a b iatului. Exprimarea liber  a 
cunoştin elor, dar şi a propriilor dorin e este, în continuare,  dificil .  

REZOLVAREA PROBLEMEI 
 Comportamentul fa  de B. D. trebuie s   fie pozitiv, iar atitudinea cât mai flexibil . S-a impus şi  
se impune un  program de lucru  suplimentar în afara orelor de curs. Mama continu  s  aib  aceeaşi 
atitudine de indiferen , deşi m rturiseşte c  depune mai mult efort. 

CONCLUZII 
 Vocabularul redus şi exprimarea foarte dificil  se datoreaz  lipsei de comunicare atât cu mama cât 
şi cu tat l. În continuare vor fi  aplicate tehnici experimentale pentru a ameliora situa ia şcolar  a 
copilului, inadaptarea acestuia la grupul şcolar. 
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197. CUM STIMUL M APETITUL COPILULUI PENTRU LECTUR ? 
 

Inst. Înv. Primar Dragomir Camelia, Şcoala Gimnazial  Nr.1 S cele, Jud. Braşov 
  
 Cititul este o abilitate foarte important  pe care trebuie s  o poat  st pâni copiii noştri. De 
departe, cea mai eficient  metod  de a-i încuraja pe copii s  iubeasc  şi s  aprecieze c r ile şi cititul 
este s  le citim de mici. Cu cât începem mai devreme, cu atât şansele de succes sunt mai mari. 
Copiii c rora li se citeşte de mici vor înv a s  fie ei înşişi buni cititori. Cu cât li se citeşte mai mult, 
cu atât sunt mai interesa i s  înve e s  citeasc . Ideal este ca fiecare copil s  ajung  s  deschid  o 
carte de pl cere, singur, f r  s -i cear  cineva din familie sau de la şcoal .Nu este niciodat  prea 
devreme s  se încerce stimularea interesului copilului pentru c r i şi  lectur . Acest lucru necesit  
îns  mult  r bdare şi mult exerci iu.                     
 Succesul la şcoal  şi, mai târziu, în via , începe acas , cu cele 20 de minute de lectur  
zilnic  recomandat  a fi realizat  de p rinte împreun  cu copilul s u. Copiii c rora li se citeşte 
începând de la vârste mici vor înv a s  citeasc  mai uşor şi mai repede decât cei c rora nu li s-a 
citit. A le citi copiilor este cea mai uşoar  şi mai pu in costisitoare metod  prin care p rintele îşi 
poate ajuta copilul s  aib  succes odat  cu intrarea la şcoal . Este unul dintre cele mai importante 
lucruri pe care le putem face ca p rin i.   
 Este important  educa ia primit  de copil de la p rin i pentru ca acesta s  fac  un hobby din 
r sfoirea, apoi din citirea unei c r i. La vârsta de un an, copilul se mul umeşte cu privitul imaginilor 
dintr-o carte de poveşti, pentru  ca apoi s  savureze poveştile citite de p rin i în fiecare sear . În 
stimularea procesului de înv are este recomandat  corelarea imaginilor dintr-o carte cu 
semnifica ia real  a celor care acestea le reprezint . Denumirea obiectelor ilustrate conduce la 
îmbog irea vocabularului copilului. De asemenea, începând cu aceast  vârst , copilul înva  s  se 
concentreze. Dintre preferatele copiilor mici fac parte c r ile cu animale. 
 Pediatrii şi psihologii sus in faptul c  mul i p rin i doresc dobândirea unor abilit i 
intelectuale exagerate, în timp cât mai scurt şi mult prea repede. P rin ii trebuie s  în eleag  c  cea 
mai bun  metod  de înv are este aceea realizat  prin joac . Cititul trebuie privit ca o activitate 
distractiv , relaxant  şi nu ca pe o obliga ie pe care copiii o au fa  de p rin i sau educatori. Exist  
mai multe metode de a face din citit o activitate pl cut . În timp, copilul va înv a adev rata valoare 
a lecturii. R sfoirea unei c r i sau cititul nu trebuie privite ca nişte activit i serioase care se 
desfaşoar  în condi ii de stres - stând pe scaun, cu spatele drept, doar la anumite ore şi cu scopul de 



a îndeplini o anumit  norm  impus  de p rin i.  Cititul poate deveni extrem de distractiv şi atractiv 
atunci când copilul este l sat s  îşi aleag  o anumit  carte, s  citeasc  în condi ii ambientale care îi 
sunt pe plac sau s  combine cititul cu alte activit i precum plimbarea în parc, ascultarea muzicii 
etc. 
 P rin ii noştri povestesc cu nostalgie cum citeau de mici, cum se bucurau de romanele lui 
Jules Verne sau de Poveştile Nemuritoare. Ei şi-au tr it cu adev rat copil ria, iar c r ile au f cut 
parte din copil ria lor împlinit  pentru c  i-au ajutat s  viseze, s  spere şi s  îşi petreac  în mod 
pl cut timpul liber. Chiar dac  în vremurile noastre este destul de greu s  convingi copilul s  aleag  
cartea în locul jocurilor pe calculator, se poate cu pu in tact şi pu in  dib cie. 
 Mul i copii nu vor s  citeasc  pentru c  prefer  s  vad  filmul realizat dup  carte, p rându-
li -se mai atractiv s  mearg  la cinema decât s  stea acas  citind. Pentru a-i convinge s  aleag  
lectura, putem apela la una din urm toarele metode: 

 Explicarea faptului c  majoritatea filmelor de succes sunt ecraniz ri ale unor c r i minunate, 
iar un film de aproximativ o or  nu poate surprinde tot ceea ce este prezentat în carte, cartea fiind 
deci mult mai interesant . 
Dac  nu se las  astfel convins, putem citi împreun  o carte, apoi putem viziona împreun  filmul, 
încercând astfel s  le demonstr m c , de multe ori, cartea este mai interesant  decât filmul, iar 
ac iunea prezentat  în carte este mult mai palpitant . 

 Familiarizarea copilului cu spa iul bibliotecii de la vârste foarte mici (3-4 ani) 
În bibliotecile pentru copii exist  s li special create, denumite ludoteci, în care copiii foarte mici 
descoper  jocuri, c r i cu ilustra ii deosebite ale c ror poveşti sunt citite de bibliotecari pentru cei 
mici. De asemenea, pot fi g site jocuri de perspicacitate şi juc rii, casete audio cu poveşti, casete 
video cu desene animate şi filme documentare, CD-uri cu teatru radiofonic. 
Transformarea rezolv rii temelor pentru acas  într-un joc inteligent şi pl cut prin aplicarea de c tre 
p rin i a  unor metode de lucru prezentate în materiale educative de genul Cum s  înve i s  înve i? 

 Citirea sau povestirea zilnic  a unei poveşti, inând cont şi de dorin a copilului de a reasculta 
o poveste foarte îndr git . Repovestirea realizat  de copil  conduce la  îmbun t irea capacit ii de 
concentrare şi de redare a informa iilor ( stând un num r mare de ore în fa a calculatorului, copilul 
întâmpin  numeroase probleme în redarea unei întâmpl ri reale sau din lecturile sale ). 

 Lectura” în oraş” 
Orice plimbare poate fi un motiv pentru lectur , dar un alt fel de lectur  – cea a semnelor de 
circula ie, a comportamentului, a culorilor, a reac iilor celorlal i. Orice c l torie este, de asemenea, 
un prilej pentru a povesti istoricul locurilor, pentru a dep na amintiri şi a împ rt şi impresii. 

 Lectura, desenul, muzica 
În momentele lecturii, copilul trebuie încurajat s  deseneze şi s  asculte muzic . Tinerii trebuie 
încuraja i s  citeasc  şi s  vizioneze produc iile cinematografice, teatrale şi muzicale ale c ror piese 
li se adreseaz .În timpul acesta, p rintele poate observa talentul copilului s u, fiind atent la 
direc iile pe care copilul le poate urma. inând cont de faptul c  dezvoltarea cognitiv  şi emo ional  
a copiilor este diferit , p rin ii trebuie s  fie aten i la dezvoltarea armonioas , evitând compara iile 
cu al ii copii şi observa iile care îi pot inhiba. 
 Formarea şi cultivarea gustului pentru lectur  reprezint  unul dintre obiectivele 
fundamentale ale orelor de limba şi literatura român . Prin lectur , elevul este condus s  îşi formeze 
capacitatea de a surprinde, de a descoperi con inuturi şi forme ale realit ii, exprimate într-o 
multitudine de modalit i de expresie, de a le asocia unele cu altele, ceea ce le permite s  îşi extind  
astfel aria cunoaşterii. Lectura contribuie într-o m sur  însemnat  la îmbog irea cunoştin elor, la 
formarea unui vocabular activ, bogat şi colorat, la dezvoltarea gustului estetic.Varietatea de texte 
literare reprezint  un suport material ce poate asigura dezvoltarea vocabularului şi a limbajului 
literar, a creativit ii, precum şi dezvoltarea capacit ii intelectuale, imaginative şi motiva ionale. 
Lecturile literare, prin accesibilitatea lor, îi apropie de realitate, le ofer  o diversitate de informa ii şi 
experien e umane, modele morale, emo ii şi sentimente. Mul i copii asociaz  cititul cu şcoala şi cu 
temele pentru acas . Noi trebuie s  le ar t m c  o carte poate fi o aventur  palpitant , o adev rat  



pl cere şi c  imagina ia îi va purta pe t râmuri necunoscute, unde vor întâlni personaje noi şi situa ii 
spectaculoase. 
Importan a lecturii zilnice a copiilor: 

 contribuie la crearea unei rela ii strânse între copii şi adul i; 
 ajut  la dezvoltarea capacit ii de exprimare, a memoriei şi a creativit ii; 
 îi expune pe copii la cuvinte noi şi îi înva  structura gramatical  corect  a limbii;  
  îi ajut  s  înve e s  gândeasc  şi îmbun t eşte capacitatea de concentrare;  
 îi ajut  s  înve e mai uşor şi s  aib  succes la şcoal ; 
  îi înva  valori morale; 
 previne excesul de televizor sau calculator; 
  ajut  la crearea dorin ei de cunoaştere şi de a înv a pentru tot restul vie ii. 

Inspirate din universul copil riei sau adresându-se direct cititorului, textele recomandate pentru 
lectur  trebuie s  se constituie în adev rate bijuterii, modele de vorbire frumoas , în care lumea 
evocat  este plin  de sunet, culoare şi parfum. Depozit al inteligen ei omeneşti, cartea r mâne 
prietenul fidel al omului, putând-o reg si oricând la fel de credincioas , r bd toare şi discret ... 
 
Bibliografie:   1. http://www.bebee.ro 

2. http://www.didactic.ro  
3. http://www.romedic.ro  
4. http://www.mamadeprofesie.ro 

 
 

198. CALITATEA SERVICIILOR PROFESORULUI 
- Profesorul de calitate- 

  
Prof. Voicu Ana, coala Gimnazial  R zvad 

Structura Gr dini a cu Program Normal Nr. 1 R zvad 
Prof. Dumitru Georgeta, coala Gimnazial  ,,Mircea Sântimbreanu”, Bucure ti 

  
Misiunea nobil  a profesorului de a-i înv a pe al ii presupune o rezultant  a însum rii atât a 

unei voca ii pedagogice, cât i activitatea specific  de des vâr ire profesional  permanent , acestea 
alc tuind suma aptitudinilor de natur  didactic , reg site ulterior în modul cum profesorul se 
adapteaz  la particularit ile de înv are specifice fiec rui elev. Foarte important  pentru un 
profesor este atât formarea sa ini ial , pân  în momentul accederii sale spre o func ie didactic  de 
predare, dar i perfec ionarea sa continu , cu scop de autoreglare i ridicare a calit ii serviciilor 
sale.  

Formarea ini ial , a a cum rezult  din prevederile legisla iei în domeniu, la momentul actual 
cuprinde: preg tirea teoretic  în universit i, în cadrul programelor acreditate, urmate de un master 
didactic i de un stagiu practic în cadrul unei coli. Prin formarea continu  se realizeaz  pârghiile 
dezvolt rii în cadrul specialit ii profesorilor. În aceast  etap  are loc actualizarea permanent  a 
cuno tin elor, dar i asimilarea de noi competen e, mai ales atunci când se impune implementarea 
unor noi strategii i mijloace de înv are.  

În sistemul românesc de înv mânt, formarea continu  a profesorilor se realizeaz  prin 
ob inerea gradelor didactice succesive (definitivat, gradul al II-lea i gradul I), prin ob inerea de 
titluri tiin ifice (doctor sau profesor emerit) i alte programe de perfec ionare organizate la nivelul 
structurilor centrale din înv mânt, ale universit ilor sau a altor organiza ii acreditate pentru 
perfec ionarea cadrelor didactice.  

Putem emite acum, dup  prezentarea cadrului în care se desf oar  formarea profesorilor, 
prima caracteristic  a profesorului de calitate. Cu cât un profesor are o formare ini ial , remarcabil , 
continuat  pe tot parcursul activit ii sale de o activitate de perfec ionare bogat , cu atât el se 
apropie de statutul de profesor de calitate.  

http://www.bebee.ro/


Sistemul de educa ie al zilelor noastre are la baz  paradigma realiz rii actului educa ional 
centrat pe elev. Aceast  paradigm  rezult  din implementarea strategiilor didactice moderne, care 
pun pe primul loc formarea elevului i nu informarea lui. ”Omul este educat prioritar pentru a ti s  
fac , nu i pentru a ti pentru ce face, cum ar putea s  fac  i astfel ce ac iune este mai important ”  
(C. Cuco , p.26) Se pune accent pe dezvoltarea capacit ilor i competen elor elevului în baza 
bagajului de cuno tin e pe care îl de ine. Aceste noi concepte au adus în prim-plan elemente de 
ordin calitativ: competen e, valori, atitudini.   

Actul educa ional centrat pe elev de fapt identific  diferen ele dintre indivizi i modalit ile 
prin care ace tia înva , ajutându-i s  î i stabileasc  un sistem de valori pe baze obiective. Ast zi, în 
practica pedagogic  realiz m aceast  metod  prin promovarea mijloacelor interactive de înv are i 
cultivarea aptitudinilor creative ale elevilor.  

A doua caracteristic  specific  a profesorului de calitate, rezultat  în urma analizei aplic rii 
actului educa ional centrat pe elev, const  în stabilirea strategiei de înv are în a a fel încât s  fie 
acceptat deopotriv  atât individualismul cât i colectivismul, aplicând strategii specifice înv rii 
centrate pe elev: înv area mediat , înv area activ , înv area colaborativ  i înv area 
experien ial .  

Evolu ia societ ii române ti din ultimii ani reprezint  o mare provocare pentru sistemul de 
educa ie na ional, întrucât i se cere producerea de speciali ti din domenii nou ap rute în ara noastr  
(management, tehnologia informa iei, comunica ii etc.) i în permanen  coala româneasc  
încearc  s  se adapteze nevoilor societ ii.  

Pentru a se face cât mai util în aceast  ecua ie, profesorul va folosi cooperarea, cu elevii, cu 
familia i comunitatea. În acest fel va cunoa te nevoile elevilor pe care le va pune de comun acord 
cu cele ale familiei i ale comunit ii, avându-l pe profesor în pozi ia de interfa  de comunicare. 
Aceste interrela ion ri nu rezolv  numai problema satisfacerii nevoii de resurs  uman  calificat  a 
societ ii. În acest fel se realizeaz  i schimbul de informa ii, având ca efect benefic includerea unui 
num r mai mare de oameni la luarea deciziilor.  

Se define te astfel cea de-a treia caracteristic  a profesorului de calitate prin abilit ile sale 
comunica ionale care reies din r spunsul societ ii i al fiec rui individ în parte, un element social 
dinamic participant activ la via a social  a comunit ii.  

Evaluarea în educa ie reprezint  un act cu func ii multiple. În principal, evaluarea este o 
m sur  a st rii de instruire a elevului la un moment dat. Prin evaluarea actului educa ional putem 
identifica i un mecanism de autocontrol, fiind foarte eficient atunci când este obiectiv  i este 
asumat  de to i factorii implica i în educa ie. Evaluarea poate fi asimilat  cu expresia feedback-ului 
tuturor investi iilor în procesul de instruire, prin toate aspectele sale: cognitive, afective i 
psihomotorii. ”Evaluarea constituie o ocazie de validare a juste ei secven elor educative, a 
componentelor procesului didactic i un mijloc de delimitare, fixare i interven ie asupra 
con inuturilor i obiectivelor educa ionale” (C. Cuco , p.420)  

Un profesor de calitate reu e te s  orienteze evaluarea elevilor spre stimularea dezvolt rii 
personalit ii acestora i spre dirijarea acestora în cunoa terea cu prec dere a secven elor cu caracter 
practic.  

În jurul nostru circul  foarte mul i termeni moderni, dintre care cel de management. Acesta a 
p truns aproape obsesiv în limbajul nostru curent, dându-i folosin  în mai toate domeniile la care 
facem referin  la un moment dat (managementul clasei, managementul conflictelor, managementul 
riscurilor), iar lista poate continua cu zeci de domenii. Managementul de fapt, este titlul unei 
activit i complexe care porne te de la etapa de concepere/proiectare, continu  cu organizarea –
coordonarea - administrarea, terminându-se cu etapa de evaluare. Tot demersul având ca scop 
atingerea  obiectivelor specifice unei activit i.  

Exist  foarte multe taxonomii ale func iilor de management pe care le poate de ine un 
profesor. F r  a face referin  special  la acestea, vom afirma c  un profesor are incluse în 
permanen  în sarcina sa atribu ii manageriale. La nivelul de baz  al carierei sale, el manageriaz  
lec iile i clasa de elevi. Pe parcursul carierei sale, ajungând la nivelul intermediar, când va conduce 



comisii, catedre, departamente, iar la nivel managerial de vârf i se va încredin a conducerea unei 
coli/institu ii.  

Concluzionând, profesorul de calitate este un bun manager. Despre managerul de calitate 
exist  ample teorii i studii, dar cea mai relevant  idee este aceea, în care se consider  c  managerul 
de succes preg te te viitorii manageri, oferindu-le oportunit i optime i dându-le ansa de a preg ti 
la rândul lor pe alii. Deci, rezult  c  un profesor î i merit  titlul de profesor de calitate, nu numai 
dup  ce va atinge nivelul de vârf managerial, ci i dac  va contribui la formarea altor profesori care 
îl pot dep i calitativ.  
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200. ÎNTÂLNIREA DE DIMINEA   I ROLUL S U INTEGRATIV ÎN ACTIVITATEA 
DIDACTIC  

 
Prof. înv. primar : Dinu Ramona Elena 

coala Gimnazial , Comuna Scor eni 
 

 „ A fi bun este un lucru nobil, a înv a pe al ii s  fie buni este i mai nobil!” spunea Mark 
Twain. Astfel, ca dasc li trebuie s  accept m ideea c  noi educ m atât inima, cât i mintea fiec rui 
copil aflat în grija noastr . Scopul nostru este de a dezvolta deprinderile min ii i inimii tuturor celor 
care lucreaz  împreun  într-o comunitate colar . Aceast  nou  experien  educa ional  înt re te 
afirma ia de mai sus prin faptul c  încurajeaz  toleran a, empatia, rezolvarea prin comunicare a 
problemelor, urm re te dezvoltarea, consolidarea i înt rirea culturii democratice la elevi, 
contribuie la îmbun t irea abilitatilor de cunoa tere, de comunicare, ascultare, cooperare. 
 Deoarece fiecare lucru are un început, o zi în care pornim la drum cu inten ia de a schimba 
ceva în bine este tocmai ceea ce se nume te „întâlnirea de diminea ”. Este una dintre metodele 
centrate pe elev, este o metod  educa ional  care î i propune s  creeze o comunitate, s  încurajeze 
ascultarea, împ rt irea sentimentelor, s -i înve e pe copii, prin ritualuri i tipare zilnice, deprinderi 
necesare pentru a deveni membrii unui grup. Scopul principal al întâlnirii de diminea  îl reprezint  
cooperarea în procesul de înva are colectiv  i nu competit ia sau victoria individual .  

Întâlnirea de diminea  are o structur  special  i se desf oar  la începutul primei ore de 
curs. Comportamentul etic se formeaz  i se dezvolt  în cadrul acestei întâlniri. Totodat  se creeaz  
o atmosfer  vioaie, entuziast , prietenoas  pentru toat  ziua, se stabilesc ritualuri i rutine, care dau 
ocazia particip rii individuale i de grup, se recunoa te importan a contribu iei fiec ruia, se 
exerseaz  deprinderi importante cum ar fi cele de a asculta, a vorbi, a sintetiza informa ii, a rezolva 
probleme, a urma indica ii, a lua decizii.  



 Aceast  ‘’întâlnire’’ vine s  închege colectivul în întregul s u, elevi i cadre didactice. chiar 
i p rin i, este menit  s  « deschid  » sufletele copiilor, s -i apropie i s  con tientizeze ideea de 

’’comunitate’’. Crearea unei atmosfere destinse la începutul zilei asigur  o participare mai activ  la 
or , le stimuleaz  curiozitatea, îi încurajeaz  s - i exprime propriile gânduri, s  ia atitudine, s - i 
ajute aproapele i, de ce nu, s  fie mai toleran i, s  înve e, s  asculte i s - i respecte partenerul de 
activitate.  

Ca prim  component  a întâlnirii de diminea , salutul, reprezint  întâmpinarea copiilor 
prezen i. Ei se pot a eza împreun  cu înv torul pe covor, pe perni e, în form  de cerc. Înv torul 
trebuie s  reactualizeze permanent lista de saluturi, alc tuind un repertoriu al acestora. Modalit ile 
de a saluta sunt diferite : « Bun  diminea a ! », « Bun  diminea a, m  bucur c  e ti vesel azi ! ». 
Acestea se numesc saluturi simple. Formulele de adresare trebuie s  fie  atr g toare, mobilizatoare, 
distractive, ce îi determin  pe elevi s  deslu easc  con inutul mesajului zilei - aceasta reprezentând 
o practic  important  a clasei centrate pe elevi. Copiii se simt mai importan i se mobilizeaz  în a 
descifra con inutul mesajului, s  descopere sarcinile de la centre i responsabilit ile specifice 
grupului, le face pl cere, se adreseaz  celorlal i cu respect,  cap t  curaj i încredere chiar i cei mai 
timizi.  

Varietatea formelor de salut, con inutul mesajului zilei (în versuri sau în proz ), problemele 
de matematic  inteligente, cuvintele cheie eviden iate în mesaj cu culori distincte, graficele ce 
completeaz  mesajul, men in interesul elevilor, îi antreneaz  în rezolvarea sarcinilor i transform  
întâlnirea de diminea  într-o component  interactiv  i participativ  a activit ii, la începutul 
fiec rei zile.  

O alt  component  a întâlnirii de diminea  este ‘’Calendarul zilei’’, este momentul în care 
elevii fac referiri la : dat , ziua s pt mânii, luna curent , anul curent, starea vremii, aspecte ale 
anotimpului în care ne afl m, îmbr c mintea adecvat  vremii de afar . Este un moment în care 
elevii comunic  atât verbal, cât i cu ajutorul imaginilor.  

Prezen a este un alt moment important al întâlnirii de diminea . Ea îi ajut  pe elevi s  se 
cunoasc  mai bine, s  exerseze num ratul i s  se familiarizeze treptat cu literele i semnifica ia lor, 
cu cititul.  

Noutatea zilei este un alt moment al întâlnirii de diminea . Scopul principal al acesteia este 
de a furniza noi informa ii. Noutatea zilei poate fi prezentat  prin mesaje scurte i directe, care s  
trezeasc  interesul i s  faciliteze accesul tuturor la aceea i informa ie, plasând responsabilitatea de 
a fi informat la nivelul copilului.  

Întâlnirea de diminea  are o multitudine de beneficii : faciliteaz  comunicarea i cooperarea 
de grup a copiilor, încurajeaz  atitudinile i comportamentele democratice, dezvolt  respectul i 
grija fa  de ceilal i, educ  toleran a i acceptarea, se implementeaz  u or pentru c  elevii ’’î i dau 
întâlnire’’ la începutul zilei pentru : a se saluta, a asculta cu aten ie, a comenta i a pune întreb ri, a 
colabora în cadrul activit ii, a descifra con inutul « mesajului zilei », a descoperi sarcinile de la 
centrele de activitate, a discuta despre nout ile zilei. 

A avea grij  de ceilal i, a fi suficient de încrez tor pentru a împ rt i idei i experien e 
importante, a fi disponibil pentru ceilal i sunt calit i ce contureaz  esen ialul întâlnirii de 
diminea . Aceste momente au o mare importan  în cadrul activit ilor realizate cu copiii, deoarece 
principala lor calitate este aceea de a destinde atmosfera în timp ce canalizeaz  i concentreaz  
aten ia asupra activit ilor ce urmeaz  a fi desf urate în ziua respectiv . De aceea, unele dintre 
jocuri sau exerci ii, solicit  exersarea memoriei, a limbajului, a motricit ii înc  de la începutul zilei.  

Întâlnirea de diminea  înlesne te crearea unei atmosfere pozitive pe tot parcursul zilei, o 
motiva ie propice înv rii cogntive; este ocazia prin care elevii înva  i pun în practic  o mul ime 
de aptitudini, prin îmbinarea competen elor cognitive, sociale, emo ionale i intelectuale ale 
membrilor clasei; este repetarea, deci înv area, experien ei pozitive a bun t ii, a în elegerii i a 
empatiei, a bucuriei de a veni i de a fi la coal . 
 Aceast  activitate important , ce se desf oar  la începutul fiec rei zile, întâlnirea de 
diminea , contureaz  personalitatea copilului prin urm toarele calit i : grija pentru ceilal i, 
încrederea în for ele proprii, disponibilitate pentru ceilal i.  
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201. JOCUL DIDACTIC – METOD  INTERACTIV  DE FORMARE A 
COMPETEN ELOR DE COMUNICARE LA ELEVI 

 
Profesor înv mânt primar Iorucu Constan a 

Colegiul Na ional Mihai Eminescu, Structur  coala Gimnazial  nr. 2 Constan a  
 

Şcoala are o singur  finalitate - preg tirea elevului pentru activitatea ulterioar , dezvoltarea 
competen elor acestuia. Astfel, elevul studiind de-a lungul anilor, trebuie s  ajung  o persoan  
capabil  de a se orienta în via  prin comunicarea eficient  în diferite situa ii, o personalitate cu un 
ansamblu de cunoştin e, atitudini şi competen e de comunicare formate pe parcursul şcolarit ii.  

Atât latura instructiv , cât şi cea formativ  a procesului de înv mânt pot fi realizate, mai 
temeinic şi mai pl cut, prin jocul didactic. Alegerea jocului didactic este la îndemâna fiec ruia 
dintre noi. 
           În  vederea  însuşirii  no iunilor  privitoare  la  componentele  comunic rii  vom reda  câteva  
tipuri de exerci ii care  contribuie  la  formarea  deprinderilor de a formula corect o întrebare i de a 
da r spunsuri adecvate situa iei de comunicare.  

Dialogul  oral  se  desf oar   în diverse  situa ii  cotidiene. 
Împar i i-v   în  grupe.  Imagina i-v  c   v   afla i  într-un  magazin. Formula i diverse  

solicit ri,  recurgând  la  formule ca: 
 Fi i  amabil,  arata i-mi. . .  
 Spune i-mi,  v  rog. .  . 
 Pute i  s -mi  ar ta i . . .  
 V  rog,  unde  aş  putea  g si . . . 
 V   rog  s   m   ajuta i . . . 
 V   rog,  am  nevoie  de . . .  
 M-ar  interesa . . . 
 Aş  vrea  s   ştiu . . . 

          Reformula i  cererea  în  func ie  de  persoana  c reia  i-o  adresa i: 
 un  prieten;   
 un  coleg 
 un  membru  al  familiei; 
 un  adult  necunoscut. 

            Continu  dialogul celor  dou   personaje.  Roag  o  fetit   s   interpreteze  rolul  b trânei.  
Folosi i  în  conversa ia  voastr   pronumele  personal  de  polite e  i  cel  pu in  zece  verbe. 
            Clasa  va  urm ri  corectitudinea  exprim rii  i  respectarea  cerin ei. 
 

Jocurile care contribuie la dezvoltarea auzului fonematic 
 

Ca s  poat  vorbi corect, un copil trebuie s  perceap  sunetul, s -l articuleze şi apoi s -l 
pronun e cu claritate, cu exactitate, cu expresivitate i siguran . 



Pentru consolidarea deprinderii de a pronun a corect sunetele i grupurile de sunete mai 
dificile, cuprinse în structura cuvintelor, pentru exersarea auzului fonematic, am organizat diferite 
jocuri imitative. Elevii recunosc diferite animale dup  sunetele ce le emit, le vor imita, ajungând 
prin repetari, la pronunarea corect  a sunetelor componente ale onomatopeelor. Iat  un exemplu de 
joc în care pronun area onomatopeelor este asociat  cu mi c ri adecvate. 

Pentru sunetul "c" pot fi folosite onomatopeele: 
- oac.oac.oac.(imitându-se paralel s ritura broaştei); 
- poc.poc.poc.(mimându-se lovirea cu ciocanul); 
- cucurigu.cucurigu.cucurigu. 
- cotcodac.cotcodac.cotcodac.(imitându-se b taia din aripi). 

Jocul "Ce fac i cum fac?" are drept scop formarea deprinderii de rostire corect  a unor 
consoane:  

o Pisica (toarce: sfâr, sfâr, sfâr) 
o Câinele (latr : ham, ham, ham) 
o Ursul (mormaie: mor, mor, mor) 
o Porcul (groh ie: groh, groh, groh) 
o Oaia (beh ie: bee, bee, bee) 
o Vaca (mugeşte: muu, muu, muu) 
o Şoricelul (chi c ie: chi , chi , chi ) 
o Cioara (cronc ne: cra, cra, cra) 
o Vântul (bate: vâjj, vâjj, vâjj) 
o Ploaia (cade:pic, pic, pic) 

În vederea corect rii unor tulbur ri de vorbire, cu eficien  sporit  sunt recomandabile 
diverse exerci ii - poezii, a c ror recitare se face în soapt . 

a)Baba, baba, oarba, 
             Unde-i este roaba, 
             Roaba ici colea, 
             Ia-te dup  ea. 
          b)Luna, lacul lumineaz , 
             Lebada pe el plute te, 
             Lunecând pe luciul apei, 
             Capu-n pene-şi odihne te. 
 

Jocuri folosite pentru îmbog irea i activizarea vocabularului. 
 

Îmbog irea vocabularului copiilor este una din sarcinile prioritare pe linia cultiv rii 
exprim rii, sarcin  care se realizeaz  în cadrul tuturor disciplinelor din şcoal . 

Jocurile didactice pot fi folosite cu succes pentru îmbog irea şi activizarea vocabularului, 
dând copiilor posibilitatea s -şi manifeste creativitatea. În acest scop, antrenante şi cu rezultate 
deosebite, sunt:  

Cuvinte-perechi. Scopul: g sirea de c tre elevi a cuvântului-pereche (loc de munc -
profesiune). Jocul se poate desf şura individual / în perechi / pe grupe. Copiii primesc fişe pe care 
au scrise 2-3 perechi de cuvinte (redac ie – redactor, avion – pilot), în continuare 2-3 cuvinte 
cerându-se perechea (maşin  – …, … – strungar etc.), apoi se las  libertate copiilor de a descoperi 
singuri astfel de perechi. Un astfel de joc poate fi utilizat cu succes începând din perioada 
postabecedar  (la limba român ) şi pân  în clasa a IV-a, dar şi la alte obiecte de înv mânt: 
- Cunoaşterea mediului / Ştiin e:  mediu de via  – vie uitoare; plante / animale – forma de relief; 

organele de sim  – sim urile etc. 
- Matematic : opera ie aritmetic  – termeni / factori / rezultat; pentru a fixa multiplii – submultiplii 

unit ilor de m sur  mai mici / mari de 10, 100,1000 de ori (decilitrul – decalitrul; centimetrul – 
hectometrul etc.), diferite obiecte / substan e – unitatea folosit  pentru m surare sau chiar 
instrumentul de m sur  (lungimea stofei – metrul; apa – litrul / cana, paharul, sticla, canistra etc.). 



- Educa ie civic : drepturile – îndatoririle copiilor; calit i – defecte (tr s turi pozitive – negative);  
Respect  litera ini ial . Scopul – alc tuirea propozi iilor respectând ini iala dat . 

Exemplu: Andrei aduce Anei alune. 
     Zaharia zugr veşte zidul. 

Cuvinte dintr-un cuvânt. Scopul: formarea prin anagramare a cât mai multor cuvinte din 
literele cuvântului dat. 
Exemplu: conduc toare – tare, car, rac, cuc, coc, dac, toc, nar , ran , conduce etc. 

Ordoneaza cuvintele! Scopul: alc tuirea propozi iilor. 
Cuvinte alintate. Scopul: g sirea diminutivelor. 
Jocul rimelor. Scopul: activizarea şi nuan area vocabularului, creativitate. 
Cuvinte magice. Scopul: g sirea de sinonime, antonime, cuvinte polisemantice. În explicarea 

unor cuvinte întâlnite se pot folosi jocuri care s  solicite sinonimele (Cum mai pot spune sau 
Numeşte altfel), antonimele (Dac  nu e aşa, cum e); pentru precizarea diferen elor de sens se pot 
alc tui propozi ii cu cuvintele g site. Pentru cuvintele polisemantice se poate folosi cu succes jocul 
Spune ce mai înseamn . Acest joc se poate folosi chiar din semestrul I al clasei I, când se pred  
litera l şi cuvântul luna. Li se pot da în prima or  copiilor exemplele: lun  – interval de timp (Mai 
este o lun  pân  la vacan .), lun  – corp ceresc (La noapte va fi lun  plin .), lun  – diviziune a 
anului (Luna mai este luna florilor.), sensul figurat (curat lun ). În lec iile urm toare li se pot cere 
copiilor exemple pentru toc, bob, lac. Aceste jocuri sunt foarte gustate de copii şi se pot desf şura 
pe durata a 1-2 minute, chiar şi în clasa a IV-a. 
               Îmbogatirea vocabularului se realizeaz  pe calea explic rii cuvintelor necunoscute, prin 
prezentarea obiectului sau imaginii obiectului, prin sinonime, omonime, antonime. 
              "Jocul sinonimelor" . Prezint pe rând imagini cu diferite animale care, datorit  ac iunilor, 
ar trebui alungate : vulpea la cote , iepura ul rozând varza în gradin , lupul la stân . La întrebarea 
"Ce trebuie s  facem ?" un copil spune ce trebuie s  fac  i de ce. Presupunând c  primul copil va 
folosi verbul "a alunga", voi cere s  spun  acest lucru i cu ajutorul altor verbe cu acelaşi în eles (a 
goni, a îndeparta, a izgoni). 
 

Jocuri care contribuie la formarea si dezvoltarea flexibilit ii i fluidit ii vorbirii. 
 

Unele jocuri ofer  prilejul ca elevii s  opereze cu situa ii gramaticale cu mult înainte de a 
studia gramatica. 

Prin jocurile didactice "Baba-oarba","Ce-mi dai ?", "Cei mici", " A cui este? " elevii îşi pot 
consolida deprinderea de a folosi corect substantivele în cazurile nominativ, genitiv, dativ, acuzativ. 

"A cui este?" are drept sarcin  didactic , recunoasterea i denumirea corect  a obiectului de 
îmbr c minte, indicarea categoriei de persoane care-l poart , formularea corect  a r spunsului în 
propozi ii. 

 Eu spun una, tu spui multe şi Eu spun multe, tu spui una – pentru familiarizarea cu 
num rul singular şi plural; 

Jocul silabelor – pentru ob inerea unor nume de fiin e, lucruri, ac iuni etc. 
A / al cui este? – pentru folosirea corect  a genitivului în cazul substantivelor de genul 

feminin şi masculin; 
Spune ce este, cum este, ce face? – pentru predicatul verbal şi nominal; 
Corecteaz  enun ul! – pentru realizarea acordului în propozi ie 
Transform  cuvântul! – pentru ob inerea substantivelor şi adjectivelor din verbe; 
Ce fel de? – pentru g sirea adjectivelor potrivite substantivelor date 
Ce trebuie înl turat? – înl turarea unui cuvânt nepotrivit dintr-un şir de: adjective, 

substantive, pronume, verbe; 
Lan ul cuvintelor (substantivelor, verbelor, adjectivelor) – pornind de la ultima liter  a unui 

cuvânt se formeaz  lan uri dup  cerin a formulat ; 
Lan ul subiectelor – se porneşte de la o propozi ie ce se termin  cu un substantiv; acesta va 

deveni primul cuvânt şi subiectul celei de-a doua şi aşa mai departe; 



Cele mai potrivite expresii – pe teme date: vara, toamna, iarna, livada, caişii etc.; 
Unde sunt greşelile?– acest joc le solicit  aten ia, perspicacitatea, dar le şi actualizeaz  unele 

cunoştin e referitoare la: 
- acordul adjectivului cu substantivul; 
- acordul subiectului cu predicatul; 
- scrierea diftongilor; 
- scrierea cuvintelor cu consoan  / vocal  dubl ; 
- scrierea substantivelor proprii. 

Jocuri care contribuie la formarea limbajului conceptual. 
 

În orele de dezvoltare a vorbirii se urm reşte i formarea unui limbaj conceptual.               
Jocul silabelor – pentru ob inerea unor nume de fiin e, lucruri, ac iuni etc. 
A / al cui este? – pentru folosirea corect  a genitivului în cazul substantivelor de genul 

feminin şi masculin; 
Spune ce este, cum este, ce face? – pentru predicatul verbal şi nominal; 
Corecteaz  enun ul! – pentru realizarea acordului în propozi ie 
Transform  cuvântul! – pentru ob inerea substantivelor şi adjectivelor din verbe; 
Ce fel de? – pentru g sirea adjectivelor potrivite substantivelor date 
 Prin jocul "Ce nu se potriveşte ?" am verificat capacitatea elevilor de a separa dintre no iuni 

pe cea  care nu se integreaz  în grupa respectiv . Jocul se desf oar  individual. Pe cartona e sunt 
scrise serii de cuvinte, iar elevii trebuie s  taie ce nu se potriveşte. 

 Exemple: 
- caise, cireşe, prune, morcov, mere; 
- pisic , fluture, cal, ploaie, peşte; 
- roşii, ardei, salat , cu it, vinete; 
- ploaie, zapad , lamp , polei, rou . 

Jocuri care contribuie la stimularea capacit ilor creatoare. 
 
           Psihologul P. Oberon afirm  c  ori de câte ori un copil pus în fa a unei probleme, 
restructureaz  datele problemei sau imagineaz  procedeul ce conduce la o solu ie, el înfaptuieşte o 
inova ie. 
           În jocul "Povesti i ceva despre: abecedar, creion etc" se urm re te spontaneitatea 
construc iilor verbale, a fanteziei, a reprezent rilor despre lucrurile puse în discu ie. Se creeaz  o 
atmosfer  pl cut , o atmosfer  care favorizeaz  comunicarea, consultarea care încurajeaz  pe cei cu 
o gândire mai lent  şi d  aripi celor dota i.             
           Inventivitatea înv torului asigur  m sura preg tirii psihologice a copiilor pentru o înv are 
creativ , pentru o real  dezvoltare a spontaneit ii i creativit ii actului înv rii şi form rii 
aptitudinilor necesare crea iei . 
          Pot fi folosite jocurile: 

 Jocul rimelor – în care se pot folosi cuvinte cu cuvinte cu diftongi, triftongi 
Completeaz  cuvântul! – pentru grupurile de litere, pentru literele x, î, â, pentru diftongi, 

triftongi. 
Jocul silabelor – pentru ob inerea unor nume de fiin e, lucruri, ac iuni etc. 
Ce fel de? – pentru g sirea adjectivelor potrivite substantivelor date 
Lan ul cuvintelor (substantivelor, verbelor, adjectivelor) – pornind de la ultima liter  a unui 

cuvânt se formeaz  lan uri dup  cerin a formulat ; 
Lan ul subiectelor – se porneşte de la o propozi ie ce se termin  cu un substantiv; acesta va 

deveni primul cuvânt şi subiectul celei de-a doua şi aşa mai departe 
 

Putem, în func ie de colectivul pe care îl avem, s  cre m noi jocuri care s -i atrag  şi pe care 
s  le folosim şi la alte obiecte. 



inând cont de faptul c  un program de 45-50 minute este prea sever pentru şcolarii mici, se 
impun jocurile didactice ca momente de relaxare care pot valorifica toate cunoştin ele elevilor, atât 
în verificare, cât şi în predare, îi pot antrena i pe cei mai timizi, pot conduce la formarea unor 
deprinderi trainice şi, implicit, la un progres şcolar real. 

Şi pentru c  în conştiin a noastr  jocul este opus seriozit ii, adres m acelora care cred mai 
pu in în valoarea jocului, invita ia de a reflecta asupra urm toarelor cuvinte ale c rturarului Johan 
Huizinga: 

„Jocul este ceva specific. No iunea de joc ca atare este de un ordin superior celei de 
seriozitate. Pentru c  seriozitatea încearc  se exclud  jocul, dar jocul poate, foarte bine, s  includ  
în el seriozitatea.” 
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202. UTILIZAREA METODELOR ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN PREDAREA 
NUMERELOR RA IONALE 

Popa M d lina– coala Gimnazial ,Sat Dîrvari  
 
În procesul de înv mânt, înv torul şi elevii ac ioneaz  prin intermediul unor metode de 

predare şi respectiv de înv are. Alegerea metodelor de predare nu se face la întâmplare, ci în 
func ie de o serie de factori obiectivi cum sunt: logica intern  a ştiin ei, legile pedagogiei, ale 
fenomenului înv rii, cât şi de factorii subiectivi: personalitatea înv torului, psihologia elevului 
sau psihologia clasei privit  ca grup de lucru. În viziunea modern , metodele de predare trebuie 
concepute în aşa fel încât s -l introduc  pe elev cât mai mult în climatul activit ii de înv are pe 
baz  de descoperire ştiin ific .  

Prin urmare, a instrui şi educa pe copil în şcoal  nu presupune s -i d m adev rul nostru, ci 
s -i dezvolt m propria gândire, dezvoltându-i imagina ia pân  la gândirea noastr . “Sarcina 
perfec ion rii metodelor nu poate fi l sat  doar pe seama cercet torilor ştiin ifici propriu-zişi;fiecare 
înv tor poate s  fac  din clasa de elevi, cu care lucreaz  un adev rat laborator de încercare şi 
descoperire a eficien ei diferitelor sale metode şi procedee de predare.”  

Didactica modern  acord  un loc prioritar complexului de metode, tehnici si procedee 
didactice. Deşi înv torul proiecteaz  complexul de metode în strâns  corela ie cu celelalte 
componente structurale, metodele dispun de o oarecare autonomie, în sensul c  utilizarea unei 
metode permite acestuia s  realizeze un spectru mai larg de obiective, s  articuleze mai multe 
unit i de con inut. Din acest punct de vedere, metoda didactic  are statutul unui instrument 
opera ional al ac iunii care orienteaz  comportamentul elevilor spre ceea ce trebuie f cut şi cum 
trebuie f cut. Fiecare situa ie de înv are accept  una sau mai multe variante metodice. Op iunea 
pentru o variant  sau alta este condi ionat  de nenum ra i factori. Aceasta nu înseamn  c  
înv torul poate utiliza o singur  metod  pentru realizarea oric rui obiectiv.  

Metodele active sunt metodele operatorii, cele care conduc la suscitarea si realizarea efectiv  
a opera iilor de gândire, cele care prin excelen  devin adecvate şi favorabile dezvolt rii unui 
constructivism operatoriu. Esen ialul rezid  într-o pedagogie a efortului autentic şi multilateral care 
izvor şte din interiorul conştiin ei şi al gândirii proprii a elevului. Aceasta constituie adev rata 
metodologie participativ  în m sur  s  favorizeze, concomitent, atât elaborarea noilor cunoştin e 



prin eforturi proprii, cât şi construc ia opera iilor mintale corespunz toare, pe care vrem s  le 
form m, în loc ca toate acestea s  fie primite de-a gata, preg tite de dinainte de înv ator, 
demonstrate sau luate din manuale, cu un minimum de efort de memorizare, de reproducere a 
exemplelor şi metodelor propuse.  

Sunt considerate active acele metode care nu încorseteaz  elevul într-o re ea de expresii fixe 
sau de reguli rigide, ci care rezerv  o pondere crescând  elevului în interac iunea lui cu obiectele 
înva rii, care determin  un maximum de activism al structurilor opera ional-mintale în raport cu 
sarcinile de înv are în care este angajat acesta. ,,Activ” este elevul care gândeşte, care depune un 
efort de reflec ie personal , interioar  si abstract , care întreprinde o ac iune mintal  de c utare, de 
cercetare şi redescoperire a adev rurilor, de elaborare a noilor cunoştin e şi nu cel care se men ine la 
nivelul ac iunii concret-senzoriale, intuitiviste i nici cel care face apel la facultatea de receptare şi 
de reproducere apoi a cunoştin elor. Având în vedere c  nici metodele clasice nu sunt lipsite de 
virtu i, pentru activizarea elevilor pot fi îmbinate în mod armonios metodele clasice cu cele 
moderne. Metodele de înv mânt sunt c ile folosite de elevi şi înv tori cu scopul ca elevii s  se 
formeze, atât prin activitatea îndrumat  de înv tori, cât şi prin cea organizat  independent şi 
diferen iat.  

O eficien  sporit  o constituie utilizarea acelor metode care au o mare valoare formativ , 
care stimuleaz  dezvoltarea celor mai reprezentative for e ale activit ii intelectuale (gândirea 
creatoare şi original , inteligen a, imagina ia constructiv ). Asemenea metode se disting prin 
caracterul lor activ-participativ, care suscit  din partea elevilor o activitate propice exercit rii şi 
utiliz rii inteligen ei lor.  

Metodele active şi interactive au multiple valen e formative care contribuie la dezvoltarea 
gândirii critice, la dezvoltarea creativit ii, implic  activ elevii în înv are, punându-i în situa ia de a 
gândi critic, de a realiza conexiuni logice, de a produce idei şi opinii proprii argumentate, de a le 
comunica şi celorlal i, de a sintetiza/ esen ializa informa iile, se bazeaz  pe înv area independent  
şi prin cooperare, elevii înva  s  respecte p rerile colegilor.  

Matematica trebuie s  reprezinte pentru elev un drum spre cunoaştere, spre modul de 
realizare al acesteia şi nu un studiu abstract al unor no iuni departe de interesele sale. Elevul trebuie 
inclus în chiar structura disciplinei, care nu trebuie s -i defineasc  ceea ce el intuieşte sau foloseşte, 
ci s -l provoace s  (re)descopere ceea ce îl înconjoar , ceea ce se întâmpl  în jurul s u, pentru a g si 
solu ii problemelor c rora trebuie s  le fac  fa .  

Astfel,în orele de matematic ,am creat condi ii optime de afirmare a poten ialului 
individualit ii fiec rui elev în situa ii personalizate sau socializate de înv are, în special în 
activit ile matematice. Am avut în vedere folosirea în activitatea didactic  a unor diverse metode şi 
procedee activ-participative în rezolvarea problemelor, crearea unor situa ii de înv are bazate pe 
autonomia intelectual  şi ac ional  a elevilor,stimularea imagina iei creatoare, a poten ialului lor 
creator, a gândirii critice, dar şi a gândirii divergente centrat  pe strategii euristice.  

Am inten ionat:s  nu fiu un simplu „transmi tor de informa ii”, ci un bun organizator al 
unor activit i variate de înv are pentru to i copiii, în func ie de nivelul şi ritmul propriu de 
dezvoltare al fiec ruia;s  îi fac pe elevi s  aib  încredere în ei, facilitând înv area şi stimulând pe 
copii s  lucreze în echip ;s  le dezvolt interesul şi sensibilitatea la probleme noi; s  stimulez 
colaborarea, interesul şi motiva ia pentru aplicarea matematicii în contexte variate;s  îmbin 
modalit ile de înv are reproductiv  cu cele de înv are euristic  în activitatea de rezolvare şi 
compunere de probleme.  

Elevii şi-au format deprinderi de a folosi în situa ii practice con inuturile teoretice ale 
numerelor ra ionale, au exprimat clar şi concis semnifica ia calculelor f cute în rezolvarea unei 
probleme prin:transpunerea unor enun uri simple din limbaj matematic simbolic în limbaj cotidian 
şi invers;justificarea alegerii demersului de rezolvare a unei probleme.  

Au manifestat ini iativ  în a transpune diferite situa ii în context matematic, propunând 
modalit i diverse de abordare a problemelor cu date reprezentate prin frac ii: g sirea mai multor 
solu ii la anumite probleme, scrierea sub form  de exerci iu a rezolv rii problemei, compunerea 
unei probleme dup  un exerci iu sau dup  o schem  grafic . Exerci iile şi problemele au fost 



judicios gradate sub aspectul efortului mintal pe care-l solicit  de la elevi şi ra ional programate atât 
în suita de lec ii, cât şi în cadrul secven elor fiec rei lec ii, conducând la formarea şi consolidarea 
deprinderilor de calcul şi de rezolvare de probleme cu frac ii, concomitent cu dezvoltarea psihic  a 
elevilor.  

Elevii au dep şit blocaje în folosirea numerelor ra ionale, în reprezentarea acestora, au c utat 
prin încercare – eroare noi c i de rezolvare. Au manifestat un comportament adecvat cu colegii din 
grupul de lucru, în cadrul activit ilor practice de rezolvare de probleme.  

Îmbinarea formelor de activitate – frontal , pe microgrupuri şi individual  – a creat 
posibilit i largi pentru mobiliz ri multiple şi variate ale elevilor în vederea rezolv rii problemelor. 
Având în vedere faptul c  elevii difer  între ei din punct de vedere al aptitudinilor, al ritmului de 
înv are, al gradului de în elegere a fenomenelor (unii sunt profunzi, al ii sunt superficiali), al 
capacit ii de înv are şi al rezultatelor ob inute, am realizat tratarea individual  şi diferen iat  a 
elevilor prin mai multe procedee: ac iuni individualizate desf şurate pe fondul activit ilor frontale, 
cu întrega clas  de elevi, teme diferen iate pentru acas , activit i pe grupe de nivel, cu repartizarea 
unor sarcini diferite, potrivit particularit ilor elevilor, cât şi stimularea pe parcursul lec iilor a 
tuturor elevilor clasei, prin distribu ia solicit rilor (întreb rilor) în raport de posibilit ile lor.  

Lec iile în care am folosit metode active au fost dinamice, pl cute, stimulatoare şi au 
antrenat to i elevii clasei. Metodele au constituit o provocare, o curiozitate atât pentru elevi, cât şi 
pentru mine, cadrul didactic, elevii nu au avut timp de alte preocup ri, li s-a p rut c  ora a trecut 
repede.  

Am constatat în primul rând pl cerea şi interesul cu care elevii au primit acest tip de 
activit i, cum se ajut  încurajându-se, explic  şi celorlal i ce ştiu, îşi exprim  gândurile f r  re ineri 
şi cei mai timizi cap t  curaj având sprijinul grupului.  

Utilizarea metodelor active a determinat o mai bun  colaborare între copii, au devenit mai 
toleran i, doresc s  se ajute între ei, iar ceea ce este mai important este faptul c  s-au împrietenit, 
nemai inând cont de rezultatele ob inute la înv tur , formându-se totodat  un spirit de echip ; au 
înv at c  pentru realizarea unor sarcini de grup au nevoie unii de al ii.  

Rezultatele ob inute la evalu ri şi aprecierile pozitive i-au motivat pe elevi, iar aceast  
motiva ie a avut un rol dinamizator, de stimulare a efortului de înv are şi de concentrare a lui în 
timpul lec iei.  

Efortul pe care l-a f cut fiecare elev în rezolvarea conştient  a unei probleme a presupus o 
mare mobilizare a proceselor psihice de cunoaştere, volitive şi motiva ional – afective: gândirea, 
memoria, imagina ia, limbajul, voin a, motiva ia şi aten ia.  

Astfel, am constatat c  predarea-înv area numerelor ra ionale (a unit ii frac ionare) pe baza 
unor demersuri metodice moderne, pronun at intuitive, având în vedere caracterul abstract al acestor 
no iuni matematice, conduce la însu irea primelor elemente din sfera numerelor ra ionale conştient , 
accesibil , activ  şi temeinic .  

Pledez pentru ideea conform c reia înv torul, cunoscând varietatea metodelor disponibile 
în câmpul didacticii moderne, cunoscând particularit ile elevilor cu care lucreaz , valen ele 
con inutului pe care trebuie s  le ating  prin predare – înv are, s  ac ioneze pentru a contribui la 
dezvoltarea disponibilit ilor şi aptitudinilor copiilor, creând un context social – educa ional 
adecvat, folosind metode eficiente de interac iune, promovând comportamente şi stiluri didactice 
flexibile, adaptând metodele de predare – înv are – evaluare pentru fiecare con inut, pentru fiecare 
form  de organizare şi pentru profilul psihologic al elevilor.  

Prin organizarea unor activit i de înv are variate, adaptate nevoilor individuale ale fiec rui 
elev, înv torul stimuleaz  colaborarea, interesul şi motiva ia elevilor pentru folosirea numerelor 
ra ionale, pentru aplicarea matematicii în contexte variate.  
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Cel mai important aspect al instruirii active îl constituie faptul c  elevii devin coparticipan i 

la propria lor instruire şi educare. 
 La vârsta şcolar  mic  elevii iau cunoştin  cu unele tehnici elementare ale înv rii 

intelectuale. Interesul lor pentru studiu se g seşte într-o faz  incipient .                                          
Matematica este obiectul care ac ioneaz  asupra tuturor tr s turilor definitorii ale gândirii 

moderne şi are un rol preponderent în educa ia dezvolt rii gândirii abstracte, a inventivit ii şi 
creativit ii. Matematica este cea care-l ajut  pe micul elev s  dobândeasc   atributele unui 
c ut tor, a unui descoperitor de adev ruri, investigând situa ii problematice. 

 Prezentarea con inutului matamatic cât mai clar, atr g tor, variat şi la nivelul 
posibilit ilor de în elegere al micilor şcolari, stimuleaz  interesul pentru aceast  disciplin , 
pl cerea de a c uta şi satisfac ia de a descoperii lucruri noi.  

 În clasele primare, datorit  faptului c  elevii sunt la o vârst  mic , demersul didactic 
poate „îmbr ca” un aspect ludic, prin care activit ile s  fie mai pl cute şi cunoştin ele mai uşor 
de îneles. 

 Dintre metodele didactice în care predomin  ac iunea didactic  opera ional , care 
stimuleaz  participarea direct  a şcolarilor la activitate în ipostaze şi roluri multiple, adaptabile 
formativ la specificul fiec rei trepte de vârst  şi discipline de înv mânt, amintim metoda jocului 
didactic. 

 
 Datorit  con inutului şi modului de organizare, jocurile didactice sunt mijloace eficiente de 

activizare a întregii clase, contribuind la formarea şi dezvoltarea deprinderilor practice elementare. 
Scopul jocului este acela de a-l înarma pe elev cu un aparat de gândire logic , supl , polivalent , 
care s -i permit  s  se orienteze în problemele realit ii înconjur toare, s  exprime judec i şi 
ra ionamente variate într-un limbaj simplu. Aceast  form  de activitate ofer  un cadru prielnic 
pentru înv area activ , participativ , stimulând ini iativa şi creativitatea elevilor. . Cu cât jocul este 
mai bine structurat, elevul acord  o implicare mai mare în desf şurarea lui. Obişnuiesc s   utilizez 
jocul dodactic în oricare moment al lec iilor de matematic  şi la fiecare capitol, fapt care a 
determinat elevii s  îndr geasc  şi s  în eleag  mult mai uşor cunoştin ele dobândite, antrenându-se 
involuntar într-o adev rat  competi ie. În continuare doresc s  prezint câteva dintre cele mai 
eficiente jocuri utilizate la clas .            
  Dintre jocurile care vizeaz  şirul numerelor naturale am s  v  descriu un joc pe care l-am 
numit TRENULE UL NUMERELOR. Fiecare elev va primi un cartonaş cu un num r cuprins în 
intervalul 1-31(pentru clasa preg titoare şi începutul clasei I) sau pân  la 100 . În clas , se stabilesc 
de la începutul jocului, aşa zisele sta ii unde va opri trenul.Spre exemplu: sta ia numerelor pare, 
sta ia numerelor impare , a numerelor formate numai din zeci, etc. Înv torul este locomotiva iar 
elevii c l torii. Pe fondul muzical Trenule ul muzical elevii se vor urca în tren în func ie de sta iile 
la care se opreşte trenul . La sta ia numerelor pare se urc  doar numerele pare, la sta ia numerelor 
impare se urc  numerele impare. Când to i elevii sunt în vagoane sarcinile se complic  şi elevii vor 
coborî şi urca în tren în func ie de comenzile date.În tot acest timp trenul se plimb  prin clas  l sând 
s  urce sau s  coboare c l torii. Comenzile date pot fi: “Coboar  din tren vecinii num rului 10”( 
sau un alt num r ales de înv tor). 
“Coboar  din tren la sta ia numerelor pare cel mai mare /mic num r par “ 
“Coboar  din tren şi se aşaz  în banc  num rul a c rui unitate este cu 2 mai mare  decât a zecilor.” 

Când mai mul i elevi au “coborât” din tren se schimb  comanda cu “Se urc  în tren num rul 
care are suma cifrelor 3”, “Se urc  în tren cel mai mare num r din şirul numerelor din  sta ia 



numerelor formate numai din zeci”. Se pot formula diverse comenzi pân  vom puea aduce în b nci 
to i elevii.   

Trenule ul muzical 
Trenule ul muzical s-a oprit la scar  
Şi pe to i ne ia cu el, pentru prima oar  
Uuuu, uuuu, uuuu, 
Eu locomotiva sunt, voi sunte i vagoane 
Aşeza i-v  în rând mâinile-s tampoane 
Uuuu,uuuu,uuuu, 
Trenul face tu,tu,tu, de plecare-i gata 
De e ger sau de-i naduf, fuge ca s geata 
Uuuu,uuuu,uuuu. 
 Un alt joc folosit cu succes la orele de matematic  este jocul LA PIA  unde accentul 

cade pe capacitatea elevilor de a aduna şi sc dea numerele naturale.Se poate folosi pentru orice 
interval de numere.Se poate “juca” şi atunci când elevii înva  inmul irea şi împ r irea. 

Elevii sunt împ r i i pe grupe (4-5 elevi în func ie de colectivul clasei). Fiecare grup  va 
primi o list  de cump r turi şi o sum  anume de “bani”. Ei au sarcina de a cump ra cele necesare 
dar incadrându-se în suma de bani primit .Pe tabl  se vor desena sau scrie produsele care se 
reg sesc în listele lor cu pre ul aferent . Pentru clasele a III-a şi IV.a am dat o “sum ” de bani iar pe 
tabl  aveau prezentate ingredientele pentru diverse preparate culinare. Deasemenea aveam şi un 
“raft” cu produsele de care ei aveau nevoie cu pre urile puse.Elevii aveau ca sarcin  cump rarea 
produselor necesare re etelor alese dar mare grij  ca aceste cump r turi s  nu dep şeasc  “Bugetul” 
dat. 

 Având în vedere coborârea vârstei de şcolarizare, jocul matematic trebuie folosit or  de or  
mai ales la clasa preg titoare şi clasa I, deoarece acesta are capacitatea de a  antrena to i elevii 
clasei, ac ionând favorabil şi asupra  celor care întâmpin  greut i în însuşirea cunoştin elor. 
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204. VALEN ELE EDUCATIVE ALE METODELOR INTERACTIVE PENTRU UN 
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„Înv area autentic  se petrece în m sura în care înv torul accept  copilul aşa cum este el 

şi în elege sentimentele lui.”           Carl Rogers 
 

Înv area este una dintre cele patru activit i fundamentale,al turi de joc,munc  şi 
creativitate. Ea poate fi gândit  ca un produs sau ca un proces.Din punct de vedere pedagogic,ne 
intereseaz  mai mult procesul înv rii.O bun  cunoaştere a înv rii ne ajut  în luarea deciziilor 
necesare pe parcursul unei lec ii.În fiecare clas  elevii reprezint  o surs  bogat  de 
experien e,inspira ie,provoc ri şi sprijin,care,dac  este utilizat  corect,poate aduce un plus de 
energie în îndeplinirea sarcinilor şi activit ilor stabilite la clas . Toate acestea depind de abilitatea 
înv torului de a canaliza aceast  energie.Este o chestiune de atitudine,care depinde de 
recunoaşterea capacit ii copiilor de a contribui la procesul de înv are şi a faptului c  înv area este 
într-o mare m sur  un proces social.Aceste considerente ne determin  s  avem în vedere crearea în 
clas  a unui mediu de lucru orientat spre includerea tuturor elevilor:improvizarea şi abilitatea de a 
modifica planurile şi activit ile în timpul desf şur rii lor,ca r spuns la reac ia elevilor din clas . 



Astfel putem încuraja implicarea activ  a elevilor în lec ii, dar şi s  contribuim în egal  m sur  la 
personalizarea lec iilor în func ie de nevoile fiec rui individ. Unul din obiectivele fundamentale ale 
educa iei este îmbun t irea puterii de în elegere a copilului şi cultivarea dorin ei acestuia de a 
înv a. Trecerea la o metodologie mai activǎ,centratǎ pe elev implicǎ elevul în procesul de învǎ are 
şi îl înva ǎ aptitudinile învǎ ǎrii,precum şi aptitudinile fundamentale ale muncii alǎturi de al ii şi ale 
rezolvǎrii de probleme. 

Metodele centrate pe elev implicǎ individul în evaluarea eficacitǎ ii procesului de invǎ are şi 
în stabilirea obiectivelor pentru dezvoltarea viitoare.Este adevǎrat cǎ acela care înva ǎ trebuie sǎ îşi 
construiascǎ cunoaşterea prin intermediul propriei în elegeri şi cǎ nimeni nu poate face acest lucru 
în locul sǎu.Adevǎrata învǎ are este aceea care permite transferul achizi iilor în contexte noi.Şcoala 
primar  are sarcina de a forma primele deprinderi de munc  intelectual . De aceea,este necesar ca 
înv torul s  fie preocupat în permanen  de perfec ionarea metodelor şi procedeelor de predare-
înv are,a stilului de munc  în general,pentru optimizarea procesului instructiv-educativ.  

Cadrul didactic trebuie s  fie animat de o puternic  receptivitate fa  de tot ce este nou şi 
important în specialitatea sa şi în pedagogie,iar în practic  s  dovedeasc  un efort continuu spre 
autodep şire,pentru a face fa  sarcinilor pe care le ridic  înv mântul.Utilizarea metodelor 
interactive de predare-înv are în activitatea didactic  contribuie la îmbun t irea calit ii procesului 
instructiv-educativ,având un caracter activ–participativ şi o real  valoare activ-formativ  asupra 
personalit ii elevului.Este stiumulat  înv area şi dezvoltarea personal , favorizând schimbul de 
idei,de  experien e şi cunoştin e,asigur  o participare activ ,promoveaz  interac iunea,conducând la 
o înv are activ  cu rezultate evidente.Contribuie la îmbun t irea calit ii procesului instructiv-
educativ,are un caracter activ-participativ,o real  valoare activ-formativ  asupra personalit ii 
elevilor. 

De aceea,un înv tor care foloseşte metode interactive ar trebui s  fie:un sf tuitor – care îşi 
poate ajuta elevii în rezolvarea problemelor,îi motiveaz  s  îşi prezinte propriul punct de vedere;un 
animator–care ini iaz  metode şi le explic  elevilor,preg teşte materialele didactice şi prezint  
scopurile înv rii;un observator şi un ascult tor –care observ  elevii în timpul activit ii şi îi 
apreciaz  corect;un participant la înv are – care nu are impresia c  este perfect şi înva  toat  
via a;un partener – care poate modifica „scenariul” lec iei,dac  clasa o cere. 

Pentru o utilizare eficient  a acestor metode, am constatat din propria experien  c  este 
necesar  cunoaşterea teoretic  a metodelor, o minim  experien  în utilizarea acestora şi integrarea 
corespunz toare în proiectul didactic,în interrela ie cu metodele tradi ionale.Acest mod de predare 
transform  elevul într-un actor,participant activ în procesul înv rii,preg tit s -şi însuşeasc  
cunoştin ele prin efort propriu,mobilizându-l în raport cu sarcinile de înv are date şi  identificându-
se cu situa ia de înv are în care este antrenat,fiind parte activ  a propriei transform ri şi 
form ri,generat  de cunoaştere.Caracteristicile metodelor interactive:sunt atractive; stimuleaz  
implicarea activ  în sarcina didactic ;stimuleaz  ini iativa;asigur  o mai bun  punere în practic  a 
cunoştin elor, priceperilor şi deprinderilor;asigur  un demers interactiv al actului de predare-
înv are-evaluare;valorific  şi stimuleaz  poten ialul creativ,originalitatea copiilor; ac ioneaz  
asupra gândirii critice a elevilor;elevii devin responsabili în rezolvarea sarcinilor; promoveaz  
înv area prin cooperare;copiii înva  s  argumenteze ac iunile;îi înva  pe elevi s  comunice între 
ei şi s  asculte p rerile celor din jur. 

Brainstormingul:o strategie care ofer  posibilitatea de  a-i pune pe elevi în situa ia de a se 
gândi la o tem  pe care o vor întâlni în text şi de a face asocia ii în leg tur  cu aceasta. 

Lectura predictiv :presupune citirea fragmentat  a textului,f cut  de c tre înv tor,care îi 
întreab  pe elevi ce cred c  se va întâmpla mai departe şi de ce cred c  se va întâmpla un anume 
lucru.Pe parcurs se întocmeşte o hart  a predic iilor care const  în confruntarea evenimentelor 
relatate de text cu ipotezele relatate anterior. 

 Ciorchinele: reprezint  o re ea de conexiuni a ideilor despre un subiect.Tehnica încurajeaz  
elevii s  gândeasc  liber şi deschis,s -şi organizeze cunoştin ele,putând fi folosit  atât ca metod  de 
predare-înv are cât şi ca metod  de fixare. 



 Metoda cadranelor:prin trasarea a dou  perpendiculare,pe tabl  sau în caiet,se ob in patru 
cadrane.Cadranele cu expresii atitudinale se pot completa frontal,pe grupe şi individual. 

Procesul literar:este un joc de rol cu caracter general care presupune o dezbatere de pe 
pozi ii extreme (acuzare – ap rare) a unor aspecte problematice dintr-o oper  literar . 

Are o valoare constructiv  mai mare atunci când este realizat pe baza unor alocu iuni gândite 
şi redactate de elevi.Aceştia vor emite opinii personale cu privire la personajele incriminate, 
izvorâte din contactul direct cu textul literar. 

Procesul judiciar:const  în împ r irea în 2 grupuri: acuzatorii şi ap r torii.Simul m,un 
proces judiciar.  

 Cubul:metoda cubului este folosit  pentru explorarea unui subiect din mai multe 
perspective. Metoda ofer  posibilitatea de a dezvolta competen ele necesare abord rii complexe şi 
integratoare. 

Copacul ideilor:tehnica numit  ,,copacul ideilor” presupune munca în grup.Este o metod  
grafic  în care cuvântul cheie este scris într-un dreptunghi la baza paginii,în partea central . De la 
acest dreptunghi se ramific  asemenea crengilor unui copac toate cunoştin ele evocate. Foaia pe 
care este desenat copacul trece de la un membru la altul al grupului şi fiecare elev are posibilitatea 
s  citeasc  ce au scris colegii s i.  

Cvintetul:metoda cvintetului pune accent pe for a elevului,contribuind la formarea 
capacit ii de a rezuma şi sintetiza informa iile,de a surprinde complexitatea unor idei, sentimente şi 
convingeri în câteva cuvinte.Este o poezie de 5 versuri a c rei construc ie are la baz  anumite reguli 
pe care elevii trebuie s  le respecte. 
            Metodele moderne au tendin a de a se apropia cât mai mult de metodele cercet rii ştiin ifice, 
antrenând elevii în activit i de investigare şi cercetare direct  a fenomenelor,exersând opera iile 
gândirii,creativitatea,îmbog irea vocabularul,capet  mai mult  încredere în sine,îşi formeaz  
deprinderea de a vorbi corect.Utilizarea metodelor interactive în activitatea didactic  are ca rezultat 
creşterea motiva iei pentru înv are şi a încrederii în sine,contribuie la formarea atitudinii pozitive 
fa  de obiectele de studiu în şcoal  şi asigur  condi iile form rii capacit ii copiilor de a 
interac iona şi de a comunica,preg tindu-i mai bine pentru activitatea social .Prin m iestria şi 
priceperea de care d m dovad  putem dezvolta creativitatea la elevi,dar putem ajunge şi la o 
autostimulare a creativit ii. 
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Eficien a procesului de înv mânt este influen at  de mai mul i factori: stilul de predare şi 
atitudinea (reac ia) elevilor fa  de stilul folosit, respectiv de metodele aplicate în cadrul lec iilor. 

În ceea ce m  priveşte, consider c  nu este suficient s  ştii ce s  comunici şi nici s  cunoşti 
bine elevii. Meseria de profesor, al c rei câmp lexical cuprinde no iuni precum: tact pedagogic, 
st pânire de sine, r bdare, d ruire, dragoste fa  de profesie, voca ie, m iestrie pedagogic , 
„metod ”, nu ine nici de tradi ionalism, nici de modernism, ci de stilul propriu de predare. Un 
profesor bun se caracterizeaz  prin simpatii, capacitatea de a sesiza şi în elege nevoile şi problemele 
elevilor, de a se identifica cu ei, adaptându-şi comportarea didactic  şi afectiv  la nevoile lor. Pentru 
a crea rela ia de simpatie autentic  între el şi elevi, profesorului îi sunt necesare unele calit i: 
interesul fa  de copii şi dorin a de a-i ajuta s  se preg teasc  pentru via , pasiunea pentru meserie, 
echilibru sufletesc, sinceritate, competen  profesional  şi o concep ie pedagogic  modern . 

În plus, consider c , fa  de cel clasic, profesorul modern adopt  cu pl cere modelul 
comunic rii multidirec ionale – stil de comunicare la care profesorul va ajunge treptat, în func ie de 
maturitatea intelectual  a elevilor şi de preg tirea lor pentru cercetare şi dialog, creând în acelaşi 
timp o rela ie de simpatie, de respect şi încredere între el şi elevi, pe de o parte, şi între elevi, pe de 
alt  parte. 

Diferen a dintre clasic şi modern este remarcat  şi în notele dominante ale personalit ii 
profesorului în predare: înainte era vorba de un stil extremist (doar el era în centrul aten iei, 
exagerând diferen ele dintre elevi şi strategiile specifice); acum, stilul are la baz  ini iativ  în 
ac iune, stimulare, obiectivare, organizare şi flexibilitate. Tipologia profesorului modern este 
configurat  prin metode esen iale, un stil aparte de reuşit . Dac  în trecut actul de predare era 
centrat pe profesor, minimizând rolul elevului, în prezent stilul de predare s-a îmbun t it, fiind 
centrat pe elev, favorizând comunicarea interactiv  (elev-grup, elev-elev, profesor-elev, grup-
profesor). Ast zi, strategiile de predare urm resc folosirea celor mai adecvate metode şi procedee 
de predare, corelate mijloacelor de înv mânt moderne, în baza altern rii, îmbin rii formelor de 
organizare existente. 

Înv area presupune şi mister, şi un mare paradox, ea înseamn  şi dezv , împotrivire, 
înc lcare a regulilor venite din afar . Pe lâng  regula ascult rii şi supunerii, educatorului trebuie s  i 
se recunoasc  şi dreptul de a înc lca, de a construi un set de norme personale, în acord cu ceea ce el 
poate şi sper  s  întreprind . Acesta nu trebuie s  conduc  la o libertate exagerat , ci la o asumare 
cât se poate de responsabil  a propriului destin. Libertatea persoanei este derivat  şi câstigat  din 
felul cum are loc raportarea la obliga iile ce decurg din ecua ia de mai sus.  

- îmbog irea şi dersificarea curriculum-ului ( reevaluarea şi perfec ionarea disciplinelor 
consacrate, introducerea unor noi obiecte de înv mânt – educa ia ecologic , educa ia pentru pace, 
sunt domenii noi de cunoaştere ) ;  

- reevaluarea func iilor aplicative ale con inutului ( ridicarea statutului activit ilor practice ; 
practica trebuie s  aib  o program , metode şi con inuturi proprii ) ;  

- asimilarea perspectivei interdisciplinare, a pred rii integrale a ştiin ei.  
- introducerea programelor diferen iate de studiu – organizarea modular  (tratarea 

diferen iat  a elevilor, varia ia timpului şi a sarcinii de înv are, asigurarea unui minimum comun de 
performan e şcolare – baremuri şcolare minimale ) ;  

- informatizarea înv mântului. Se ştie c  tinerii şi copiii sunt atraşi de cultura digital  şi de 
suporturile tehnice ce o promoveaz . Nu putem spune exact cât de mare este aceast  latur  a 
culturii, dar exist , ne invadeaz , ne infesteaz . Din punct de vedere expresiv, cyber cultura este mai 
aproape de interesele tinerilor, prezentându-se sub form  de jocuri, videoclipuri, chat-uri, etc.  



Pot fi identificate şi suporturi aparent tradi ionale, dar care sunt acaparate de noile tehnologii 
digitale. 

Din punct de vedere educa ional, Internetul constituie o oportunitate interesant , nou , de 
instrument accesoriu al unor noi valori ce pot fi ad ugate con inuturilor educative vehiculate în 
institu iile şcolare.  

Noile sisteme de conectare şi de comunicare pot accelera capacit ile comunica ionale, 
imaginative sau inventative, dar le şi pot încetini sau stopa dac  nu sunt utilizate în chip judicios şi, 
mai ales, în mod univoc. Instrumentul este cu atât mai bun cu cât el face ca elevul s  treac  de la 
statutul de utilizator la cel de produc tor de idei, de sensuri, de tr iri. Oricât de performant  ar fi 
noua tehnologie, aceasta se cere a fi complet  cu strategii tradi ionale clasice de formare a 
abilit ilor umane. E bine s  ştim s  comunic m prin calculator, dar şi cu semenii din preajma 
noastr . Uneori, e mai dificil sa comunic m cu cei de lâng  noi, decât cu cei care sunt departe.  

Modelul tradi ional de predare nu r spunde noilor tendin e in didactica modern , fiind 
fondat pe „triada înv are frontal  – studiul manualului – chestionarea”, pe un model de înv are 
pasiv. În mod tradi ional, cadrului didactic îi revine rolul major şi activ în cadrul procesului didactic 
(cel de emi tor), acela de a transmite cunoştin ele spre un receptor aproape pasiv, determinat s  
memoreze şi s  reproduc  informa ia. 

Noul model de înv are este un model activ şi presupune implicarea direct  a elevului în 
procesul de dezvoltare a capacit ilor de înv are, în asimilarea cunoştin elor şi dobândirea gândirii 
critice. 

Acest model impune în activitatea la clas  un nou tip de rela ionare pe mai multe direc ii: 
profesor – elev, elev – elev, elev – profesor, aflate în opozi ie cu tipul unidirec ional profesor – elev 
ce caracterizeaz  modelul standard. 

Diferen ele sunt semnificative, nu de pu ine ori, modelul tradi ional de predare fiind 
identificat ca fiind unul informativ, pe cȃnd cel modern este definit ca un proces activ. 

În didactic  sunt încerc ri de a prezenta raportul între procesul de înv are activ şi procesul 
de înv are pasiv ca reflex al raportului teoretic – practic, informal – formativ. În lumina celor 
afirmate putem spune c  activ – pasiv în procesul de înv are nu se identific  cu teoretic – practic şi 
nici cu informal – formativ, ci aceste atribute ale profesorului se completeaz , se influen eaz , se 
suprapun în combina ii metodice mai mult sau mai pu in reuşite. 

În înv mântul de tip tradi ional se cultiv  competi ia între elevi cu scopul ierarhiz rii 
acestora şi activitatea individual . Competi ia stimuleaz  efortul şi productivitatea individului şi 
preg teşte elevii pentru via , care este foarte competitiv , dar poate genera conflicte şi 
comportamente agresive, lips  de comunicare între colegi, marginalizarea nedreapt  a unora dintre 
aceştia, amplific  anxietatea şi teama de eşec, cultiv  egoismul. 

Modelul înv mântului modern face apel la experien a proprie a elevului, promoveaz  
înv area prin colaborare, pune accentul pe dezvoltarea gândirii în confruntarea cu al ii. Munca în 
grup stimuleaz  interac iunea dintre elevi, creşterea stimei de sine, încrederea în for ele proprii, 
diminueaz  anxietatea fa  de şcoal  şi intensific  atitudinile pozitive fa  de cadrele didactice. În 
acelaşi timp, munca în grup, prin colaborare, nu preg teşte elevii pentru via a care este foarte 
competitiv , metodele activ – participative aplicate în activitatea pe grupe sunt mari consumatoare 
de timp şi necesit  experien  din partea cadrului didactic, iar elevilor le trebuie timp ca s  se 
familiarizeze cu acest nou tip de înv are. 

Metodele de înv mânt bine alese şi aplicate duc la realizarea obiectivelor informa ionale şi 
formative ale lec iei şi ale activit ilor extraşcolare. Nicolae Iorga aprecia c  „metoda cea mai bun  
are valoarea pe care i-o d  omul care o întrebuin eaz . Ea nu are valoare general  democratic , prin 
care orice minte omeneasc  ajunge a nimeri pe acelaşi la aceeaşi siguran  în int . Iar valoarea 
omului care întrebuin eaz  metoda atârn , desigur şi de o anume inteligen , care nu e apanajul 
oricui, dar atârn  şi de mijloacele pe care i le pune la îndemân  numai cultur  general , 
multilateral , dând trei virtu i f r  care nici ştiin a în cel mai înalt sens al cuvântului nu se poate. 
Aceste trei virtu i sunt: orizont, disciplin  şi omenie”. În şcolile din România se practic  în 
propor ie mai mare modelul tradi ional fa  de cel modern, inându-se spre implementarea celui din 



urm , dar f r  anularea primului, ci realizarea unei simbioze structurale între cele dou . Modelul 
modern nu va putea supravie ui f r  fundamentul celui tradi ional. 

Profesorul trebuie s  deprind  m iestria de a le combina şi a le demonstra eficien a şi 
aplicabilitatea În diverse experien e de înv are, înclinând balan a în favoare celui modern, mult mai 
uşor acceptat de elevi. 
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206. PICTURA PE STICL  –  
ALTERNATIV  ÎN DEZVOLTAREA CREATIVIT II  

 
Prof. înv. primar Duca Daniela – Lic. Tehnol. ”I.C.Petrescu” Stâlpeni  

 
“Orice copil e un artist. Problema e cum s  r mân  un artist odat  ce a crescut”  -  

Pablo Picasso 
Icoana pe sticl  este un gen aparte, foarte special, faimos, al culturii folclorice 

româneşti. 
Organizarea unor ore dedicate picturii de icoane pe sticl  cu copiii reprezint  o activitate 

interdisciplinar , care poate fi încadrat  ca activitate practic  pentru ora de religie sau/şi educa ie 
plastic  sau/şi cultur  şi civiliza ie românesc . 

Obiectivele unei astfel de activit i pot fi grupate în :  
1. Obiective de educa ie religioas ; 
2. Obiective de educa ie plastic . 

Activitatea, îns , dep şeşte cu mult sfera disciplinelor men ionate. 
Din punct de vedere cultural, este un exerci iu practic de a cunoaşte un aspect al 

civiliza iei româneşti din Transilvania din sec. al XVIII- lea şi al XIX-lea. 
Sub aspect religios, se cunoaşte dificultatea de a face sim it  prezen a lui Dumnezeu în via a 

omului. Copilul acumuleaz  cunoştin e pe care le interpreteaz  potrivit vârstei şi experien ei sale, îşi 
formeaz  deprinderi  la îndemnul şi modelul mai mult sau mai pu in conving tor  al adultului (de 
ex. s  se închine, s  mearg  la biseric , s  spun  rug ciuni în anumite momente ale zilei ş.a.m.d.). 
În concep ia popular  cea mai r spândit , Dumnezeu are imaginea autoritar  a unui p rinte sau 
judec tor cu convingeri stricte şi de neclintit („te bate Dumnezeu dac  faci asta…”) sau a unui 
„sponsor” care î i vine în ajutor mereu iert tor şi disponibil („te ajut  Dumnezeu…”). Între cele 
dou  imagini extreme, calea spre imaginea unui Dumnezeu-p rinte, pentru care trebuie s  manifeşti 
iubire, este greu de g sit şi pentru adul i. 

De aceea, „construirea” unei icoane, prin participarea elevului, reorganizeaz  toate 
cunoştin ele sale, dând „chip” celui/celei c ruia  nu îi cunoaşte adev ratul chip, construind o lume 
(decor, personaje) pe care nu a v zut-o şi şi-o imagineaz  în mod s rac sau incomplet, ”d  via ” 
unei lumi pe care o cunoaşte din imaginile f cute de al ii (icoanele din biserici sau din cas ). 

Asemeni pictorului ran, în modul simplu şi naiv al desenului şi culorile imaginii, copilul 
g seşte propria cale de a comunica şi de a g si iubirea pentru Dumnezeu. De aceea, orele dedicate 
picturii de icoane pe sticl  reprezint  şi o experien  personal  de cunoaştere a adev rului biblic, 
transpus  într-o experien  colectiv  asemenea particip rii la rug ciune în biseric . Cunoaşterea 



temelor religioase se face nu numai prin discu ii preg titoare asupra modelelor alese spre executare, 
cât şi prin motiva ia culorii în umplerea desenului:  exemplu, Maica Domnului cu Pruncul Iisus este 
o imagine în care culorile vii, calde domin  pentru a exprima dragostea dintre mam  şi prunc, iar în 
„Maica Îndurerat ” domin  culorile reci, triste, şterse potrivite temei. 

De regul , copiii opteaz  pentru  modelul ”Maicii Domnului cu pruncul”, mai apropiat  
afectivit ii şi sensibilit ii lor, demascând astfel şi imaginea sfântului pe care îl vede mai accesibil. 
Alte modele sau imagini de sfin i recomandate (şi preferate!) sunt : Sf. Gheorghe, Sf. Nicolae, Sf. 
Arh. Mihail şi Gavril (dup  r spândirea numelui), Naşterea Domnului, Botezul lui Hristos.         

Copiii vor prefera modele care exprim  st ri sufleteşti (bucurie, durere) sau care reprezint  
activit i cunoscute. În acest sens, poate fi alegerea temei ,,Naşterii Domnului” unde pot fi 
reprezentate  animale şi steaua care anun  evenimentul, sau chiar Maica Îndurerat  (care plânge). 
Din punct de vedere al construc iei şi   expresivit ii artistice sunt teme mai dificile, dar care, 
îndrumate corespunz tor, pot da rezultate deosebite. 

Cu cât vârsta copiilor este mai fraged , cu atât activitatea este mai atractiv  şi satisfac ia 
muncii mai puternic . Pentru copilul în vârst  de 6-7 ani, aflat în  deplin proces de creştere 
intelectual , moral  şi estetic , pictura icoanelor pe sticl  reprezint  o „provocare”. Materialele şi 
tehnica nou , subiectul în sine, rezultatul final (icoana care se aşeaz  pe perete la loc de cinste în 
cas )  sunt motiva ii puternice al unui angajament total în aceast  activitate, într-o perioad  a 
copil riei când desenul r mâne principalul mijloc de manifestare a propriei personalit i. 

 Vârsta minim  pentru începerea picturii icoanelor pe sticl  este de 6-7 ani, practic vârsta 
copilului de clasa I, datorit  faptului c  icoana, pentru a respecta func ia ei religioas , trebuie s  
p streze exigen e de compozi ie a desenului (s  semene modelului) şi s  permit  cât mai pu in 
interven ia îndrum torului. Icoana nu este numai un desen  dup  model, trebuie s  semene 
modelului şi s  rezume expresivitatea artistic  şi religioas  a icoanelor. 

La vârsta şcolar  mic , copilul este suficient preg tit s  înceap  acest experiment plastic şi 
religios: are capacitatea de a realiza un desen dup  model, este interesat de a-şi exprima propria 
sensibilitate artistic , posed , în cele mai multe cazuri, o gândire critic  şi chiar autocritic . 

În esen , orele dedicate picturii de icoane pe sticl  se desfaşoar  dup  modalit ile şi 
structura orelor de pictur , dar în atmosfera „smerit ” şi „silen ioas ” a temelor de natur  religioas  
ilustrate. 

 
Organizarea orelor dedicate picturii icoanelor pe sticl  
Spa iul în care se desf şoar  aceste ore trebuie s  fie corespunz tor. Materialele se vor alege, 

pe cât posibil, din magazine specializate  şi având o garan ie a calit ii lor. 
1. Lumina natural  este principala condi ie. Se va picta în condi ii de lumin  natural , 

într-un spa iu unde aceasta se g seşte din abunden . 
2. Sticla, suportul pe care se va picta, trebuie s  aib  o grosime de maxim 2mm, s  fie bine 

taiat  pentru a nu provoca eventuale r ni la mâini. Copiii reuşesc cu greu s  picteze sprijinindu-se 
cu antebra ul şi f r  s  ating  suportul cu dosul palmei. Sticla se va degresa cu alcool etilic (spirt) 
pe partea pe care se va picta. Pentru prevenirea eventualelor incidente, nu se va picta pe un material 
de protec ie al mesei de lucru (hartie, plastic) care poate aluneca. Dup  realizarea activit ii, se 
cur  masa de lucru cu un material din bumbac. 

3. Ramele vor fi alese în stil cât mai simplu, de culori esen iale oric rei   icoane: negru, gri, 
auriu, natural, maro(de preferinta rame cu o latime de 2-4cm). 

4. Culorile ce pot fi folosite sunt de mai multe feluri:  
- culorile în ulei au profunzime la nivelul expresivit ii,  sunt de o calitate bun  şi se g sesc 

într-un num r mare de nuan e şi tonuri; un num r de maxim 15 culori în format 60ml pot fi 
suficiente pentru 25 icoane;  

- culorile acrilice sunt culori pe baz  de ap  care se usuc  mult mai repede; 
- culorile tempera în amestec cu ou pentru fixarea pe sticl .  
5. Pensule în mod obligatoriu de calitate profesional  şi de dou  m rimi: una sub ire, 

pentru contur şi accente de lumin  şi una cu vârful rotund pentru suprafe e . 



6. Materiale auxiliare: palet  de culori din lemn sau plastic (se pot utiliza farfurii de 
plastic), be isoare cu bumbac pentru cur area sticlei şi îndreptarea liniilor, material de bumbac 
pentru interven ia imediat  de ştergere a culorii (pat  sau linie) în exces sau aplicat  greşit, pentru 
cur area pensulelor.  

7. Modelul (tiparul) este realizat pe hârtie în dimensiunile reale ale sticlei de pictat  şi 
reprezint  alb-negru imaginea temei religioase. Desenul  trebuie s  fie simplu, în dimensiuni şi 
propor ii care s  permit  copilului s  lucreze. În modelele cu chipuri de sfin i, realizate la 
dimensiunea bustului (ex. Maica Domnului cu pruncul, Domnul nostru Iisus Hristos), accentele vor 
c dea pe tr s turile fe elor, realizându-se în mai multe trepte de lumin  (fruntea, nasul, pome ii, 
b rbia mai luminate decât restul fe ei). Fa a personajului va fi astfel propor ionat  încât s  permit  
lucrul cu mai multe culori reprezentând lumina şi umbra. 

Începerea activit ii 
Ca orice activitate didactic , pictarea icoanelor pe sticl  presupune : 

- anun area subiectului şi a obiectivelor; 
- împ r irea materialelor şi prezentarea regulilor de utilizare a acestora; 
- discu ii preg titoare despre tematica şi modul de realizare generalizat(etape); 
- desf şurarea activit ii; 
- evaluarea rezultatelor; 
- aprecieri generale şi individuale.  
 În prima etap  se va trasa conturul cu negru pentru delimitarea personajelor, a elementelor 
de decor şi a literelor scrise ca în oglind , dac  se vor folosi.  
 În a doua etap  se vor pune accente pe chipuri (cu o linie alba deasupra sprâncenelor, pe 
nas, b rbie şi cu o linie de maro închis care dubleaz  conturul fe ei, al gâtului şi al degetelor (pe cât 
e posibil). Pe obiectele de vestimenta ie, liniile (cutele) trasate cu negru vor fi dublate de o linie alb  
sau un ton mai deschis decât acela cu care se inten ioneaz  a se colora obiectul. 
 În a treia etap  se trece la pata de culoare: chipurile şi mâinile, vestimenta ia, urmând 
regula din interior spre exterior. Culoarea fe ei şi a mâinilor va fi mai deschis  decât „umbra” care a 
dublat conturul fe ei, pentru realizarea unui efect plastic deosebit. 
Vestimenta ia va p stra liniile coloristice ale picturii bizantine. Dac  se opteaz  pentru o coloristic  
vie, str lucitoare, se va urm ri armonia între culori, deoarece în obiectele de vestimenta ie în num r 
de 2-3  şi care reprezint  un tot, aten ia cade prin culoare pe unul dintre ele, iar celalalte trebuie s  le 
„stingem” prin tonuri sau nuan e. 

Aurele Sfin ilor se vor picta cu o culoare special  (auriu), care imit  foi a de aur. În absen a 
acesteia, se poate utiliza un ton foarte deschis de galben, aproape alb. 
  În a patra etap  se completeaz  cu culoare elementele de decor, naturale şi ornamentale. 

Pentru o bun  desf şurare a activit ii, se sugereaz  urm toarele: 
a) împ r irea modelelor se va face dup  expunerea lor în totalitate, copilul alegând modelul 

preferat; 
b) conturul se va realiza cu negru;  
c) ca regul  de baz , pentru a nu deteriora desenul, se începe de sus în jos, dinspre interior 

spre exterior; 
d) culoarea se va întinde în mod uniform, iar pentru realizarea liniei sub iri nu se apas , 

utilizându-se numai vârful pensulei. Pentru precizia desenului, nu se va sprijini mâna de dosul 
palmei, ci a antebra ului. 

e) pentru copii cu vârste mici (6-8 ani) se pot limita liniile vestimenta iei la câteva sugestive 
pentru delimitarea formei. 

f) orice greşeal  nu se va trata ca fiind iremediabil , ci se va încerca îndreptarea ei, chiar 
pân  la ştergerea par ial  sau total  a desenului (valabil dac  culorile sunt „proaspete”). În cazul în 
care se remarc  o greşeal  din desen în etapele succesive, dup  uscarea culorii (de exemplu o linie 
în plus care nu se explic ), se va r zui partea interesat  f r  a deteriora sticla (se poate folosi un 
creion). 



g) pe parcursul picturii, când conturul începe s  fie umplut cu culoare, se va verifica 
expresivitatea culorii, ridicând cu grij  sticla de p r ile laterale şi privind „dosul” lucr rii, cel care 
va reprezenta de fapt imaginea. În lumin  se observ  p r ile necolorate – „golurile” -  cât  şi 
combina ia  culorilor dup  aplicarea mai multor straturi. 

i) în final, icoana se va întoarce şi expune pe partea pe care nu s-a lucrat (spatele). 
j) vor fi l udate şi expuse toate lucr rile, indiferent de performan ele artistice. Copilul va 

realiza singur o clasificare  subiectiv  a lucr rilor. El va trebui s  fie încurajat şi entuziasmat de 
rezultatul muncii sale. 

Icoana pe sticl  nu e un produs imediat. Pune la încercare r bdarea şi perseveren a copilului 
şi îi solicit  participarea la maxim. 

Icoanele tradi ionale pot fi o surs  de îmbog ire plastic  şi cultural , de inspira ie şi 
apreciere, de revigorare a sentimentului na ional românesc, uitat de cele mai multe ori în rutina şi 
pr fuit de vreme. 

 
Expozi ia de icoane 
Dup  munc  şi aşteptare, perioada în care pasiunea s-a contopit cu ra iunea, originalitatea cu 

tehnica preciziei, curiozitatea cu misterul, a venit momentul s  aşez m icoana în lumin  şi la loc de 
cinste, ar tând-o tuturor. 

Expozi ia de icoane trebuie s  dea satisfac ia complet  a muncii şi angajamentului micului 
iconar. Ca şi icoana îns şi, expozi ia trebuie f cut  într-un „ritual” specific, îmbinând rezultatul 
final al artistului cu valoarea moral religioas  a  produsului. Îndrum torul copiilor, care poate fi 
orice persoan  (calificat  sau nu) dispus  şi motivat  pentru aceast  activitate, va profita la maxim 
de rezultatele ob inute. Prin dialog  va dirija copilul s  spun  propriile concluzii. Impresiile pot fi 
diferite, obiectivele propuse pot atinge excelen a sau pot fi satisf c toare, dar imaginea de ansamblu 
va fi mereu sub semnul reuşitei. 

Expozi ia va cuprinde dou  etape: prima, într-un cadru cunoscut (de regul  sala de clas ) şi a 
doua etap  un cadru public, un loc amenajat (galerie, foaierul unui teatru s.a.m.d.), dar obligatoriu 
cu o lumin  natural  sau/şi artificial  foarte bun . Din locul public, icoana va lua drumul spre cas , 
unde va primi cinstea dat  icoanelor. Copilul va fi  mândru de opera sa şi, în egal  m sur , va g si 
mereu o „dimensiune uman ” a icoanelor. Va  avea şansa s  descopere o „tain ” pe care nu o poate 
explica prin cuvinte, dar care se se va întip ri în mintea şi sufletul s u, marcându-i copil ria 
şi  via a. 

„Copiii sunt pururi precum Clopotele de Paşte; redeşteapt  în om tot ceea ce 
n zuieşte spre ceruri: speran , iertare, iubire, bun tate, devo iune, împ care, mântuire. 
Copilul este darul sfânt, oferit oamenilor pentru a-şi lumina sufletele, pentru a-şi cere 
iertare şi a se primeni.” (Fr. W. Forster)  
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207. PROIECTUL, METOD  ALTERNATIV  DE EVALUARE 
 

Prof. înv. primar  Judit Schropp 
coala Gimnazial  Nr. 4 Lugoj 

 
Noile orient ri din didactica geografiei propun trecerea de la geografia de tip descriptivist 

spre un demers de înv are care încurajeaz  în elegerea relevan ei geografiei pentru via a cotidian  



a copilului. Studiul geografiei ar trebui s  dep şeasc  spa iul îngust al clasei, urm rind trezirea 
interesului copilului de a cunoaşte direct, de a investiga şi în elege faptul geografic imediat şi 
protec ia mediului pentru o via  s n toas  şi echilibrat . Ceea ce descoperi singur, ui i mai greu. 

Constantin Cucoş, în Pedagogie, enumer  dou  tipuri de metode utilizate în evaluare: clasice 
şi complementare sau alternative. Cele din urm  sunt mai suple dar nu sunt standardizate, modul de 
proiectare şi aplicare depinzând de profesor.  

Metodele complementare sunt: referatul, investiga ia, proiectul, portofoliul, observarea 
sistematic  a activit ii şi a comportamentului elevilor şi autoevaluarea. 

Proiectul este o metod  complex  de evaluare, individual  sau de grup, recomandat  pentru 
evaluarea sumativ . În general subiectul e stabilit de profesor. Presupune anumite precondi ii: 
trezirea interesului elevilor, cunoaşterea surselor de informare, colaborarea cu familia. 

Proiectul este o metod  didactic  interactiv , cu rol instructiv-educativ.  
Este un plan sau o lucrare cu caracter aplicativ, întocmit  pe baza unei teme date, care 

cuprinde analiza - cauzal , cronologic , spa ial  - a unei probleme şi a unui demers explicit de 
evolu ie şi solu ionare a ei. 

Etape de realizare: 
 Alegerea subiectului 
 Constituirea grupelor de lucru 
 Programarea etapelor de lucru şi distribuirea responsabilit ilor 
 Cercetarea propriu-zis  
 Realizarea materialelor şi a proiectului 
 Evaluarea rezultatelor 

Fiind o activitate ampl  se ini iaz  în clas  prin definirea sarcinii şi prin începerea rezolv rii 
acesteia , se continu  pe parcursul câtorva zile sau s pt mâni , timp în care elevul consult  
permanent înv torul şi se încheie tot în clas  prin prezentarea, în fa a colegilor, a unui raport 
asupra rezultatelor ob inute şi a produsului realizat. 

Se poate derula într-o perioad  mai mare de timp, pe secven e determinate dinainte sau 
structurate circumstan ial. Poate include şi componente ludice. 

Evaluarea proiectului se face respectând o strategie stabilit  de la început şi cunoscut  de 
elevi. 

Pe parcursul anului şcolar, având clasa a IV-a, am propus elevilor realizarea a dou  proiecte, 
plecând de la idei preluate de pe site-ul www.didactic.ro  şi adaptate clasei mele. 

Primul a fost legat de studierea la istorie a primului capitol, în urma c ruia am sugerat 
elevilor s  cear  ajutorul p rin ilor în scopul cunoaşterii trecutului familiei, a bunicilor, str bunicilor 
şi realizarea arborelui genealogic. Elevii au fost entuziasma i de idee. 

Am trimis p rin ilor o scrisoare prin care i-am informat de tema proiectului, perioada de 
timp în care se va desf şura acesta şi am solicitat ajutorul lor, inând cont de faptul c  trebuiau s  
caute fotografii vechi, s  povesteasc  din trecutul familiei şi s -şi ajute copiii în întocmirea 
arborelui genealogic. 

Proiectele au fost lucrate individual, nu pe echipe, dat fiind specificul lui. Proiectele ob inute 
au fost prezentate în clas , elevii cunoscându-şi colegii şi în alte ipostaze decât cele de la şcoal  şi 
având posibilitatea de a se mândri cu familia şi predecesorii lor. Ca finalitate fiecare elev a realizat 
o c rticic  cu titlul „O familie, un arbore şi eu care cresc”.  

Al doilea proiect propus elevilor şi lucrat de aceştia a urm rit o îmbinare a cunoştin elor 
dobândite la geografie, istorie dar şi la op ionalul „Prietenul meu calculatorul”. Tema proiectului a 
fost „Lugoj, oraşul meu”.  

Modalitatea de lucru a fost diferit  fa  de cea a proiectului anterior. Astfel elevii au lucrat 
în  echipe de câte patru, pe o durat  de 4 s pt mâni. 

Scopurile urm rite au fost evaluarea capacit ii de culegere şi prelucrare a informa iei, a 
capacit ii de a interpreta fapte –procese istorice, a capacit ii de integrare în grup, a capacit ii de a 
utiliza, în mod creator, diferite tehnici de lucru şi a atitudinii de asumare a responsabilit ii. 

http://www.didactic.ro/


Dup  prezentarea temei, am sugerat elevilor un plan al proiectului precum şi durata 
desf şur rii lui. Apoi am precizat care vor fi criteriile de evaluare, elevii cunoscându-le de la 
început. (ex: respectarea temei, materialul prezentat, originalitatea, aspectul, corectitudinea 
informa iilor etc) 

Şi-au organizat proiectul pe sec iuni: istoricul oraşului, caracteristici geografice, ocupa iile 
locuitorilor, personalit i de seam , vremea, clima, poze (trecutul şi prezentul oraşului).  

Sursele de informare au fost diverse, atât clasice cât şi moderne. Astfel, am fost cu elevii la 
bibliotec , sugerându-le s  caute, cu ajutorul d-nei bibliotecare, monografii ale oraşului, biografii 
ale oamenilor de seam . Le-am sugerat s  caute pe site-urile dedicate oraşului, www.lugojul.ro, 
www.prim rialugoj.ro, wikipedia şi altele informa ii legate de oraş, poze etc. 

În ora de op ional, „Prietenul meu, calculatorul”, le-am explicat elevilor cum s  caute 
informa ii pe internet, utilizând motorul de c utare google, cum s  utilizeze cuvinte-cheie, cum s  
filtreze informa iile g site, cum s  le salveze, s  le insereze în proiect. 

Dup  realizarea proiectelor, într-o or  special dedicat  elevii au prezentat materialele 
ob inute, fiind aprecia i pentru munca depus . Pe parcursul derul rii proiectului, am oferit elevilor 
informa ii, îndrum ri. Am urm rit modul în care au colaborat, aportul adus de fiecare membru al 
echipei. 

Dac  lu m în considerare şi faptul c  la realizarea proiectului au folosit şi calculatorul, dup  
cum am precizat mai sus, este evident faptul c  acest mod de lucru dezvolt  competen ele necesare 
în secolul XXI (www.21stcenturzskills.org) 
 

1. Responsabilitate şi capacitatea de adaptare 
2. Competen e de comunicare 
3. Creativitate şi curiozitate intelectual  
4. Gândire critic  şi gândire sistemic  
5. Informa ii şi abilit i media – analizarea, accesarea, administrarea, integrarea, 

evaluarea şi crearea de informa ii în diverse forme şi medii 
6. Capacit i de colaborare şi interpersonale – demonstrarea capacit ilor de lucru în 

echip  şi de conducere; adaptarea la diverse roluri şi responsabilit i; colaborarea 
productiv  cu ceilal i; conduita empatic , respectarea altor puncte de vedere 

7. Identificarea, formularea şi solu ionarea problemelor – capacitatea de a depista, formula, 
analiza şi rezolva probleme 

8. Auto-formare 
9. Responsabilitatea social  

 
Utilizarea calculatorului  înseamn  „a face”, a te implica activ în înv are, deci a înv a f r  

s  î i dai seama c  o faci. Exist  foarte multe modalit i de utilizare a calculatorului în cadrul orelor. 
F r  preten ia de a le epuiza pe toate, enum r câteva: 

 Prezentarea de materiale în cadrul lec iilor (prezent ri realizate în PowerPoint) 
 Lec ii în platforma AeL 
 CD-uri (gen enciclopedii sau jocuri didactice) 
 Realizarea jurnalului clasei 
 Ore de op ional, TIC 
 Teste interactive 
 Vizionarea unor filme instructiv-educative 
 Realizarea de proiecte 

 
Consider c  aceast  metod  de evaluare, proiectul,  şi-a atins scopurile propuse, punând 

elevii în situa ii diverse,  lucrând individual sau împreun  cu familia, precum şi în echip . Au avut 
ocazia s  cerceteze, s  investigheze, s -şi împ rt şeasc  p rerile celorlal i dar şi s  asculte sau s  
respecte şi alt  p rere decât a lor. Entuziasmul cu care au participat la temele propuse m  fac s  
consider c  este o metod  atractiv  şi eficient  . 

http://www.lugojul.ro/
http://www.prim?rialugoj.ro/
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208. EDUCATORUL COLAR – SURS   DE MOTIVARE A ELEVILOR 
 ÎN ATINGEREA DE PERFORMAN E SUPERIOARE 

 
Prof.Înv.Primar: Andreianu Elvira-Ioana, coala Gimnazial  Slivile ti 

 
A face educa ie presupune studiul sistematic, atent i nuan at al psihologiei. 

 În actul de formare – dezvoltare, de afirmare de sine nu pot fi impplicate doar procesele 
cognitive deoarece ar fi prea formal i riscul de a e ua prea mare. Cre m f r  s  vrem premise 
pentru ca elevul s  urasc  coala, s  refuze s  înve e, comunicarea dintre profesor i eloev s  fie 
deficitar , premise pentru apari ia conflictelor, indiferen ei, ostilit ii, agresivit ii, etc. 
 Pentru a cre te calitatea i performan a în activitatea didactic , cadrul didactic trebuie s  
devin  motivator pentru elevi, s -i stimuleze s  creasc , s  se maturizeze, s  se împlineasc , s  
câ tige încredere în ei i s  aib  curajul s  devin  ei în i i. 
 Motiva ia confer  comportamentului un sens, o fort  i o perspectiv . Ea reprezint  o latur  
a inteligen ei emo ionale. 
 Cunoscând faptul c  85% din succesul unei persoane îl ocup  inteligen a emo ional , exist  
motive serioase de a o trata cu aceea i seriozitate ca i inteligen a ra ional . 
 Capacitatea omului de a gândi este influen at  de sim mintele lui, de capacitatea de a- i 
dirija propria stare emo ional . 
 Folosirea sim mintelor într-un mod pe care-l consider m potrivit (autocontrolul) este o 
aptitudine care se bazeaz  pe cunoa terea proprie (con tiin a de sine) care ne d  puterea de a 
mobiliza resursele interne pentru a realiza ceva – numit  motiva ie. 
 Motiva ia este considerat  o for  care îiîmpinge pe oameni s - i satisfac  nevoile, s  
r spund  propriilor dorin e i pulsiuni i care determin  un comportament corespunz tor propriilor 
valori în m sur  s  reduc  o stare de tensiune. 
 Profesorul-motivator este persoana care face sarcinile colare mai u oare, mai accesibile 
datorit  motiv rii lui însu i pentru a fi conving tor în fa a elevilor s i. El face o educa ie mai 
receptiv , mai tolerant , o educa ie care se bazeaz  pe o ascultare activ  i pe respect reciproc. 
 De i suntem ni te dasc li extraordinari, de cele mai multe ori suntem ni te demotivatori 
extraordinari – f r  s  ne d m seama de lucrul acesta i fiind de bun -credin . 
 Este important  revolu ia la nivelul gândirii care produce schimbarea mentalit ii dasc lilor 
no tri, regândirea i abordarea unei noi perspective asupra elevilor no tri: 
 Desprinderea de anumite prejudec i din trecut i concentrarea asupra prezentului; 
 Stimularea copiilor s - i fixeze propriile obiective i construirea împreun  cu ei a unui mediu 

de lucru prielnic; 
 Încurajarea progreselor i punerea în valoare a performan elor; 
 Oferirea unei perspective pozitive asupra viitorului; 
 Folosirea motiva iei prin consecin e; 
 Folosirea comunic rii rela ionale, motiva ionale. 

Dasc lul-motivator este dasc lul care le inspir  elevilor s i pl cerea i interesul pentru ziua 
care vine, ajutându-i s  în eleag  binefacerile pe care acestea li le aduce. 

http://www.didactic.ro/
http://www.lugojul.ro/


În m sura în care prezent m coala într-o lumin  pozitiv , copilul este mai receptiv, mai 
atent, mai motivat, gata s  se implice cu tot sufletul în activitatea didactic . 

Dac  avem un discurs pozitiv i punem în practic  ceea ce sus inem, ne putem mândri c  
de inem unul dintre cele mai sigure mijloace pentru a-i trezi interesul pentru coal , pl cerea de a 
înv a. 

Un elev bun î i economise te for ele. El nu munce te mai mult, ci mai eficient. Este atent, 
lucreaz  constant i regulat. 

Pentru a avea capacitatea de a motiva copilul este necesar: 
 S  ne schimb m modul de a-l privi; 
 S  prezent m coala într-o lumin  favorabil  (copiii privesc coala prin ochii p rin ilor); 
 S  asigur m elevii c  nu exist  elevi slabi (f r  s  plec m de la premisa c  elevul este bun sau 

slab); 
 S  nu folosim compara ii demotivante; 
 S  schimb m vocabularul i s  evit m cuvintele categorice; 
 S  nu afirm m convingerea c  adolescen ii vor reu i; 
 S  descifr m mesajele elevilor, s  analiz m fondul, i nu forma acestora. 

Profesorul-motivator ajut  elevul s  î i fixeze propriile obiective. Dac  ai un scop în via , 
munce ti mai eficient i mai repede pentru a atinge obiectivul.  

Pentru a fi motivante, scopurile trebuie s  fie realiste, clare, accesibile i concrete.  
În stabilirea unui obiectiv se va ine cont de: timpul necesar, mobilizarea  intelectuala pentru 

realizarea acestuia, resursele necesare i r splata ob inut .  
Pentru a-l motiva i mai mult pe elev, profesorul va acorda importan  obiectivului, va 

acorda încredere în capacitatea de a îndeplini obiectivul i în mijloacele de care dispune elevul  
pentru a reu i. 

Profesorul-motivator este dispus s  î i schimbe i s  î i adapteze strategia. Realizeaz  
bilan uri s pt mânale începând de fiecare dat  cu aspectele pozitive i afi eaz  peste tot texte 
motivante (Motivarea nu este o tiin . Motivarea înseamn  r bdare, timp i energie.) 

Consider c , atunci când în rela ia cu elevii nu ne sunt indiferente motiva ia, starea lor 
afectiv-emo ional , explozia creativit ii din fiecare i personalitatea (ca maturizare i autoafirmare) 
ne putem oferi nou  în ine mari anse de reu it  profesional . Iar reu ita noastr  profesional  se 
leag  strâns de formarea unor oameni s n to i (la trup i la suflet), cu sentimentul c  se împlinesc 
prin ceea ce fac, c  se exprim  deplin, c  au un sens, c  iubesc via a, c  au o rela ie bun  cu propria 
lor persoan . 

Sim ul comun, flerul, intui ia i experien a au devenit insuficiente pentru profilul profesional 
al educatorului modern. 
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209. FOLOSIREA METODELOR ALTERNATIVE DE EVALUARE LA CICLUL 
PRIMAR 

 
Prof. înv. primar Marcela Tudor 

Şcoala Gimnazial  Nr. 38 ,,Dimitrie Cantemir” Constan a 
 

Interdisciplinalitatea pedagogic reprezint  ansamblul rela iilor şi interac iunilor dintre 
diferitele con inuturi şi mesaje angajate la nivelul unui demers didactic, educativ cu finalitate 
relevant  în planul form rii, dezvolt rii personalit ii elevului. Aceasta se bazeaz  pe: rela ii între 



diferite con inuturi; mesaje angajate la nivel de demers didactic; finalitatea în formarea, dezvoltarea 
personalit ii elevului. Interdisciplinaritatea are strategii de aplicare didactic : la nivel de 
con inuturi informa ionale, la nivel de strategii didactice (metodologie), precum şi la nivel de 
capacit i aşteptate a fi realizate la nivelul elevilor. Proiectarea curricular  vizeaz  înv area 
integrat  a cunoştin elor care ating experien a de via  a elevului, de natura intelectual , 
comunicativ , social , moral , tehnologic , estetic  şi fizic . Dac  obiectivele educa ionale sunt 
concepute în spirit interdisciplinar, atunci înv area angajeaz  alte trei concepte: 
intradisciplinaritatea, intredisciplinaritatea si pluridisciplinaritatea. La nivelul activit ii din clas , 
aceste linii de politic  educa ional  exprim  necesitatea unei mai bune cunoaşteri a elevilor, pentru 
a identifica nevoile, interesele de cunoaştere şi ritmul dezvolt rii fiec ruia, form rii capacit ii 
cadrelor didactice de a adecva situa iile de înv are, con inuturile şi materialele educa ionale la 
caracteristicile individuale ale elevului, implic rii elevilor în înv are prin crearea unor situa ii de 
înv are apropiate de via a concret . Abordarea interdisciplinar  şi evaluarea autentic  sunt alte 
dou  solu ii metodologice recomandate prioritar de politica reformei educa iei din ara noastra . 

Evaluarea autentic  propune modalit i de evaluare care s  ,,provoace” analiza, integrarea şi 
valorificarea cunoştin elor, creativitatea. Denumirea sa subliniaz  ideea de a solicita elevului s  
demonstreze ce poate face în situa ii similare din afara şcolii, rezolvarea de sarcini complexe, 
c utare de solu ii, elaborarea unor produse, care le permit s  integreze cunoştin ele dobândite şi s  
genereze cunoştin e noi. În loc s  rezolve itemi cu alegere multipl , elevii sunt angaja i în 
experimente ştiin ifice, conduc cercet ri sociale, scriu referate şi eseuri, citesc şi interpreteaz  opere 
literare, rezolv  probleme de matematic  în contexte reale,  proiecteaz  oportunit i de înv are 
adecvate pentru elevi, implic  p rin ii, elevii, colegii - înv tori şi profesori - în evaluare. Pentru 
aceasta, profesorii au nevoie de mai multe informa ii despre ,,cum înva  elevii”. Evaluarea trebuie 
contextualizat, bazat  pe leg tura dintre experien ele concrete de via  şi ceea ce se înva  la 
şcoal . Evaluarea autentic  se caracterizeaz  prin integrarea sa în curriculum, astfel încât s  devin  
dificil de delimitat de instruire. Scopurile specifice evalu rii se diversific  şi se combin  cu scopuri 
specifice pred rii şi înv rii. Evaluarea devine într-adev r o modalitate de a sprijini/ transforma 
procesul de predare-înv are, de a înt ri aspectele pozitive şi de corectare rapid  şi eficient  a 
lacunelor.  

Un alt aspect semnificativ pentru a analiza contribu ia evalu rii autentice la proiectarea 
interdiciplinar  a cunoaşterii const  în specificul metodelor de evaluare. Metodele ,,alternative”, 
specifice evalu rii autentice - proiectul, portofoliul, investiga ia etc. - sunt în acelaşi timp metode de 
predare-înv are şi metode de evaluare. Ele permit profesorului s  analizeze direct activitatea 
elevului, s  evalueze procesul prin care se ajunge la anumite rezultate, şi nu numai rezultatele/ 
produsele finale. Prin urmare, adecvarea procesului didactic la particularit ile elevilor necesit  o 
nou  abordare a activit ii, mai flexibil  şi mai apropiat  de experien ele reale ale elevilor. 
Interdisciplinaritatea este, în acest context, o solu ie metodologic  adecvat . Ca şi în cazul altor 
elemente ale procesului didactic, nu este suficient  o singur  interven ie novatoare. Abordarea 
integrat  sau interdisciplinar  a con inuturilor trebuie înso it  de modernizarea celorlalte aspecte ale 
procesului de înv mânt: finalit ile, modurile de organizare a înv rii, strategiile, metodele şi 
mijloacele folosite, evaluarea etc.  

Dou  dintre metodele alternative de evaluare care au un poten ial major în acest sens sunt: 
proiectul şi portofoliul.  

Proiectul este o metod  complex , care necesit  o perioad  mare de timp (una sau mai multe 
s pt mâni). Este o metod  global  cu puternic caracter interdisciplinar. 

Am realizat proiectul ,,Iarna”, la clasa I, în luna decembrie. În derularea proiectului s-au 
parcurs trei etape: 

1) Am ales subiectul, am planificat demersul didactic, stabilind: 
a) obiectivele: 

 s  precizeze schimb rile din natura în anotimpul iarna; 
 s  denumeasc  s rb torile de iarn ; 
 s  desprind  informa ii din texte citite, audiate; 



 s  recite poezii specifice; 
 s  rezolve sarcinile primite; 
 s  realizeze produse variate ca form  şi con inut; 
 s  adopte o atitudine adecvat  în toate activit ile derulate. 

b) resursele: lecturi, fişe, casete audio şi video, imagini, materiale pentru orele de abilit i practice şi 
educa ie plastic , ornamente. 
c) metodele şi procedeele: conversa ia euristic , exerci iul, munca independent ,  povestirea, 
problematizarea, jocul de rol, jocul didactic. 

2) Elevii au participat la o palet  larg  de activit i, au adunat materiale. 
În orele de matematic  i explorarea mediului s-a discutat despre semnele iernii şi despre 

lunile de iarn . Activitatea pe grupe a constat în desenarea simbolurilor potrivite anotimpului pe un 
disc decupat pe hârtie alb  şi împ r it în mai multe sectoare. Elevii au formulat enun uri de tipul: 
,,Când spunem iarn  ne gândim la…”. Pentru educarea ecologic  am propus tema ,,Suferin ele unui 
fulg de nea”. Elevii au vizionat un film cu peisaje industriale care au poluat atmosfera (iarna) şi au 
formulat enunuri despre suferin ele fulgilor gri (joc de rol), de tipul: ,,Ne-am întristat pentru c …”, 
,,Suntem nec ji i deoarece…”. Elevii au lucrat în perechi fiind solicita i s  deosebeasc  detaliile din 
desenele primite (tot cu anotimpul iarna), au scris opera ii pornind de la num rul de stelu e date, au 
formulat probleme cu obiecte specifice iernii (s niu e, oameni de z pad ). 

La comunicare în limba român  au audiat texte despre iarn , apoi au redat prin gesturi şi 
mimic  ac iuni şi st ri sufleteşti; au realizat texte cu titlul ,,Poveste unui fulg de nea”; au scris 
cuvinte şi propozi ii despre iarn ; au memorat poezii specifice iernii şi s rb torilor acesteia. 

La orele de abilit i practice şi educa ie plastic  au redat prin desene şi colaje, aspecte de 
iarn  şi au ilustrat lecturile audiate; au realizat felicit ri, ornamente pentru pomul de Cr ciun. 

La orele de muzic  i mi care, elevii au audiat şi înv at cântece de iarn  şi colinde specifice.  
3) Proiectul a avut urm toarele finalit i: 

a) Amenajare şi ornarea clasei pentru s rb torile de iarn  şi participarea la concursul ,,Cea mai 
frumoas  clas ”; 
b) Realizarea unei expozi ii cu lucr ri artistico – plastice ale elevilor; 
c) Serbarea de Cr ciun, la care au fost invita i p rin ii i profesorii clasei. 
 Activit ile desf şurate pe parcursul derul rii proiectului au fost atractive, stimulând 
interesul de a înv a şi a participa la activit ile grupului. Ele au avut ca sprijin structurile oferite de 
disciplinele de înv mânt, dar au permis o libertate total  fa  de acestea. 

Proiectul solicit  elevului s  realizeze planul unor activit i desf şurate în şcoal , dar mai ales 
în afara şcolii, sub coordonarea înv torului, pornind de la identificarea unei probleme.  

Portofoliul include rezultatele relevante, ob inute prin celelalte metode şi tehnici de evaluare 
(probe scrise, verific ri orale, probe practice, autoevaluare, proiect, observarea sistematic  a 
comportamentului etc.) sau prin activit i extracurriculare. Reprezint  ,,cartea de vizit ” a elevului, 
urm rindu-i progresul pe o perioad  de timp. 

La clasa a IV-a, elevii au realizat portofoliul cu tema ,,Muntii Carpati”. Scopul acestui 
portofoliu a fost consolidarea şi evaluarea cunostin elor privitoare la Mun ii Carpa i, prin realizarea 
unei leg turi cross-curriculare între: geografie, limba român , matematic , ştiin e, educa ie civic , 
educa ie plastic , abilit i practice.  

Am pornit de la ideea c , pe baza cuno tin elor acumulate la diferite obiecte de înv mânt, 
elevii pot stabili legaturi între no iuni, pentru a-şi forma o atitudine de explorare - investigare. 

Am aten ionat elevii c  îşi pot aduna produsele activit ii într-un portofoliu, înc  de la 
începutul abord rii unit ii de înv are ,,Muntii Carpa i”. În acest fel, fiecare elev va ar ta tot ce a 
înv at despre acest subiect. Materialele care pot alc tui con inutul portofoliului au fost men ionate 
în orele de geografie, cât şi în lec iile celorlalte discipline, în func ie de specificul activit ilor 
întreprinse. Aspectele legate de subiectul abordat au fost eviden iate nu numai în timpul orelor de 
curs, ci şi în activit i extraşcolare: 

 studierea unor texte de literature despre mun ii Carpa i (,,România pitoreasc  de Alexandru 
Vlahu ”) şi întocmirea unor fişe cu citatele mai semnificative; 



 realizarea unei h r i a României, pe care s  fie reprezenta i mun ii Carpa i cu detaliile 
studiate în orele de geografie (vârfuri, trec tori, zone turistice); 

 confec ionarea unor pliante cu imagini din diferite zone montane (imaginile au fost grupate, 
clasificate, încadrate în anumite grupe muntoase, unii elevi au f cut şi o descriere a 
obiectivului prezentat); 

 realizarea unui poster cu titlul  ,,Curiozit i din Mun ii Carpa i”; 
 întocmirea unor miniproiecte referitoare la monumentele naturii din Mun ii Carpati şi un 

eseu despre protejarea acestor monumente, în cadrul preocup rii generale de protejare a 
mediului înconjur tor; 

 valorificarea excursiilor f cute în zona montan , prin elaborarea unei compuneri cu impresii 
de c l torie; 

 la sfârşitul unit ii de înv are, elevii au primit sarcina de a compune o scrisoare c tre un 
prieten imaginar dintr-o alt  ar , prin care îl invit  în vacan , în România, pentru a 
cunoaşte aspecte deosebite din mun ii Carpa i; 

 elevii au ataşat şi proba scris , pe care au sus inut-o la finalul unit ii de înv are. 
          Structura sau elementele portofoliului sunt, în general, definite de cadrul didactic.. Elevul are 
îns  libertatea de a cuprinde în portofoliu materialele pe care le consider  necesare sau care îl 
reprezint  cel mai bine. Deşi unele elemente ale portofoliului au fost evaluate separat, la momentul 
respectiv, am f cut o apreciere global  a portofoliului, în finalul activit ii. În aceste situa ii, 
profesorul stabileşte criterii clare, pe care le comunic  de la început elevilor. 
          Din perspectiva proiect rii interdisciplinare a înv rii şi a evalu rii, proiectul şi portofoliul 
prezint  urm toarele avantaje:  

 promoveaz  dezvoltarea global  a personalit ii, prin valorificarea achizi iilor de la diferite 
discipline de studiu, prin integrarea cunoştin elor, a capacit ilor, deprinderilor şi 
atitudinilor/ valorilor;  

 stimuleaz  responsabilitatea elevului, prin libertatea de selectare a temelor şi a mijloacelor 
de realizare;  

 evalueaz  elevii în ac iune / în procesul de înv are;  
 pun accent pe identificarea/ formularea problemelor şi apoi pe rezolvarea lor;  
 angajeaz  elevii în situa ii reale de via ; au semnifica ii practice, sociale, economice şi 

implica ii în educa ia moral ;  
 deplaseaz  accentul de la ,,a înv a despre”, la ,,a şti cum”; promoveaz  înv area prin 

contactul direct cu lucrurile (şcoala activ );  
 încurajeaz  autoevaluarea, gândirea, mai degrab  decât memorarea sau recunoaşterea unei 

informa ii;  
 sunt interactive, angajeaz  elevii în în elegerea evalu rii.  

Abordarea integrat  a înv rii şi utilizarea metodelor alternative de evaluare stimuleaz  
crearea unei rela ii de colaborare, de încredere şi respect reciproc între înv tor şi elevi şi între 
elevi. Elevul nu se simte "controlat", ci sprijinit. Profesorul trebuie s  fie mai mult un organizator al 
situa iilor de înv are şi un element de leg tur  între elev şi societate, care mediaz  şi faciliteaz  
accesul la informa ie. Implicarea elevilor în procesul didactic trebuie realizat  în toate laturile 
acestuia: predare - înv are - evaluare. 
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210. VALEN E  EDUCATIVE  ALE  METODELOR  INTERACTIVE 

 
Gr dinaru  Aglaia- Liliana , 

Şcoala   Gimnazial  ,, Mihail Sadoveanu” Vaslui 
 

Cercet ri efectuate în ultimii ani arat  c  pasivitatea din clas  (în eleas  ca rezultat al 
pred rii tradi ionale, în care profesorul ine o prelegere, eventual face o demonstra ie, iar elevii îl 
urm resc) nu produce înv are decât în foarte mic  m sur . 

Jean Piaget sublinia c  cerin a primordial  a unei educa ii moderne o reprezint  asigurarea 
unei metodologii diversificate, bazat  pe îmbinarea activit ilor de înv are şi de munc  
independent , cu activit ile de cooperare, de înv are în grup şi de munc  interdependent . Aceste 
metode interactive, bogate în valen e formative, sunt practicate cu succes atât pentru înv are, cât şi 
pentru evaluare.Aceste valen e formativ-educative sunt urm toarele: 
 stimuleaz  implicarea activ  în sarcin  a elevilor, aceştia fiind mai conştien i de 

responsabilitatea ce şi-o asum ; 
 exerseaz  capacit ile de analiz  şi de luare a deciziilor oportune la momentul potrivit, 

stimulând ini iativa tuturor elevilor implica i în sarcin ; 
 asigur  o mai bun  punere în practic  a cunoştin elor, exersarea priceperilor şi capacit ilor în 

variate contexte şi situa ii; 
 asigur  o mai bun  clarificare conceptual  şi o integrare uşoar  acunoştin elor asimilate în 

sistemul no ional, devenind astfel opera ionale; 
 unele dintre ele, cum ar fi portofoliul, ofer  o perspectiv  de ansamblu asupra activit ii 

elevului pe o perioad  mai lung  de timp, dep şind neajunsurile altor metode tradi ionale de 
evaluare cu caracter de sondaj şi materie şi între elevi; 

 asigur  un demers interactiv al actului de predare–înv are–evaluare, adaptat nevoilor de 
individualizare a sarcinilor de lucru pentru fiecare elev, valorificând şi stimulând poten ialul 
creativ şi originalitatea acestuia; 

 descurajeaz  practicile de speculare sau de înv are doar pentru not . 
Toate cadrele didactice cunosc importanta motivatiei pentru activitatea de invatare.Consider 

ca exista cateva aspecte esentiale în motivarea elevilor pentru înv are activ : 
 incurajarea elevilor s  îşi împ rt şeasc  experien ele personale şi valorizarea diversitatii de 

experien e. 
 construirea noilor achizitii pe experien ele elevilor şi aplicarea celor inv ate în contexte 

diferite. 
 examinarea atent  a sarcinilor de de înv are şi discutarea acestora cu elevii pentru a ne asigura 

c  le-au în eles. 
 acordarea unei aten ii sporite diferitelor tipuri de întreb ri pe care le folosim în timpul lec iilor. 
 oferirea de feed-back pe tot parcursul înv rii şi înv area elevilor s  ofere şi ei, la rândul lor, 

feed-back constructiv colegilor. 
        Cel mai important lucru este s  în elegem c  elevul care, efectuând sarcina de înv are, 
gândeşte, exprim  idei originale şi colaboreaz  cu colegii de clas , este implicat activ şi tot ce ne 
r mâne de f cut este s  încuraj m şi s  apreciem aceast  atitudine. 
        Metodele interactive de grup sunt modalit i moderne de stimulare a  înv arii şi dezvolt rii 
personale înc  de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizeaz  interschimbul de 
idei, de experien e, de cunoştin e. Prin aplicarea în clas  a metodelor interactive de grup, copiii îşi 
exercit  capacitatea de a selecta informa ii, de a comunica idei şi deprind comportamente de 
înv are necesare în via a de şcolar şi adult.Efortul lor trebuie s  fie unul intelectual, de exersare a 
proceselor psihice şi de cunoaştere, de abordare a altor dimensiuni intelectuale, interdisciplinare, 
decât cele clasice. 

Metodele interactive de grup ac ioneaz  asupra modului de gândire şi de manifestare a 
copilului.Aplicarea lor trebuie  f cut  sub forma unui joc cu reguli.Prezentate astfel ele atrag copiii 



ân activitate spre înv area activ , spre cooperare, îi determin  s  se consulte în grup în luarea 
deciziilor şi previn/aplaneaz  conflictele.  

Metodele interactive de grup necesit  mult tact din partea dasc lilor, deoarece trebuie ca ei 
s -şi adapteze stilul didactic în func ie de structura personalit ii copilului.Aşadar pentru fiecare 
şcolar, cadrul didactic trebuie s  potriveasc  optim: gestul, munca, interjec ia, întrebarea, sfatul, 
orientarea, lauda, re inerea, aprecierea, entuziasmul în raport cu situa ia.  
 Interactivitatea presupune o înv are prin comunicare, prin colaborare, produce o 
confruntare de idei, opinii şi argumente, creeaz  situa ii de înv are centrate pe disponibilitatea şi 
dorin a de cooperare a copiilor, pe implicarea lor direct  şi activ , pe influen a reciproc  din 
interiorul microgrupurilor şi interac iunea social  a membrilor unui grup.  
 Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul  de calit i şi 
disponibilit i din partea cadrului didactic: receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic, 
mobilizare, dorin  de autoperfec ionare, gândire reflexiv  şi modern , creativitate, inteligen a de a 
accepta noul şi o mare flexibilitate în concep ii. 

E bine ca profesorul s  modeleze tipul de personalitate necesar societ ii cunoaşterii, 
personalitate caracterizat  prin noi dimensiuni: gândire critic , creativ , capacitate de comunicare şi 
cooperare, abilit i de rela ionare şi lucru în echip , atitudini pozitive şi adaptabilitate, 
responsabilitate şi implicare. 

Un înv mânt modern, bine conceput permite ini iativa, spontaneitatea şi creativitatea 
copiilor, dar şi dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului c p tând noi valen e, dep şind optica 
tradi ional  prin care era un furnizor de informa ii.În organizarea unui înv mânt centrat pe copil, 
profesorul devine un coparticipant al turi de elev la activit ile desf şurate. El înso eşte şi 
încadreaz  copilul pe drumul spre cunoaştere. 

Utilizarea metodelor interactive de predare – înv are în activitatea didactic  contribuie la 
îmbun t irea calit ii procesului instructiv - educativ, având un caracter activ – participativ şi o 
real  valoare activ – formativ  asupra personalit ii elevului.  
  Elevii înşişi trebuie s  organizeze ceea ce au auzit şi v zut într-un tot ordonat şi plin de 
semnifica ii. Dac  elevilor nu li se ofer  ocazia discu iei, a investiga iei, a ac iunii şi eventual a 
pred rii, înv area nu are loc. 
 Din expunerea de mai sus reiese clar faptul c  elevul este mult avantajat dac  dispune de 
metode moderne de predare, având în vedere faptul c  şcoala îl formeaz  pentru via , eventual 
pentru un viitor loc de munca. Elevul se adapteaz  unor anumite cerin e, iar dac  el a fost format 
prin metode tradi ionale, cu greu s-ar acomoda într-un loc de munc  unde cerin ele sunt de tip 
modern.  
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211. CREATIVITATEA, IZVOR DE INSPIRA IE 
 

Profesor pentru înv mânt primar Morun Valentina,  
coala Gimnazial  ”Constantin Gh. Marinescu”  

 
Pentru a se împlini pe sine şi pentru a împlini nevoile interioare ale semenilor, omul este 

chemat s  creeze. Predispozi ia creativit ii existent  în fiin a uman  poate şi trebuie s  devin  
capacitate efectiv  de crea ie prin educa ie şi cultur . Stimularea capacit ilor creatoare este 
eficient  atunci când se practic  consecvent de la cea mai fraged  vârst  sub îndrumarea adul ilor: 
p rin i şi educatori.  

Prin art  se dezvolt  sensibilitatea senzorial , dar şi delicate ea comportamental . 
Sensibilitatea artistic  se construieşte pe baza afectivit ii, intui iei şi fanteziei, în func ie de 
m iestria educativ  a adultului şi de caracteristicile mediului în care se formeaz . Deşi determinat  



genetic, ea se modeleaz  prin educa ie, pentru c , asa cum precizeaz  I. Neacşu, „personalitatea 
copilului este rezultanta ac iunii conjugate a factorilor ereditari, de mediu şi de educa ie, iar ea nu se 
poate configura adecvat prin considerarea şi ac iunea lor paralel .”(1978)  

Activit ile artistico-plastice, prin specificul lor, ofer  nenum rate posibilit i de stimulare a 
creativit ii. Îngem narea cu celelalte domenii ale artei, muzica şi literatura, asigur  posibilitatea 
transferului de stimuli şi de cunoştin e, de capacit i, priceperi şi deprinderi dintr-un domeniu în 
altul.  

Se impune cu obligativitate descoperirea şi exersarea predispozi iilor artistice care sunt 
aproape generale:  

-sim ul culorii actualizat treptat în prezen a atributelor cromatice ale naturii (culori calde, 
culori reci, pete fuzionate, pete vibrate, pete plane) se manifest  la to i copiii; la cei real înzestra i se 
manifest  printr-o voluptate ieşit  din comun, pentru culori în acorduri str lucitoare, neaşteptate;  

-sim ul formei se manifest  prin pornirea l untric  de a o aprecia mental sau cercetând cu 
mâna înainte de a o fixa pe hârtie;  

-sim ul ritmului se manifest  prin respingerea energic  a uniformit ii, ritmul liniilor, 
culorilor, formelor va reflecta ritmul demersurilor psihice.  

Deşi nu este un artist, şcolarul mic elaboreaz  plastic, cu o pl cere imens . Lucrând cu 
pensula sau cu creioane colorate, manifest  o atitudine de uimire în fa a realit ii şi în fa a 
produselor proprii. Este preludiul viitoarei conduite creative. Adultul îl va instrumenta pe copil cu 
principalele elemente de limbaj plastic şi îl va stimula s  le reproduc , s  le transforme (prin 
modific ri, disocieri, omisiuni, deform ri, alungiri, exager ri), s  le asocieze (prin juxtapunere, 
multiplic ri, asambl ri, suprapuneri).  

Textele din literatura clasic , din literatura contemporan  şi din crea ia popular , de o 
autentic  valoare, contribuie atât la educa ia estetic  a elevilor, cât şi la formarea unor atitudini 
creatoare. Textele literare servesc drept model de exprimare literar , iar bog ia şi expresivitatea 
imaginilor plastice sunt menite s  stimuleze imagina ia vizual .  

Ghicitorile şi proverbele din literatura popular  sunt foarte îndr gite de copii. Iat  câteva 
exemple care pot veni în sprijinul elevilor în realizarea unor teme plastice:  

Ghicitori:  
Juc uş  flac r  Din gr dina lui Mihai  
Pe copaci se ca ra. De sub tufe de urzici  
(Veveri a) A ieşit un ghem de scai Care cas  plutitoare Ca s  caute furnici. Peste m ri e 

c l toare? Ce s  fie oare? Ghici!  
(Vaporul) (Ariciul) Cupe albe, sângerii, Ban de aur colorat, Stau pe lujere înfipte, Cu pene 

înconjurat, Parc -ar fi nişte f clii! Îl pute i ghici îndat  Hai, ghiceşte-le, de ştii! C  are nume de 
fat .  

(Lalele) (Romani a) Floricea catifelat   
Seam n  cu-n chip de fat . (Panselu a)  
Meritul deosebit al ghicitorilor este acela c  sunt create în jurul unor metafore literare:  
„Juc uşa flac r ”, „casa plutitoare”, „ghem de scai”, „cupe albe, sângerii”, „ban de aur” 

care, în elese bine, îi vor ajuta pe elevi s  foloseasc  în lucr rile lor unele forme ale metaforei 
plastice precum şi unele simboluri plastice, ceea ce dovedeşte existen a unor aspecte ale creativit ii 
inovatoare.  

Proverbe:  
o Ulciorul nu merge de multe ori la ap .  
o Albina nu se aşaz  pe o floare vesteji .  
o Trandafirul se scutur , dar ghimpii r mân.  
o Pân  nu faci foc nu iese fum.  
Ca şi celelalte texte literare, proverbele trebuie analizate, interpretate, valorificate în toat  

înc rc tura artistic  pe care o au. Deoarece sunt sub forma unor scurte enun uri pot fi folosite ca 
subiecte ale unor lucr ri plastice. Puterea de sugestie a proverbelor const , nu în prezentarea unor 
imagini complete, clare, care ar putea fi traduse în desen cu mare usurin a, ci in surprinderea unui 



aspect care arat  fie o cauz , fie un efect, fie ambele: „Pân  nu faci foc, nu iese fum.” sau „Când 
pisica nu-i acas , joac  şoarecii pe mas .” 

Al turi de compozi ii figurative, compozi iile nonfigurative prezint  de asemenea un interes 
deosebit pentru elevi. Aranjarea diverselor tipuri de linii, a punctelor sau a petelor de culoare 
(spontane sau elaborate) în func ie de anumite cerin e sau aşa cum le dicteaz  imagina ia, constituie 
o reala pl cere pentru micii şcolari.  

Voi prezenta în continuare câteva exerci ii creative al c ror material este elementul plastic, 
exercitii prezentate de Elena Rafail  în lucrarea sa „Educarea creativit ii la vârsta preşcolar ” (deşi 
proiectate pentru preşcolari, aceste exerci ii pot fi aplicate şi şcolarilor mici, în special celor din 
clasele I şi a II-a.  

1. Forme geometrice  
Se cere copiilor s  realizeze cât mai multe şi variate desene pe baza unei forme geometrice: 

cerc, triunghi, p trat, dreptunghi. Apoi, exerci iul se complic , propunându-se copiilor dou , trei sau 
patru forme. Într-o a treia variant  se complic  exerci iul prin cerin a de a combina concomitent 
aceste forme geometrice. Exerci iul cultiv  flexibilitatea, fluiditatea si originalitatea.  

2. Spune ce poate fi  
Se prezint  elevilor diferite forme plastice. Li se cere s  indice cât mai multe obiecte cu care 

se aseam n . Se precizeaz  de fiecare dat  r spunsurile originale. Se foloseste analogia.  
minge, soare, cerc, inel, balon etc.  
nor, pat  de cerneal , balt   
gard, linii de caiet, scar  de dus la cer.  
triunghi, acoperişul casei, şerve el, p l rie de oşan, elin   
3. Desenul colectiv succesiv  
Elevii sunt distribui i în grupuri de 3-4 membti. Fiec rui grup i se repertizeaz  creioane 

colorate, foi şi i se precizeaz  cerin ele. Fiecare copil va desena câte un element compozi ional, 
subordonându-se temei date de înv toare şi continuând ceea ce au desenat ceilal i colegi de grup. 
Membrii grupului pot comunica între ei. Dup  ce fiecare grup îşi finalizeaz  lucrarea, desenele se 
afişeaz  pe acelaşi panou. Reprezentan ii grupului explic  ce au vrut s  deseneze. Pentru a se 
favoriza concentarea precum şi comunicarea intragrupala, grupele vor fi aşezate la oarecare distan a 
unele de altele.  

În alt  variant , copiii vor desena f r  a comunica între ei. Se stimuleaz  fluiditatea plastic  
şi empatia.  

4. Sinestezie  
Se pun la dispozi ia fiec rui copil creioane colorate şi hârtie. Dup  ce au ascultat o melodie, 

copiii sunt invita i s  deseneze, exprimând imaginile şi tr irile declanşate de audi ie. În timp ce ei 
deseneaz , melodia este ascultat  din nou. Se recomand  o diversitate a ritmurilor şi a temelor 
muzicale. Dup  ce sunt finalizate, desenele sunt expuse şi fiecare copil prezint  ceea ce a vrut s  
deseneze.  

Exerci iul poate avea ca variant  desenul în grup. Copiii sunt distribui i câte 3-4 şi fiecare 
membru al grupului deseneaz  câte un element compozi ional, folosind culoarea dorit . Activitatea 
continu  pân  când grupul consider  c  desenul este finalizat.  

Sunt stimulate sinestezia şi empatia.  
Dintre limbajele artei, limbajul plastic este cel mai apropiat şcolarului mic. Acest limbaj are 

rolul de a armoniza rela iile copilului cu natura, cu ceilal i, cu sine. Rolul adultului este de 
încurajare, de sensibilizare a copilului în fa a frumosului, de instrumentare a acestuia cu limbajul şi 
opera iile specifice artei plastice. Procedând astfel şi dovedind empatie şi respect necondi ionat, 
adultul îl ajut  pe copil s  se autodescopere, s  se armonizeze cu sine, s  descopere şi s  rezolve 
problemele de compozi ie şi de tehnologie artistic .  
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212. METODE DE LUCRU, LA  CLAS , CU COPIII CU TULBUR RI DIN SPECTRUL 
AUTISMULUI 

 
Ilie Sorina- coala Gimnazial  Special ”Constantin P unescu” 

 
  Leo Kanner(1943) a descris cel mai grav aspect al autismului care are leg turi puternice cu 
întârzierea mental .  

Hans Asperger(1944) a studiat simptomele şi impedimentele mai pu in grave în dezvoltarea 
neurologic . 

Atât Kanner cât şi Asperger au folosit termenul“autism”(cuvântul provine din grecescul 
“autos” care înseamn  “sine”)pentru a descrie tulburarea;acest termen fusese deja folosit de 
psihiatrul Eugen Bleuler în 1911 pentru a se referi la tulbur ri specifice schizofreniei ca limitarea 
rela iilor cu alte persoane şi cu mediul,limitare descris  ca retragerea în sine şi evitarea oric rei 
forme de rela ionare social . 

Majoritatea persoanelor cu autism necesit  o îngrijire special  pe tot parcursul vie ii, fapt 
care a condus la elaborarea unor programe,interven ii educa ionale care presupun atât interven ia în 
cadrul diferitelor domenii de dezvoltare(limbaj şi comunicare,autonomie personal ,capacit i 
cognitive etc.),cât şi implicarea p rin ilor,familiilor copiilor autişti  

În continuare voi puncta câteva aspecte pe care le-am remarcat în timpul lucrului cu elevii 
cu tulbur ri din spectrul autismului. 

Printre caracteristicile comune întâlnite la copiii cu tulbur ri din spectrul autismului se 
num r : 

• Deficit social şi de comunicare  
• Comportamente stereotipe şi interese reduse  
• Probleme senzoriale. 

În lucru la clas  cu elevii cu tulbur ri din spectrul autismului folosesc o parte din principiile 
TEACCH, un model de predare structurat. 

Interven iile bazate pe strategiile comportamentale au o eficacitate crescut  dac  sunt 
implica i şi p rin ii şi sunt implementate de timpuriu în dezvoltarea copiilor  
   Programul TEACCH a fost elaborat în 1980 de Schopler şi colaboratorii s i în 
cadrul Universit ii Carolina de Nord.Ei puncteaz  un lucru important:p rin ii copiilor autişti pot 
ac iona ca şi co-terpeu i sau educatori ai propriilor copii prin implicarea în munca de echip  
(Secar , 2007). 

Acest program este aplicabil de la vârsta de 2 ani şi pe tot parcursul vie ii (Juhel, 1997) şi 
poate fi implementat, atât în înv mântul incluziv, cît şi în cel special  

Programul TEACCH pune pe primul plan educa ia, bazându-se pe o pedagogie a înt ririi, a 
reuşitei şi a valoriz rii poten ialelor copiilor (Juhel, 1997). Acesta propune s  se creeze o structur   
bine definit  vie ii copilului autist, orientându-l spre o autodisciplinare (Muraru-Cernomazu, 
2005)şi o “via  de adult cu sens “(Larsen, 2002). 

Cu ajutorul acestui program,dificult ile în cadrul în elegerii sociale,comunic rii, 
conceptualiz rii, gândirii abstracte, diferen ierii şi generaliz rii se contureaz  în jurul unor noi 
solu ii. Atât terapeu ii, cât şi p rin ii trebuie s  fie creativi şi dinamici, în munca lor cu copiii, altfel 
aceştia lovindu-se de o manier  educativ  inflexibil , se vor bloca. (Larsen, 2002).  

Nevoile, deficitele şi maniera de adaptare a copiilor trebuie abordate în func ie de vârsta şi 
de nivelul de dezvoltare a acestora.În mica copil rie, obiectivele interven iei se contureaz  pe baza 
stabilirii diagnosticului, consilierii p rin ilor şi sfaturilor psihopedagogice. La vârsta şcolar , 
accentul este mutat asupra dificult ilor de înv are şi a tulbur rilor de comportament. La vârsta 



adolescen ei şi a adultului obiectivele tind spre maximizarea independen ei şi spre formarea 
profesional  (Juhel, 1997). 

Pentru a aplica acest model trebuie sa avem în vedere urm toarele:s  în elegem autismul,s  
lucr m cu un program individualizat,s  implic m p rintele  elevului ca si coterapeut. 

In conceperea Programului individual este important sa stim anumite diferente între un copil 
cu autism si ceilal i din clas .În timp ce copilul cu autism se fixeaz  asupra unor lucruri,se 
autostimuleaz ,se abat de la sarcin ,au accese de furie,celorlalti copii le plac lucruri,iau pauze,au 
hobby-uri,elevii cu tulbur ri din spectrul autism  au momente de frustrare i nu în eleg de ce trebuie 
s  fac  anumite lucruri si de aceea ei trebuie s  fie con tien i de anumite evenimente pentru ca 
sarcina s  fie dus  la bun sfâr it. 

“Ce fac, unde m  duc? Cât de mult, cât dureaz , cum? Când am terminat? Ce se întâmpl  
dup  aceea?,sunt  st ri prin care trec elevii cu autism.” 
            În lucru la clasa cu elevii cu tulburari din spectrul autismului in cont de urm toarele 
aspecte: 
     - începuturile i sfâr iturile sunt foarte clare, 
     - realizez o rutin  zilnic  din partea de EXERCI IU,  
     -folosesc indicii vizuale i interesul copilului pentru a-l motiva, 
     -utilizez un cartona  cu sensul de “a teapt ”, 
     - dac  copilul este sup rat se  folosesc  mijloace nonverbale de comunicare, 
     - suntem flexibili  i oferim variante de alegere.  
             În continuare prezint câteva aspecte ale unei structuri fizice,necesare în lucru cu un copil cu 
tulbur ri din spectrul autismului. 
 Structura fizic  se refer  la design-ul i împrejurimile mediului unei persoane (cum ar fi sala 
de clas ,casa,grupul).Limitele fizice sunt clar definite i de regul  includ activit i ca:lucru, joac , 
gustare, muzic , tranzit ri(trecerile de la o secven la alta).Mobila i materialele sunt aranjate 
pentru a conferi sens i context acestui mediu.De exemplu nu folosim o arie dezorganizat  i 
informa ie pu in  ci o organizare i flux mai cu pu ine întreruperi. 

În clas , amenajarea ariilor poate include: aria de lucru“unu la unu”,aria de lucru 
individual,aria de joc structurat,aria de grup,gustare -pauz ,spa ii care fac trecerea între secven e 
(tranzi ii)si altele ca de exemplu:computer,lectur ,camer /zon  senzorial . 

Delimit ri vizuale i fizice clare:îl ajut  pe elev s  în eleag  unde începe i se termin  fiecare 
arie,la stabilirea contextului i la segmentarea mediului i reduc distractorii de orice natur . 

Sistemul individual de lucru ofer  elevului un mod organizat de a aborda activit ile care trebuie 
realizate în fiecare loc.  
 

Rutine importante 
1. Se înva  rutinele“întâi/apoi”(întâi lucrul, apoi pauza).  
2. Se accentueaz  conceptele “de la stânga la dreapta“ i “de sus în jos“ în orar,sistemul de 

lucru i sarcini.  
3. Se verific  orarul.Acesta reprezint  un cadru vizual care indic  ce activit i apar i în ce 

momente i permite elevului s  prevad  ce se întâmpl  dup .Ofer  flexibilitate,mai mult  
independen  i ini iativ ,mai pu ine probleme de comportament. 

4. Urmeaz  sistemul de lucru. 
Sistemul individual de lucru ofer  elevului un mod organizat de a aborda activit ile care 

trebuie realizate în fiecare loc. Aceast  strategie care poate fi înv at  construie te independen a i îi 
permite elevului s  generalizeze abilit i pe care s  le poat  folosi i în alte medii.Sistemul de lucru 
îi spune persoanei”ce anume se a teapt ”de la ea,în timpul activit ii ,“cât de mult”trebuie f cut”ce 
urmeaz ”dup  ce activitatea este realizat .Un sistem de lucru se organizeaz  prin prisma 
func ionalit ii,a vârstei copilului,trebuie s  stârneasc  interesul copilului,s  fie gândit clar cu 
început-sfâr it    

5. Elevul este înv at s  urm reasc  suporturile/ indica iile vizuale(le ar t m în loc s  le 
spunem)  



Pentru a ajuta copiii  cu autism trebuie s  în elegem cum privesc aceştia lumea şi s  cre m o 
punte c tre lumea noastr .Trebuie sa intelegem  autismul ca diferit, nu ca inferior. 

Concluzii: 
Nu trebuie ne concentr m pe a schimba pe cineva,ci pe a-i acomoda diferen ele cu respect, 

toleran  şi cu accent pe punctele forte. 
C ut m modalit i noi dac  aceea pe care am încercat-o nu pare s  func ioneze! 
Nu exist  modalitate corect  sau gre it ! 
Exist  întotdeauna o solu ie pe care avem rolul s  o g sim! 
Este responsabilitatea noastr  s  g sim o cale pentru a preda copiilor! 
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213. ABORDAREA TEXTELOR LITERARE ÎN CICLUL PRIMAR 
 

abǎrǎ Petronela, coala Gimnazialǎ ,,Mihail Sadoveanu”, Vaslui 
 
Lectura c r ilor constituie o activitate fundamental  pentru între inerea condi iei intelectuale, 

îmbog irea cunoştin elor şi a limbajului, pentru cunoaşterea indirect  a diferitelor universuri si 
realit i. 

Cândva mirific, acest univers al c r ii trebuie redescoperit de c tre micii şcolari, prin ini ierea şi 
parcurgerea unor teme interesante, bogate în con inut informa ional, cu valen e formative şi 
capabile s  readuc  în conştiin a lor adev ratul sens al copil riei cu sentimente, aspira ii şi 
îndr zneli. 
 Literatura pentru copii este o surs  de îmbog ire spiritual , ea dispunând de valen e 
multiple, estetice şi morale sigure, cultivându-le copiilor sentimentele alese prin modelele oferite de 
textele selectate sau înv ându-i pe aceştia s  dezaprobe modelele negative întâlnite, l rgindu-le aria 
de cunoaştere. 
 Literatura pentru copii nu este doar frumoas , dar îi şi trimite pe aceştia într-o lume „de 
basm”, c ci vor tr i profund al turi de personaje minunate, de oameni cu min i ascu ite, de animale 
cunoscute şi de altele cu puteri nem rginite fiind ajuta i de aceste personaje s -şi înving  
sentimentele de team  şi inhibi ie, s  gândeasc  logic, dezvoltând în acest mod, cât mai mult 
posibil, capacitatea de exprimare oral . Elevii dobândesc deprinderi de receptare corect  a textului 
audiat, de folosire precis  şi nuan at  a cuvintelor, de formulare clar  şi personal  a unor mesaje 
proprii, de argumentare a unui punct de vedere. 

Un astfel de text este ,,Cioc!Cioc!Cioc!” de Emil Gârleanu din manualul de comunicare în 
limba româna, clasa a II-a, editura Art. Folosind  mai multe  metode şi procedee, elevii vor cunoaşte 
lumea minunat  a necuvânt toarelor. Citind fluent, conştient şi expresiv, c utând în elesul 
cuvintelor nou-întâlnite, construind enun uri corecte din punct de vedere gramatical şi desprinzând 
mesajul textului pe baza unor întreb ri şi r spunsuri, elevii îşi vor îmbog i universul copil riei cu 
modele din natur .  

https://www.youtube.com/watch?v=txx8G6_FsaU
https://www.youtube.com/watch?v=QjkTQtggLH4


Pentru a-i introduce în atmosfera lec iei le voi spune ghicitori destre animale si insecte: 
Zici c  e un ceas de lemn,                Are-o coad  înfoiat ,                Are-un ac micu  şi fin, 
Ce r sun  la un semn            Hoa  este şi şireat ;              Zboar  lin din floare-n floare, 
Prin p duri şi prin z voaie          Dar e vai de coada ei,                      Acul este cu venin 

Fie soare,fie ploaie!                    Când d  pesteGrivei.                 Şi polenul pe picioare! 
(cucul)                                   (vulpea)                                  (albina) 

Sare gra ioas                              Rezemat  stând pe scoarț  
Coada-i e stufoas                     Salt  capul ca o raț  
Ron ie nuci şi alune                i cu ciocul târn cop 

De-o ghiceşti, îndat  spune!           D  poc, poc din loc in loc 
(veverița)                      (cioc nitoarea) 

 
Le voi prezenta câteva date despre volumul „Din lumea necuvânt toarelor” şi despre autorul 

Emil Gârleanu, stimulându-i prin diverse întreb ri s -şi aminteasc  şi alte texte asem n toare.  
Dup  descoperirea textului prin citirea în gînd, apoi cu voce tare în lan , selectiv şi prin 

citirea model, se vor extrage şi se vor explica în scris cuvintele necunoscute întâlnite în text şi se 
vor alc tui, oral, enun uri pentru o bun  fixare a lor.  

Elevii vor fi încuraja i, prin întreb ri şi r spunsuri, s  eviden ieze personajele principale şi 
faptele lor, reuşind astfel s  desprind  mesajul textului. 

Le voi prezenta câteva curiozit i despre cele dou  animale. “Veveri a - ca şi alte animale 
din p dure, îşi strâng vara provizii pentru iarn . Ele adun  atât alune cât şi ciuperci. Pentru c  
ciupercile crude s-ar strica în scorbur , istea a veveri  le pune mai întâi la uscat afar , între crengile 
copacilor.” “Cioc nitoarea - pas re s lbatic ,  are penajul colorat cu negru, alb şi roşu, aripile scurte 
şi coada tare. Este foarte folositoare pentru p duri, deoarece se hr neşte cu insecte d un toare şi cu 
larvele lor, pe care le prinde cu ajutorul ciocului pu in curbat şi foarte puternic, cu care poate g urii 
şi lemnul tare al copacilor. Mai este denumit  şi Doctorul p durii”. 

Pentru a verifica gradul de însuşire a noilor cunoştin e le voi da copiilor s  completeze, pe 
grupe sau individual o fiş  de lucru, se poate juca jocul ,,Copacul cuvintelor sau se pot folosi 
metode moderne ce pot completa ora de comunicare în limba român : Jurnalul dublu ,Metoda 
p l riilor gânditoare sau Metoda cadranelor. 
 
Fiş  de lucru 
Realiza i coresponden a: 
Întreb ri R spunsuri 
În ce anotimp s-a petrecut întâmplarea? Veveri a îşi adun  provizii pentru a avea ce 

mânca toat  iarna. 
Care sunt personajele povestirii? Pomul cu roada rotund  , tare şi miezul dulce 

se numeşte alun. 
Ce a g sit veveri a într-o bun  zi? Întâmplarea se petrece în anotimpul toamna. 
Cum se numeşte pomul cu roada rotund , tare 
şi cu miezul dulce? 

Personajele povestirii sunt: veveri a şi 
cioc nitoarea. 

De ce îşi adun  veveri a provizii de cu toamn ? Veveri a a g sit într-o bun  zi c  cineva îi fur  
alunele. 

Joc „ Copacul cuvintelor” –pe grupe 
Nota i pe frunze: 
Gr.1- cuvintele care con in grupurile de vocale „oa, ie” 
Gr.2 – anotimpurile care nu sunt în lec ie 
Gr.3 – cuvintele care con in vocalele „â, î” 
Gr.4 – vie uitoarele întâlnite în lec ie 
Gr.5 – cuvinte care co in consoana „m” înaintea lui „p” sau „b” 

Fiecare grup  îşi lipeşte frunzele pe copacul desenat pe flipchart 
 



Jurnalul dublu 

 
Metoda p l riilor gânditoare 

P l ria albastr  – este liderul,clarific /alege solu ia corect   (moderatorul), semnific  gândirea 
speculativ - Adreseaz  copiilor o întrebare din text pentru a vedea dac   au în eles  conținutul 
acestuia 

P l ria albastr  – este liderul,clarific /alege solu ia corect   (moderatorul), semnific  gândirea 
speculativ - Adreseaz  copiilor o întrebare din text pentru a vedea dac   au în eles  conținutul 
acestuia.  

P l ria alb  – informeaz  (povestitorul), este neutr , semnific   gândirea obiectiv - Despre ce 
este vorba în text? 

P l ria roşie – spune ce simte (psihologul), semnific  gândirea influen at  de afect- Ce î i 
place cel mai mult din text? 

P l ria neagr  –identific  gre elile, aspectele negative (criticul), semnific  gândirea critic  
negativ )-De ce s-a sup rat veveri a?  

P l ria verde –genereaz  idei noi (gânditorul), semnific  gândirea creativ -Imagineaz - i un 
alt final pentru poveste. 

P l ria galben  ––identific  aspectele pozitive (optimistul), semnific  g ndirea optimist - Ce a 
vrut s  fac  cioc nitoarea? 

La finalul lec iei elevii \pot primi o fiş  de munc  independent  (poate fi dat  ca şi tem  pentru 
acas ) –Metoda cadranelor -cu ajutorul c reia noile cunoştin e vor fi fixate într-un mod pl cut. 
Cerin ele vor fi :  
1.Scrie i : 
-titlul povestirii  
- autorul. 

2. Scrie i cuvintele cu sens opus – tare, 
dulce, a umple, a goli 
 

3. Descoperi i propozi ia: 
Veveri aapedepsitcioc nitoareapentruho ie. 

4. Ai terminat? Coloreaz ! (va fi un desen 
sugestiv – o veveri  mâncând alune, etc. 

Voi face aprecieri verbale privind participarea elevilor la lec ie şi implicarea lor în realizarea 
sarcinilor propuse, oferindu-le mici recompense. 
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Fragmentul Ideea principal  Ilustrare 
1. Veveri a a dat peste un pom cu roada rotund , 
tare, dar cu miezul dulce. D duse, frate, peste alun. 
A umplut scorbura de cu toamn  ca s  aib  peste 
iarn . 

  

2. Într-o zi, b g  de seam  c  un sfert din alune 
erau mâncate. De unde? C  ea nici nu se atinse de 
ele. 

  

3. S-a pus la pând  s  prind  ho ul. Cine era? 
Cioc nitoarea. Veveri a o prinse de coad . Atunci, 
cioc nitoarea l s  coada ca şopârla.  

  

4. Mai târziu, cioc nitoarea s-a întors la veveri  s  
se roage de dânsa. Smerit , a b tut cu ciocul: 
  - Cioc! Cioc! Cioc! 
  Dar veveri a îşi mutase culcuşul. 

  



 
214. MODALIT I DE ÎMBUN T IRE A COMUNIC RII ÎN CADRUL GRUPULUI 

 
Dan Ingrid Arabella 

Liceul Teoretic Mircea Eliade Lupeni  
 
 Comunicarea reprezint  procesul prin care se transmit informa ii de la emi tor la 
receptor,prin utilizarea unui sistem de semne şi simboluri.Studiile din domeniul educa ional au 
ar tat c  problema comunic rii este vital  în sistemul de înv mânt,întrucât ea este responsabil ,în 
foarte mare m sur ,de eficien a actului educativ.Comunicarea permite integrarea social ,stabilirea 
de rela ii interpersonale,rela ionarea cu ceilal i,raportarea la aceştia,ea ajut  la activitatea de 
înv are,formeaz  indivizi,contribuie implicit la desf şurarea tuturor activit ilor instructiv 
educative desf şurate în şcoal  şi în afara ei.Aceast  enumerare poate continua,avantajele unei 
comunic ri eficiente fiind nenum rate. 
 Profesorii zilelor noastre pun mare accent pe comnicare şi datorit schimb rilor petrecute la 
nivel social,cultural,dar  şi pentru c  înv mântul este centrat acum pe elev,iar acesta se poate 
forma adecvat numai într-un cadru care s  îl încurajeze şi s  îi valorifice la maximum poten ialul de 
fiin  social .  
 Modul în  care noi profesorii reuşim s  comunic m cu elevii este direct responsabil de 
comportamentele acestora şi de situa iile de criz  în care aceştia pot s  ajung . Dac  nu reuşim s  
comunic m, atunci nu vom avea niciodat  rezultate cu elevii noştri. Deprinderea de comunicare se 
înva , la fel ca şi cea de rela ionare cu lumea înconjur toare. Noi ca dasc li avem o misiune extrem 
de important  de a-i ajuta pe elevi s  comunice pentru a evita eventualele probleme care pot ap rea, 
pentru a evita izolarea de ceilal i, pentru a-i deschide pe elevi spre lume şi spre tot ceea ce înseamn  
aceasta. Dificult ile de comunicare reduc calitatea şi frecven a experien elor de înv are, ceea ce 
duce la sc derea randamentului şcolar şi a performan elor şcolare. 
 Comunicare reprezint  înştiin are, ştire, veste, raport, rela ie, leg tur . Cam acestea ar fi 
sinonimele care ne sunt oferite în Dic ionarul explicativ al limbii române pentru conceptul de 
„comunicare”. Deşi pare simplu, în elesul acestui concept este mult mai complex şi plin de 
substrat.Comunicarea are o mul ime de în elesuri, o mul ime de scopuri şi cam tot atâtea metode de 
exprimare şi manifestare. Nu putem spune c  exist  o defini ie exact  a comunic rii, dar putem 
spune despre aceasta, f r  nicio îndoial , c  are drept punct de plecare transmiterea inten ionat  a 
unor date, a unor informa ii, scopul comunic rii fiind acela de a aten iona, informa, explica, distra, 
descrie, convinge etc. 
 Ea se realizeaz  pe trei niveluri: logic (al cuvintelor) – 7%, paraverbal (ton, volum, viteza de 
rostire...) – 38% şi nonverbal (expresia facial , pozi ia, mişcarea, îmbr c mintea etc.) – 55%. Dac  
între aceste niveluri nu suntcontradic ii,comunicarea poate fi eficace. Dac  îns  între niveluri exist  
contradic ii, mesajul transmis nu va avea efectul scontat. 
 Un tip special de comunicare este comunicarea de grup (comunicarea între membrii 
grupurilor şi comunicarea dintre oamenii din grupuri cu al i oameni). În cadrul metodelor de 
interac iune educa ional , comunicarea în cadrul grupului are o deosebit  relevan  practic . 
 Un tip special de grup este echipa educa ional  (microgrup rezultat din divizarea clasei de 
elevi printr-o varietate de tehnici). Ele se alc tuiesc pentru îndeplinirea uneia sau mai multor sarcini 
educa ionale, care realizeaz  simultan obiective de tip informativ (cunoaşterea unei anumite 
materii) şi de tip formativ-motiva ional. Echipa educa ional  presupune interac iune, structur  
(norme, roluri, rela ii între membri), scopuri comune, nevoia de grup şi interdependen  dinamic .În 
cadrul acestor micro-grupuri educa ionale se disting urm toarele ipostaze ale comunic rii: obişnuite 
(normale, ştiute, cunoscute, generâd siguran , încrederea şi st pânirea situa iei, în reuşita 
raporturilor cu cel lalt/ ceilal i, cadrul acestor comunic ri fiind unul familiar, cu elemente bine 
conturate, explorate anterior în detaliu; un asemenea cadru îl prezint  şcoala) şi neobişnuite ( 
necunoscute, pline de mister, cu elemente ascunse, chiar secrete). 



Profesorului îi revine sarcina ca, pornind de la situa iile cunoscute, obişnuite, s  provoace 
exerci ii de comunicare, prin punerea în situa ii de comunicare. Asemenea exerci ii urm resc 
ambele posibilit i cu scopul de a se sprijini unele pe altele, ştiut fiind c , în realitate, actul de 
comunicare este ireversibil, irepetabil, iar reuşita lui nu poate fi neglijat . Nicio comunicare nu 
poate sem na cu cealalt , chiar dac  are aceeaşi tem , aceiaşi eroi şi se desf şoar  în acelaşi 
loc.Deci, pornindu-se de la situa ii în general ştiute, se vor c uta forme şi strategii pentru 
neprev zut,care vor stimula interesul elevilor şi dorin a lor de participare activ  la demersul 
instructiv-educativ. 

Metode didactice care stimuleaz  direct dorin a de participare a elevilor la actul comunic rii 
sunt metodele gândirii critice. Acestea au meritul de a implica activ fiecare membru al grupului 
format, fie c  vorbim de clasa întreag , fie c  ne referim la munca pe grupe mici. Spre exemplu, în 
predarea câmpului lexical, dac  se va lucra frontal - cum se obişnuieşte în mod tradi ional – doar o 
parte din elevii clasei vor participa la activitatea instructiv-educativ, deci implicit la actul 
comunic rii. Pentru a determina participarea întregului grup se poate aplica, realmente cu succes, 
metoda RAI (r spunde/arunc /întreab ), adaptat  sub forma exerci iului energizant intitulat 
„Mingea vorbitoare”: o minge de burete este aruncat  de la un elev la altul, fiecare rostind la 
primirea mingii un cuvânt din câmpul lexical propus de profesor sau chiar de un elev – primul 
c ruia îi este aruncat  mingea de c tre profesor. Astfel, elevii to i sunt antrena i, creându-se totodat  
şi o atmosfer  relaxat , de joc, lucru deosebit de important în special pentru elevii de clasa a V-a, 
c rora le este greu, de multe ori, a se adapta la trecerea de la ciclul primar la cel gimnazial. Acesta 
este doar un exemplu de stimulare a comunic rii în cadrul grupului, exemplu concret, despre care 
putem afirma,atât eu cât şi alte cadre didactice care l-au aplicat, c  are rezultate, atât la nivel 
cognitiv, cât şi la nivel afectiv (elevii devin mai relaxa i şi poate fi aplicat rapid în momentele  când 
dasc lul simte o stare tensionat  în colectivul pe care-l îndrum ) şi nu în ultimul rând la nivel psiho-
motor (elevii se mişc  atunci când arunc  şi prind mingea), o astfel de metod  acoperind toate cele 
trei categorii deobiective opera ionale (cognitive, afective şi psiho-motorii) care ar trebui s  se 
reg seasc  în orice lec ie sus inut  la clas . 

O alt  metod  modern  care asigur  participarea tuturor elevilor (sau aproape a tuturor 
elevilor) la actul comunic rii este metoda „Ştiu/Vreau s  ştiu/Am aflat”. Poate fi aplicat , spre 
exemplu, atunci când se introduc date despre un autor sau opere noi ale unui autor care a mai fost 
studiat într-un an anterior. Fiecare elev va putea participa, dac  nu la completarea rubricii 
„Ştiu”,atunci la completarea uneia din urm toarele rubrici ”Vreau s  ştiu” sau „Am aflat”. Primele 
dou   rubrici se completeaz  interactiv cu eleviiînntr-o prim  or  în clas , pentru completarea celei 
din urm  l sându-se timp elevilor s  caute r spunsuri, s  se documenteze, urmând ca aceasta s  fie 
completat  într-o or  ulterioar , stabilit  împreun  cu elevii. 

Acestea sunt doar dou  exemple de metode care stimuleaz  participarea direct  a elevilor la 
actul comunic rii în cadrul grupului. Nu este aici locul pentru a prezenta în detaliu un întreg set de 
metode moderne, centrate pe elev, sau avantajele utiliz rii acestora în vederea stimul rii gândirii 
critice şi implicit a comunic rii. Îns , pentru ca actul de comunicare s  fie autentic şi de calitate este 
necesar pentru fiecare profesor s  asculte (s  ia în considerare punctul de vedere al elevului), s  
observe evenimentele de natur  verbal  şi nonverbal  în situa ia de comunicare, s  analizeze pentru 
a discerne, s  controleze calitatea mesajului (feed-back-ul) şi s  se exprime în func ie de elev şi de 
obiectul comunic rii. Iar metodele moderne, centrate pe elev, permit acest lucru mult mai mult 
decât cele tradi ionale. Asta nu înseamn  ca rolul metodelor didactice tradi ionale este anulat. 
Nicidecum.Ci doar c , în ciuda faptului c  metodele moderne cer mai mult spa iu şi timp în cadrul 
strategiei 
didactice abordate la clas  şi implic  un alt mod de organizare a activit ii, mai sofisticat, şi chiar 
mutarea mobilierului şcolar, totuşi, ele asigur  participarea elevilor în mod activ la actul 
comunic rii în mai mare m sur  decât metodele tradi ionale. Acestea din urm  nu trebuie eliminate, 
ci doar îmbinate armonios cu cele moderne, pentru a asigura varietate si ritm divers actului 
instructiveducativ. 



 Drept urmare profesorul trebuie s  dezvolte diverse tehnici de comunicare în timpul actului 
didactic, dictate de finalitatea situa iei. El trebuie s  fie un fin observator, în stare s  în eleag  şi s  
decodeze interac iunile din cadrul grupului, deoarece calitatea rela iei profesor-elev/i este 
principalul factor care genereaz  calitatea comunic rii şi asemenea oric rei înv ri, înv area 
comunic rii oblig  
la adapt ri şi acomod ri (Piaget). 
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Ca fiin  social , omul este dependent de ceilali oameni. Aceast dependen înseamn, de 

fapt, ajutor, posibilitatea de a comunica şi coopera. Acest lucru d  naştere sentimentului de 
apartenen  şi solidaritate uman  precum şi la sentimentul de securitate al individului. Întâlnim 
pretutindeni persoane cu dizabilit i. Perceperea lor social  nu este întotdeauna constant ; ea variaz  
de la societate la societate, furnizând semnifica ii diferite, în func ie de cultura şi de valorile 
promovate.  

Ce se crede despre persoanele cu dizabilit i? Mul i oameni au reticen e fa  de acestea 
deoarece au o concep ie greşit  despre ele. Şi ele sunt oameni ca şi ceilal i: unii dependen i, al ii 
independen i; unii lideri, al ii persoane obişnuite; unii boga i, al ii s raci; unii graşi, al ii slabi etc. Ca 
orice persoan , ei sunt produsul unic al eredit ii lor şi al mediului şi sunt indivizi.  

În majoritatea cazurilor, societatea este influen at  de stereotipuri în raport cu aceşti oameni. 
Aceste stereotipuri se formeaz  pe parcursul întregii vie i a omului. Schimbarea mentalit ii ine de 
schimbarea convingerilor. Convingerea este un element constant, esen ial al vie ii, care determin  
ac iunile spontane. 

Educa ia actual  se adreseaz , în mod special, intelectului copilului şi într-o m sur  mult prea 
mic  sensibilit ii acestuia. F r  sensibilitate, ştim c  omul nu poate în elege semnifica ia vie ii ca 
întreg. Prin educa ie, copilul trebuie s  se descopere şi s  se creeze pe sine ca fiin , capabil  s  
primeasc  şi s  d ruiasc .. 

Copiii noştri sunt ai noştri tot timpul. Şi atunci când ob in note mari şi atunci când îi înv m 
cunoştin e minime. Şi atunci când ob in diplome pentru performan e şi atunci când au insuccese. 
Drumul cum s  treac  cu fruntea sus prin via  trebuie s  îl înve e to i, dar pentru cei afla i în 
dificultate (pentru ei, elevii cu cerin e educative speciale), secretul reuşitei const  în programul de 
recuperare, integrare, stimulare, valorizare, socializare.  

Copiii cu CES fac parte din societatea noastr , aceştia mai mult decât ceilal i copii au nevoie 
de o permanent  socializare şi colaborare cu al i copii pentru asigurarea integr rii sociale a lor. Prin 
contactul direct cu elevii din alte institu ii şcolare şi prin participarea al turi de ei la diverse activit i 
se realizeaz  diminuarea izol rii şi înl turarea, în mare m sur , a tendin elor de agresivitate, 
contribuind la îmbun t irea modului lor de via . Tendin a de a crea şi sprijini cadrul necesar 
integr rii sociale şi societale a copiilor cu dizabilit i este cu cât mai activ , cu atât mai eficient , 
argumentul suprem constituindu-l beneficiile psihosociale ale incluziunii, aceasta facilitând asumarea 
de roluri sociale proprii în comunitate şi stabilirea de rela ii sociale.  



Crearea unor parteneriate între şcoal , familie şi comunitate dar şi între diverse institu ii 
şcolare, presupune succesul elevilor la şcoal  şi mai târziu în via . Atunci când p rin ii, elevii şi 
ceilal i membri ai comunit ii se consider  unii pe al ii parteneri în educa ie, se creeaz  în jurul 
elevilor o comunitate de suport care începe s  func ioneze.  
"Unde-s mul i, puterea creşte" spune înv tura popular  şi numai prin unirea efortului p rin ilor, 
cadrelor didactice, a şcolii şi a comunit ii se poate face o mai bun  integrare a copiilor cu CES. 
         Prin proiectele de parteneriat cu alte institu ii şcolare, am urm rit: 
-stabilirea rela iilor de prietenie între elevii implica i în proiect; 
-facilitarea rela ion rii, a comunic rii între persoane, socializând individul şi ameliorând 
comportamentul; 
-familiarizarea elevilor cu mediul social din afara şcolii; 
-l rgirea cercului de prieteni, în vederea unei mai bune adapt ri sociale a copiilor: 
-stimularea activit ii în grup prin realizarea unor lucr ri/colaje;   
-realizarea unor activit i de abilitare manual , de grafic  şi pictur  comune cu al i copii din alt  
şcoal , înlesnindu-se gradul optim de adaptare şi acceptare a copiilor cu dizabilit i în comunitate; 
-încurajarea formar rii unor conduite de via  civilizat , asimilarea unor norme uzuale de 
comportament şi respectarea codului bunelor maniere; 
    -dezvoltarea rela iilor de parteneriat între şcoli . 

Finalit i aşteptate:  
-dezvoltarea însuşirilor pozitive ale personalit ii copilului cu dizabilit i; 
-formarea unor abilit i de socializare şi rela ionare cu cei din jur; 
-valorificarea şi valorizarea eficient  a resursei umane; 
-formarea capacit ii copiilor de a coopera în cadrul unei activit i, de a oferi şi de a primi sprijin; 
-optimizarea personal  ce permite fiec ruia s  se autodescopere şi s  se autocreeze prin întâlnirea cu 
cel lalt; 
-cultivarea sentimentului accept rii necondi ionate, al siguran ei şi al încrederii în sine; 
-formarea motiva iei pentru activit i în cadrul grupului; 
-valorizarea copiilor cu dizabilit i pentru a le induce sentimentul de utilitate; 
-implicarea cadrelor didactice în dezvoltarea practicilor de educa ie incluziv  în şcoli. 
De asemenea, au fost desf şurate o serie de activit i de intercunoaştere, jocuri interactive de 
socializare vizând comunicarea, colaborarea, combaterea discrimin rii, a stereotipiilor pornind de la 
ideea c  respingem ceea ce nu cunoaştem, primul pas spre integrare fiind cunoaşterea celui de lâng  
tine şi valorizarea. 
Nevoilor de adaptare copiilor cu dizabilit i li se adreseaz  aşadar educa ia nonformal , ea fiind, aşa 
cum spunea C. Cucoş: „o cale de ajutor pentru cei care au resurse mai mici de a accede la o şcolarizare 
normal : s raci, izola i, tineri în deriv , persoane cu nevoi speciale”. 
             Educa ia nonformal  este important  prin urm toarele avantaje pedagogice: 
•  este centrat  pe cel ce înva , pe procesul de înv are, nu pe cel de predare solicitând în mod 
diferen iat participan ii, 
• dispune de un curriculum la alegere, flexibil şi variat propunându-le participan ilor activit i  diverse 
şi atractive, în func ie de interesele acestora, de aptitudinile speciale şi de aspira iile lor, 
• creeaz  ocazii de petrecere organizata a timpului liber, într-un mod pl cut, urm rind destinderea şi 
refacerea echilibrului psiho-fizic, 
• este  nestresant , oferind activit i pl cute şi scutite de evalu ri riguroase, în favoarea strategiilor de 
apreciere formativ , stimulativ , continu , 
•  r spunde cerin elor şi necesit ilor educa iei permanente. 

Competen ele şi atitudinile dezvoltate elevilor în cadrul înv rii nonformale includ: 
competen e interpersonale, capacitatea de lucru în echip , încrederea în sine, disciplina, 
responsabilitatea, coordonare şi organizare, capacitatea de a rezolva probleme practice. Întrucât aceste 
competen e au relevan  crescut  în dezvoltarea personal  a individului, contribuind deopotriv  la 
participarea activ  în societate, acestea ar trebui s  fie complementare celor achizi ionate prin educa ia  
formal .  



În cazul educa iei nonformale accentul este pus pe înv area prin ac iune, înv area de la egali şi 
activitatea voluntar , mai degrab  decât înv area unor cunoştin e din manuale şi alte surse scrise de 
înv are. Întrucât educa ia  nonformal  se bazeaz  pe oferirea de situa ii de via  real , care nu pot fi 
reproduse în clas , institu iile de educa ie formal  ar trebui s  coopereze cu furnizorii de educa ie  
nonformal  pentru a dezvolta activit i extracurriculare, combinând cunoştin ele şi metodologiile 
specifice ambelor tipuri de educa ie, dar respectând principiile educa iei nonformale. 

Mai jos sunt cateva exemple de activit i utilizate pentru dezvoltarea abilit ilor sociale ale 
elevilor cu dizabilit i. Abilitatea social  este definit  drept capacitatea de a ini ia şi între ine rela ii 
personale, de a fi accepta i si de a ne integra în grupuri, de a ac iona eficient ca membri ai unei echipe.  
Prin dezvoltarea abilit ilor de comunicare şi rela ionare interpersonal , putem preveni sc derea 
performan elor şcolare, problemele emo ionale şi de comportament, dificult ile de adaptare social . 
- “tehnica ziarului vorbitor”, prin care se cere elevilor la începutul unei ore s -şi exprime 
sentimentele produse de ziua respectiv  ac ionând asupra unui ziar pe care l-a primit de la 
profesor;astfel, ruperea ziarului poate desemna sentimente de frustrare acumulate de elev.  
-“grupurile zumz itoare”: elevii sunt împ r i i în grupe de câte patru persoane pentru a le permite si 
celor mai timizi s s -şi exprime opiniile. Rezultatele muncii în echip  vor fi prezentate de un singur 
elev, f r  a se nominaliza elevii care au avut o anumit  idee. 
La început prezentarea o vor face elevii care nu au probleme de comunicare; pe m sur  ce elevii se 
vor  
familiariza cu aceast  tehnic , sarcina prezent rii rezultatelor finale va reveni si celor mai timizi. 
-tehnica “Obiecte g site”: Este o tehnic  produc toare de amuzament şi energie, contribuind la  
dezvoltarea abilit ilor de comunicare şi negociere. Se va cere elevilor ca timp de câteva minute s  
ias  din clas  şi s revin  aducând cu sine un obiect pe care l-au g sit în afara clasei. Ei au sarcina de a 
prezenta cât mai frumos obiectul respectiv şi, chiar mai mult, s  conving  înv torul s  îl cumpere. 
-“ochelarii vorbitori”: Elevii sunt aranja i în cerc. O pereche de ochelari de soare va trece pe rând de 
la unul la cel lalt. Unul dintre copii începe jocul purtând ochelarii. Vecinul din partea dreapt  spune: 
“Ochelari, ochelari, spune i ce vede i,Spune i ce v  place mai mult la mine.” 
Cel care poart  ochelarii trebuie s  r spund  în numele lor. Va spune un lucru frumos, bun despre cel 
care a recitat versurile, apoi va trece ochelarii vecinului din partea stâng . Jocul continu  pân  ce to i 
membrii cercului vor lua parte la el. 
-“mângâierea îngerilor” (pe un fond muzical adecvat, copiii aşeza i pe dou  rânduri fa  în fa , având 
roluri de îngeri ating colegul care trece  încet, cu ochii închişi, prin  culoarul  rândului format. Prin 
atingere, copiii  transmit colegului  gânduri  de afec iune, precum un înger. Prin acest exerci iu – joc 
se  urm reşte coeziunea clasei,  respectul fa  de ceilal i, echilibru individual psihic). 
-„desenul grupului” (realizarea unui desen în grup, pe o coal  mare de hârtie, cu men iunea ca fiecare 
s -şi aleag  un loc pentru a desena ce doreşte, astfel încât to i s  dispun  de un spa iu pentru desen în 
mod egal. Prin acest exerci iu se urm reşte libertatea de manifestare, colaborarea cu colegii de grup, 
antrenarea r bd rii şi respectarea   regulilor de  grup). 
-„rota ia desenelor”(copiii aşeza i în jurul unei mese, vor desena timp de 3-5 minute pe foile primite 
ce doresc. La comanda Stop! elevii vor da foaia colegului din dreapta care va desena ce doreşte timp 
de 5 min. Desenele se vor roti de la un coleg la altul, pân  vor reveni elevului –posesor. Prin acest 
exerci iu se urm reşte dezvoltarea abilit ilor de rezolvare a problemelor şi conflictelor, respectul fa  
de colegii de grup, dezvoltarea creativit ii). 

Într-o şcoal  a diversit ii, educa ia trebuie s  pun  accentul nu numai pe împ rt şirea unor noi 
modele de socializare şi de percep ie a propriei persoane, ci şi s  faciliteze acceptarea unor diverse 
moduri de via , situa ii, puncte de vedere, etc. 
Într-o lume perfect  deficien a nu reprezint  un impediment, o lips , ci doar o alt  fa  a normalit ii. 
Deseori comunitatea tinde s -i marginalizeze pe cei care sunt altfel. Persoanele cu deficien e sufer  nu 
atât din cauza deficien ei, cât din cauza atitudinii pe care cei din jur o au fa  de ea. Nu este suficient 
s  spunem c  au aceleaşi drepturi, ci trebui s  le oferim şi aceleaşi şanse la integrarea în societate. 
Dac  persoanele cu dizabilit i se str duiesc s  in  pasul cu societatea, oare cea din urm  la rândul ei, 



nu ar trebui s  le ofere şansa de a evolua cât mai aproape de normal sub aspect fizic, psihic, personal, 
profesional şi social?  
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Afirmarea în orice domeniu de activitate presupune şi necesit  o informare sistematic , la zi. 
Aceasta are ca resort motiva ional interesul de cunoaştere, deoarece f r  a stimula interesul nu este 
posibil  dezvoltarea trebuin elor de cunoaştere, iar f r  acestea ar avea de suferit atât calitatea 
cunoştin elor însuşite cât şi dezvoltarea individualit ii.  

În literatura de specialitate se ofer  o multitudine de clasific ri ale intereselor explicate prin 
diversitatea criteriilor adoptate de c tre autori. Amintim doar o clasificare mai ampl  a intereselor 
prezentat  de Holban, pentru a putea defini apoi interesul pentru matematic :  

 interese intelectuale (de cunoaştere ştiin ific  şi estetic );  
 interese practice (tehnice, casnice-gospod reşti, practico-agricole, sportive);  
 interese sociale (politice, umane, moderne).  

Interesul pentru matematic  face parte din categoria intereselor intelectuale de cunoaştere 
ştiin ific . Este un interes specializat, chiar cel mai general interes specializat datorit  amplorii pe 
care a luat-o matematica. Nu exist  domeniu de activitate uman  care s  nu foloseasc  într-o m sur  
mai mare sau mai mic  matematica.  

Interesele de cunoaştere ale elevilor din primele clase nu sunt înc  diferen iate, cititul, 
scrisul, socotitul fiind pentru cei mai mul i copii la fel de atr g toare. Preferin ele care apar uneori 
sunt determinate de reuşita pe care o are elevul la unul din aceste obiecte, de satisfac ia tr it  ca 
urmare a succesului.  

Preferin ele şi interesele cu toate c  sunt dou  variabile diferite, se coreleaz  din punct de 
vedere func ional: preferin ele constituie premisele psihologice ale apari iei intereselor teoretice şi 
practice.  

Exprimarea lor poate fi considerat  şi ca indici de manifestare şi de recunoaştere ale 
intereselor cognitive. Astfel, preferin ele elevilor pentru anumite obiecte de înv mânt constituie 
un semnal al intereselor în curs de formare.  

Atitudinea preferen ial  a elevului fa  de un anumit obiect de înv mânt este generat  de 
interac iunea unor factori externi (con inutul disciplinei şcolare, caracterul atractiv şi interesant al 
pred rii, personalitatea dasc lului, cunoaşterea importan ei sociale a obiectelor de înv mânt, 
opiniile p rin ilor etc.) şi a unor factori interni (capacit ile cognitive şi interesele cognitive ale 
elevului, componentele motiva ionale de ordin afectiv, sentimentul succesului şi al insuccesului 
tr ite de elevi în urma aprecierii dasc lului, nivelul de aspira ie format în func ie de capacitatea de 
autoestimare, etc.).  

În formarea interesului fa  de acest dificil obiect de înv mânt (matematica) un rol 
deosebit de important îl are m iestria pedagogic  a dasc lului. El, ”deschiz torul de drumuri ”, 
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g seşte întotdeauna cele mai potrivite modalit i prin care s  contribuie la formarea şi educarea 
interesului fa  de matematic .  

În înv mântul gimnazial interesul pentru matematic  poate fi format şi educat prin:  
otrivite metode de înv mânt în fiecare secven  a lec iei, cu 

deosebire a acelora care-l pun pe elev în situa ia de a fi activ, de a în elege, de a dobândi noi 
achizi ii, de a face prin efort propriu;  

mijloace de înv mânt adecvate;  
caracterului practic – aplicativ al informa iilor matematice;  
cadru socio-afectiv propice în lec ii prin instaurarea unor raporturi de 

colaborare între educat şi educator;  
stimularea succesului şcolar la matematic .  

Tradi ional  sau modern  este bun  metoda care duce la rezultatele scontate. Eficien a lor 
depinde de modul în care ea este valorificat  în contextul didactic, de m sura în care antreneaz  
eforturile elevilor, de cantitatea de efort intelectual şi practic solicitat , de influen a pe care o are 
asupra rezultatelor şcolare. Metodele didactice sunt într-o permanent  şi inevitabil  interac iune 
pentru c  numai astfel pot atinge anumite obiective educa ionale.  

Explica ia, demonstra ia, conversa ia, exerci iul îmbinate cu metode de activitate 
independent , înv are prin cooperare, înv are prin problematizare, prin descoperire, înv are 
bazat  pe jocuri didactice, înv area cu ajutorul calculatorului, metoda pred rii reciproce, tehnica 
‘’Ştiu/ Vreau s  ştiu/ Am înv at‘’, tehnica ‘’Turul galeriei‘’ sunt câteva din metodele de 
înv mânt şi tehnicile utilizate în cadrul orelor de matematic  în ciclul gimnazial. Unele dintre ele, 
prin caracterul lor activ, contribuie în mod special la formarea şi dezvoltarea interesului fa  de 
matematic . Astfel, dintre metodele de activitate independent , înv area cu ajutorul fişelor de lucru 
permite individualizarea instruirii prin luarea în considerare a ritmului de lucru propriu fiec rui 
elev, dar şi a nivelului de însuşire a cunoştin elor la care a ajuns el. Ele pot fi utilizate în toate 
momentele activit ii didactice. Prin câştigarea încrederii în for ele proprii, ob inând rezultate bune 
la nivelul s u de inteligen , elevul va fi motivat şi chiar interesat de activitatea matematic  ce pân  
atunci i s-a p rut atât de grea .  

O alt  metod  de activitate independent  folosit  cu succes în orele de matematic  în scopul 
form rii şi dezvolt rii interesului elevilor ar fi temele pentru acas . Alegerea acelor teme pentru 
acas  prin care s  se pun  accent pe latura aplicativ  a cunoştin elor matematice stimuleaz  
interesul elevilor şi dorin a lor de cunoaştere .  

Exemple de asemenea teme : m sur tori, cânt riri, construirea din corpuri geometrice a unor 
juc rii.  

Efectuarea de proiecte a devenit metoda didactic  de mare actualitate în contextul reformei 
evalu rii şi influen eaz  dezvoltarea intereselor epistemologice ale elevului. Proiectele se pot 
finaliza cu un produs intelectual sau cu un produs material (construirea unor juc rii din figuri 
TANGRAM).  

Conversa ia şi în special conversa ia euristic  are un rol deosebit în activitatea matematic . 
Ea poate fi utilizat  în toate etapele acesteia, în atingerea celor mai diverse scopuri didactice. În 
ceea ce ne priveşte pe noi, ea are ac iune stimulatoare la începutul activit ii când curiozitatea 
specific  elevului trebuie orientat  şi îndrumat  spre achizi ia noilor cunoştin e. Astfel, prin natura 
întreb rilor folosite, conversa ia îi motiveaz  pe elevi pentru activitatea matematic , stimuleaz  şi 
dezvolt  curiozitatea activ , gândirea logic , imagina ia şi creativitatea, dezvolt  capacit ile 
argumentative, limbajul matematic, reprezint  un stimulent pentru avansarea cunoaşterii, men ine 
aten ia şi interesul elevilor.  

Înv area matematicii prin problematizare stimuleaz  curiozitatea activ  şi polarizeaz  
interesele elevilor. Situa iile – problem ; problemele trebuie concepute şi formulate în func ie de 
particularit ile psihologice de vârst  şi individuale ale elevilor pentru a nu se ajunge la situa iile de 
renun are la efectuarea sarcinii, la eşec, dar nici s  nu fie prea uşoare, pentru a le stimula şi men ine 
interesul. Când elevul reuşeşte s  elimine toate ipotezele false şi s  o identifice pe cea real  bucuria 
descoperirii îl motiveaz  intrinsec pentru activitate.  



Înv area prin descoperire a matematicii const  în efectuarea de activit i şi investiga ii 
proprii independente (individuale sau colective), orientate în direc ia redescoperirii adev rurilor 
ştiin ifice. Ca şi în cazul înv rii prin problematizare trebuie avut în vedere stadiul de dezvoltare 
intelectual  a elevilor pentru a trezi şi a men ine interesul lor pentru matematic . În ciclul gimnazial 
gândirea elevilor se afl  într-un stadiu intuitiv, parcurge drumul de la particular la general, trecând 
de la fapte concrete la generaliz ri, aceasta presupune utilizarea unei investiga ii descriptive prin 
metoda inductiv . Orice încercare de a for a însuşirea de noi achizi ii pornind de la premise generale 
ar conduce la blocaj, dezam gire, eşec şi chiar estomparea interesului fa  de acest obiect de 
înv mânt.  

Una dintre cele mai eficiente metode de înv mânt care îi stimuleaz  pe elevi, îi activeaz  
din toate punctele de vedere –cognitiv, afectiv şi psihomotoriu, îi motiveaz  s  se implice voluntar 
şi cu pl cere în matematic  este înv area bazat  pe jocuri didactice.  

Utilizate cu mult discern mânt, jocurile didactice contribuie la dobândirea de cunoştin e, 
competen e, comportamente, precum şi la formarea de abilit i. Prezen a elementelor caracteristice: 
surpriza, ghicirea, întrecerea, precum şi ambian a de lucru destins , relaxant , de bun  dispozi ie are 
o influen  pozitiv  asupra dezvolt rii psihologice, intelectuale şi afective a elevului. Îmbinând 
ineditul şi utilul cu pl cutul, activitatea matematic  devine mai atractiv , mai interesant , iar 
înv area prin efort personal, prin manifestarea independen ei în ac iune, gândire şi exprimare, 
înso it  de bucurie şi satisfac ie sporeşte interesul de cunoaştere al elevilor fa  de con inutul 
lec iilor.  

Atmosfera de lucru constructiv , pl cut , pozitiv , noile ipostaze în care sunt puşi elevii în 
cadrul înv rii bazate pe joc de rol îi deschid apetitul pentru matematic .  

Utilizarea instruirii asistate de calculator în predarea - înv area matematicii în ciclul 
gimnazial pune elevul în situa ii de interac iune, interactivitate şi de comunicare foarte rapid , 
oferindu-i un feed-back permanent şi inducând o tensiune în sistemul cunoştin elor lor. Conota iile 
ludice pe care le are determin  antrenarea elevului în activitate, îl sprijin  în realizarea de 
descoperiri, îi induce o stare de pl cere trezindu-i interesul pentru activitate.  

Eficien a utiliz rii metodelor de înv mânt depinde într-o mare m sur  şi de utilizarea 
mijloacelor de înv mânt adecvate situa iei de înv are. Câteva dintre aceste mijloace de 
înv mânt ar fi: mijloacele tehnice de instruire – calculatorul şi CD –urile educa ionale, care 
recreeaz  în permanen  situa ia educa ional , fişele de munc  independent  în care se îmbin  
înv area cu elemente de joc) sau care transmit o provocare (exemplu: „Acum s  v  v d!”‚ „V-a i 
prins?’’). Înc rc tura lor emo ional  se adreseaz  direct sensibilit ii elevului stimulându-i 
curiozitatea, interesul, dorin a de ac iune şi creeaz  momente de bun  dispozi ie.  

În vederea educ rii interesului fa  de matematic  la şcolari este foarte important ca ei s  
cunoasc  aplica iile practice ale studierii acestei discipline. Acestea pot consta în:  

- anticiparea lungimii unor obiecte „din ochi’’ şi apoi verificarea exactit ii evalu rii prin 
m sur tori reale;  

- anticiparea capacit ii unui vas observându-i atent volumul şi testarea corectitudinii 
aprecierii prin m sur tori reale cu diferite lichide;  

- anticiparea masei unui corp prin „cânt rire’’ în mân  şi verificarea gradului de 
corectitudine a evalu rii reale;  

- anticiparea ariei în cm², dm², m² la diferite suprafe e şi testarea gradului de exactitate a 
aprecierii prin m sur tori şi calcule reale;  

- compararea lungimii, capacit ii, masei, ariei a dou  corpuri şi verificarea gradului de 
corectitudine a aprecierilor prin m sur tori concrete;  

- construirea real  a unor obiecte prin aplicarea cunoştin elor referitoare la figuri şi corpuri 
geometrice („Colivia pentru p s ri”).  

Crearea unui cadru socio–afectiv propice în lec ii prin instaurarea unor raporturi de 
colaborare între educat şi educator este o premis  a form rii şi dezvolt rii interesului pentru 
înv area matematicii şi a oric rui obiect de înv mânt.  



Deoarece frica ucide interesele cognitive (Cosmovici, Iacob, 1999, p.292) este important ca 
elevii s  înve e într-un mediu relaxant şi sigur, decât în unul de amenin are şi tensionat, pentru ca ei 
s -şi poat  exprima ideile f r  s  le fie team  c  vor fi critica i sau admonesta i. Cu cât copilul îşi va 
câştiga o stim  de sine mai ridicat  cu atât succesul lui la înv tur  va fi mai mare. Sim indu-se 
iubit şi admirat pentru performan ele sale, el va fi mai interesat s  înve e, dorin a lui de autodep şire 
va creşte.  

Atmosfera destins  şi pozitiv  din clas  creat  prin folosirea mesajelor de tip „Eu ….”, 
mesaje care transmit elevilor cum se raporteaz  educatorul fa  de situa ie şi nu ce crede acesta 
despre elevi, şi prin încercarea de a fi de ajutor elevilor oferindu-le încredere şi încurajare în ceea ce 
fac permit desf şurarea activit ii într-un cadru socio–afectiv care s  contribuie la cultivarea 
interesului pentru înv are.  

Stimularea succesului şcolar la matematic  prin tratare diferen iat  mergând pân  la 
individualizarea sarcinilor în func ie de particularit ile de vârst , cât şi de particularit ile  
individuale reprezint  un factor al dezvolt rii interesului de cunoaştere al şcolarului. Concepute 
gradual din punct de vedere al dificult ii, rezolvarea sarcinilor propuse ofer  posibilitatea copilului 
s -şi demonstreze capacitatea de progres cu fiecare pas rezolvat, ceea ce îi confer  mai mult  
siguran  şi încredere în sine şi-l motiveaz  în vederea realiz rii paşilor urm tori.  

Motiva ia intrinsec  a elevului pentru matematic  este consolidat  dac  climatul, activit ile 
sunt suficient de interesante pentru a-l determina s  realizeze sarcinile date.  

Rezultatele la înv tur , dorin a de participare la concursuri şcolare, chiar rezultatele la 
aceste concursuri, munca independent  benevol  exprim  conturarea şi dezvoltarea intereselor 
cognitive pentru matematic .  

Optimizarea procesului de înv mânt prin activizarea elevului, pe calea stimul rii şi 
cultiv rii intereselor cognitive ale acestuia, este una dintre sarcinile cele mai importante ce revin 
dasc lilor în aceast  perioad  în care se pune accent pe educa ia permanent , ce presupune în mod 
necesar şi existen a unei motiva ii cognitive permanente ale c ror baze se pun pe b ncile şcolii.  
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217. DIFEREN IEREA CON INUTURILOR DE ARITMETIC  PRIN CALCUL MINTAL 
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Calculul mintal, pe lâng  alte numeroase valen e formative, contribuie în mare m sur  la 
creşterea flexibilit ii şi fluidit ii gândirii elevilor, dar şi la creşterea perspicacit ii şi a 
originalit ii gândirii acestora, precum şi la cultivarea creativit ii lor. 



          Diferen ierea con inuturilor de aritmetic  se poate realiza cu succes şi prin intermediul 
calculului mintal.  
a) O modalitate de diferen iere este organizarea calculului mintal frontal, cu exerci ii având nivel 
crescând de dificultate, adic  to i elevii clasei, indiferent de nivelul lor de cunoştin e la matematic , 
vor rezolva simultan exerci ii de calcul mintal având nivele diferite de dificultate, fie în scopul 
reactualiz rii cunoştin elor predate anterior, fie în scopul capt rii aten iei acestora, fie pentru fixarea 
cunoştin elor predate, fie chiar şi pentru asigurarea feedback-ului. La început se vor formula 
exerci ii de calcul mintal simple, pentru rezolvarea c rora vor fi numi i elevii, care au un nivel 
sc zut de cunoştin e la matematic . Apoi aceste exerci ii/probleme de calcul mintal pot fi 
îngreunate cu formul ri de tipul: “Dar dac  la rezultatul ob inut de colegii voştri ad ug m...” şi 
astfel pot fi numi i şi elevi ale c ror cunoştin e la aritmetic  au nivel mai ridicat. Se vor da la sfârşit 
exerci ii/probleme de calcul mintal cât mai interesante, mai variate şi mai dificile, astfel ca şi elevii 
foarte buni la matematic  s  poat  fi solicita i. 
b) O alt  modalitate de diferen iere este organizarea calculului mintal sub forma urm toare: 
profesorul realizeaz  trei fişe de exerci ii/probleme de calcul mintal, una având exerci ii/probleme 
de nivel sc zut de dificultate, alta de nivel mediu şi cealalt  de nivel ridicat şi le împarte elevilor 
clasei în func ie de nivelul fiec ruia de cunoştin e la matematic . Elevii care primesc fişa de nivel 
sc zut pot primi şi material intuitiv, în scopul de a-i ajuta în rezolvarea cerin elor de pe fiş .  F r  a 
apela la calculul în scris, to i elevii vor scrie pe câte un bile el rezultatele ob inute în urma rezolv rii 
în minte a exerci iilor/problemelor de pe fişa primit . Dup  expirarea timpului anun at, profesorul 
va citi r spunsurile şi se va face corectarea exerci iilor/ problemelor care au avut rezultate greşite. 
c) Se mai poate organiza calculul mintal diferen iat şi cu ajutorul jocului didactic matematic, sub 
form  de ştafet . 
        În func ie de realitatea existent  la clas , se poate organiza şi în alte moduri diferen ierea 
con inuturilor de aritmetic  prin intermediul calculului mintal. 
         În continuare, se vor exemplifica exerci ii de calcul mintal, având diferite grade de dificultate, 
pentru fiecare dintre clasele: CP, I,..., IV . 
 

Exemple: clasa preg titoare 
 

1. Nivel mediu 
Dac  pe o farfurie pe lâng  2 mere mai punem 4 mere, câte mere avem în total? 
Nivel ridicat 
Dac  pe o farfurie pe lâng  2 mere mai punem 4 mere, 1 prun  şi 2 pere, câte fructe avem în total? 
2. Nivel mediu 
Dac  Ina a mâncat ieri 2 morcovi, iar ast zi a mâncat unul, câ i morcovi a mâncat Ina în cele dou  
zile? 
Nivel ridicat  
Ina m nânc  în fiecare zi câte un morcov. Câ i morcovi va mânca într-o s pt mân ? 
3. Nivel mediu 
Iulia are 10 lei. Ea merge la magazin şi cump r  o ciocolat  cu 4 lei. Câ i lei i-au r mas? 
Nivel ridicat 
Iulia are 10 lei. Ea merge la magazin şi cump r  un covrig cu 1 leu, o ciocolat  cu 4 lei şi un pachet 
cu biscui i cu restul de bani. Câ i lei au costat biscui ii? 
4. Nivel mediu 
Doamna profesoar  i-a dus pe copii la gr dina zoologic . Ajungând în fa a unei cuşti în care se 
g seau leul, leoaica şi puiul lor, i-a întrebat pe copii: câ i lei sunt în cuşc ? 
Nivel ridicat 
Doamna profesoar  i-a dus pe copii la gr dina zoologic . Ajungând în fa a unei cuşti în care se 
g seau leul, leoaica şi puiul lor, i-a întrebat pe copii: câte picioare au leii din cuşc ? 
 
 



 
Exemple: clasa I 
 

1.Nivel mediu 
Câte crizanteme au r mas în jardiniere dac  erau 32, iar 7 s-au uscat? 
Nivel ridicat 
Câte crizanteme sunt în jardiniere dac  erau 32, 7 s-au uscat, iar 5 au fost replantate? 
2.Nivel mediu 
Mirela avea în puşculi  100  lei, din care, de 15 lei cump r  o carte. Câ i lei i-au r mas în 
puşculi ? 
Nivel ridicat 
Mirela avea în puşculi  100 de lei, din care, de 15 lei cump r  o carte şi de 40 de lei o p pu . Câ i 
lei i-au r mas în puşculi ? 
3.Nivel mediu 
Câte panouri solare mai trebuie instalate pe un acoperiş, ştiind c  sunt deja 23 şi trebuie s  fie  în 
total 32? 
Nivel ridicat 
Câte panouri solare mai trebuie instalate pe dou  acoperişuri, ştiind c  pe fiecare acoperiş au fost 
instalate  câte 23 şi trebuie s  fie în total 32 pe fiecare acoperiş? 
4.Nivel mediu 
Adun  suma numerelor 9 şi 7  cu diferen a lor. Cât vei ob ine? 
Nivel ridicat 
Care este totalul dintre suma vecinilor num rului 21 şi num rul cu 9 mai mic decât 17? 
 
 
              Exemple: clasa a II-a 
 
1.Nivel mediu 
Bunica a cump rat câte dou  banane pentru fiecare dintre cei 8 nepo i ai s i. Câte banane a 
cump rat bunica? 
Nivel ridicat  
Bunica a cump rat câte dou  banane pentru fiecare dintre cei 8 nepo i ai s i. Ştiind c  5 deja le-a 
dat copiilor, câte mai are de dat? 
2.Nivel mediu 
Dac  un grepfruit  cânt reşte cât 3 kiwi, iar un kiwi cânt reşte cât 7 cireşe, atunci de câte cireşe este 
nevoie pentru a echilibra o balan  care are pe un taler 1 grepfrut? 
Nivel ridicat 
Dac  un grepfruit  cânt reşte cât 3 kiwi, iar un kiwi cânt reşte cât 7 cireşe, atunci de câte cireşe este 
nevoie pentru a echilibra o balan  care are pe un taler 4 grepfruturi  şi 3 kiwi? 
3.Nivel mediu 
Dac  împar i la 2 num rul 66 şi apoi îl aduni cu triplul lui 2, cât vei ob ine? 
Nivel ridicat 
M reşte jum tatea celui mai mic num r natural par format din dou  cifre identice, cu întreitul celui 
mai mic num r natura impar format dintr-o cifr . Cât ai ob inut? 
4.Nivel mediu 
Micşoreaz   vecinul mai mare al num rului 50 cu suma cifrelor num rului 44. Cât vei ob ine? 
Nivel ridicat 
Care este restul dintre vecinul din dreapta a celui mai mic num r natural de dou  cifre având cifra 
zecilor 7 şi suma cifrelor celui mai mare num r format din dou  cifre pare? 
 
 
 



Exemple: clasa a III-a 
 

1.Nivel mediu 
M  gândesc la un num r, îl adun cu 23, apoi scad 20 din el şi ob in triplul num rului 15. La ce 
num r m-am gândit? 
Nivel ridicat 
M  gândesc la un num r, îl adun cu r sturnatul lui 32, apoi scad din el jum tatea num rului 20 şi 
ob in dublul num rului 400. La ce num r m-am gândit? 
2.Nivel mediu 
Ia din produsul numerelor 9 şi 4, cel mai mic num r impar de dou  cifre. Cât vei ob ine? 
Nivel ridicat 
Ia din jum tatea produsului numerelor 9 şi 4, împ tritul jum t ii celui mai mare num r par de o 
cifr . Cât vei ob ine? 
3.Nivel mediu 
Afl  dublul produsului primelor trei numere naturale impare. Cât vei ob ine? 
Nivel ridicat 
Afl  câtulului dintre produsul primelor trei numere naturale pare nenule şi triplul celui mai mic 
num r natural impar. Cât vei ob ine? 
4.Nivel mediu 
De câte ori este mai mare dublul unui num r decât jum tatea acestuia? 
Nivel ridicat 
De câte ori este mai mic  doimea sfertului unui num r decât dublul acestuia? 
 

Exemple: clasa a IV-a 
 

1.Nivel mediu 
Afla i deîmp r itul când  împ r itorul este 7 şi câtul 20.  
Nivel ridicat 
Ştiind c  împ r itorul este înşeptitul celui mai mic num r natural impar, iar câtul este dublul celui 
mai mic num r natural par de dou  cifre, afla i deîmp r itul. 
2.Nivel mediu 
Noimea num rului A este 2, iar încincitul num rului B este 45. Care este restul dintre A şi B? 
Nivel ridicat 
Noimea num rului A este 20, iar încincitul num rului B este 45. Care este restul dintre triplul lui A 
şi  dublul lui B? 
3.Nivel mediu 
Suma a dou  numere naturale consecutive este 23. Care sunt numerele? 
Nivel ridicat 
Suma a cinci numere naturale consecutive este 60. Care sunt numerele? 
4.Nivel mediu 
Raportul a dou  numere naturale este 5/7, iar diferen a dintre numere este 2. Care sunt numerele? 
Nivel ridicat 
Raportul a dou  numere naturale este 5/7, iar produsul lor este 140. Care sunt numerele? 
 
     Tratarea diferen iat  a elevilor este deosebit de important  deoarece contribuie la dezvoltarea 
personalit ii elevilor, la ob inerea unor rezultate mai bune în preg tirea lor, sunt diminuate 
situa iile de e ec în activitatea colar , sunt depistate, la timpul potrivit, interesele i aptitudinile 
elevilor, se îmbun t e te randamentul colar. 
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Educa ia pe care o primim în institu iile de înv mânt clasice este una de tip Formal. 

Programele de educa ie outdoor se desf şoar  în natur  şi finalitatea acestora nu o reprezint  
atest rile de tipul certificatelor şi diplomelor, ci schimb rile vizibile produse la nivelul 
participan ilor. Din acest motiv, educa ia outdoor are un caracter Nonformal. 

Educa ia outdoor este un concept relativ nou în contextul educativ românesc,îns  ea începe 
din ce în ce mai mult s  capteze interesul actorilor educa ionali din sistemul de înv mânt formal. 
Exist  numeroase accep iuni pentru  termenul de educa ie outdoor, îns  pentru a da o defini ie 
simpl  şi pe în elesul tuturor, putem spune c  aceast  form  de educa ie se bazeaz  pe înv area în 
aer liber. Termenul de educa ie outdoor poate include educa ia pentru mediu, activit i recreative, 
sportive, programe de dezvoltare personal  şi social , excursii, vizite, drume ii, aventur , etc. 

Caracteristicile cheie identificate acestui tip de educa ie; 
 Ofer  posibilitatea contactului direct cu natura- protec ia mediului, reprezint  un subiect de 

interes mondial, de aceea educa ia outdoor se dsprinde ca o modalitate extrem de benefic  
pentru schimbarea atitudinilor şi comportamentelor fa  de mediu; 

 Reprezint  o puternic  surs  de experien e de înv are –un mediu relaxant, liber, f r  
constrângerile pe care le impun ,,cei 4 pere i ai unei s li de clas ’’; 

 Faciliteaz  procesul de înv are al elevilor care întâmpin  dificult i de înv are în acest 
sens, îi fac pe aceştia s  devin  motiva i,cu  mult mai  capabili; 

 Dezvoltarea spiritului de echip  –conexiunea între elevi, elevi-profesori duce la creşterea 
gradului de participare activ , creşterea cet eniei active în rândul ambelor categorii. 

Voi exemplifica doar câteva astfel de activit i desf şurate în unitatea noastr ; 
Excursia tematic  ,,La ocne”, la Salina de la Turda.Excursia a fost doar un pretext pentru 

desf şurarea unor activit i outdoor precum-cunoaşterea locului de unde s-a extras sarea i a 
modalit ilor de extac ie mai vechi şi mai noi,cunoaşterea unor terapii naturiste practicate în salin , 
jocuri de echip  de perspicacitate pentru copii şi p rin i. 

O alt  activitate a fost şi activit ile desf şurate în cadrul Proiectului educativ,,La poalele 
Heniului’’. Elevii de la şcoala noastr  împreun  cu elevii dintr-o alt  unitate şcolar  au f cut schimb 
de experien  în care şi-au demonstrat adev ratele calit i şi aptitudini;..cel mai frumos costum 
popular ‘’,  ,,bucatele alese’’, ,,fantezie şi culoare’’-care a permis tuturor participan ilor s  se 
exprime prin experimentarea unor tehnici diverse,s -şi dezvolte imagina ia prin tratarea creativ  a 
tematicii.Discu ia ulterioar  , pe marginea activit ilor propuse , a modului de prezentare,pe 
marginea lucr rilor realizate de copii , duc la explica ia personal  în  privin a ,,evalu rii artistice’’ a 
celorlalte lucr ri şi s  caute argument prin care s -şi sus in  sau s -şi justifice opinia. 

Povestea copacului’’este o alt  activitate desf şurat  de clasa noastr . Înso i i de un p durar am 
vizitat p durea din apropierea şcolii. Mai mul i elevi pe post de reporteri au pus o seris de întreb ri 
legate de copacii care cresc în p durea respectiv . Cum se calculeaz  vârsta unui copac? Ce copaci 
cresc ? Cum se îngrijesc de d un tori? Cum protej m p durea,aurul verde?. 

Toate informa iile date de p durar au fost notate în carne ele, iar pe baza acestora au avut de 
realizat un scurt eseu cu  titlul,,Povestea copacului”. Elevii prin impresiile scrise vor fi spontani, îşi 
dezvolt  imagina ia, exprimarea literar artistic. 

,,Alaiul s rb torilor de iarn ’’-activitate derulat  în pragul s rb torilor de iarn . Au fost 
implicate Prim ria şi Biserica. Nicio alt  activitate desf şurat    pe aceast  tem  nu ar fi trezit 
sentimente şi tr iri ca atunci când au tr it pe viu ,în momentele în care au colindat şi au primit 
dulciurile şi darurile pentru ur rile adresate de ei. 



Activit ile de tip outdoor se pliaz  cel mai bine cu activit ile nonformale, întrucât ca şi 
acestea, activit ile outdoor se bazeaz  foarte mult pe participarea activ , maximizeaz  procesul de 
înv are,minimalizând constrângerea specific  activit ilor de înv are din clas ,ofer  o utilitate 
practic  imediat  cunoştin elor înv ate, se desf şoar  în contexte diferite având  un cadru de 
înv are şi cu un con inut lejer, foloseşte metode care stimuleaz  implicarea şi participarea, are o 
structur  şi o planificare flexibil , procesul înv rii este orientat spre participant, se bazeaz  pe 
experien a participan ilor. 
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219. PARTICULARIT I ALE EVALU RII CUNO TIN ELOR DOBÂNDITE PRIN 
ACTIVITATEA DE   PREDARE – ÎNV ARE A ISTORIEI 

 
Pip.Alina Teodoru, coala Gimnazial  tefan cel Mare,Vaslui 

 
Via a colii st  sub semnul valorii i valoriz rii. Nimic din ceea ce se petrece în acest spa iu 

nu scap  exerci iului axiologic, de atribuire a unor valori. Semnificarea i evaluarea reprezint  un 
moment esen ial al „lan ului” didactic. Cum ac iunea didactic  este premeditat  i vizeaz  realizarea 
unor scopuri, este firesc ca cineva s  se intereseze dac  ceea ce trebuia f cut a fost f cut. 

Evaluarea colar ,  în general, este  procesul prin care se delimiteaz , se ob in i se 
furnizeaz  informa ii utile, permi ând luarea unor decizii ulterioare. Actul evalu rii presupune trei 
momente relativ distincte : m surarea, aprecierea rezultatelor colare i adoptarea m surilor 
ameliorative. 

Evaluarea constituie o ocazie de validare a juste ei secven elor educative, a componentelor 
procesului didactic i un mijloc de delimitare, fixare si interven ie asupra con inuturilor i 
obiectivelor educa ionale. Alain Kerlan considera ca evaluarea se face pornind de la urm toarele 
întreb ri – cheie: 

 Pentru ce se face evaluarea (care sunt func iile acesteia ) ? 
 În raport cu ce ( care este sistemul de referin , care sunt criteriile evalu rii) ? 
 Pentru cine ( care sunt destinatarii evalu rii ) ? 
 Ce se evalueaz  (conduite, rezultate, procese, evolu ii) ? 
 Cu ajutorul c ror instrumente i prin ce proceduri se face evaluarea ?  

Evaluarea la istorie poate fi orientat  pe urm toarele direc ii : 
 evaluarea programelor i a manualelor de istorie ; 
 evaluarea mijloacelor de înv mânt ; 
 evaluarea elevilor. 

Actul didactic complex se refer  la r spunsurile elevilor, apreciate prin judec i de valoare 
sau cuantificate prin simboluri, indicatori calitativi i cantitativi(nota, calificativ) . 

Dup  momentul când  se efectueaz  evaluarea se pot distinge :  
 evaluarea inițial  sau  „r ul necesar” – este diagnostic , stimulant  i indic  planul 

de urmat în procesul de înv are. Testele de evaluare iniîiale la obiectul istorie 
cuprind itemi forma i din no iuni, concepte i con inuturi din materia parcurs  la acea 
dat . Sunt recomandate r spunsurile de tip eseu i rezolv ri de probleme. Acest tip de 
evaluare se poate aplica mai greu la clasa a IV-a. Evaluarea ini ial  la aceast  clas  
poate fi relevant  dac , înv torul, în clasele a II-a si a III-a, a avut în vedere i 
obiective opera ionale specifice istoriei, la disciplina limba si literatura român  – 
lecturi – cu con inut istoric. 



 evaluarea continu  sau curent  se efectueaz  pe tot parcursul pred rii – înv rii 
istoriei, constituind secvenîe ale lec iei combinate  sau mixte (verificarea 
cuno tin elor predate anterior i evaluarea cuno tin elor predate în lec ia curent  cu 
realizarea feedback-ului). 

 evaluarea periodic  ( de regul  dup  un capitol), evaluarea final  sau sumativ , cea 
mai complex , se efectueaz  în timpul orelor de recapitulare – consolidare – evaluare 
, prev zute pentru fiecare semestru, sau la sfâr itul anului colar, de regul  prin 
lucr ri scrise mai pu in folosita la clasa a IV-a ). 

Un rol important  în evaluarea cuno tin elor de istorie la clasele primare îl are cunoa terea 
de c tre cadrul didactic a elabor rii judicioase i corecte a itemilor(intreb rilor de evaluare), la 
probele scrise, în funcție de tipul de evaluare ( ini ial , sumativ  sau curent ), de nivelul 
clasei, de metoda de evaluare (proba scris  sau oral ). 

La clasa a IV-a, la obiectul istorie, se pot folosi mai multe categorii de itemi, clasifica i dup  
modul de construire a r spunsurilor : 

 Itemi cu r spunsuri închise, cuprinzând întreb ri sau propozi ii cu dou  sau mai 
multe variante de r spuns, cerând asocierea unor elemente , dou  câte dou , care 
prezint  între ele o rela ie oarecare. 

 Itemi de discriminare binar  cu dou  variante de r spuns, din care elevul alege 
r spunsul corect, dup  formula adevarat/fals, da / nu, corect / gre it, subliniaz  sau 
încercuie te varianta aleas . Exemplu : Încercui i r spunsul corect –Batalia de la 
Posada a avut loc in anul : a) 1330  b)1331 c) 1329;  Primul rege al romanilor a fost 
Carol I . Corect / gre it; da / nu. 

 Itemi de asociere care presupun asocierea unor elemente de con inut dou  câte dou , 
între acestea existând o rela ie. 

 Itemi de completare a lacunelor ; itemi de r spunsuri deschise care presupun 
formularea r spunsurilor de c tre elevi; itemi de completare a unor propoziții l sate 
neterminate; itemi de explorare; Exemplu : Din ce cauz  au avut loc r zboaiele 
dacilor cu romanii?; itemi de descriere ; itemi de interpretare a unui document 
grafic, etc. 

Verificarea scris - prezint  multe avantaje, între care : economia de timp; acoperirea unitar  
ca volum i profunzime pe care acest tip de probe o asigur  la nivelul con inutului evaluat; 
posibilitatea evaluatorului de a emite judec i de valoare mult mai obiective, întemeiate pe existen a 
unor criterii de evaluare clar specificate i prestabilite; posibilitatea elevilor de a- i elabora 
independent r spunsul, reflectând cuno tin e i capacit i demonstrate într-un ritm propriu; 
diminuarea st rilor tensionale, de stres, care pot avea impact negativ asupra performan ei elevilor 
timizi sau cu alte probleme emo ionale. 

Verificarea oral  -const  în realizarea unei conversa ii prin care cadrul didactic urm re te 
identificarea cantit ii i calit ii instruc iei, Conversa ia poate fi individual , frontal  sau 
combinat . Avantajele constau în faptul c  se realizeaz  o comunicare deplin  între profesor i clasa 
de elevi, iar feedback-ul este mult mai rapid. Metoda favorizeaz  dezvoltarea capacit ilor de 
exprimare ale elevilor. A a cum sublinia H.Piéron „ La oral se aprecieaz  întreaga personalitate. 
Modul de prezentare, inuta, privirea direct  sau nu, prezen a de spirit, prestigiul, concentrarea 
aten iei, demn sau servil, prestigiul, armul sunt importante.” 

Al turi de metodele tradi ionale de evaluare în practic  pot fi folosite i metode alternative 
de evaluare: observarea sistematica a comportamentului elevului: investigatia, proiectul, 
portofoliul, autoevaluarea etc. 

Metodele alternative ofer  cadrului didactic informa ii suplimentare despre activitatea i 
nivelul preg tirii elevului. Ele completeaz  datele furnizate de metodele tradi ionale. 

Cuno tintele de istorie la clasa a IV-a pot fi evaluate prin metodele  alternative sau 
complementare, dintre acestea cele mai eficiente sunt : observarea sistematic  a comportamentului 
elevului, care adeseori este înso it  de aprecierea verbal  asupra activit ii / r spunsurilor 
elevilor; autoevaluarea; portofoliul. 



Portofoliul, tot mai folosit  în predarea / înv area / evaluarea cuno tin elor de istorie la 
ciclul primar, mai este cunoscut în literatura de specialitate i sub numele de „ dosarul progresiv” 
sau „ dosarul de înv are”. Este un instrument de evaluare complex, ce include experien a i 
rezultatele prin celelalte metode de evaluare. Portofoliul urm re te progresul global înregistrat de 
elev, nu numai în ceea ce prive te cuno tințele achizi ionate pe o unitate mare de timp ( semestru, 
an colar, ciclu de înv mânt), ci i atitudinile acestuia. De asemenea, portofoliul, reprezint  un 
mijloc de a valoriza munca individual  a elevului, ac ionând ca un factor de dezvoltare a 
personalit ii, iar elevului i se rezerv  un rol activ în înv are. 

 Aprecierea elevilor depinde de m surare, iar m surarea la rândul ei, de fidelitatea cu care 
reu este s  surpind  i s  exprime cu ajutorul calificativelor sau notelor, ceea ce este specific i 
caracteristic fenomenelor pe care le are în vedere. Forma principal  prin care se 
realizeaz   m surarea în procesul de înv mânt  în ciclul primar este calificativul. Ca indicator 
sintetic calificativul concentreaz  o multitudine de rezultate sau determin ri individuale. 

Unul dintre elementele esen iale ale moderniz rii procesului evaluativ este introducerea 
de criterii unitare, a unor indicatori de performanț . 

Ace tia sunt necesari nu numai pentru evaluarea propriu-zis  dar i pentru monitorizarea la 
diferite nivele ale demersului. 

Calificativele acordate elevilor sunt determinate de gradul de exigen  sau comportamentul 
docimologic al cadrului didactic. Indulgen a în acordarea calificativelor influen eaz  în mod negativ 
activitatea elevilor în clas , contribuind la dezinteresul copiilor pentru istorie. 

Cadrele didactice indiferente fa  de acordarea calificativelor, fa  de evaluare în general, 
demonstreaz , în ultima instan , neimplicarea lor în procesul de predare / înv are / evaluare, sub 
aspect afectiv. Pe de alt  parte, dasc lii foarte exigen i în aprecierea copiilor, îndeparteaz  pe elevi 
de disciplina istorie. Examinatorii optimi ti sunt aceia care nu au uitat faptul ca au fost i ei elevi, 
înțeleg manifest rile lor i îi ajut  s  dep easc  momentele dificile din activitatea de predare / 
înv țare / evaluare. 
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220. METODE INTERACTIVE 
 

Înv. S cuiu Georgeta 
Prof.înv.primar Bucur Dorina 

Şcoala Gimnazial  ,,Gheorghe Banea,, M cin, Tulcea 
 

 În înv mântul românesc au loc transform ri rapide pornind de la crearea mediului de 
înv are care poate eficientiza tehnicile de înv are şi de munc  intelectual  sau le poate bloca sau 
încetini.În societatea actual  are loc un proces dinamic care oblig  toate categoriile sociale s  in  
pasul cu evolu ia societ ii şi implicit educa ia. 
 Cadrul didactic apeleaz  la o serie întreag  de instrumente de lucru pentru a uşura şi 
accelera asimilarea şi aplicabilitatea informa iilor. Nevoile şi cerin ele elevilor din societatea actual  
pretind dasc lilor o schimbare radical  a modului de abordare a activit ii didactice. 
 Folosirea metodelor interactive creeaz  deprinderi, faciliteaz  înv area în ritm propriu, 
stimuleaz  cooperarea, sunt atractive, pot fi abordate din punctul de vedere  al diferitelor stiluri de 
înva are. 



 Metodele implic  mult tact din partea dasc lilor , deoarece trebuie s -şi adapteze stilul 
didactic în func ie de tipul de elev:timid, pesimist, agresiv, acaparator, ner bd tor, pentru fiecare 
g sind gestul, mimica, interjec ia, sfatul, orientarea, lauda, re inerea aprecierea, entuziasmul în 
concordan  cu situa ia existent .Cadrul didactic trebuie s  îndeplineasc  mai multe roluri:partener, 
animator-care ini iaz  metode şi le explic  elevilor, pedagog-care îşi ajut  elevii în rezolvarea 
problemelor, îi motiveaz  s  îşi prezinte propriul punct de vedere, scenograf, actor, mediator, 
consilier,etc. 
 Jean Piaget sublinia c  cerin a primordial  a unei educa ii moderne o reprezint  asigurarea 
unei metodologii diversificate, bazat  pe îmbinarea activit ilor de înv are şi de munc  
independent , cu activit ile de cooperare, de înv are în grup şi de munc  interdependent . Aceste 
metode interactive, bogate în valen e formative, sunt practicate cu succes atât pentru înv are, cât şi 
pentru evaluare.Aceste valen e formativ-educative sunt urm toarele: 
 stimuleaz  implicarea activ  în sarcin  a elevilor, aceştia fiind mai conştien i de 
responsabilitatea ce şi-o asum ; 
 exerseaz  capacit ile de analiz  şi de luare a deciziilor oportune la momentul potrivit, 
stimulând ini iativa tuturor elevilor implica i în sarcin ; 
 asigur  o mai bun  punere în practic  a cunoştin elor, exersarea priceperilor şi capacit ilor 
în variate contexte şi situa ii; 
 asigur  o mai bun  clarificare conceptual  şi o integrare uşoar  acunoştin elor asimilate în 
sistemul no ional, devenind asfel opera ionale; 
 unele dintre ele, cum ar fi portofoliul, ofer  o perspectiv  de ansamblu asupra activit ii 
elevului pe o perioad  mai lung  de timp, dep şind neajunsurile altor metode tradi ionale de 
evaluare cu caracter de sondaj şi materie şi între elevi; 
 asigur  un demers interactiv al actului de predare–înv are–evaluare, adaptat nevoilor de 
individualizare a sarcinilor de lucru pentru fiecare elev, valorificând şi stimulând poten ialul creativ 
şi originalitatea acestuia; 
 descurajeaz  practicile de speculare sau de înv are doar pentru not . 
Toate cadrele didactice cunosc importanta motivatiei pentru activitatea de invatare.Consider c  
exista câteva aspecte esen iale în motivarea elevilor pentru înv are activ : 
 incurajarea elevilor s  îşi împ rt şeasc  experien ele personale şi valorizarea diversitatii de 
experien e. 
 construirea noilor achizitii pe experien ele elevilor şi aplicarea celor inv ate în contexte 
diferite. 
 examinarea atent  a sarcinilor de de înv are şi discutarea acestora cu elevii pentru a ne 
asigura c  le-au în eles. 
 acordarea unei aten ii sporite diferitelor tipuri de întreb ri pe care le folosim în timpul 
lec iilor. 
 oferirea de feed-back pe tot parcursul înv rii şi înv area elevilor s  ofere şi ei, la rândul 
lor, feed-back constructiv colegilor. 

Cel mai important lucru este s  în elegem c  elevul care, efectuând sarcina de înv are, 
gândeşte, exprim  idei originale şi colaboreaz  cu colegii de clas , este implicat activ şi tot ce ne 
r mâne de f cut este s  încuraj m şi s  apreciem aceast  atitudine. 

Metodele interactive de grup sunt modalit i moderne de stimulare a  înv arii şi dezvolt rii 
personale înc  de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizeaz  interschimbul de 
idei, de experien e, de cunoştin e.   Prin aplicarea în clas  a metodelor interactive de grup, copiii îşi 
exercit  capacitatea de a selecta informa ii, de a comunica idei şi deprind comportamente de 
înv are necesare în via a de şcolar şi adult.Efortul lor trebuie s  fie unul intelectual, de exersare a 
proceselor psihice şi de cunoaştere, de abordare a altor dimensiuni intelectuale, interdisciplinare, 
decât cele clasice. 
           Metodele interactive de grup ac ioneaz  asupra modului de gândire şi de manifestare a 
copilului.Aplicarea lor trebuie  f cut  sub forma unui joc cu reguli.Prezentate astfel ele atrag copiii 



ân activitate spre înv area activ , spre cooperare, îi determin  s  se consulte în grup în luarea 
deciziilor şi previn/aplaneaz  conflictele. 
           Metodele interactive de grup necesit  mult tact din partea dasc lilor, deoarece trebuie ca ei 
s -şi adapteze stilul didactic în func ie de structura personalit ii copilului.Aşadar pentru fiecare 
şcolar, cadrul didactic trebuie s  potriveasc  optim: gestul, munca, interjec ia, întrebarea, sfatul, 
orientarea, lauda, re inerea, aprecierea, entuziasmul în raport cu situa ia.  

Interactivitatea presupune o înv are prin comunicare, prin colaborare, produce o 
confruntare de idei, opinii şi argumente, creeaz  situa ii de înv are centrate pe disponibilitatea şi 
dorin a de cooperare a copiilor, pe implicarea lor direct  şi activ , pe influen a reciproc  din 
interiorul microgrupurilor şi interac iunea social  a membrilor unui grup.  

Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul  de calit i şi 
disponibilit i din partea cadrului didactic: receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic, 
mobilizare, dorin  de autoperfec ionare, gândire reflexiv  şi modern , creativitate, inteligen a de a 
accepta noul şi o mare flexibilitate în concep ii. 

E bine ca profesorul s  modeleze tipul de personalitate necesar societ ii cunoaşterii, 
personalitate caracterizat  prin noi dimensiuni: gândire critic , creativ , capacitate de comunicare şi 
cooperare, abilit i de rela ionare şi lucru în echip , atitudini pozitive şi adaptabilitate, 
responsabilitate şi implicare. 

Un înv mânt modern, bine conceput permite ini iativa, spontaneitatea şi creativitatea 
copiilor, dar şi dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului c p tând noi valen e, dep şind optica 
tradi ional  prin care era un furnizor de informa ii. 

În organizarea unui înv mânt centrat pe copil, profesorul devine un coparticipant al turi de 
elev la activit ile desf şurate. El înso eşte şi încadreaz  copilul pe drumul spre cunoaştere. 

Utilizarea metodelor interactive de predare – înv are în activitatea didactic  contribuie la 
îmbun t irea calit ii procesului instructiv  - educativ, având un caracter activ – participativ şi o 
real  valoare activ – formativ  asupra personalit ii elevului.  

Elevii înşişi trebuie s  organizeze ceea ce au auzit şi v zut într-un tot ordonat şi plin de 
semnifica ii. Dac  elevilor nu li se ofer  ocazia discu iei, a investiga iei, a ac iunii şi eventual a 
pred rii, înv area nu are loc. 

Din expunerea de mai sus reiese clar faptul c  elevul este mult avantajat dac  dispune de 
metode moderne de predare, având în vedere faptul c  şcoala îl formeaz  pentru via , eventual 
pentru un viitor loc de munca. Elevul se adapteaz  unor anumite cerin e, iar dac  el a fost format 
prin metode tradi ionale, cu greu s-ar acomoda într-un loc de munc  unde cerin ele sunt de tip 
modern.  
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221. ROLUL COMUNIC RII  
ÎN FORMAREA DEPRINDERILOR DE SCRIERE CORECT  
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Şcoala Gimnazial ”Tiberiu Crudu” Tudora, Botoşani 
 

 Mijloc de expresie şi de comunicare, limba este însuşit  de copil înc  din primii ani de via , 
şcoala asigurând continuarea înv rii începute în familie. În plan general, înv area limbii române 
favorizeaz  structurile elementare ale elevului şi îi permite s  descopere, s  aprecieze şi s  accepte o 
serie de valori morale şi estetice. Exprimarea corect , oral  şi scris  constituie unul din 
instrumentele de baz  ale muncii intelectuale, f r  de care nu poate fi conceput  întreaga evolu ie 
viitoare a elevilor. 



 Este semnificativ faptul c  dou  dintre obiectivele cadru ale studiului limbii şi literaturii 
române în şcoala primar  au vedere tocmai aceast  capacitate, în cele dou : exprimarea oral  şi 
exprimarea scris . Capacitatea de comunicare constituie o necesitate cu reale implica ii în 
activitatea social. Limba este principalul instrument de comunicare între oameni, iar comunicarea 
este o manifestare a unor necesit i vitale, pe care practica social  le impune indubitabil. 
 Via a colectiv  cere ca fiecare individ s  fie apt s  în eleag  pe altul şi s  se fac  în eles. 
St pânirea limbajului este necesar  în cea mai mare parte a activit ilor umane, presupunând 
contacte, schimburi, în elegere reciproc , ducând la armonie şi la colaborare. În orice domeniu de 
activitate succesul este influen at în mod direct de m sura în care fiecare individ posed  capacitatea 
de a recep iona informa iile, de a le prelucra şi de a le comunica. 
 Exprimarea corect , oral  sau scris , reprezint  valorificarea practic  a cunoştin elor şi 
deprinderilor însuşite în şcoal , la toate obiectele de înv mânt, cu prec dere la studiul limbii şi 
literaturii române.  
 Pentru primii ani de şcoal , fundamental  este exersarea comunic rii bazat  pe dezvoltarea 
exprim rii orale şi scrise şi dezvoltarea capacit ii de a în elege ceea ce spune şi ceea ce se citeşte, 
noile curricule prev d înc  la clasa întâi situa ii de comunicare concrete, referitoare la componentele 
comunic rii dialogate: persoana care transmite informa ia, persoana care primeşte informa ia, 
informa ia propriu-zis  (prin cuvinte, gesturi, semnale scrise). 
 Referitor la formularea mesajului oral, se prev d teme care in de structura exprim rii: 
cuvântul, propozi ia, dialogul, formulele elementare de ini iere, de men inere şi încheiere a 
dialogului. 
 Practica exers rii comunic rii va înso i, va motiva şi va justifica orice demers analitic. 
Exersarea comunic rii orale presupune ca elevul: 

 S  asculte, s  în eleag  şi s  formuleze mesaje 
 S  redea un text într-o manier  expresiv  
 S  povesteasc  întâmpl ri, utilizând corect timpurile verbale 
 S  descrie personaje şi locuri 
 S  recunoasc  elemente ale situa iei de comunicare şi tipuri de mesaje 
 S  se exprime liber, cu grij  pentru dic ie şi inând cont de situa ia de comunicare: 

organizarea mesajului, exprimarea unei opinii, participarea la discu ii, redarea unui mesaj, 
respectarea normelor gramaticale şi ortoepice ale limbii etc. 

 
 Înv area limbii române trebuie s  se bazeze pe punerea elevului în situa ia de comunicare 
astfel încât s  se observe c  orice achizi ie îi confer  capacit i noi de utilizare a limbii, permi ându-
i s -şi însuşeasc  mai uşor cunoştin e, priceperi şi deprinderi. 
 Lectura şi în elegerea expresiei scrise permite elevilor s  îşi îmbog easc  şi s  îşi 
diversifice mijloacele de exprimare, s -şi dezvolte gândirea şi judecata, s  îşi formeze sim ul moral 
şi estetic. Scrisul devine mijloc de st pânire a formei şi con inutului expresiei, mijloc de exprimare 
a tr irilor, a puterii de imaginare, a cunoştin elor. Înv ând scrisul, elevul trebuie: 

 s  fie capabil s  compun  propozi ii şi texte scurte 
 s  r spund  în scris la întreb ri 
 s  compun  texte cu o înl n uire cronologic  şi logic , de diferite tipuri 
 s  redacteze texte, adaptându-le exigen elor situa iei de comunicare 

 În vederea comunic rii orale, sunt sugerate discu ii libere, pe teme preferate de copii, despre 
jocuri, juc rii, filme pentru copii, întâmpl ri şi fapte din via a proprie, despre comportarea 
civilizat . Comunicarea scris  la clasa întâi se limiteaz  la înv area scrisului din punct de vedere 
grafic, iar elementele care in de comunicarea oral  şi scris  se reiau concentric la un nivel mai 
ridicat şi în clasa a II-a, cu cerin e sporite. 
 Contextele comunic rii scrise sunt constituite din realizarea scrisului cu scop practic, 
informativ: copieri de texte, dict ri, lucr ri de control, compuneri dup  un şir de ilustra ii sau benzi 
desenate, compuneri pe baza unui şi de întreb ri. 



 Aşadar, reuşita comunic rii înseamn  reuşita procesului de înv mânt. Rela ia de 
comunicare confer  procesului de înv mânt valoarea unei interven ii educa ionale complexe, 
bazat  pe un limbaj didactic care determin  în structura personalit ii elevului modific ri în forme şi 
intensit i diferite, de natur  cognitiv , afectiv , atitudinal  şi ac ional . Implicarea comunic rii la 
nivelul activit ii de predare – înv are - evaluare permite realizarea nu numai a obiectivelor 
imediate (ale orei de curs), ci şi de durat  (semestru, an şcolar, ciclu şcolar). 
 În şcoal  elevii nu trebuie doar s  r spund  la întreb ri, ci s  şi ini ieze o conversa ie, s -şi 
exprime punctele de vedere, s  se implice în rezolvarea de probleme, s -şi argumenteze ideile şi 
atitudinile. De aceea, activit ile didactice trebuie s  cuprind  o varietate de experien e de 
comunicare ori de câte ori este posibil. 
 În procesul de înv mânt întâlnim o comunicare interuman  complex  care cuprinde pe 
lâng  mesajul codificat şi codificabil şi mesajul necodificat, în mod explicit, realizat prin mijlocirea 
unor limbaje neverbale şi neconceptuale, dar cu semnifica ie şi eficien  pedagogic  şi 
comunica ional  de necontestat. Indiferent dac  sunt semantice sau ectosemantice, actele şi 
elementele componente ale oric rei ac iuni educa ionale sunt purt toare de mesaj pedagogic.  
 În comunicarea verbal , un rol primordial îl are tonalitatea, volumul şi ritmul cu care sunt 
transmise anumite informa ii. Tonalitatea trebuie s  se încadreze în limitele în elegerii mesajului, s  
nu fie prea joas  deoarece exist  riscul neîn elegerii mesajului, apari ia plictisului, dar nici prea 
ridicat . Volumul de informa ie transmis prin comunicare trebuie s  respecte particularit ile de 
vârst  şi individuale ale elevilor, iar ritmul trebuie s  fie unul în concordan  cu mesajul transmis, s  
nu fie prea rapid pentru a nu îngreuna în elegerea mesajului verbal.  
 Dac  toate cele trei cerin e ale comunic rii verbale sunt îndeplinite, procesul de predare – 
înv are - evaluare va fi unul cu rezultate bune şi foarte bune.  
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222. ÎNV AREA MATEMATICII PRIN ACTIVIT I PRACTICE 
Înv. Nela-Lia Coropceanu 

Şcoala Gimnazial  Nr.1, Sat B lteni 
 

Din nevoile practice ale omului s-a n scut matematica, care apoi s-a cristalizat ca ştiin  
deschis , capabil  de un progres permanent, de o perpetu  aprofundare, descoperire şi creare a unor 
teorii noi. Dezvoltarea rapid  a ştiin ei, a acumul rii în ritm tot mai intens a informa iilor, impun 
dezvoltarea culturii matematice, care trebuie s -şi fac  loc tot mai mult în cultura general  a unui 
om.  

Înc  din clasele mici se impune stimularea intelectului, a gândirii logice, a judec ii 
matematice la elevi, încât matematica s  devin  o disciplin  pl cut , atractiv , convergent  spre 
dezvoltarea ra ionamentului, creativit ii şi muncii independente. 

Matematica este ştiin a celor mai abstracte concepte, de o extrem  generalitate. Ca 
“abstrac iuni ale altor abstrac iuni” ele se construiesc la diferite “etaje“, prin induc ie, deduc ie şi 
transduc ie. Matematica este o excelent  şcoal  de formare a gândirii în etape, care ordoneaz  
lucrurile conform complexit ii lor, care dezvolt  gândirea combinatorie, gândirea analogic , 
dezvolt  capacitatea de a descoperi o structur  comun  în fenomene aparent diferite. 

În clasele primare se însuşesc no iunile de baz , “instrumentele” cu care elevul va “opera” 
pe tot parcursul vie ii şi pe care se cl deşte întregul sistem al înv mântului matematic. 



În  cadrul  procesului  de  înv mânt, competen ele  sunt  determinante  pentru  alegerea  
modalit ilor, a  mijloacelor  şi  c ilor  de  realizare  a  activit ii  instructiv-educative. Metodele  
folosite  trebuie  s  aib  un  caracter  mobilizator, activizant, care  s   m reasc   poten ialul  creator  
al  elevilor  prin  angajarea  lor  la  un efort   personal  în  actul  înv rii. 

Înv area matematicii prin activit i practice vizeaz  urm toarele aspecte: 
 Cultivarea unei atitudini pozitive fa  de matematic ; 
 Valorificarea experien elor personale ale elevului din domeniul matematicii; 
 Abordarea interdisciplinar /transdisciplinar ; 
 Utilizarea/descoperirea în activitatea cotidian  a elementelor specifice matematicii; 
 Demonstrarea utilit ii cunoştin elor matematice în activit ile zilnice; 
 Utilizarea diferitelor resurse pentru prezentarea con inuturilor într-o form  accesibil  

(utilizarea materialelor de manipulare); 
 Materialele selectate s  sprijine conceptele matematice abordate şi s  existe în cantitate 

suficient  pentru ca to i elevii s  poat  participa activ; 
 Acordarea timpului necesar elevilor pentru a se familiariza cu materialul selectat; 
 Oferirea elevilor posibilit ilor de a explora acelaşi concept, utilizând materiale variate; 
 Organizarea mediului educa ional pentru a stimula cultura matematic  (existen a unei zone 

din spa iul şcolar, dedicat  matematicii); 
 Asigurarea de materiale manipulative de baz : bile, be işoare, figurine, nasturi, riglete, 

castane, figuri geometrice etc. 
Conform programei de matematic  şi explorarea mediului elevii din clasa preg titoare şi 

clasa I realizeaz  activit i pentru: 
 Prezentarea unor mul imi, recunoaşterea obiectelor şi intuirea lor, formarea no iunii de 

mul ime (elemente ).  
Astfel, în primele lec ii se pune accent pe formarea grupurilor de obiecte din trusa cu figuri 

geometrice, dup  diferite propriet i (culoare, form , m rime, pozi ie ). În acest timp se formeaz  
deprinderea de a recunoaşte în clas  obiectele cu propriet i diferite sau asem n toare cu obiectele 
din trus . Exemplu: ,,mul imea triunghiurilor roşii de pe mas ”, ,,mul imea fetelor din clasa 
noastr ”etc. În acest sens se folosesc al turi de obiectele concrete, fişe-coloreaz  obiectele de 
aceeaşi form  sau cu o anumit  m rime sau form  etc. Este necesar  precizarea corect  a no iunii de 
element (obiect al grupului) şi apartenen a cât şi a verbaliz rii corecte a no iunii de mul ime – 
carioca este un element al mul imii de carioci de pe mas . 

Existen a unui front comun de a da no iuni bine şi complet definite duce la creşterea 
eficien ei pred rii matematicii.  

 Activit i practice pentru recunoaşterea culorilor  
Pentru însuşirea denumirii corecte şi gradarea efortului se recomand  pentru aceasta jocuri 

didactice, cum ar fi: ,,Ce culoare are balonul?”, ,,Care este culoarea ta?”, ,,Ce culoare se 
potriveşte?”, ,,Grupeaz  bulinele de aceeaşi culoare”. Se pot folosi fişe de lucru pe care copiii le 
coloreaz  corespunz tor obiectelor din realitate ca de exemplu: roşu - floare de mac, cireşe, 
p tl gica roşie; galben - l mâie, par , soare; albastru - lac, cer, alb stri ; verde - frunz , brad, iarb ; 
maro - nuc , castane, alune; negru - cioar , roat  de maşin  etc. 

 Compararea obiectelor şi pozi iilor relative  
Prin activit i zilnice, se formeaz  elevilor deprinderi de a compara obiectele utilizând 

termeni de compara ie ca: ,,mai mare”, ,,mai mic” (soba este mai mare decât scaunul, catedra este 
mai mare decât scaunul), ,,mai lungi, mai scurte” (banca este mai lung  decât cartea, clasa este mai 
lung  decât catedra). 

Pentru  rela iile spa iale se recomand  ca prin exemple concrete s  se formeze no iunea ca 
,,deasupra, dedesubt” (deasupra este tavanul, dedesubt este pivni a), ,,la stânga, la dreapta” (la 
stânga mea este …, la dreapta mea este …, ridica i mâna stâng , ridica i mâna dreapt ), ,,sus, jos” 
(sus este becul, jos este podeaua, banca), ,,în fa , în spate” (în fa a doamnei este catedra, în spatele 
doamnei este tabla). 

 



  Stabilirea coresponden ei element cu element între dou  mul imi 
În acest sens se folosesc expresiile ,,tot atâtea”, ,,mai multe”, mai pu ine” elemente ca alt  

mul ime. Realizarea coresponden ei ajut  elevul în stabilirea numerelor egale, mai mari, mai mici. 
În formarea mul imilor elevii vor folosi obiecte concrete (castane, frunze, creioane), dar vor lucra 
diverse cerin e de pe fişe ca: deseneaz  atâtea frunzuli e câ i copaci sunt; deseneaz  cu o bulin  mai 
mult decât num rul florilor etc. 

 Înv area cifrelor/numerelor 
Se desf şoar  activit i de formare a mul imilor folosind obiecte concrete (jetoane, nuci, 

be işoare), exerci ii-joc de realizare a coresponden ei element cu element, de comparare a num rului 
de elemente, de num rare a elementelor. Elevii vor preciza cifra corespunz toare num rului de 
elemente al mul imii formate dup  anumite criterii. De asemenea în înv area cifrelor se pot realiza 
unele compozi ii plastice utilizând  cifra înv at  sau realizarea cifrei din semin e sau alte materiale. 

În ierarhia metodelor activ-participative din înv mântul primar, jocul didactic îşi g seşte 
locul cu maxim  eficien . La vârsta şcolar , jocul este de fapt un mijloc de înv are. Datorit  
con inutului şi modului de organizare, jocurile didactice sunt mijloace eficiente de activizare a 
întregii clase, contribuind la formarea şi dezvoltarea deprinderilor practice elementare. Scopul 
jocului este acela de a-l înarma pe elev cu un aparat de gândire logic , supl , polivalent , care s -i 
permit  s  se orienteze în problemele realit ii înconjur toare, s  exprime judec i şi ra ionamente 
variate într-un limbaj simplu. Aceast  form  de activitate ofer  un cadru prielnic pentru înv area 
activ , participativ , stimulând ini iativa şi creativitatea elevilor. Cu cât jocul este mai bine 
structurat, elevul acord  o implicare mai mare în desf şurarea lui.  

Dintre jocurile cele mai eficiente care vizeaz  şirul numerelor naturale pot fi enumerate: Ce 
numere lipsesc, Caut  vecinii, Num r  mai departe, Ghiceşte num rul, Descoper  regula şi 
completeaz  şirul. 

Cine formeaz  mai multe cercule e ? 
Scopul: fixarea componen ei num rului 6, dezvoltarea spiritului de observa ie, a imagina iei 
creatoare. 
Sarcina didactic : s  formeze cercule e din buline desenate de dou   culori. 
Câştig tori sunt elevii care au format cele mai multe cercule e diferite. 

Câte sunt? 
Scopul: formarea deprinderii de a stabili coresponden a între cantit i şi numere, fixarea no iunii de 
num r, exersarea scrierii numerelor. 
Sarcina didactic : s  ridice cartonaşul cu num rul corespunz tor num rului de obiecte ar tat. 
Materialul utilizat: planşe pe care sunt lipite buline, ciuperci, flori, frunze, fluturi, cartonaşe cu cifre 
de la 1 la 10 pentru fiecare elev şi înv tor, be işoare. 
Desf şurarea jocului: când înv torul ridic  o planş  cu un anumit num r de obiecte, elevii vor 
ridica un cartonaş cu num rul corespunz tor. 

Stop  
Scopul: recunoaşterea cifrelor. 
Sarcina didactic  este de a identifica cifrele şi a le scrie pe caiete 
Desf şurarea jocului: Înv torul are mai multe jetoane cu cifre. Ele sunt date din mân  în mân . 
Când înv torul spune „stop”, elevul care de ine jetonul trebuie s  recunoasc  cifra ar tând clasei 
cartonaşul. Copiii aprob  sau nu r spunsul.  

Pentru fixarea configura iei cifrelor se pot alc tui jocuri diverse. Cele mai atractive sunt 
desenele realizate doar cu ajutorul cifrelor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elevii vor fi încânta i de ceea ce 
se poate realiza cu cele zece cifre. Jocul devine mai atractiv dac  desenul se realizeaz  în fa a 
copiilor. Poate fi cerut  şi sarcin  suplimentar : s  aranjeze în ordine cresc toare/descresc toare 
numerele g site. 

 
 
 
 



 Exemple de desene realizate cu ajutorul cifrelor de la 0 la 9: 
 
           
 

Cum se poate ob ine?  
Scop: consolidarea deprinderilor de compunere a unor numere 
Sarcina didactic : s  enun e (s  scrie, s  deseneze) toate posibilit ile de compunere a unui num r 
natural din concentrul 1 – 10 folosind cardinalele a dou  submul imi disjuncte care se reunesc. 
Desf şurarea jocului: Înv torul scrie pe tabl  un num r. La semnal, elevii trebuie s  compun  
acest num r folosind cardinalele a dou  submul imi disjuncte. Câştig  elevul care are cel mai mare 
num r de exerci ii corecte. Pentru complicarea jocului se poate cere elevilor s  compun  num rul 
din mai multe submult imi disjuncte. 

Caut  vecinul 
Scop: consolidarea deprinderilor de comparare a unor numere care reprezint  valori de diferite 
m rimi 
Sarcina didactic : recunoaşterea unor numere mai mari sau mai mici cu unul pân  la trei unit i 
decât un num r dat 
Material didactic: jetoane cu figuri numerice de la 1 la 9, formate din buline, p trate, triunghiuri, 
litere. 
Desf şurarea jocului: 

Înv torul va prezenta elevilor câte un jeton cu figuri numerice de la 1 la 9, formate din 
buline, p trate, triunghiuri şi litere, elevii vor privi atent jetonul, vor num ra în gând elementele 
prezentate, apoi vor spune care sunt numerele mai mari sau mai mici cu o unitate, dou  sau trei 
decât cel prezentat pe jeton. Se va acorda câte un punct pentru fiecare „vecin” aflat corect. 
Aprecierea particip rii la joc se va face cu aportul întregii clase.  

Acest joc are menirea de a fixa şi a consolida cunoştin ele elevilor în leg tur  cu numera ia 
contribuind la educarea spiritului de observa ie, a imagina iei, a gândirii şi limbajului, precum şi la 
dezvoltarea lor intelectual .  

Jocul matematic trebuie folosit or  de or  mai ales la clasele preg titoare şi I deoarece acesta 
are capacitatea de a antrena to i elevii clasei, ac ionând favorabil şi asupra celor care întâmpin  
greut i în însuşirea cunoştin elor. 

Ac iunea obiectual  (operarea efectiv , practic , cu obiectele) reprezint  prima etap  a 
înv rii şi preg teşte operarea în minte cu imaginea obiectelor, în planul limbajului interior în urma 
descoperirii însuşirilor lor generale şi esen iale. Din acest punct de vedere limbajul şi gândirea au un 
rol preponderent, potrivit cu legile dezvolt rii şi perfec ion rii lor, în contextul evolu iei întregii 
personalit i a copilului. 
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223. STIMULAREA  CREATIVIT II ÎN EDUCA IE 
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Creativitatea este, în esen , un complex proces, o complex  activitate psihic  ce se 
finalizeaz  într-un anumit produs, este acea capacitate psihic  a individului uman de a realiza noul, 
sub diferite forme: teoretic , ştiin ific , tehnic , social  etc., de a releva aspecte deosebite, 
necunoscute ale realit ii, de a elabora c i şi solu ii originale de rezolvare a problemelor şi a le 
exprima în forme personale inedite. O condi ie fundamental  a creativit ii este inteligen a, ea fiind 
una dintre cele mai generale aptitudini umane şi un atribut al tuturor  proceselor cognitive, având 
particularit i specifice: capacitatea de a surprinde repede şi cu precizie  tr s turile definitorii ale 
unui obiect, de a sesiza ceea ce este esen ial, general, repetabil din percep iile anterioare, de a 
organiza şi structura rapid şi selectiv, de a combina şi stabili rela ii între idei, imagini, lucruri sau 
fenomene la diverse niveluri de abstrac ie sau intui ie. Predarea materiei trebuie privit  ca o 
modalitate de stimulare şi dezvoltare a capacit ilor intelectuale dar şi a proceselor şi opera iilor ce 
stau la baza acestor capacit i. Comparativ cu metodologia tradi ional , pentru care elevul r mâne 
mai mult un reproduc tor al informa iilor prezentate de profesor, metodele activ-participative fac 
din acesta un participant activ în procesul înv rii, preg tit s -şi însuşeasc  cunoştin ele prin efort 
propriu, prin angajarea gândirii şi mobilizarea tuturor func iilor intelectuale în raport cu sarcina de 
înv are dat .  

Iat  trei  metode interactive de grup, cu exemple concrete de aplicare: 
Cubul- Este o tehnic  prin care un subiect este studiat din mai multe perspective. Cubul se 

poate ob ine acoperind cu hârtie colorat  o cutie cu latura de 15 – 20 cm. Pe fiecare fa  a cubului 
sunt scrise diferite instruc iuni pe care elevii trebuie s  le urmeze: descrie, compar , analizeaz , 
asociaz , aplic , argumenteaz . Red m metoda cubului aplicat  la studierea textului liric în versuri 
având ca text suport poezia „Iarna” de Vasile Alecsandri. 

Clasa a fost împ r it  în 6 grupe, fiec reia revenindu-i o sarcin  notat  pe fe ele cubului : 
 
 

1 .Descrie  anotimpul iarna   4.Analizeaz *Cum arat  ara dup  ninsoare? 

2.Compar  semnele iernii cu semnele 
prim verii 

5. Aplic   Alc tui i                                                                                               
un text în care s  vorbi i despre iarn . 

3.Asociaz  însuşiri cuvintelor: iarn , soare, 
fantasme, fluturi, sanie, zale. 

6.Argumenteaz  de ce urm toarele cuvinte nu sunt 
scrise corect: cunplit , înge a i, auri, romîni, nam 

     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Metoda Diagrama Wenn-Const  în completarea unei scheme alc tuite din dou  cercuri, 

cercuri care se suprapun par ial.În intersec ia celor dou  cercuri se grupeaz  asem n rile, iar în 
spa iile r mase libere din cercuri se noteaz  deosebirile dintre dou  aspecte, idei, concepte. 

Iat  cum poate fi folosit  aceast  metod  la istorie, clasa a IV-a, predarea lec iei „Mari 
f uritori de cultur : Constantin Brâncoveanu şi Dimitrie Cantemir”,  

1 .Descrie  

 

2.Compar   3.Asociaz   

 4. 
Analizeaz  

 

5. Aplic  

 

6.Argumen
-teaz   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvintetul este o tehnic  de reflec ie ce const  în crearea a cinci versuri respectând cinci 
reguli în scopul de a sintetiza con inutul unei teme abordate. Cvintetul este o poezie cu 5 versuri. 
Primul vers este format dintr-un singur cuvânt ce denumeşte subiectul. Al doilea vers este format 
din dou  cuvinte care definesc caracteristicile subiectului (dou  adjective). Al treilea vers este 
format din trei cuvinte care exprim  ac iuni (verbe la gerunziu). Al patrulea vers este format din 
patru cuvinte care exprim  starea noastr  fa  de subiect. Al cincilea vers este format dintr-un 
cuvânt care arat  însuşirea esen ial  a subiectului. Iat  câteva cvintete realizate chiar la clasa I, la 
ora de lectur , subiectul fiind “Pungu a cu doi bani”, de Ion Creang  ( suportul material utilizat cu 
întreaga clas  este auxiliarul „Activit i în completarea programului din ciclul primar”, Ed. 
Euristica- 2012, pag. 26) 

Cocoşul 
mândru voios 

alergând cântând cerând 

El învinge orice încercare. 

F los 

Baba 

zgârcit  ciudoas  

certând b tând alungând 

Ea este mereu r ut cioas . 

Invidie 

Moşul 
blând darnic 

vorbind alungând certând 

Moşul sup rat alung  cocoşul. 

Personaj 
 

Constantin Brâncoveanu Dimitrie Cantemir 

 Domnitor al rii Româneşti 
 Domnie îndelungat - 
     25 ani 
 1688-1714 
 A crescut şi a studiat  
     în ar  
 Pl tea tribut Sultanului 
 Leg turi apropiate cu 
    Imperiul Habsburgic 
 A ctitorit mân stiri  
    şi palate- stilul 
    brâncovenesc 
 Mân stirea Horezu 
 Palatul de la Mogoşoaia 
 Sfârşit tragic al turi de  
     cei 4 fii ai s i 
       

 

 

 Domnitor al Modovei 
 Domnie scurt - 1 an 
 1710-1711 
 A crescut şi a studiat la Istanbul 
 Se bucura de încrederea    
     Sultanului 
 Leg turi apropiate cu Imperiul   
      Rus 
 A scris lucr ri în limba latin  şi 
      român  
 „Descriptio Moldaviae” 
 A pus bazele sistemului muzical  
      turcesc 
 A tr it pân  la sfârşitul vie ii sub  
     ocrotirea arului  Rusiei 
 

 Patrio i 
 Iubitori de 
      Cultur  
 C rturari 
 cinstiti 
 Firi paşnice 
 Au contribuit 
la 
     progresul 

rilor române 
 Iubitori de 
neam 
 Dup  
încheierea     
domniei lor a 
urmat 
regimul fanariot 

asem n ri 

deosebiri deosebiri 



Aşadar, metodele activ-participative prin caracterul lor diferen iat şi formativ, ajut  la 
dezvoltarea poten ialului intelectual al elevului, la intensificarea proceselor mintale, la ridicarea 
calit ii înv rii, prin stimularea creativit ii. Sunt metode care in seam  de elev aşa cum este el, 
cu resursele lui intelectuale, fizice dar şi afectiv-motiva ionale; cu capacit ile şi procesele mintale 
care îi apar in. Sunt metode care in seama şi de faptul c  elevul se dezvolt  şi se formeaz  în timp 
ce înva , dar şi asimileaz . 
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224. CREATIVITATEA I COALA 
 

Moraru Mihaela-Ani oara 
coala Gimnazial  ,, tefan cel Mare’’Vaslui 

 
În epoca contemporan , epoca dezvolt rii rapide a vie ii în toate domeniile, în care ştiin a 

devine for  de produc ie, epoca utiliz rii tehnicii celei mai avansate, afirma ia c  este nevoie de 
matematic  este insuficient . Ast zi matematica se aplic  în domenii foarte variate, nu numai în 
fizic  sau în tehnic , unde a fost şi este instrumentul esen ial, ci i în mai multe ştiin e sociale. 
Matematica, prin problematica divers  şi complex  care-i formeaz  obiectul, prin solicit rile la care 
oblig  pe elev, prin metodologia extrem de bogat  pe care o propune, prin antrenarea şi stimularea 
tuturor capacit ilor intelectuale, psihice şi fizice ale elevilor, contribuie la dezvoltarea personalit ii 
umane şi la perfec ionarea structurilor cognitive şi a metodelor de cunoaştere a lumii, precum şi la 
diversificarea c ilor de ac iune a omului în natur  şi societate. 

Este obiectul de înv mânt care ac ioneaz  asupra tuturor tr s turilor definitorii ale gândirii 
moderne: practic , global , probabilistic , modelatoare, operatoare, pluridisciplinar , perspectiv  
etc. De aceea, matematica are un rol deosebit în dezvoltarea intelectual  a omului. 

Activitatea cu problemele constituie terenul cel mai favorabil pentru dezvoltarea 
capacit ilor creatoare ale gândirii elevului, dac  ei dispun de o anumit  independen  în rezolv ri şi 
mai ales dac  reuşesc  s  compun  probleme dup  propria lor mentalitate, dup  propria lor 
experien . Şcoala  trebuie s  procure elevului un climat favorabil creativit ii gândirii. 

Înv torul trebuie s  creeze situa ii care fac s  se nasc  la copil probleme, care pun în joc 
capacitatea creatoare a gândirii copilului, legate de lumea sa afectiv , de sistemul  s u propriu de 
interese şi reprezent ri. Nu exist  copil dezvoltat normal intelectual care s  nu fie înzestrat cu acele  
capacit i creative într-o m sur  mai mare sau mai mic  şi ca aceste capacit i s  nu poat  fi 
restructurate func ional sau optimizate pe calea unei influen e educa ionale corespunz toare. 
Perioada colar  mic  este axat  pe cerin a adapt rii la via a colar . Adaptarea colar  i educa ia 
primit  în mediul familial joac  un rol important în  formarea şi dezvoltarea aptitudinii de şcolaritate.  
Aptitudinea de şcolaritate presupune existen a unui ansamblu de calit i i însuşiri în plan: senzorio-
motor, cognitiv, afectiv-motiva ional şi voli ional, care permit copilului s  fac  fa  cerin elor formulate 
de şcoal , asigurând desf şurarea cu succes a activit ii elevului. Cunoaşterea profilului psihologic al 
şcolarului mic joac  un rol important în abordarea strategiilor didactico-educative, în stilul de 
munc  al cadrului didactic, în rela iile cu elevii, în cadrul activit ilor colare. 

Copilul pentru a fi creativ trebuie s  gândeasc . Gândirea este un proces de mare 
complexitate. Gândirea poate fi considerat  o activitate, deoarece ea const  într-o succesiune de 
opera ii mentale, care duc la eviden ierea unor aspecte importante ale realit ii şi la rezolvarea 
anumitor probleme. Când ne referim la probleme, gândim la situa ii ce nu pot fi solu ionate imediat 
pe baza experien ei anterioare. Una din primele probleme la aritmetic  ce le întâlnesc copiii în 



şcolile primare este de tipul urm tor: Ana şi Vlad au împreun  10 banane. Ana are cu dou  banane 
mai multe decât Vlad. Câte banane are fiecare copil?  Aceasta este o problem  deoarece elevul 
trebuie s  ştie semnifica iile celor patru opera ii şi modul lor de efectuare. Prin gândire se 
descifreaz  aspecte esen iale, plecând de la elementele cunoscute din problem , ceea ce e specific 
uman. „Deşi unii filozofi, cum a fost Rene Descartes, considerau gândirea o calitate specific  
spiritului, nevoia de precizie ne oblig  s  discernem în activitatea psihic  numai momentele în 
rela ie cu dificult i de ordin cognitiv şi nu orice act de comunicare simpl , automatizat (Bun  
ziua!)” (Andrei Cosmovici – „Psihologie şcolar ”, pag. 163). 

Opera iile constitutive actelor de gândire pot fi împ r ite în dou  grupe: opera ii generale – 
prezente în orice act de gândire şi opera ii specifice, în rela ii doar cu o categorie restrâns  de 
probleme.Al turi de scheme, simboluri, concepte ca produse i materie prim  a gândirii, se afl  
opera iile. Opera iile generale sunt: compara ia, analiza, sinteza, abstractizarea şi generalizarea.    

COMPARA IA const  într-o apropiere pe plan mental a unor obiecte sau fenomene cu 
scopul stabilirii de asem n ri şi deosebiri între ele. Se spune c  ea ar consta în stabilirea 
similitudinilor şi diferen elor dintre concepte. Dar aceasta presupune analiz  şi sintez , compara ia 
fiind doar momentul ini ial al reflec iei, care necesit  al turarea mintal  pentru a putea discerne 
potriviri ori nepotriviri. 

Am propus elevilor clasei a-II -a urm torul set de probleme: 
a) Pe un gard sunt 20 de vr bii. Vân torul împuşc  10 dintre ele. Câte vr bii au r mas? 
b) În aer sunt 20 de vr bii. Vân torul împuşc  10 dintre ele. Câte vr bii au r mas? 
c) Pe p mânt sunt 20 de vr bii. Vân torul împuşc  10 dintre ele. Câte vr bii au r mas? 
d) Într-o colivie sunt 20 de vr bii, vân torul împuşc  10 dintre ele. Câte vr bii au r mas? 

Elevii au constatat o serie de detalii comune celor patru situa ii-problem , ceea ce implic  o 
SINTEZ  (leg tura stabilit  între obiecte, fenomene sau diferitele lor p r i, elemente sau însuşiri). 
Apoi ei au f cut analiza fiec rei situa ii, ANALIZA fiind separarea mintal  a unor obiecte, 
fenomene sau însuşiri, p r i, elemente ale lor. 

Analizând cele patru  situa ii, au sesizat c  r spunsul corect este indicat de locul unde sunt 
situate vr biile. 

Rezolvare: 
a) 0 vr bii (10 cad ucise, 10 zboar ); 
b) 10 vr bii (celelalte 10 cad ucise); 
c) 10 vr bii (celelalte 10 zboar ); 
d) 20 vr bii (toate r mân în colivie). 

ABSTRACTIZAREA este o analiz  a esen ialului, izolarea pe plan mintal a unor aspecte 
sau rela ii esen iale dintre obiecte şi fenomene. În abstractizare exist  conştiin a c  un anume aspect 
apar ine unei clase întregi de obiecte asem n toare. Dac  analiza se poate produce foarte repede, 
abstractizarea poate dura ani de zile. Un exemplu de abstractizare la clasele I-IV  constituie 
propriet ile opera iilor (comutativitatea, asociativitatea, elementul neutru). 

Strâns legat  de abstractizare este generalizarea. GENERALIZAREA este opera ia prin care 
extindem o rela ie stabilit  între dou  obiecte sau fenomene asupra unei întregi categorii. 

Exemplu: 
1: 0= imposibil 
2: 0= imposibil 
2000: 0= imposibil, ş.a.m.d. (NU exist  nici un num r care înmul it cu 0 s  dea rezultatul 1, 

2,…2000,…) 
Generaliz m: Împ r irea la 0 este imposibil . 

 Psihologul Jean Piaget a demonstrat c  ac iunile mintale, opera iile specifice gândirii provin 
din interiorizarea treptat  a unor ac iuni pe care copilul le face mai întâi în mod real, în practica de 
fiecare zi.  
 Dac  pân  la 1 an şi 6 luni gândirea copilului are loc numai în  planul ac iunii concrete, 
odat  cu însuşirea limbajului, care permite comunicarea experien ei, copilul în elege simbolul şi o 
serie de ac iuni se interiorizeaz . Întâmpinând de-a lungul  anilor multe dificult i, ele se atenueaz  



odat  cu gruparea ac iunilor, formându-se opera ii mintale specifice, caracterizate prin 
reversibilitatea lor: elevul e conştient c  dac  4+5=9, şi 9-5=4 sau dac  4x3=12 atunci 12:3=4. 
Reversibilitatea asigur  plasticitatea gândirii, posibilitatea solu ion rii unor probleme exclusiv 
printr-o activitate mental , în plan abstract. Acest stadiu este atins abia dup  11-12 ani. 
 Psihologul rus P. Galperin, c utând s  ilustreze modul de formare a opera iilor mintale 
specifice, s-a servit de exemplul felului în care copiii în clasa I înva  opera ia de adunare. 
La început, înv torul prezint  elevilor dou  mul imi: una cu 5 bile, cea de-a doua cu 3 bile. 
Reuneşte mul imile şi ob ine 8 bile. În a doua faz , copiii ac ioneaz  singuri num rând 5 be işoare, 
ad ugând înc  3 şi num rând 8 be işoare. Ei repet  ac iunea cu diferite materiale şi în felul acesta se 
fixeaz  structura viitoarei opera ii mintale. În a treia etap , ac iunea trece pe plan verbal. Copiii 
spun: 5 cireşe şi cu 3 cireşe fac 8 cireşe. În faza ulterioar  începe interiorizarea opera iei, elevii 
rostind în minte adun rile, dar tot aşa de rar cum le-ar spune cu glas tare. Interiorizarea se 
des vârşeşte atunci când calculul se automatizeaz  şi adunarea se face rapid, schematic, detaliile 
exprim rii nemaifiind conştiente. Prin exerci ii repetate ac iunea devine deprindere iar deprinderea 
devine automatism. 

 NO IUNILE CONCRETE pot fi exemplificate printr-o imagine. NO IUNILOR 
ABSTRACTE nu le poate corespunde o imagine concret  (ex.: infinit). Formarea no iunilor 
constituie progresul principal pe calea orientrii spre o cunoaştere aprofundat , ştiin ific  a realit ii. 
Ele constituie cel mai important instrument al comunic rii dintre oameni, al transmiterii de noi 
cunoştin e. 
JUDECATA este o aser iune (Ed. Goblot), adic  afirmarea sau negarea unui raport.  

Exist  mai multe feluri de judec i. Logica modern  tinde s  nu deosebeasc  termenii 
„judecat ” şi „propozi ie” – judec ile ar fi „propozi ii logice”. Din punct de vedere psihologic, 
exist  o deosebire tranşant  între aceste no iuni, deoarece când elevul memoreaz  mecanic o 
propozi ie, aceasta constituie un automatism verbal, lipsit de o adeziune personal  de convingere, 
având o slab  influen  asupra conduitei sale. Judecata adev rat  se deosebeşte de unele propozi ii 
înv ate prin existen a adeziunii, a convingerii. Convingerea este esen ial  pentru a considera  o 
propozi ie ca fiind o judecat , un act de gândire. Convingerile pot fi influen ate de motiva ie, 
afectivitate: judec ile devin subiective. Judecata adev rat , temelia cunoaşterii este cea 
fundamentat  ra ional, care se întemeiaz  pe argumente faptice ori pe ra ionamente deductive. 
Cultivarea obiectivit ii este un alt scop educa ional,ce duce la asigurarea progresului şi la evitarea 
conflictelor.  
 
 

225. TRATAREA DIFEREN IAT  A ELEVILOR STRATEGIE ÎN ACTIVITATEA 
DIDACTIC  

 
Prof.înv.primar: O el Anamaria 
Prof.înv.primar: Zsiga Aurelia 

c.Gimn.,,Avram Iancu’’- Unirea 
 
    “Înv torul cu adev rat înzestrat este acela care îşi aduce clasa la stadiul în care s  poat  
spune: Fie c  sunt de fa  ori nu, clasa îşi continu  activitatea. Grupul şi-a 
câştigat  independen a.” (Maria Montessori ) 
    Cunoaşterea copilului în vederea trat rii lui diferen iate este un deziderat al înv mântului. 
Aceast  cunoaştere se realizeaz  pe tot parcursul procesului instructiv educativ. "Omul este un mic 
univers" spunea Heraclit şi de aceea trebuie s  cunoaştem bine copilul şi prin misiunea pe care o 
avem s  contribuim la evolu ia lui fireasc . 
     În condi iile înv mântului activ, înv torului îi revin îndatoriri noi, complexe, referitoare la 
cunoaşterea evolu iei fiec rui copil şi la evaluarea sistematic  a achizi iilor acestuia. Constatând 
lacune în cunoştin e sau în deprinderile unui copil, el trebuie s -i organizeze procesul de înv are 
astfel încât, bazându-se pe achizi iile sale anterioare, s -i completeze lipsurile. În acest context, 



greşelile pe care le face elevul vor constitui un indicator al demersurilor şi al achizi iilor sale, care îi 
permite înv torului s  construiasc  programul de recuperare bazat pe sprijin individual şi eficace. 
Numai astfel, fiecare elev, îşi va constitui, cu ajutorul înv torului propriul s u itinerar de înv are. 
    Actul didactic, în didactica sa, are caracter procesual, secven ial şi poate fi reglat şi autoreglat în 
permanen . Evaluarea vizeaz , deci, atât rezultatele înv rii elevilor, cât şi procesul însuşi, în 
continua sa desf şurare. 
    Cunoaşterea cu precizie de c tre înv tor a obiectivelor urm rite de fiecare secven , precum şi a 
competen elor pe care trebuie s  le dobândeasc  elevii prin parcurgerea con inuturilor prev zute de 
programele şcolare constituie o condi ie esen ial  pentru realizarea unui înv mânt eficient. Ea 
permite organizarea demersului didactic ca sistem de rela ii între: obiectivele urm rite, con inut de 
predare-înv are, strategii (sarcini, situa ii de înv are), evaluare, progres şcolar al fiec rui elev. 
    Coordonatele principale care trebuie s  jaloneze organizarea, desf şurarea şi con inutul activit ii 
diferen iate cu elevii în ciclul primar sunt: 
1. Activitatea diferen iat  cu elevii trebuie s  asigure realizarea sarcinilor înv mântului 

formativ ce vizeaz  dezvoltarea armonioas  a tuturor lan urilor personalit ii. 
2. Activitatea diferen iat  se desf şoar  în cadrul procesului instructiv-educativ organizat cu 

întregul colectiv al clasei. 
3. Obiectivele instructiv-educative ale activit ii diferen iate cu elevii trebuie realizate în 

principiu în timpul lec iei. 
4. Activitatea diferen iat  trebuie s -i cuprind  pe to i elevii clasei, atât pe cei care întâmpin  

dificult i, cât şi pe cei cu posibilit i deosebite, pentru ca folosindu-se metode şi procedee 
specifice particularit ilor individuale, s  se asigure stimularea dezvolt rii lor pân  la nivelul 
maxim al disponibilit ilor pe care le are fiecare. 

5. În tratarea diferen iat  a elevilor se va evita suprasolicitarea lor fa  de poten ialul psihic 
real. 

6. Con inutul înv mântului este comun obligatoriu, diferen iate sunt doar modalit ile şi 
formele de predare-înv are. 

7. În timpul activit ii diferen iate se vor folosi în permane  metode şi procedee care 
antreneaz  în cel mai înalt grad capacit ile  lor intelectuale, trezesc şi men in interesul fa  
de obiectele şi fenomenele studiate, stimuleaz  atitudinea creatoare, solicit  un efort ac ional 
propriu, asigur  o înv are activ  şi formativ . 

8. Diferen ierea activit ii în cadrul lec iei presupune îmbinarea şi alternarea echilibrist  a 
activit ii frontale cu activitatea individual  şi pe grupe de elevi. 

9. Diferen ierea activit ii cu elevii se realizeaz  în toate momentele lec iei. Volumul mereu în 
creştere al cunoştin elor ce trebuie însuşite de elevi şi capacitatea acestora de a le asimila 
satisf c tor creaz  un decalaj care determin  o ac iune de renovare a înv mântului pe mai 
multe planuri: obiective pedagogice şi con inutul înv mântului, structuri, organizare şi 
tehnologie didactic . 

    În practica şcolar  tratarea diferen iat  a elevilor se poate face şi prin utilizarea unor game variate 
de munc  independent , atât în clas , cât şi acas . Procedeul este deosebit de eficace atunci când 
stabilirea unor teme pe m sura elevilor se întemeiaz  pe o cunoaştere profund  a capacit ilor 
fiec rui elev şi, mai ales, pe eviden a dificult ilor şi a greşelilor caracteristice pe care aceştia le-au 
întâmpinat ori le-au s vârşit în lucr rile precedente, fiindc  în func ie de acestea se pot alege, fie 
temele comune pe care s  le rezolve independent to i elevii din clas , fie temele care s  ajute 
grupele de nivel sau pe fiecare elev în parte s  se dezvolte la nivelul posibilit ilor lui. 
    Notarea constat rilor şi observa iilor, a m surilor ce trebuie luate, constituie un fel de memento 
pentru înv tor de a c uta necontenit metode, procedee şi mijloace prin care s  elimine treptat 
deficien ele din preg tirea elevilor.Înv torul are la îndemân  o multitudine de strategii 
corespunz toare stilului de înv are şi nevoilor fiec rui copil.Problema instruirii diferen iate este de 
stringent  actualitate. 
    Din multitudinea factorilor care conduc la necesitatea realiz rii unei activit i didactice 
diferen iate, acelea care au impus au fost deosebirile dintre copii de aceeaşi vârst , supuşi unui 



proces comun de instruire, în elegerea nevoii de a nu uniformiza, ci de a oferi condi ii de afirmare a 
celor dota i cu înzestr ri personale deosebite, ori cu ritmuri mai alerte ori mai lente în acumul ri. 
Ele privesc dimensionarea psihologic  a personalit ii umane care se distinge printr-o sintez  de 
dispozi ii, tendin e biologice, înclina ii înn scute, pe de o parte, şi însuşiri formate în cursul vie ii şi 
activit ii, pe de alt  parte. Deosebirile individuale sunt o realitate, iar natura şi gradul lor de 
dezvoltare sunt de multe ori uşor sesizabile, astfel c  nu ne vom g si niciodat  în fa a omului în 
general, ci totdeauna în fa a unui om particular, a unui individ care, de multe ori, se dovedeşte a fi o 
enigm . 
    Ac iunea de diferen iere a activit ilor cu elevii, trebuie stabilit  orientând-o dup  acele aspecte 
care influen eaz  mai puternic randamentul acestora. Stabilirea unui sistem de lucru adecvat trebuie 
s  se fac  în func ie de "capacitatea de înv are" sau de "însuşire" a informa iilor (receptivitate la 
înv are). Orice ac iune de diferen iere a instruirii trebuie s  porneasc  de la sesizarea tr s turilor 
comune, dar şi a deosebirilor dintre subiec i, deosebiri manifestate pe mai multe planuri : tip 
dominant al proceselor nervoase superioare, dezvoltare intelectual , capacitate de înv are, ritm de 
lucru, interes, înclina ii. 
    Depistarea acestor tr s turi care îi diferen iaz  pe elevi, stabilirea rolului fiec reia în definirea 
comportamentului care conduce la ob inerea performan elor, reprezint  opera ia ini ial , premisa 
oric rei ac iuni de tratare diferen iat  a elevilor din ciclul primar. 
    Caracteristica ac iunii de diferen iere în planul organiz rii şi desf şur rii activit ii didactice o 
constituie nuan area modalit ilor de lucru, evitându-se separarea cu caracter permanent a copiilor 
capabili de un randament ridicat, de copiii len i. Totodat , aceasta implic  îmbinarea ra ional , 
echilibrat , a activit ii frontale cu întreaga clas  şi a activit ilor pe grupuri ori individuale, 
adaptate particularit ilor acestora. 
    Abordând stilul trat rii diferen iate, clasa devine un mediu dinamic şi mereu în schimbare, în care 
dasc lii pot dovedi c  apreciaz  pe fiecare dintre elevi şi pe to i elevii. 
    Tratarea diferen iat  este o premis  a prevenirii eşecului şcolar şi reprezint  garan ia ob inerii 
unor rezultate deosebite în munca institutorilor. 
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226. DISCIPLINA COLAR - MIJLOC I FINALITATE A EDUCA IEI 
 

Prof. Moraru Mihaela, coala Gimnazial  “Ion Creang ” Hu i  
 

Este cunoscut i acceptat c  existen a oric rei societ i (fie ea i una democratic ) implic  un 
anumit raport între autoritate i libertate. Iar disciplina social  reglementeaz  rela iile interumane 
tocmai prin prisma acestui raport. C ci ea presupune subordonarea oamenilor fa  de o anumit  
autoritate, respectarea unor norme i cerin e, dar totodat  las  deschis i un câmp de manifestare 
pentru libertatea indivizilor. Conform unor teorii, coala apare ca o comunitate de un anumit tip, 
între ai c rei membri exist  o serie de rela ii, iar aceste rela ii sunt reglementate printr-un tip special 
de disciplin .  

Disciplina colar  poate fi considerat  drept o manifestare a disciplinei sociale i este un 
ansamblu de reguli de comportament necesare pentru buna convie uire în mediul colar i pentru 
buna desf urare a procesului de înv mânt. În contextul ac iunii educative, disciplina îndepline te 
urm toarele func ii: socializarea individului, formarea i dezvoltarea unor atitudini morale i a unui 
sistem unitar de valori, asigurarea securit ii emo ionale, care vizeaz  respectul fa  de sine i fa  
de ceilal i. Educarea copiilor în spiritul respect rii disciplinei este ghidat  de anumite obiective. 
Acestea sunt: cunoa terea de c tre elevi a normelor specifice disciplinei; formarea la elevi a unor 



deprinderi i obi nuin e de conduit  disciplinat ; dobândirea capacit ii de autocontrol al for elor 
fizice i psihice; stabilizarea atitudinilor de punctualitate i corectitudine.  

Regulile clasei trebuie stabilite la începutul anului colar i trebuie s  respecte o serie de 
exigen e: s  fie relevante pentru via a colar ; s  fie formulate într-o manier  pozitiv ; s  fie 
flexibile i adaptate la situa iile particulare; s  fie precizate clar consecin ele nerespect rii fiec rei 
reguli; s  fie pu in numeroase, pentru a putea fi re inute cu u urin ; s  le fie comunicate i 
p rin ilor elevilor; s  fie reamintite în anumite momente. Recompensarea comportamentelor 
dezirabile ar trebui f cut  cu respectarea anumitor exigen e: s  se men ioneze numele elevului care 
urmeaz  a fi recompensat, pentru a-i spori stima de sine, s  se precizeze motivul pentru care se 
acord  recompense; s  se utilizeze o gam  larg  de recompense; recompensa s  fie focalizat  pe un 
comportament specific i bine precizat; s  fie apreciat i progresul înregistrat de elev în 
comportamentul vizat.  

Programul de prevenire i combatere a agresivit ii în rândul elevilor î i propune câteva 
obiective distincte: formarea cadrelor didactice în acest domeniu; prevenirea situa iilor cu poten ial 
agresiv; combaterea agresivit ii în coal  înc  din faza sa incipient ; formarea unei culturi colare 
nonviolente; îmbun t irea supravegherii elevilor în incinta colii i în afara ei.  

Indisciplina colar  are mai multe cauze, cum ar fi: antipatia fa  de coal ; nevoia de 
recunoa tere social ; comportamentul impulsiv; ignorarea regulilor (involuntar  i deliberat ); 
conflictele dintre sistemele opuse de reguli; anxietatea; modul în care se manifest  anumite cadre 
didactice.  

Legat de indisciplina colar , cadrului didactic i se cere s  in  sub observa ie permanent  
atât clasa în ansamblu, cât i pe fiecare elev în parte i s  con tientizeze faptul c  gradul de 
implicare a elevilor în activitatea didactic  poate fi sesizat cu ajutorul unor indicatori care in de 
mimic , de pozi ia corpului etc. Astfel este posibil  depistarea precoce a lipsei de aten ie i de 
participare efectiv  la ore i a angaj rii în preocup ri colaterale, ceea ce permite luarea la timp a 
unor m suri graduale, adecvate tipului i gravit ii faptei/faptelor comise. În acest sens, exist  mai 
multe modalit i de a face fa  diverselor comportamente perturbatoare.  

Extinc ia presupune retragerea acelei/acelor înt riri susceptibile de a fi men inut i de a 
men ine un anumit comportament problematic. De exemplu, dac  un elev se comport  inadecvat 
doar pentru a atrage aten ia educatorului asupra lui, atunci se poate spera ca, dac  aceast  aten ie nu 
i se acord , el s  renun e în final la acea conduit  indezirabil .  

În aplicarea extinc iei ca metod  de gestionare a unor comportamente perturbatoare se 
parcurg urm toarele etape: identificarea precis  a cauzei comportamentului respectiv; eliminarea 
sistematic  a acelui stimul; aprecierea/stimularea, recompensarea comportamentului alternativ; 
monitorizarea comportamentului inadecvat înainte i dup  aplicarea extinc iei.  

Înt rirea diferen iat  este o alt  modalitate, care const  în aprecierea/stimularea 
comportamentului dorit de fiecare dat  când el apare, demers concomitent cu neacordarea niciunei 
înt riri pentru niciun comportament indezirabil care interfereaz  cu cel dezirabil.  

Interviul are dou  forme principale: interviul investigator, care const  într-o discu ie 
particular  între profesor i elevii cu probleme de comportament; interviul bazat pe încredere, o 
discu ie particular  între un profesor i un elev care are probleme de comportament.  

Pedeapsa nu poate fi aplicat  întâmpl tor, ci numai cu condi ia respect rii unor cerin e: s  se 
recurg  la ea numai când comportamentul inadecvat nu permite luarea altor m suri; s  fie 
administrat  imediat dup  comiterea faptei; s  fie precedat  de un ultim avertisment; s  aib  o 
durat  i o intensitate direct propor ional  cu gravitatea faptei; s  fie administrat  în mod gradual; s  
fie înso it  de o discu ie cu elevul respectiv; s  fie aplicat  cu calm, f r  ostilitate i resentimente; s  
fie adecvat  în raport cu particularit ile de vârst  i individuale ale elevului.  

Pedeapsa este disciplinar  i educativ . Cea disciplinar  poate avea mai multe forme, cum ar 
fi: izolarea elevului în cauz  într-un spa iu special în sala de clas , pe o durat  stabilit  în prealabil; 
re inerea elevilor la coal  dup  încheierea orelor de curs; mic orarea timpului liber al 
elevului/elevilor în cauz. Pedeapsa educativ  se prezint  i ea sub câteva forme: privarea 
temporar  a elevului de afec iune; repararea gre elii de c tre elev.  



Pentru ca problemele de conduit  ale elevilor s  poat  fi eliminate sau cel pu in reduse ca 
frecven , durat  i intensitate este necesar  elaborarea de c tre profesor a unui plan de interven ie 
comportamental  cu identificarea precis  a acelor comportamente care se doresc a fi reduse sau 
eliminate.  

Un comportament poate fi descris de mai mul i parametri. Ace tia sunt: frecven a (num rul 
de apari ii ale comportamentului într-o unitate de timp); durata (intervalul scurs de la declan area 
comportamentului pân  la finalizarea lui); intensitatea (for a de manifestare a comportamentului).  

Disciplina în rândul elevilor poate fi instaurat , men inut  i ameliorat  prin oferirea unor 
modele demne de urmat; prin controlarea sistematic  a îndeplinirii cerin elor de c tre elevi i 
evaluarea conduitelor prin recompense i sanc iuni.  

Educarea elevilor în spiritul respect rii disciplinei face trecerea treptat  de la disciplinare la 
autodisciplinare i st pânire de sine. În acest sens, educatorii pot spera s  formeze la discipolii lor 
personalit i echilibrate i structurate în mod armonios, apte de a se integra cu succes într-o 
societate democratic .  
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545. CREATIVITATEA ŞI INOVA IA DASC LULUI, 
 PREMISE ALE PERFORMAN EI ÎN EDUCA IE 

 
Prof.înv.primar Cazan Mariana Iuliana 

Şcoala Gimnazial , comuna Scor eni-Prahova 
 

“Se mai spune c  Socrate a v zut în vis, pe genunchii s i, un pui de leb d  c ruia îi 
crescuse aripile şi zbur  în sus dup  ce scoase un sânte puternic şi dulce. Ziua urm toare, Platon  
i se prezent  ca discipol, iar Socrate recunoscu în el leb da din vis.”  (Diogene Laertios) 

Termenul creativitate îşi are originea în cuvântul latin „creare”, care înseamn  a z misli, a 
f uri, a naşte. Creativitatea este o nevoie social . Provoc rile lumii moderne impun solu ii creative. 

Creativitatea este acea caracteristic  a gândirii care foloseşte inventiv experien a şi 
cunoştin ele acumulate, oferind solu ii şi idei originale. Ea face posibil  crearea de produse reale 
sau pur mintale, constituind un progres în planul social. Componenta principal  a creativit ii o 
constituie imagina ia, dar crea ia de valoare real  mai presupune şi o motiva ie, dorin a de a realiza 
ceva nou, ceva deosebit. Şi cum noutatea, azi, nu se ob ine cu uşurin , o alt  component  este 
voin a , perseveren a în a face numeroase încerc ri şi verific ri. 

n procesul didactic, creativitatea se transpune în flexibilitate. Structura creativit ii exprim  
interdependen a dintre produsul creator, procesul creator şi personalitatea creatoare. Elementul nou, 
raportat la experien a social , este produsul creativ. El trebuie s  îndeplineasc  cerin ele de 
originalitate şi utilitate. Procesul de crea ie pedagogic  este angajat în primul rând la nivelul 
proiect rii, fiind implicate etapele acesteia: incuba ie, iluminare şi verificarea modului de realizare a 
lec iei, în sens prioritar formativ. 

ntâlnirea profesorului cu elevul presupune intrarea în dialog a dou  centre de inten ii şi 
interese, din care rezult  educa ia. Cadrul didactic creaz  pentru elevi condi ii favorabile realiz rii 
de produse creatoare, stimuleaz  decizia original  şi eficient . 

Cultivarea gândirii inovatoare a devenit o sarcin  important  a şcolilor contemporane. 
Pentru dezvoltarea creativit ii elevilor, este important  atitudinea profesorului. Preocuparea 
acestuia de a se perfec iona şi de a ine pasul cu noutatea, îi confer  rolul de „motor al inov rii ” în 
procesul instructiv-educativ. Condi ia prim  a dezvolt rii creativit ii elevilor este ca profesorul s  
ştie ce înseamn  a fi creativ, s  aib  cunoştin e de baz  despre creativitate şi psihologia creativit ii. 
El nu poate încuraja ceea ce nu cunoaşte. 



Nu este uşor  s  manageriezi o clas  de elevi creativi, dac  ne gândim la faptul c  pun 
întrb ri incomode, nu respect  stereotipiile, sunt curioşi şi nonconformişti. Din aceast  cauz , în 
prezent, se pune accent pe formarea de cadre didactice creative, capabile s  dezvolte la elevi o 
educa ie complet . Abilit ile creative de care cadrele didactice trebuie s  dispun , vizeaz : 

 existen a unui set cognitiv şi a unuia perceptiv  pentru în elegerea cu uşurin  a 
complexit ii provoc rii şi depaşirea rutinei 

 euristicile pentru generare de idei noi 
 stil de munc  energic şi perseverent. 

Capacitatea de inovare a profesorului s-a şlefuit de-a lungul timpului. F când o retrospectiv  
asupra modului de proiectare generic  şi specific  din ultimii dou zeci de ani, observ m  c  înc  de 
atunci se practica integrarea disciplinelor, îns  nu în mod organizat, ci numai în anumite momente 
ale lec iei. Necesitatea de a aborda integrat disciplinele de studiu a pus la încercare m iestria şi 
capacitatea de inovare a dasc lilor.  

“În educa ie, educatorul s  înceap  cu el. Nu înve i pe al ii ceea ce vrei, nu-i înve i ceea 
ce ştii, îi înve i ceea ce eşti.” (Marin Voiculescu) 
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228. INSTRUIREA I PREDAREA INTEGRAT  
 

Prof. înv. primar Dragomir Georgiana 
coala Gimnazial  „Ioan Atanasiu” Lipni a, jud. Constan a 

 
Pentru a-i ajuta pe to i elevii s  înve e, cadrele didactice au nevoie de câteva tipuri de 

în elegere a înv rii. Trebuie s  se gândeasc  ce înseamn  s  înve i tipuri diferite de materii, în 
scopuri la fel de diferite i cum s  poat  decide ce tip de înv are este necesar într-un anumit  
context.    

Crearea oportunit ilor egale tuturor elevilor presupune: identificarea nevoilor i a 
dificult ilor de înv are i asistare a elevului în dezvoltarea propriilor proiecte i dep irea acestora, 
valorificarea metodelor de cunoa tere a personalit ii pentru identificarea profilului individual al 
fiec rui elev i acordarea de sprijin adecvat pe tot parcursul dezvolt rii lor în coal , conceperea i 
utilizarea adecvat  a strategiilor interactive i participative în diferen ierea instruirii.  

Predarea integrat  este i trebuie s  fie în rezonan  cu un model comprehensibil integrator 
al stilurilor de înv are.  

În demersul de conversie a teoriilor înv rii în modele de instruire, Ioan Neac u (1999) 
subliniaz  unele idei directoare, important a fi analizate i în contextul generat de demersurile 
specifice necesare proiect rii i implement rii unor strategii de instruire i înv are în manier  
integrat : 

- instruirea  este  o  construc ie a dezvolt rii  deprinderilor,  priceperilor,  abilit ilor, 
capacit ilor, competen elor cognitive, ca obiective ale dezvolt rii; 

- instruirea organizeaz  mediul ra ional de influen are a acestei dezvolt ri, iar abordarea 
sistematic  îi pune în eviden  determin rile, elementele, procesele, factorii, 
rela iile,evolu ia de la intr ri la ie iri; 

- instruirea reflect  strânsa unitate dintre predare i înv are, ca doi poli care valorific  
rela iile dintre elementele lor; 

http://www.citatecelebre.ro/
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- diversitatea modalit ilor de combinare multidirec ional  a acestora a generat modele 
variate de reprezentare a conceperii instruirii, a perspectivelor de analiz  i de proiectare 
concret  a situa iilor specifice; 

- instruirea valorific  datele psihologice ale înv rii, într-un context real de formare-
dezvoltare complex  a personalit ii, ar tând ce i cât trebuie realizat (prin obiective), în 
ce condi ii specifice (resurse, norme), cum (metodologie), în ce fel de procesualitate; 

- instruirea nu se substituie pred rii, care eviden iaz  rolurile profesorului, ci rela ioneaz  
metodologic, managerial, procesual cu predarea i înv area; 

- pe diferite modele ale înv rii se pot construi (teoretic) modele ale instruirii, numai dac  
sunt lua i în considerare to i parametri s i specifici, fapt care devine restrictiv în mod 
practic; 

- abord rile interdisciplinare deschid i alte perspective de construire a instruirii, decât cea 
pur psihologic , înc  dominant . 

R. Dunn i Griggs au conceput în anul 1995 un model al stilurilor de înv are, observând c  
elevii sunt influen a i în procesul de înv are de cinci factori principali: 

1) cadrul imediat ( sunetul, lumina, temperatura, amplasarea mobilierului i designul acestuia); 
2) propriile reac ii i procese emo ionale (motiva ia, temacitatea, sim ul responsabilit ii, 

posibilitatea de a proceda dup  propria lor dorin ); 
3) preferin ele de natur  social  (studiul solitar sau în grupuri de dimensiuni diferite); 
4) caracteristicile individuale de natur  fiziologic  (acuit i variate ale componentelor: vizual , 

auditiv , tactil , kinetic  etc. i ale tr s turilor care deriv  din acestea); 
5) tipul de gândire la nivel individual (sintetic / analitic , impulsiv / reflexiv , lateralizare 

cerebral  dreapta/ stâng ) (Manolescu, M. et. al, 2012). 
 
Cadrele didactice trebuie s  cunoasc  modalit ile de combinare eficient  ale celor cinci 

factori i s  construiasc  pentru fiecare elev în parte, respectând diversitatea, un flexibil „puzzle 
story” de design instruc ional în concordan  cu stilurile de înv are prezente în clasa sa,amprenta i 
adaptabilitatea propriului stil de predare.  

Shulman (1986, 1987, 1992) a creat un model al gândirii pedagogice care include un ciclu 
de câteva activit i pe care profesorul trebuie s  le îndeplineasc  în vederea unei pred ri 
eficiente, conform urm torului tabel: 
 
Tabelul 2.3. Ciclu de activit i îndeplinite de profesor în vederea unei pred ri eficiente 

Comprehensiunea E demonstrat  de faptul c  a înv a pe al ii înseamn  în primul rând a 
în elege scopurile, structurile profunde ale materiei predate i ideile 
fundamentale pe care le promoveaz  disciplina predat . 

Transformarea Presupune modificarea con inutului în forme care sunt influen ate din 
punct de vedere pedagogic, adaptabile la varietatea de abilit i i de 
educa ie prealabil  a elevilor. Aceasta presupune o ajustare a 
materialului reprezentat la tr s turile individuale ale elevilor. 
Profesorul trebuie s  ia în considerare aspecte relevante ale abilit ilor 
elevilor, sexului acestora, limbii materne, culturii generale, 
motiva iilor sau cuno tin elor anterioare sau deprinderilor dobândite 
anterior care ar putea afecta în vreun fel reac iile acestora la diverse 
forme de prezentare i de reprezentare a cuno tin elor. 

Instruc ia Include toat  varietatea de tipuri de predare, fiind un spa iu deschis 
exers rii unor stiluri de predare adaptabile i concretiz rii puzzle-urilor 
instruc ionale aticipate, proiectate i ajust rii lor la situa ia concret  
eviden iat  în clas . Fiecare puzzle – story include: managementul 
clasei/grupului, tipurile de prezentare, interac iunile, activit ile în 
grup, p strarea disciplinei, umorul, dozarea întreb rilor, înv area prin 
descoperire i prin suscitarea curiozit ii subiec ilor. 



Evaluarea Apare conceput  ca o extensie a instruirii, incluzând achizi ionarea 
informa iilor despre modul în care s-a produs înv area, verificarea 
în elegerii, identificarea eventualelor erori, dar si autoevaluarea 
performan elor individuale. 
 

Reflec ia Se realizeaz  în urma ac iunii feedback-ului, presupunând revizuirea, 
reconstruirea, refacerea i analiza critic  a abilit ilor didactice 
personale, urmate de sintetizare acestor observa ii în vederea instituirii 
unor schimb ri care pot îmbun t i presta ia profesorului respectiv. 
Reflec ia este un element important al important al evolu iei 
profesionale, iar prin promovarea practicilor reflexive la nivel de grup, 
profesorii înva  s -i asculte pe ceilal i, fapt ce poate facilita 
în elegerea propriei activit i. Prin intermediul actelor didactice sunt 
„gândite” i „rezonabile”, profesorul dobânde te un nou tip de 
comprehensiune a finalit ilor procesului educa ional, a materiei 
predate, a competen elor ce se cer formate, a elevilor i a 
mecanismelor psihopedagogice. 

 
Un alt model ce prinde treptat contur în modelele de predare integrat  este cel ce 

promoveaz  înv area experien ial . Înv area experien ial  este o înv are ce conduce la formarea 
unor no iuni si deprinderi ca rezultate ale vie ii, ale experien ei de munc  i studii neatestate de o 
form  de educa ie, formal  sau de oricare acreditare profesional . Acest gen de experien e de 
înv are se recunosc prin faptul c  persoana care înva  este direct implicat  în realitatea pe care o 
studiaz , o realitate cu totul diferit  i în alt  manier  angajat  decât atunci când doar cite te, aude, 
discut , dezbate sau scrie despre subiecte cu care nu a venit pân  atunci în contact, nu au fost parte 
direct  a unui proces de înv are, dar pe care dore te s  le elucideze conceptual i practic într-o 
viziune integratoare de ac iune i cunoa tere.  

Înv area experien ial  urm re te, în varianta propus  de modelul KOLB, urm torul traseu: 
observarea reflexiv ; 
conceptualizarea; 
experimentarea activ . 

 
Argumentele în favoarea curriculum-ului i a pred rii integrate sunt urm toarele:  

- angajarea responsabil  a elevului în procesul înv rii; 
-  încurajarea comunic rii i a rela iilor interpersonale prin valorificarea valen elor formative ale 

sarcinilor de înv are prin colaborare; 
- transformarea cadrului didactic în factor de „sprijin”, „mediator”, „facilitator” i diminuarea 

func iei sale de „furnizor de informa ii”; 
- profunzimea, tr inicia i reactivarea rapid  a cuno tin elor generate de perspectiva integrat  de 

abordare a cunoa terii ce presupune intensificarea rela iilor dintre concepte, idei, practici, dintre 
temele abordate în coal  i în afara ei; 

- înv area într-o manier  cât mai fireasc , natural , pe de o parte i, pe de alt  parte, înv area 
conform unei structuri riguroase sunt extreme ce trebuie s  coexiste în curriculum-ul integrat 

- abilitatea metodologic  a cadrelor didactice pentru integrarea curricular : coordonare între 
temele abordate clasic i cele realizate integrat, stabilirea modalit ilor de evaluare formativ  a 
performan elor individuale i, în situa ia înv rii prin colaborare, acomodarea proiectelor într-o 
schem  orar  coerent . 

 
O nou  sintagm  începe s - i construiasc  identitatea în rela ie cu predarea integrat , 

extinzându-i aria de expansiune i valorificare: instruirea tematic . Instruirea tematic  integreaz  
discipline de baz  precum citit, scris, matematic , tiin e etc. în spa iul explor rii unui subiect, a 
unei probleme, a unei comunit i, a unei teme. Instruirea tematic  are la baz  ideea conform c reia 



oamenii acumuleaz  cuno tin e într-un mod mai productiv, atunci când înv area are loc într-un 
context coerent generat de diferitele conexiuni ale proceselor de înv are cu dimensiunile lumii 
reale. Instruirea tematic  aduce competen ele cognitive instrumentale în spa iul problemelor lumii 
reale, într-un demers practic i creativ-explorativ.  

Instruirea tematic  reprezint  organizarea curriculum-ului în jurul unor macroteme. Primul 
pas în demersul specific al instruirii tematice este alegerea temei. Temele aleseprezint  o viziune 
integratoare deschis , identificabil  în realitatea imediat  (localitate,comunitate, ecosistem) sau în 
spa iul conceptual – teoretic de interes comun, apropriat (democra ie, vreme etc.). Cadrele didactice 
trebuie s  insiste în a conecta elevii la lumea problemelor vie ii de fiecare zi, într-un demers de 
apropiere, con tientizare i participare. Pot exista situa ii în care elevii aleg sau propun propriile lor 
teme de studiu. Proiectarea curriculum-ului integrat este pasul urm tor. Profesorii trebuie s  
proiecteze obiectivele înv rii promovate de curriculum-ul nucleu (deprinderile procesuale i 
con inutul cunoa terii) în jurul unei teme. Design-ul ini ial poate fi supus modific rilor la ini iativa 
ambilor actori ai procesului instructiv educativ. Treptat, devenind autonomi i proactivi, elevii pot 
ajuta cadrul didactic în realizarea unui design al curriculum-ului flexibil.      

Proiectarea instruirii presupune schimb ri în programul clasei, combinând orarul normal cu 
plaje orare specifice cerute de anumite teme/subiecte, organizând excursii tematice, predând în 
echip , valorificând experien a unor exper i externi etc.              

Încurajarea prezent rii i „celebrarea” muncii presupuse de proiectul sus inut este un alt pas, 
deoarece instruirea tematic  este, de cele mai multe ori, ghidat  de proiecte tematice, elevii sunt 
frecvent pu i în situa ia de a prezenta, în variate reprezent ri (grafice, audio-video), colegilor, colii 
i comunit ii, rezultatele muncii lor. 
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229. TRATAREA DIFERENTIATA SI SUCCESUL SCOLAR 
 

Horotan Ancu a-Simona i Rusu Ioana-Daniela 
c.Gimn.Andrei Mure anu,Cehu Silvaniei,S laj 

 
Una din ideile de baza ale trat rii diferen iate este aceea c  înv mântul trebuie s  se 

desf şoare astfel încât elevii s -şi asume într-o mai mare masur  responsabilitatea dobândirii 
cunoştin elor, priceperilor şi deprinderilor, asigurând posibilitatea unei cunoaşteri active, atât prin 
munca în colectiv, cât şi prin munca individual . Corelat cu aceasta, instruirea individual  se înscrie 
printre mijloacele de ameliorare a randamentului elevilor, de diminuare a eşecurilor. De aceea, în 
general, adoptarea celor mai multe dintre m surile de diferen iere a instruirii au în vedere atât 
formele în care se manifest  întârzierea şcolar  a unor elevi, cât şi cauzele care o determin ; tocmai 
aceasta analiz  nuan at  a întârzierii şcolare şi a cauzelor acesteia, urmat  de angajarea elevilor într-
un proces de instruire adecvat lor, constituie contribu ia esen ial  a psihologiei şi pedagogiei 
diferen iale. 

Lucr rile care se ocup  de înl turarea întârzierilor şcolare atest  eficien a îmbin rii 
m surilor generale de perfec ionare a activit ii şcolare cu cele de diferen iere a instruirii, atât prin 



adoptarea unor forme adecvate de organizare a claselor şi grupelor de elevi, cât şi prin tratarea 
diferen iat  a elevilor, pe baza cunoaşterii particularit ilor lor individuale, realizate în condi iile 
activit ii cu întreaga clas . 

Dup  cum remarc  mul i psihologi, o strategie stiin ific fundamentat  care s  duc  la o 
diferen iere autentic  şi eficient  în instruirea elevilor implic , între altele, l murirea unor probleme 
psihologice specifice. Dup  Ion I. Radu, dou  opera ii se impun a fi realizate: 

1. clasificarea (tipizarea) psihologic  a elevilor în procesul înv rii, cu referire la 
particularit ile activit ii de gândire, la capacitatea de înv are; 

2. cunoaşterea particularit ilor psihologice ale elevilor în corela ie cu randamentul lor 
şcolar, cu referire la interese, înclina ii, via  afectiv . 

Rolul fiec ruia din aceste elemente, în ceea ce priveşte randamentul şcolar, fiind diferit, 
ac iunea de diferen iere a activit ii şcolare trebuie şi ea stabilit  orientând-o dup  acele aspecte care 
influen eaz  mai puternic randamentul elevilor. Între acestea se recunoaşte c  stabilirea unui sistem 
de lucru adecvat trebuie s  se fac  în primul rând, în func ie de “capacitatea de înv are sau de 
însuşire a cunoştintelor” (receptivitatea la înv are). Deosebirile dintre elevi din acest punct de 
vedere sunt cele mai evidente, fiind legate de însuşiri cu cel mai puternic caracter individual şi 
relativ constante. De aici, necesitatea nuan rii formelor de munc , a metodelor folosite, a ritmului 
de lucru, în func ie de capacitatea de asimilare a elevilor.  

Ceva mai mult, apare necesar  distinc ia între capacitatea general  de înv are şi cea 
special , manifestat  la o anumit  disciplin , distinc ie de o maxim  însemn tate pentru definirea 
unei strategii de diferen iere a instruirii. 

Dac  deosebirile dintre elevi în ceea ce priveşte capacitatea general  de înv are conduc la 
adoptarea unor modalit i de diferen iere a studiilor – prin conceperea claselor şi a grupurilor 
omogene – apoi cele referitoare la capacitatea special  conduc la adoptarea altor formule, cum sunt 
cursurile de nivel, cursurile tradi ionale, metode şi procedee de lucru adecvate, dup  urm toarea 
schem : 

 
 Capacitate   –   diferen iere prin :    -   clase omogene 
  general                                            -  grupe omogene 
 
 Capacitate   -   diferen iere prin :     -  cursuri de nivel 
  Special                                           -   cursuri adi ionale 
                                                                   -  grupe omogene 
                              -   numai pentru     :     -  unele discipline  
                                                                   -  fişe, etc. 
 
Rezult  c  pentru adaptarea procesului didactic la posibilit ile elevului este necesar  

identificarea capacit ii de înv are a copilului chiar de la inceputul şcolarit ii, declararea 
comportamentului intelectual în toat  varietatea manifest rilor sale şi aprecierea gradului de 
maturitate a elevului în fiecare dintre acestea. Mai trebuie adaugat c , vorbind de randament şcolar, 
de succes şi insucces şcolar, nu se fac referiri numai la obiectivarea acestora în note. Un elev cu o 
capacitate de înv are sporit , care are note de trecere nu poate fi considerat un elev cu succes în 
activitatea şcolar . 

La sfârşitul acestor considera ii se impun unele concluzii. În primul rând, se pare c , în 
unanimitate, pedagogii sunt de acord asupra necesit ii organizarii înv mântului şi desf şur rii 
activit ii şcolare adecvat tr s turilor caracteristice unor grupuri de şcolari şi chiar specifice fiec rui 
elev. Ideea model rii şcolii dup  elev, în perspectiva realiz rii idealului educativ şi nu adaptarea 
elevului la o şcoal  arbitrar conceput , este dominant  în strategia determin rii structurii şcolilor, a 
con inutului şi a metodologiei didactice. 

În al doilea rând, experien a acumulat  în acest domeniu, îndeamn  ca şi în alte direc ii s  se 
p streze m sura. Exager rile, care nu au lipsit în aceast  privin , sunt d unatoare cel pu in tot atât 
ca şi ignorarea acestei cerin e. Trebuie s  distingem între greşeli s vârşite în realizarea practic  a 



unor principii, a unei concep ii întemeiate pe de o parte, şi natura concep iei ins şi asupra 
diferen ierii instruirii, pe de alt  parte. 

În ambele cazuri rezultatele sunt nedorite. Totusi, în elegerea greşit  a ideii instruirii 
diferen iate, denatur rile de principii, au efecte mult mai intinse. 

Modalit i de tratare diferen iat  Diferen ierea activit ii didactice cel mai des uzitat  este 
îmbinarea muncii frontale cu activitatea pe grupe mici şi individualizarea. 

Preponderen a activit ii frontale la lec ii are serioase neajunsuri. Criticile care se aduc 
activit ii frontale sunt îndrept ite, dar aceasta nu înseamn  c  activitatea frontal  trebuie înl turat  
complet. Sunt situa ii când con inutul unor lec ii impune o munc  frontal  cu elevii. Utilizarea 
metodelor de comunicare oral  se preteaz  la o munc  formal  cu elevii. Mai mult, o exprimare 
coerent  produce în rândul elevilor şi anumite st ri afective, care contribuie la formarea unor 
convingeri morale. 

Al turi de aceast  valoare polifunc ional  a activit ilor frontale, ele au şi o seam  de limite 
şi dezavantaje. Din aceast  cauz , organizarea procesului de înv mânt în aşa fel înc t tratarea 
diferen iat  s  câştige un teren din ce în ce mai mare, a devenit una din caracteristicile principale ale 
unui înv mânt modern şi eficient. 

Activitatile diferen iate permit o desf şurare mai supl , mai nuan at  a procesului didactic, o 
stimulare mai eficient  a dezvolt rii aptitudinilor individuale ale elevilor.  

Diferen ierea se realizeaz  în mod practic, asa cum considera o mare parte a literaturii de 
specialitate pedagogice, prin imbinarea muncii frontale cu cea pe grupe mici şi cu munca 
individual . 

În organizarea activit ilor pe microgrupuri se ine cont de mai multe variabile. De exemplu, 
în cadrul colectivului clasei care constituie un grup relativ constant, pentru îndeplinirea anumitor 
sarcini pot fi create grupuri temporare mai mici. Efectuarea unor lucr ri practice, a unor materiale 
didactice sunt sarcini adecvate pentru activit ile de grup. 

Gradul în care intervine înv torul în desf şurarea lucr rilor şi-şi exercit  rolul s u 
conduc tor depinde de nivelul s u intelectual şi motiva ional al elevilor. În practica şcolar , 
gruparea elevilor unei clase poate fi determinat  şi de dezvoltarea lor inegal , de progresul diferit 
ob inut la unele obiecte de înv mânt. 

În aceste cazuri înv torul identific  grupele de elevi cu acelaşi nivel şi apoi cu acestea se 
lucreaz  diferen iat. 

Func iile instructiv – educative ale activit tilor de microgrup sunt polivalente deoarece efectele 
lor pozitive dep şesc domeniul instructiv extinzându-se asupra numeroaselor aspecte ale 
fenomenului educativ. Aplicarea cu succes a acestei forme de activitate depinde de numeroase 
condi ii şi implic  anumite cerin e, printre care: 

 stabilirea modului şi formei de dirijare a activit ilor de microgrup, în func ie de gradul de 
dificultate a problemei, de preg tirea elevilor, de nivelul deprinderilor de munc  
independen a; 

 în alegerea temei destinate muncii în microgrup este indicat s  se ia în considera ie nivelul 
motiva ional al elevilor pentru materia respectiv . 

 Activitatea de grup trebuie s  se coreleze cu continutul şi obiectivele lec iei. Astfel se 
contureaz  mai multe tipuri: 

 preocuparea simultan  cu sarcini identice; 
 sarcina este identic  din punct de vedere obiectual – logic, dar difer  materialul sau 

prelucrarea în func ie de grupuri; 
 alternarea succesiv  a activit ilor frontale cu cele de grup; 
 activitate identic , completat  pe grupuri cu sarcini suplimentare; 
 forme diferen iate de activitate, dar completate cu sarcini identice; 
 la fel ca şi clasa, tema se împarte în subdiviziuni, fiecare fiind rezolvat  de câte un grup; 
 grupul, la rândul s u, defalc  tema dat . 

Creearea grupurilor în cadrul clasei are un caracter temporar şi dinamic, deoarece structura lor 
se schimb  în raport cu necesit ile didactice. 



Pe lâng  formele de lucru amintite, munca individualizat  reprezint  o form  de tratare 
diferen iat  mai nuan at . Se iau în calcul atât particularit ile de vârst , cât şi cel individuale. Într-o 
oarecare masur , activitatea individualizat  are loc şi în cadrul celorlalte activit ti (frontale sau pe 
grupe), deoarece întreb rile puse elevilor de c tre înv tor sunt diferen iate în raport cu 
particularit tile lor individuale. 
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230. NEVOILE P RIN ILOR COPIILOR CU DEFICIEN E DE ÎNV ARE 
 

Ed. Rusu Lenu a 
c. Gimn. Hârtop, jud. Suceava 

 
Printre multiplele roluri ale familiei, ca nucleu al societ ii ori ca sistem ce are în 

componen a sa membri diferi i într-o m sur  sau alta, se afl  i acela al asigur rii intermedierii în 
vederea rezolv rii problemelor, fie ele de natur  financiar , educa ional , etc. Dar cum poate fi 
rezolvat  o situa ie în care un copil al unei familii prezint  o dificultate de înv are? 

 Dintru început acea familie nu accept  c  tocmai copilul ei se confrunt  cu a a ceva, î i 
spune c  nu se poate, c  trebuie s  fie o gre eal , îns  treptat-treptat î i d  seama c  nu are încotro, 
trebuie s  ia taurul de coarne, deoarece tot ea, familia, de ine sursele ajutorului concret, 
instrumental, într-o anumit  situa ie. Ori tr inicia unei familii, for ele neb nuite ale membrilor ei 
tocmai în astfel de situa ii se manifest . Starea de bine a fiec rui membru în parte influen eaz  
gradul de împlinire/neîmplinire al familiei. O perioad  înc rcat  cu dificult i (un copil cu o 
dificultate de înv are) influen eaz  via a familiei respective, aducând cu sine, în primul rând 
încord ri intrapsihice între membrii acelei familii, încord ri ce iau na tere din repro urile unuia sau 
altuia, din furia lor, din dezn dejde, lips  de speran . Frustrarea tuturor este alimentat  de 
sentimentul de neajutorare ori de sentimentul de ru ine, de multe ori, obosind, familia adopt  o 
atitudine critic  fa  de copil, care, la rândul s u tr ie te sentimentul de vinov ie, simte c  este o 
povar  pentru familie. 

Este tiut faptul c  echilibrul familiei este influen at de natura problemei cu care se 
confrunt  la un moment dat, dar mai ales de gravitatea dificult ii. Dac  o familie de ine experien a 
altor situa ii de criz , va ti s  ias  din impas. De asemenea, dac  rolurile în interiorul s u sunt 
distribuite în mod egal i dac  rela ia se bazeaz  pe respect, atunci regulile stabilite de comun acord 
vor fi un atu în rezolvarea unei situa ii de criz  (un copil cu o dificultate de înv are, indiferent care 
ar fi ea), mai ales c  este foarte important s  se ia de timpuriu anumite m suri. M rimea familiei 
este un aspect foarte important, deoarece sarcinile ar fi distribuite pe mai mul i umeri, ceea ce nu va 
duce la o oboseal  fizic  i psihic  atât de covâr itoare. Calitatea rela iilor în interiorul unei familii, 
colaborarea, c utarea unor ie iri de comun acord îl pot ajuta pe acel copil s - i îmbun t easc  
via a. Dac  îns  familia se complace i ia acest lucru ca pe un dat al lucrurilor, cel care are cel mai 
mult de suferit este copilul, pentru c  el singur nu poate dep i acele bariere. Aici avem de-a face cu 
preg tirea p rin ilor, con tientizarea necesit ii unei anumite terapii. i dac  vorbim de terapii, nu 
putem s  nu amintim de resursele financiare ale familiei, pe lâng  resursele psihice i cele 
spirituale. Familia va c uta informa ii despre dificultatea cu care se confrunt , le va îmbun t i pe 
cele pe care deja le are la dispozi ie i va încerca s  le fac  cât mai accesibile.  

P rin ii copiilor cu deficien e îndeplinesc roluri multiple i dintre cele mai diverse, aceste 
roluri aducând un surplus de stres. De aceea p rin ii acestor copii au nevoi psihice majore. Un 



membru unei astfel de familii este partener în cadrul cuplului, este p rinte al unui sau mai mul i 
copii (fiecare cu personalitate diferit  i cu trebuin e diferite), dar are i un anume statut i rol socio-
profesional, deci solicitarea psihic  este ca atare. 

Speciali tii sunt al turi de p rin ii afla i într-o astfel de situa ie i le pot da r spunsuri 
pertinente la nelini tile i întreb rile pe care i le pun. Astfel, speciali tii vor pune un diagnostic 
(c ci p rin ii întreab  acest lucru: Ce are copilul meu?) i le va oferi un tablou clinic, precizându-le 
ce se va întâmpla, la ce va trebui s  se a tepte pe viitor. De asemenea, un alt aspect ce îi fr mânt  pe 
p rin i este din ce cauz  s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, care sunt cauzele generatoare ale unei 
astfel de probleme, impactul asupra familiei fiind unul deosebit. Familia simte nevoia de a avea 
încredere în speciali ti i în faptul c  ace tia o vor ajuta. Familia dore te s  tie concret la ce s  se 
a tepte în viitor în ceea ce prive te copilul, ce efecte vor avea programele de recuperare. Totodat  
caut  un sprijin de specialitate competent, i informa ii de ultim  or  în func ie de noile cuno tin e 
în domeniu. 

coala i comunitatea, prin ac iunile întreprinse vor putea s  sprijine familia, o vor ajuta s  
se elibereze de team , de sentimentul marginaliz rii. Familia simte nevoia s  se elibereze de 
sentimentul izol rii, de aceea coala i societatea o poate ajuta prin atenuarea acestor tr iri. C ci 
familia va resim i sentimentul de vinov iefa  de propriul copil, dar în acela i timp are propriile 
nevoi i trebuie s  satisfac  i nevoile celorlal i membri ai familiei (ceilal i copii, de pild ), 
hr nindu- i astfel încrederea c  poate fi un p rinte bun, un tat  responsabil i o mam  implicat  
total. Toate acestea duc spre nevoia respectului de sine, încrederea în for ele i resursele proprii. 

P rin ii unor copii cu deficien e de înv are pot experimenta sentimente dintre cele mai 
diferite, de la dezn dejde pân  la curaj i încredere, în eleg lupta pe care o duce copilul, îi este 
al turi, îl sprijin  i îl ajut  s  fie puternic, chiar dac  ei în i i uneori nu sunt puternici. 
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231. MODALIATATI  EFICIENTE DE IMPLICARE  A FAMILIEI SI COMUNITATII  IN 

VIATA SCOLII RESPECTAND PRINCIPIILE EDUCATIEI INCLUZIVE 
 

Inv.Chetran Tamara-Scoala Gimnaziala “Anastasie Panu” 
Loc.Husi   

      
 Educa ia incluziv  este v zut  ca o abordare prin care se r spunde în mod adecvat la 
diversitatea nevoilor tuturor copiilor pentru a combate riscurile de excluziune şi a asigura tuturor 
dreptul fundamental la o educa ie de calitate,şanse egale şi dreptul la participare social . 
 Educa ia incluziv  are în vedere îndep rtarea sau diminuarea barierelor de orice tip din calea 
înv rii şi participarea în egal  m sur  a tuturor copiilor,aten ie special  acordându-se celor din 
familii cu grad ridicat de vulnerabilitate sau cu risc de excluziune şi marginalizare.Este o abordare 
strategic ,conceput  pentru a facilita succesul în înv are pentru to i copiii şi la toate nivelurile de 
educa ie.Scopul educa iei incluzive este de a le permite atât cadrelor didactice cât şi copiilor s  se 
simt  în largul lor atunci când au de a face cu diversitatea şi s  o considere mai degrab  o provocare 
decât o problem ,o oportunitate şi nu un factor de blocaj. 
 Educa ia incluziv : 
-implic  creşterea particip rii active a copiilor la educa ie; 
-necesit  o schimbare fundamental  de atitudine fa  de responsabilit ile sistemului de 
înv mânt,inclusiv la nivel preşcolar,din partea cadrelor didactice dar mai necesit  şi cunoştin e 
specifice,capacit i şi strategii educa ionale adaptate; 
-propune o abordare participativ  a cooper rii între cadrele didactice şi copii,între copii,p rin i şi 
administra ia educa ional . 

http://www.google.com/


 Promovarea educa iei incluzive este o direc ie important  a reformei educa iei în 
România,inclusiv a educa iei timpurii. 
 Dou  aspecte sunt frecvent avute în vedere în abord rile practice ale educa iei 
incluzive:copiii cu cerin e educative speciale asociate unor caracteristici individuale,respectiv copiii 
proveni i din medii sociale defavorizate.Cu toate acestea,dimensiunea cultural  este şi ea una dintre 
dimensiunile-cheie ce trebuie luat  în considerare în promovarea unei abord ri incluzive în educa ia 
timpurie. 
 Noul curriculum pentru educa ia timpurie precizeaz  c  trebuie avute în vedere elemente ale 
cadrului în care se desf şoar  activitatea în serviciile de educa ie timpurie inclusiv: 
 -mediul fizic 
 -dotarea centrelor cu materiale şi juc rii 
 -metodele de lucru utilizate,divizarea pe grupuri a copiilor 
 -împ r irea copiilor pe grupe şi evitarea segreg rii. 
 În sistemul de educa ie românesc au ap rut acum 10 ani în mod explicit primele m suri de 
integrare a copiilor cu cerin e educa ionale speciale (CES) în înv mântul de mas .O nou  
în elegere a serviciului educa ional,cât şi a naturii diferen ei între copilul „obişnuit” şi cel „special” 
a condus la finalul anilor 90 la o serie de dezbateri cu privire la şcolarizarea copiilor cu CES în 
înv mântul de mas  şi la reconsiderarea abord rilor pedagogice prin care copilul este plasat în 
centrul activit ii de înv are.Astfel,to i copiii diagnostica i cu o deficien ,dizabilitate sau tulburare 
de dezvoltare uşoar  sau medie chiar au sprijinit transferul unor copii din înv mântul special la cel 
de mas . 
 În anul 2005,aceste m suri au cunoscut o nou  dezvoltare odat  cu promovarea ideii de 
şcoal  incluziv  şi cu în elegerea mai larg  a conceptului de cerin e educative speciale (CES) din 
perspectiva dificult ilor cu care se confrunt  care solicit  eforturi suplimentare şi complementare 
obiectivelor generale ale educa iei. 
 În practica şcolar  am reg sit destul de rar o componen  esen ial  a personaliz rii 
înv rii,ce presupune utilizarea unor strategii variate de predare şi înv are,care s  valorizeze la 
maxim poten ialul fiec rui copil. 
 Cadrele didactice apreciaz  pozitiv posibilitatea flexibiz rii şi selec iei la nivelul 
curriculumului în func ie de capacit ile de înv are ale copiilor cu CES,iar p rin ii sunt mul umi i 
de faptul c  proprii lor copii nu mai sunt puşi din start în situa ia de a se confrunta cu solicit ri care 
le dep şesc posibilit ile.De aceea este nevoie şi de valorizarea progresului individual al elevului 
prin evaluare-element de baz  în adaptarea curricular  pentru aceast  categorie de copii care 
reclam  abord ri educative speciale (AES). 
 Scurta trecere în revist  a acestor provoc ri subliniaz  faptul c  experien a şcolariz rii 
copiilor cu CES în înv mântul de mas  este pe un drum bun şi tinde s  respecte principiile unei 
educa ii incluzive veritabile,în eleas  ca „procesul permanent de îmbun t ire a institu iei 
şcolare,având ca scop explorarea resurselor existente pentru a sus ine participarea la procesul de 
înv mânt a tuturor persoanelor din cadrul unei comunit i”. 
 Copiii cu cerin e educative speciale sunt un bun argument în acest sens,complexul 
aspectelor propuse de principiul personaliz rii în educa ie reprezentând un indicator complex al 
arriilor de interven ie necesare în viitorul apropiat: 

 dimensiunea fizic  (prin facilit i de utilizare în comun a s lilor de grup ,a materialelor de 
înv are,micşorarea distan ei fizice între domiciliu şi gr dini ) 

 dimensiunea func ional  (prin participarea în comun la proiectarea,organizarea şi 
desf şurarea situa iilor educa ionale) 

 dimensiunea de comunitate şcolar  (prin implicarea activ  în via a şcolii sau în activit i 
extracurriculare) 

 dimensiunea social  (ca asumare de roluri) 
O gr dini  incluziv  presupune o asumare explicit  a incluziunii iar în cadrul procesului 

educa ional se va urm ri ca în cadrul ADE,ADP şi ALA s  fie incluse în mod constant şi adecvat 
nivelului de vârst  al copiilor,structurii grupei,elemente ce promoveaz  deschiderea şi respectul 



pentru diversitate precum şi referin e culturale familiare copiilor.Se va evita de asemenea 
etichetarea. 

Cadrele didactice trebuie s  vizeze dezvoltarea unei identit i sociale pozitive şi a stimei 
la to i copiii urm rind prin modul de structurare  a interac iunilor între copii în procesul educativ 
dezvoltarea de atitudini şi rela ii pozitive reciproce sus inând activit i ce presupun cooperare şi 
dezvoltarea spiritului de echip . 
 Evaluarea bazat  pe observarea copiilor permite constatarea ritmului progreselor realizate de 
fiecare copil în parte,aten ie acordându-se şi cauzelor asociate diferen elor. 
 Un aspect important este rela ia cu p rin ii copiilor care pot fi invita i constant s  participe la 
activit ile din gr dini ,oferinduli-se ocazia de a vedea succesele în înv are ale copiilor lor. 
 În concluzie,gr dini a incluziv  este o gr dini  deschis  tuturor,cu un curriculum care 
reprezint  diversitatea,în care fiecare copil beneficiaz  de acces egal la o educa ie de calitate. 
 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE: 
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232. MODALIT I DE EFICIENTIZARE A ACTIVIT ILOR METODICE LA 
NIVELUL UNIT ILOR COLARE 

 
Prof.înv.primar Holban Mirela-Gianina 

coala Gimnazial  ”Dimitrie Cantemir” Vaslui 
 
Ast zi înv mântul românesc se confrunt  cu diferitele transform ri care urm resc a pune 

bazele unui sistem modificat fa  de cel anterior. Schimb rile nu pot s  apar  decât prin g sirea 
acelor c i care ne ofer  cheia succesului. Totul depinde de câteva principii: munca în echip , 
competen , transparen , dorin  de reuşit , optimism, atingerea performan ei, deschidere la paşii 
reformei, aplicarea şi utilizarea noului etc. 

Înv mântul primar continu  activitatea de formare i educare a copiilor început  în etapa 
educa iei timpurii. Este parte integrant  a înv mântului obligatoriu i aduce o contribu ie 
însemnat  i specific  în procesul de însu ire a instrumentelor fundamentale ale activit ii 
intelectuale care le va permite elevilor s  fac  fa  cu success preg tirii colare urm toare. 

Activitatea profesorului pare a ieşi în eviden  de fiecare dat , oricare ar fi natura discu iei şi 
tema abordat . Se vorbeşte de o supraînc rcare a elevilor, dar se scap  din vedere şi o 
supraînc rcare a profesorului. Totuşi, pornind de la calit ile pe care un cadru didactic trebuie s  le 
posede pentru reuşit , trebuie s  în elegem c  exist  diferite modalit i prin care activit ile noastre 
metodice pot fi eficiente. Trebuie s  ştim s  alegem şi s  fim oportuni. Toate acestea înso ite şi de o 
dorin  de reuşit  ne pot asigura eficien a în activitatea noastr , chiar dac  nu de la început. De 
altfel, ceva solid nu se creeaz  peste noapte, ci doar parcurgând mai mul i paşi. Fiecare activitate 
vine s-o completeze pe cealalt , s  adauge la experien a anterioar  noi tehnici, aplica ii, informa ii 
ş.a.  

Bolman i Deal (1991) v d cultura atât ca produs, cât i ca proces: ” Ca produs, ea reprezint  
în elepciunea celor care f ceau parte din ea înaintea noastr . Ca proces, este mereu reînnoit  i 
recreat  în timp ce noii membrii înva  mersul lucrurilor i devin ei în i i profesori.” 

Dac  membrii organiza iei nu sunt deschi i pentru schimbare i dac  noii membrii nu pot 
influen a cultura acestora, ci doar o înva , atunci cultura organiza iei respective nu se schimb , nu 
progreseaz , deoarece cultura este creat  de membrii organiza iei i se schimb  odat  cu ei. 
           Profesorul şi calit ile sale stau la baza reuşitei, eficien ei. Cât am dori, la un moment dat, s  
c ut m scuze şi s  vedem în elevi de fiecare dat  dovada faptului c  nu se poate, trebuie s  fim 
realişti c  pentru toate exist  o cale de rezolvare. Totul îns , de multe ori se opreşte la grani a dintre 



,,a dori’’ şi    ,,a ac iona’’. Ini iativa poate fi a noastr , chiar dac  pentru început totul e necunoscut, 
e dificil. 

Care sunt acele modalit i de eficientizare? Este o întrebare la care nu po i r spunde scriind 
câteva rânduri sau po i da exemplu câteva ac iuni metodice. Exist  o gam  larg  de activit i pe care 
le putem desf şura şi care pot s  ofere rezultatele dorite. Se poate ine cont pentru a ob ine rezultate 
deosebite de: resursele materiale şi umane, de rolul pe care-l joc eu, profesorul într-o şcoal , de cât 
de mult îmi doresc s  evoluez participând mereu la tot ce ajut  la formarea mea continu , metodele 
şi mijloacele didactice, dar şi utilizarea acestora adecvat , activit ile extraşcolare şi rolul lor care 
poate fi unul de motivare, de atragere, de câştigare a unui alt elev ce-şi descoper  înclina ii spre o 
nou  disciplin  etc.  
            Înc  din 1986 Peter F.Druker afirma c  ”a nu inova, adic  a ap ra ziua de ieri, este mult mai 
riscant decât a face ziua de mâine.” 
           Având în vedere aceast  constatare, precum i faptul c  tr im într-o lume în continu  i 
ame itor de rapid  schimbare, este evident c  problema schimb rilor în înv mânt este o necesitate. 
Dup  Laz r Vl sceanu, ”inova ia în înv mânt se poate realiza prin reforma educa ional  i 
”inova ia în înv mânt se poate realiza prin reforma educa ional  i schimbarea pedagogic . Prima 
desemneaz un tip de inova ie structural  i sistematic , iar a doua form  de realizare urm re te 
îmbun t irea sau modernizarea practicii educa ionale, conform obiectivelor predeterminate.” 
             Dac  misiunea profesorului s-a schimbat de la ”transmi tor de cuno tin e” la moderator al 
clasei de elevi, care valorific  informa iile ob inute de ei din diferite surse i le completeaz , care-i 
înva  cum s  înve e, atunci devine clar faptul c  înainte de a schimba elevul, trebuie s  ne 
schimb m noi. 
            Pornind de la acestea, se poate insista la prima tem . Atâta timp cât profesorul nu în elege 
care este rolul s u într-o şcoal  şi ce trebuie s  fac , practic pentru a se ajuta pe sine, a-şi face 
eficient  munca, nu putem vorbi de o evolu ie corespunz toare pentru a putea pune în aplicare 
celelalte teme. De exemplu, formarea continu  nu poate s  aib  rezultate dac  nu se conştientizeaz  
c  este util  în cadrul activit ilor metodice şi nu pentru a mai strânge câteva puncte folosite cu 
diverse ocazii. Oprindu-ne asupra metodelor şi mijloacelor moderne, în acest caz, dac  nu în elegem 
ce efecte pot avea, dac  nu în elegem c  acestea au şi puncte slabe care trebuie amortizate, dep şite 
şi le aplic m doar ca s  ar t m c  am mai înv at o metod  de actualitate, nu aducem nimic nou. 
Astfel, trebuie s  reflect m asupra acelor c i care vin s  îmbun t easc  activitatea noastr . 

Oricât am încerca s  dovedim c  am înv at teoria aşa cum trebuie, dac  nu punem accent pe 
analiza faptelor şi mai ales pe practic , tindem s  r mânem de in torii informa iilor şi nu nişte 
moderatori a c ror gândire ştie s  îmbine teoria cu practica. 

De noi şi imagina ia noastr  depinde selectarea şi aplicarea diversit ii modalit ilor de  
eficientizare a activit ilor metodice. 
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233. DIFEREN IEREA ŞI INDIVIDUALIZAREA INSTRUIRII-O NOU  PERSPECTIV  

 
Bogos Andreea M d lina, T taru Teodora 

Şcoala Gimnazial  “Alexandru Ioan Cuza”, Vaslui 
 
 În mediul actual de înv mânt, cu referire direct  la clasele primare, elevii “sosesc” cu un 
bagaj de cunoştin e, abilit i, aptitudini şi atitudini distinct din punct de vedere cantitativ dar şi 
calitativ. Formarea elevului din perspectiv  psiho-socio-individual  presupune parcurgerea unui 
drum sinuos, anevoios, iar noi ca specialişti în domeniul educa iei, este impetuos necesar s  nu ne 



încovoiem sub orgoliul perfec iunii. Pentru optimizarea procesului de predare-înv are-evaluare este 
eminamente necesar  tratarea diferen iat  şi individualizat  a copilului, mergând pân  la încercarea 
de a activiza în mod eficient fiecare elev. 
 Diferen ierea instruirii este o modalitate de organizare a leg turii profesor-elev, vizeaz  
individualizarea activit ii pedagogice respectiv, antrenarea capacit ilor şi resurselor institu ionale 
şi ale cadrelor didactice pentru a r spunde într-o manier  adecvat  la provoc rile diversit ii elevilor 
dintr-o clas  sau şcoal . Aceast  diferen iere are drept scop adaptarea actiunii instructiv-educative 
la particularit ile psihofizice ale fiec rui elev, în vederea unei dezvolt ri optime şi a unei orient ri 
eficiente a aptitudinilor proprii, cu scopul integr rii în activitatea social (Cristea, 2000, p.87). 
Diferen ierea instruirii îl sprijin  permanent pe elev şi îi confer  încredere în propriile capacit i, în 
unicitatea sa ca individ. În acest mod, copilul trebuie apreciat pentru ceea “ce face”, nu pentru ceea 
ce “nu face”, dar “am fi vrut noi s  fac ”. Fiecare copil este “o minune irepetabil ” şi este de evitat 
ca prin ac iunile noastre s  uniformiz m aceste individualit i complexe. 
 Instruirea diferen iat  de ine o accep iune mai generoas , ea reprezentând o abilitate a 
înv torului de a dezvolta personalitatea fiec rui copil(Stan, 2004, p.56). Cercet rile pedagogice, 
îndeosebi practica pedagogic , au reliefat faptul c  organizarea activit ii cu elevii în mod 
diferen iat aduce cu sine atât ob inerea unor performan e înalte de c tre elevii dota i, cât şi 
accelerarea ritmului de înv are al elevilor len i, evitând în acelaşi timp apari ia eşecului şcolar. 
 G. de Landsheere eviden ia faptul c  a instrui nu înseamn  a selec iona, ci chiar opusul, 
cadrele didactice trebuie s  se str duiasc , s  “lupte” ca to i s  reuşeasc . Aceast  “lupt ” este 
posibil  lucrând diferen iat şi individualizat în orice tip de lec ie şi în orice etap  a acesteia, în 
vederea realiz rii înv rii eficiente în clas , astfel încât to i elevii s  ating  pragul standard al 
performan elor şcolare. 
 Se afirm  faptul c  nu elevul este cel care trebuie s  se adapteze nivelului şcolar, ci activit ile 
şcolare derulate trebuie s  contureze şi s  creeze condi ii pentru dezvoltarea posibilit ilor 
educatului, având în vedere con inutul programei, dar diferen iind formele de lucru cu elevii 
conform stadiilor lor de dezvoltare. Pentru cunoaşterea individualit ii elevului, înv torul trebuie 
s  analizeze o serie de factori cu rol hot râtor: sfera intereselor cognitive ale elevilor, stabilitatea şi 
intensitatea acestora, capacitatea elevilor de a-şi organiza activitatea şcolar , ritmul şi gradul 
form rii no iunilor, priceperilor şi deprinderilor. 

 Printre autorii de referin  care au sus inut ideea unei abord ri educa ionale diferen iate şi 
individualizate o reg sim pe Maria Montessori. Un str lucit pedagog, Maria Montessori a propus ca 
educa ia copiilor de vârst  mic  s  se realizeze într-un mediu organizat, adecvat, dar în care copilul 
va avea libertatea de a alege o anumit  activitate educativ , în concordan  cu interesele lui, 
asigurându-se astfel confortul psihoafectiv şi ambian a motiva ional  necesare înv rii propriu-
zise. Este esen ial ca întotdeauna s  pornim de la “punctele forte” ale elevilor şi ale noastre ca 
înv tori, s  urm rim: ce ştie elevul, ce poate el s  fac , c tre ce tinde s  se încline, de ce abilit i 
didactice dispunem. De asemenea, înv torul va trebui s  ştie cum s  valorifice capacit ile 
anterior dobândite. Cunoscând bine elevul vom intui nu numai greut ile întâlnite de el, ci totodat  
şi posibilit ile lui şi baza real  a învingerii dificult ilor. 

Principalele coordonate ale instruirii diferen iate şi individualizate sunt urm toarele: 
-activitatea diferen iat  trebuie s  cuprind  to i elevii, excluzându-se crearea de clase 

omogene; 
-obiectivele activit ii diferen iate trebuie realizate, în principal, prin activitatea cu întreg 

colectivul clasei; 
-evitarea cazurilor de subsolicitare sau suprasolicitare, care conduc la frânarea dezvolt rii 

copilului; 
-excluderea ideii c  elevilor mai slabi trebuie s  le acord m doar sarcini uşoare,  gândind c  

cele grele le sunt inaccesibile; 
-diferen ierea activit ii cu elevii nu exclude munca frontal , ci doar îi modific  ponderea în 

raport cu cea pe grupe i individual . 
 



      Con inuturile curriculare r mân unice pentru toat  clasa, diferen iind numai modalit ile de 
lucru, pentru ca acest con inut s  poat  fi asimilat de fiecare elev. Diferen ierea activit ii se 
realizeaz  în toate momentele lec iei, chiar i în modul de construire a temelor pentru acas  sau în 
cadrul activit ilor extra colare. Se vor folosi metode şi procedee, care, respectând particularit ile 
individuale, mobilizeaz  în cel mai înalt grad capacit ile individuale, trezesc i men in interesul 
pentru înv tur , curiozitatea fa  de obiectele i fenomenele studiate, stimuleaz  creativitatea i 
asigur  o înv are activ-formativ . 

Unicitatea fiec rui elev deriv  din particularit i proprii, acest lucru presupunând o analiz  
diferen iat , flexibil  i adaptat  fiec rui elev în parte, dar i adoptarea strategiilor de tratare 
diferen iat  a elevilor în procesul instructiv-educativ. Concluzionând, esen ial pentru 
individualizarea şi diferen ierea instruirii este cunoaşterea elevilor, a diferen elor individuale, în 
scopul proiect rii unui proces de instruire “croit cât mai pe m sura fiec ruia.”  
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234. JOCUL DIDACTIC, MIJLOC EFICIENT DE ACTIVIZARE  
 

Prof. înv. primar Obreja Silvia 
Şcoala Gimnazial  „Alexandra Nechita”, Vaslui 

 
Jocul didactic constituie o eficient  metod  didactic  de stimulare şi dezvoltare a motiva iei 

superioare din partea elevului, exprimat  prin interesul s u nemijlocit fa  de sarcinile ce le are de 
îndeplinit sau pl cerea de a cunoaşte satisfac iile pe care le are în urma eforturilor depuse în 
rezolvare. 

Jocurile didactice sunt antrenante pentru to i elevii şi ac ioneaz  favorabil şi la elevii cu 
rezultate slabe la înv tur , crescându-le performan ele şi c p tând încrederea în capacit ile lor, 
siguran  şi promptitudine în r spunsuri, deblocând astfel poten ialul creator al acestora. Jocurile au 
menirea s  evite monotonia orei, concentreaz  aten ia datorit  spiritului competitiv pe care-l impun, 
dezvolt  ordinea şi disciplina prin respectarea regulilor jocurilor. 

Prin joc se afirm  eul copilului, personalitatea sa. Adultul se afirm  prin intermediul 
activit ilor pe care le desf şoar , dar copilul, pân  la intrarea la şcoal , nu are alt  posibilitate de 
afirmare decât cea a jocului. Jocul este indispensabil în activitatea şcolarilor mici. El fortific  
energiile intelectuale şi fizice ale elevilor, generrând o motiva ie secundar , stimulatoare. 
 Pentru copil aproape orice activitate este joc: „jocul este munca, este binele, este datoria, 
este idealul vie ii. Jocul este singura atmosfer  în care fiin a sa psihologic  poate s  respire şi, în 
consecin  poate s  ac ioneze”(Claparède – Psihologia copilului). 
 Jocul provoac  pl cere, distreaz , amuz , contribuind decisiv la anularea oboselii şi 
plictiselii. Unele jocuri sunt complicate, altele  sunt mai simple. În func ie de vârst  şi de 
capacitatea de în elegere şi ac iune 
, copilul manifest  preferin e diferite pentru joc, pe m sura trecerii de la o etap  la alta a dezvolt rii 
psihice.  
  Jocul didactic este un tip specific de activitate prin care înv torul îşi propune s  
consolideze şi s  fixeze  cunoştin ele elevilor, s  m reasc  sfera lor de cunoştin e, antrenând 
capacit ile lor creatoare. Folosirea jocului în timpul lec iilor asigur  participarea activ  a elevului şi 
sporeşte interesul de cunoaştere a acestuia fa  de con inutul lec iei. 



  Matematica ofer  poate cele mai multe ocazii de folosire a jocului. Trebuie avut în vedere 
îns , c  un exerci iu sau o problem  de matematic  poate deveni „joc didactic matematic” dac  
respect  anumite reguli: 
 
- realizeaz  un obiectiv prin rezolvarea unor sarcini; 
- foloseşte elemente de joc în vederea realiz rii obiectivului propous; 
- foloseşte un con inut matematic accesibil şi atractiv; 
- utilizeaz  reguli de joc, cunoscute anticipat şi respectate de elevi. 
 

Con inutul matematic al jocului didactic trebuie s  fie accesibil, recreativ şi atractiv atât prin 
forma în care se desf şoar , cât şi prin mijloacele de înv mânt utilizate.  

Reuşita jocului este condi ionat  de proiectarea, organizarea lui metodic , de modul în care 
propun torul ştie s  asigure o concordan  deplin  între elementele ce-l definesc. 

Pentru a deveni joc o activitate didactic  trebuie s  includ  elemente de joc: surpriza, 
aşteptarea, ghicirea, întrecerea (individual sau pe echipe), care se realizeaz  de multe ori prin 
mişcarea sau mânuirea unor materiale (ştafeta, ridicarea în sus a unor jetoane pe care sunt scise 
diferite solu ii ale jocurilor, ascunderea, g sirea, etc.).  

Desigur, în jocul didactic va predomina sarcina de înv are şi nu distrac ia. 
Este bine ca jocurile s  declanşeze momente vesele ca şi momente de tensiune cu 

înc rc tur  afectiv , dar s  se încheie cu aprecieri colective sau individuale privind realizarea 
sarcinii de înv are propuse. 

Iat  câteva modalit i de organizare şi desf şurare a jocurilor didactice la clasele mici. 
 
„Înv m s  num r m” 
Cre m diferite texte care s  fac  apel şi la cunoştin ele din alte arii curriculare şi care s   

incite  gândirea  elevilor mici în a realiza o num rare corect : 
a)„Veveri a juc uş  urc  într-un brad şi sare din dou  în dou  crengi. Ştiind c  bradul are 24 

de crengi, afla i pe a câta creang  se afla mereu veveri a. (R: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 
24). 

Ajuns  în vârful bradului, l-a v zut pe prietenul ei, ariciul, şi s-a gr bit s -l salute. A coborât din 
trei în trei crengi. Afla i num rul crengii la fiecare s ritur . (R: 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 0); 

 
b) Ariciul îşi adun  în vizuina lui mere. În spatele plin cu ace, lua mereu câte trei mere, 

pentru c  atâtea putea duce. S  încerc m s  num r m merele din vizuin . (3, 6, 9, 12, 15, ....); 
Având musafiri, m nânc  câte trei mere pe zi. Câte mere îi r mâneau dup  fiecare zi? 
 

c) O rândunic  îşi hr nea cei 5 puişori. În fiecare zi le aducea la fiecare câte un viermişor. 
Gigel a socotit c  a adus 100 de viermişori. Încerca i s  num ra i şi voi viermişorii aduşi. (5, 10, 15, 
....); 

„Stabileşte rela ia dintre termeni şi sum ” 
 Se deseneaz  dou  diagrame. În prima diagram  vor fi perechi de numere (termenii), iar în a 
doua diagram  vor fi numere care reprezint  sumele termenilor din prima diagram . Elevii vor trasa 
s ge i de la termeni la sum . 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(25,15)  (42,26) 

 

68      40          
69              62   
70     46 



„G seşte perechi asem n toare!” (Se poate desf şura în toate concentrele) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Se unesc numerele care au aceeaşi proprietate. Ex 1: 2-6 şi 8-24 (Al doilea num r s-a ob inut 
prin înmul irea primului cu 3); Ex. 2: 7-2 şi 18-13 (Al doilea s-a ob inut prin micşorarea primului 
num r cu 5). 

Trucuri în înv area adun rii numerelor naturale 
Pasul 1: se introduce litere la intamplare in cele 10 casute de sus ale tabelului. 
Pasul 2: se da fiecarei litere o valoare de la 1 la 10. 
Pasul 3: elevii sunt îndruma i s  formeze cuvinte folosind literele date şi s  adune în acelaşi 

timp valorile corespunzatoare literelor folosite în fiecare cuvânt. 
 

C A S E P T I  O N L  
3 2 4 6 9 5 10 1 14 12 

Exemplu: PASTEL= 9+ 2+ 4+ 5+ 6+ 12=38 
 

Stelu a magic  
Este un joc de gândire, dezvoltând spiritul competitiv al elevilor. 
Elevii vor primi fişe, completând stelu ele libere, dup  indica iile pe care le sugereaz  

desenul respectiv. 

 
La int  

 Scopul acestui joc este de a forma deprinderea de a înmul i şi de a împ r i numerele naturale 
în cercul 0-100. 
 Jocul presupune folosirea unei inte ce cuprinde anumite exerci ii scrise pe fiecare cerc 
concentric.recompensa poate fi câte un stegule  sau alte obiecte. Pe fiecare spa iu sunt preg tite mai 
multe exerci ii pentru rezolvare în cazul în care intesc mai mul i copii acelaşi loc. Aceste se vor lipi 
pe m sur  ce exerci iul existent a fost rezolvat. 
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Tenia  
Este un joc amuzant, constând în prezentarea unor numere succesive, 

pentru a fi adunate sau sc zute. Se vor calcula opera ii foarte lungi, preg tite din 
vreme, doar pe baza mesajului verbal, f r  posibilitatea de a folosi  hârtia şi 
creionul. Un asemenea joc oblig  copiii s  se concentreze şi s  se mobilizeze 
pentru a rezolva opera ia acum, nu peste un anumit timp. Uneori este stresant, 
dar totul depinde de ambian  şi de context. 
 

Şerpi pentru înmul ire 
 Pentru însuşirea înmul irii sub form  de joc, se deseneaz  şerpi minuna i 
cu numele: Unu, Doi, Trei, Patru etc. Cifra care desemneaz  numele se scrie pe 
capul şarpelui, iar pe coad  se trece num rul care reprezint  produsul dintre cifra 
numelui şi zece. 
 Se împarte apoi trupul şarpelui în opt p r i mici şi se trec urm toarele 
rezultate ale înmul irii. Copilul va în elege în mod facil modelele de pe pielea 
şarpelui. Îl înv m astfel s  în eleag , pe baza numerelor înscrise pe şarpe, 
ordinea cresc toare şi descresc toare a numerelor. 
 
Adunarea coloanelor de numere 

 Jocul urm reşte înl turarea oboselii 
legat  de o activitate plictisitoare şi 
repetabil , care necisit  precizie. 
 Se preg teşte o coloan  de numere, 
alc tuit  la început din opt elemente. Se 
cere copiilor s  se ocupe de adunarea lor, 
în aşa fel încât s  adauge primul element la 
al doilea, apoi pe al doilea la al patrulea 
ş.a.m.d. Copilul noteaz  rezultatele fiec rei 
opera ii, dup  ce a desenat o s geat  care 
duce de la cifre la numere la sum . Dup  o 
însumare repetat , fiecare coloan  va fi 
mai mic  decât cea precedent  cu un 
num r, pân  ce vom ob ine rezultatul final. 
Dac  se lucreaz  cu un copil cu o 
capacitate mai mic  de concentrare , 
coloana de numere va fi mai mic . Se va 
avea în vedere ca prima coloan  s  

cuprind  doar numere de la 1 la 9. Pentru a evita încurc turile în ceea ce priveşte scrierea 
rezltatelor, se preg teşte mai devreme o re ea de cercule e în vare copilul va trece suma. 
 Îndat  ce copiii termin , rezultatele ob inute se trec la tabl . Se va vedea c  uneori 
rezultatele nu coincid. Elevii respectivi urmând a relua calculul. 

Creioanele câştig toare 
  Înv torul pune 10 întreb ri. Dup  fiecare întrebare, to i elevii care ştiu    r spunsul se 
ridic  în picioare. Un singur elev va r spunde totuşi la întrebare. Dac  r spunsul este corect to i 
elevii care stau în picioare iau un creion din propriile penare. Dac  r spunsul este greşit, elevul care 
a r spuns pierde unul din creioanele deja câştigate. Un alt r spuns corect va veni de la unul din 
ceilal i elevi afla i în picioare. Se poate realiza un punctaj pe o scar  de la 1 la 10, punctaj care la 
elevii mai mari poate fi transformat în not . 
 În predarea matematicii la ciclul primar, jocurile au o mare valoare formativa şi sunt 
necesare în studiul diferitelor no iuni matematice pentru accesibilizarea acestora, dar mai ales, în 
consolidarea deprinderilor de calcul oral şi scris. Jocurile matematice pun elevul în situa ia de a 



descoperi solu ii noi, originale. Prin folosirea jocului se creeaz  şi un climat favorabil între elevi în 
rezolvarea sarcinilor jocului, o întelegere explicit  sau tacit  în respectarea regulilor impuse de joc. 
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235. IMPORTAN A ASERTIVITǍ II ÎN COMUNICAREA INSTITU IONALǍ 
 

Prof.înv. primar:Merlan Larisa-Andreea  
coala Gimnazial  „Vasile Pârvan„-Bârlad 

 
Asertivitatea esteabilitatea de a-i comunica emo iile, nevoile, opiniile şi convingerile într-o 

manier  care nu încalc  drepturile celorlal i. Asertivitatea se refer  la modul în care oamenii 
interac ioneaz  cu ceilal i, la felul cuiva de a fi şi de a se comporta într-un mediu social. Lazarus 
(1973) defineştea sertivitatea drept capacitatea de a-i influen a pe al ii.Abord rile mai recente o 
consider  un deschiz tor al comunic rii care permite o exprimare mult mai elaborat  a 
sentimentelor în legatur  cu evenimente, situa ii, f r  a-i blama pe cei din jur, a-i învinov i sau a-i 
evalua ca fiind nişte adversari.  

Este o abilitate pe care o po i înv a. Este o modalitate de a comunica şi de a te comporta cu 
ceilal i care te va ajuta s  ai mai mult  încredere în tine. Persoana asertiv , fiind deschis  şi 
receptiv  va fi atent  şi la nevoile celorlal i.  

Asertivitatea nu este un comportament natural, cu care ne naştem. Pe m sur  ce creştem, 
înv m s  ne adapt m comportamentul la ce se întâmpl  în jurul nostru, la persoanele cu care ne 
întâlnim. Dac  încrederea în noi înşine este diminuat , prin ironie sau violen , atunci când vom fi 
adul i vom avea tendin a s  reac ion m pasiv sau agresiv, în situa ii similare.  

Mul i dintre noi suntem înv a i c  întotdeauna trebuie s  îi mul umim pe ceilal i, c  nu este 
politicos s  consideri c  drepturile tale sunt mai importante decât ale celorlal i sau c  nu ar trebui 
“s  facem valuri” sau c  dac  cineva spune sau face ceva care nu ne place ar trebui s  nu spunem 
nimic şi s  ne ferim de acea persoan . Teama de a nu r ni pe ceilal i sau de a nu fi respins de al ii 
poate fi un blocaj al asertivit ii.  

Convingerile personale despre drepturile pe care le avem pot ajuta sau pot bloca 
asertivitatea.  

Dac  nu ştii s  fii asertiv po i experimenta:  
- depresie: sentiment de mânie orientat spre propria persoan , sentimentul c  eşti neajutorat  
sau nu ai control asupra propriei vie i  
- r zbunare: sentiment de mânie orientat spre ceilal i pentru c  te-au manipulat  
- frustrare: De ce am l sat s  se întâmple acest lucru?  
- violen  fizic  sau verbal  adresat  celorlal i.  
Multor oameni le este mai uşor s  fie asertivi în anumite situa ii mai mult decât în altele. De 

exemplu, e mai uşor s  fii asertiv cu un str in decât cu cineva pe care îl cunoşti şi la care ii. Dar cu 
cât este persoana mai important  cu atât este mai important s  fii asertiv.  

Comportamentul asertiv determin  respect din partea celorlal i. Înainte de a ac iona asertiv 
trebuie s  decizi dac  eşti de acord cu consecin ele propriului comportament. Deşi, de cele mai 
multe ori comportamentul asertiv duce la un r spuns pozitiv, unii oameni pot reac iona negativ.  

 



-le pe ale celorlal i. 
Comportamentul agresiv ale celorlal i poate fi o scuz  pentru a utiliza la rândul t u un 
comportament agresiv.  

 
Abord ri greşite ale asertivit ii-Asertivitatea nu se afl  la mijloc pe un continuum unde 

la extreme se situeaz  agresivitatea şi pasivitatea. În întreb rile de mai jos se afl  câteva dintre 
abord rile greşite ale asertivit ii:  

 
Întrebare: E posibil s  fii prea asertiv ?  
R spuns: Nu, deoarece cu cât eşti mai asertiv cu atât se simt al ii încuraja i s  fie asertivi. 2  
 
Întrebare:Dac  sunt mai mult sau mai pu in asertiv înseamn  c  devin agresiv sau pasiv ? 
R spuns: Nu, pentru c  asertivitatea este o abordare diferit  nu un punct de mijloc între  
agresivitate şi pasivitate.  
 
Întrebare: Nu-mi voi pierde prietenii şi nu îi voi îndep rta pe ceilal i dac  voi fi întotdeauna  
preocupat de exprimarea drepturilor şi sentimentelor mele ?  
R spuns: Nu, dac  o vei face în mod asertiv ceea ce înseamn  s  fii de asemenea preocupat  
de drepturile şi sentimentele celorlal i. Mai mult, vei putea s  îi aju i pe ceilal i s   
îşi îndeplineasc  drepturile dac  tu nu acorzi aten ie realiz rii drepturilor tale ?  
 

Asertivitatea şi celelalte stiluri de comunicare  
 
Exist  trei tipuri de stiluri de comunicare: asertiv, agresiv i pasiv.  
Cei cu un stil pasiv evit  confrunt rile, conflictele şi nu fac fa  uşor situa iilor cu un grad de 

incertitudine ridicat . Ei sunt uşor de r nit şi comunic  foarte rar celor din jur nemul umirile pe care 
le au.  

Cei cu un stil agresiv îi blameaz  pe cei din jur, folosesc violen a verbal şi comportamental  
pentru a solu iona o problema, încalc  regulile, ironizeaz  şi folosesc critica în orice situa ie.  

Comunicarea asertiv  presupune încredere în propria persoan , capacitatea de a-şi exprima 
emo iile, p rerile şi argumentele de fa  cu ceilal i.  

Cei din jur percep oamenii asertivi drept persoane de încredere, sociabili, mult mai 
atr g tori, cu un autocontrol ridicat în rela iile cu cei din jur. Nu exist  un stil pur de comunicare, 
doar pasiv, agresiv sau asertiv. Depinde foarte mult de caracteristicile de personalitate, dar şi de 
contextual în care se afl  persoana respectiv . Chiar şi oamenii cei mai asertivi pot ,,s -şi ias  din 
pepeni” atunci când ceva din context nu e aşa cum ar fi trebuit.  

Oamenii se comportǎ şi comunic  în func ie de cele dou  reac ii primare - de fuga sau lupta 
- în mod submisiv sau agresiv. "În mod natural, ne comport m şi comunic m submisiv sau agresiv; 
asertivitatea este un comportament şi un mod de comunicare educat - deci o abilitate care trebuie 
cunoscut  şi apoi exersat ". Dac  am plasa pe o scal  cele dou  extreme  

- submisiv şi agresiv – comportamentul asertiv nu se afl , aşa cum ne-am aştepta, la mijloc.  
"Comportamentul asertiv este mult mai aproape de cel agresiv, dar se diferen iaz  de 

comportamentul agresiv prin faptul c  nu încalc  drepturile şi libert ile celuilalt. De asemenea, 
comportamentul asertiv analizeaz  comportamentul celuilalt şi nu persoana lui".  

De exemplu, un manager care intr  în birou şi le spune oamenilor s i: "Sunt nemul umit c  
nu a i atins intele pe care vi le-am stabilit. Ce s-a întâmplat?", se comport asertiv, iar un manager 
care spune: "Normal. Pleac  omul o zi şi nu mai face nimeni nimic. Idio ilor!", are un 
comportament agresiv.  

1. Principiile asertivit ii Asertivitatea necesit  dezvoltarea unor obişnuin e şi abilit i 
specifice de comunicare. Iat  câteva dintre cele mai importante: 

1. Exprim - i sentimentele şi opiniile la persoana întâi, Eu cred …….  
Abord ri neasertive, de exemplu: Ce naiba vrei s  spui ?  



2. Nu minimaliza importan a ta şi a celorlal i.  
Exemplu: un coleg î i cere opinia referitor la un subiect.  
R spunsul asertiv ar fi: Eu cred c …….  
R spunsul neasertiv este unul în care îl desconsideri pe cel lalt (M  mir c  nu ştii r spunsul 

la asta) sau în care te desconsideri pe tine (Sunt doar în clasa a X-a, n-am de unde s  ştiu.)  
3. Fii specific când oferi feed-back sau când critici.  
Exemplu: criticarea unei lucr ri.  
R spuns asertiv: Aş dori s  foloseşti abordarea X în loc de abordarea Y în lucrarea ta. 
R spuns neasertiv: Ai avut o lucrare proast . Abordarea a fost îngrozitoare.  
4. Utilizeaz  un limbaj neutru, neexploziv.  
Uneori, cuvintele folosite precum şi limbajul nonverbal (mimica, gestic , tonalitate etc) îi 

determin  pe ceilal i s  fie defensivi sau acuzatori. Sarcasmul duce la acelaşi rezultat.  
5. Confrunt  situa iile nepl cute imediat (sau cât mai repede posibil)  
Confruntare înseamn  exprimarea sentimentelor şi opiniilor nu atacul la persoan .  
6. Asigur -te c  limbajul nonverbal e congruent cu cel verbal.  
90% din mesajul pe care îl primim de la cel lalt este comunicat nonverbal. Dac  exist  o 

discrepan  între cuvinte şi mesajul nonverbal cealalt  persoan  va crede mesajul transmis 
nonverbal. Asertivitatea presupune onestitate iar discrepan a între verbal şi nonverbal atinge 
credibilitatea celui care comunic .  

Asertivitatea se dezvolt . În primul trebuie s  face i o distinc ie clar  între comportamentul 
asertiv, pasiv şi agresiv şi în al doilea rând, trebuie s  practica i asertivitatea pân  când v  ve i 
dezvolta un repertoiu de comportamente pe care s  le aplica i în cele mai variate situa ii, chiar şi 
atunci când sunte i sub stres.  

Prin comportament asertiv în elegem un comportament ce îi permite unei persoane s  
ac ioneze cât mai bine în interes propriu, s  îşi apere punctul de vedere, s  îşi exprime sentimentele 
în mod sincer şi s  se foloseasc  de propriile drepturi f r  a le nega pe ale celuilalt.  
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236. INTELIGEN ELE MULTIPLE ÎN ACTUL DE PREDARE-ÎNV ARE-EVALUARE 
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Teoria inteligen elor multiple (TIM) elaborat  de H. Gardner, în 1983, propune 

în elegerea inteligen ei umane ca pe o sum  de opt inteligen e.În mediul scolastic, TIM vine ca 
sprijin în eliminarea abord rii unei singure inteligen e. 

Teoria inteligen elor multiple a fost dezvoltat  de psihologul H. Gardner, la sfârşitul anilor 
’70 şi începutul anilor ’80, psiholog care a ajuns la concluzia c  individul posed  opt sau mai multe 
inteligen e: lingvistic , logico-matematic , vizual-spa ial , kinestezic , interpersonal , 
intrapersonal , naturalist , existen ial . Teoria lui Gardner este cea mai cunoscut  teorie privind 
inteligen ele plurale, lucrul acesta datorându-se faptului c  a fost îmbr işat  de comunitatea 
educa ional .  
          Teoria lui Gardner pleac  de ideea c  oamenii prezint  un amestec unic de capacit i şi 



abilit i, dar şcoala tradi ional  nu dezvolt  decât dou  tipuri de inteligen  în mod expres: 
inteligen a lingvistic  şi inteligen a matematic .  
          În lucrarea sa, Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences [1], Gardener dezvolt  
8 tipuri de inteligen : verbal-lingvistic , muzical , logico-matematic, spa ial , kinestezico-
corporal , intrapersonal , interpersonal  şi naturalist .  
         Inteligen a verbal-lingvistic  sau inteligen a cuvintelor permite individului s  comunice şi s  
contruiasc  în elesuri lumii prin intermediul cuvintelor, oral sau scris. Poe ii, scriitorii, jurnaliştii, 
avoca ii, reprezentan ii PR, profesorii, comentatorii tv sunt meserii în cadrul c rora inteligen a 
lingvistic  se eviden iaz  în mod deosevit.. În rândul elevilor aceast  inteligen  poate fi identificat  
la cei care ,,se joac ” cu cuvintele, au mereu ceva de povestit şi la cei care reuşesc s  înve e extrem 
de repede o limb  str in .  
         Inteligen a matematic  sau inteligen a ra iunii şi a numerelor este cea de-a doua 
inteligen  pe care Gardner o considera ca fiind, al turi de inteligen a verbal , suprasolicitat  de 
sistemul educa ional. Oamenii de stiin , matematicienii, analiştii, bancherii, inginerii, cercet torii, 
statisticienii sunt meserii în care inteligen a matematic  este dominant . În rândul elevilor care pot 
fi considera i ca având o inteligen  matematic  bine dezvoltat  se num r  cei care opereaz  cu 
formule matematice, care rezolv  cu lejeritate probleme matematice şi de calcul, elevii care 
realizeaz  ei înşişi probleme de matematic  sau probleme care necesit  utilizarea formulelor şi 
calculelor matematice.  
         Inteligen a muzical-ritmic  permite individului s  creeze, s  comunice şi s  în eleag  
sensurile sunetelor. Compozitorii, DJ-ii, antrenorii, produc torii muzicali, inginerii de sunet, 
cânt re ii, instrumentiştii sunt cei la care inteligen a muzical  este extrem de bine dezvoltat .  În 
rândul elevilor, aceast  inteligen  poate fi identificat  prin predispozi ia pentru a asculta şi produce 
muzic , vocal sau instrumental.  
          Inteligen a corporal-kinzistezic  sau inteligen a întregului corp permite persoanelor s -şi 
modeleze propriul corp, o parte sau întregul lui, pentru a exprima un anumit sentiment sau 
presupune capacitatea de a produce obiecte cu ajutorul mâinilor.. În rândul celor care au inteligen a 
corporal-kinestezic  bine dezvoltat  se num r  atle ii, dansatorii, fizioterapeu ii, actorii chirurgi. În 
rândul elevilor, aceast  inteligen  se poate remarca la cei care au înclina ii c tre sport, gimnastic , 
dans.  
         Inteligen a vizual-spa ial  se caracterizeaz  prin capacitatea de a gândi în imagini şi 
reprezent ri, de a vizualiza cu acurate e, prin capacitatea de orientare în spa iu. Acest tip de 
inteligen  ofer  posibilitatea de a percepe informa iile vizuale sau spa iale, de a recrea, prin 
transpunerea plastic  a unor imagini mentale. Aceast  capacitate bine dezvoltat  poate fi întâlnit  în 
rândul arhitectilor, a sculptorilor, a inginierilor, graficienilor, fotografilor, cartografilor, 
desigenerilor grafici.  În rândul elevilor aceast  inteligen  poate fi observat  la cei care citesc cu 
uşurin  grafice sau tabele, în randul celor care înainte de a rezolva o cerin  creeaz  întâi o map  
conceptual .  
        Inteligen a interpersonal  sau inteligen a interac iunii sociale presupune capacitatea 
individului de adetecta şi de a în elege pe cel lalt, de a empatiza cu el (punerea în pielea celuilalt) 
pentru a-i în elege modul de a gândi şi de a fi. În rândul elevilor, aceast  inteligen  poate fi 
identificat  la cei care manifest  sensibilitate deosebit  fa  de cei din jur şi problemele lor, reuşind 
s  se transpun  în pielea acestora, ader  la activit ile care presupun cooperare în special în cadrul 
grupului sau al echipei.  
        Inteligen a intrapersonal  (inteligen a cunoaşterii de sine) se identific  cu capacitatea 
individului de a se vedea în rela ie cu ceilal i, de a se autoîn elege, de a se privi obiectiv şi a 
conştientiza rolul s u în cadrul grupului sau al comunit ii. În rândul elevilor aceast  inteligen  
poate fi identificat  prin a urm ri dac  elevul este conştient de propria persoan  sau urm rirea 
modul s u de a lucra independent şi a modului de autoevaluare.  
         Inteligen a naturalist  presupune abilitatea individului de a opera cu no iuni ce apar in 
mediului animal şi vegetal. Persoana care de ine inteligen a naturalist  este o persoan  iubitoare a 
naturii şi a mediului înconjur tor.. În rândul elevilor aceast  inteligen  poate fi observat  la cei care 



manifest  un compotament de protejare a naturii, cei care de in animale de cas , dar şi care 
conştientizeaz  impactul naturii asupra propriei persoane şi invers.  
     Realizarea unui demers didactic care are la baz  teoria inteligen elor multiple face posibil  
transformarea elevului în subiectul propriei form ri, el fiind implicat în actul de predare-înv are-
evaluare şi, totodat , îl pune pe acesta în postura de a-şi exersa inteligen a dominant . De asemenea, 
aceast  abordare permite dezvoltarea competen ei ce vizeaz  receptarea şi producerea unei game 
diverse de texte.  
Abordarea unui text literar de avangard  prin prisma teoriei inteligen elor multiple permite 
receptarea şi interpretarea sa, în acelaşi timp, pe mai multe paliere, dar şi valorificarea resurselor 
textuale şi ale elevului, a inteligen ei dominante a acestuia.  
           Teoria inteligen elor multiple se dovedeşte a fi o modalitate de predare/ înv are/ evaluare a 
noilor con inutiri extrem de productiv  şi uşor aplicabil  în cadrul orelor de limba şi literatura 
român . Preg tirea teoretic  a proiectelor de lec ie necesit  antrenarea profesorului în g sirea celei 
mai bune aplica ii pentru a scoate în eviden  cât mai bine tipul de inteligen  dominant  a elevului. 
De asemenea, în elaborarea unor astfel de proiecte se are în vedere în special ideea de 
transdisciplinaritea, idee necesar  pentru a creea activit i intructiv-educative variate şi 
corespunz toare fiec rui tip de inteligen  a elevului.  
           Prin aplicarea la clasele la care predau a metodei teoriei inteligen elor multiple, am observat 
în rândul elevilor o relaxare în procesul de înv are, o modalitate de actualizare a informa iilor 
de inute şi în acelaşi timp o sistematizare a acestora, dar şi o modalitate de a se autocunoaşte, de a 
se face remarca i în cadrul grupulul din care fac parte şi ocazie de a cap t  încredere unul în 
cel lalt.  
            Asfel, aşa cum afirm  şi Gardner, aceast  teorie a inteligen elor multiple nu face altceva 
decât s  ofere şansa individului, în cazul de fa  elevului, s  se fac  remarcat, s  se cunoasc  şi s  se 
re-cunoasc  în cadrul grupului prin prisma unei deprinderi care vizeaz  o inteligen  dominant  sau 
s  constate c  este capabil s  îndeplineasc  sarcini de lucru în domenii pe care nu le st pâneşte în 
totalitate.  
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237. METODE ACTIV-PARTICIPATIVE  FOLOSITE ÎN PREDAREA MATEMATICII 
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,, Un elev nu este un vas pe care trebuie sa-l umpli,  

ci o flacara pe care trebuie sa o aprinzi...” 
 
Matematica este obiectul care genereaza la marea majoritate a elevilor esecul scolar.De 

aceea profesorul de matematica trebuie sa creeze un climat institutional favorabil folosind diverse 
metode moderne care sa-l determite pe elev sa se implice activ in procesul instructiv educativ.  

Scoala nu trebuie inteleasa ca fiind locul unde profesorul preda si elevii asculta. Invatarea 
devine eficienta doar atunci cand elevii participa in mod activ la procesul de 
invatare:discutia,argumentul,investigatia,experimentul, 
devin metode indispensabile pentru invatarea eficienta si de durata. 
 Toate situatiile si nu numai metodele active propriu-zise- in care elevii sunt pusi si care ii 
scot pe acestia din ipostaza de obiect al formarii si-i transforma in subiecti acti, coparticipanti la 
propria formare, reprezinta forme de invatare activa. 



 Metodele active necesita o pregatire atenta: ele nu sunt eficiente decat in conditiile 
respectarii regulilor jocului. Avantajul major al folosirii acestor metode provine din faptul ca ele pot 
motiva si elevii care au ramaneri in urma la matematica. 

 Exemple  de activit i desf şurate cu elevii  pe baza aplic rii metodelor de înv are activ-
participative: 

 
METODA ,,SCHIMBA PERECHEA” 
 
         Este o metod  interactiva de lucru în perechi.  Elevii au posibilitatea de a lucra cu fiecare 
dintre membrii colectivului. Stimuleaza cooperarea in echipa,ajutorul reciproc,intelegerea si 
toleranta fata de opinia celuilalt. 
 ETAPE: 

Se împarte clasa în dou  grupe egale ca num r de participan i. Se formeaz  dou  cercuri 
concentrice, copiii fiind  fa  în fa  pe perechi.  Înv torul  d  o sarcin  de lucru. Fiecare pereche 
discut  şi apoi comunic  ideile. Cercul din exterior se roteşte în sensul acelor de ceasornic, 
realizându-se astfel schimbarea partenerilor în pereche. 

 
         Copiii au posibilitatea de a lucra cu fiecare membru al grupei. Fiecare se implic  în activitate 
şi îşi aduce contribu ia la rezolvarea sarcinii. 
 EXEMPLU DE ACTIVITATE: 
         Tema: ,, Proportionalitate directa/proportionalitate inversa” 
         Etapele activit ii: 
         1. Se  organizeaz  colectivul în dou  grupe egale. Fiecare copil ocup  un scaun, fie în cercul 
din interior, fie în cercul exterior. Stând fa  în fa , fiecare copil are un partener. 
         2. Profesorul comunic  cerin a: ,, Verifica daca numerele urmatoare sunt direct/invers 
proportionale cu urmatoarele numere!”. 
         3.  Lucru în perechi. Copiii lucreaz  doi câte doi pentru câteva minute. 
         Copilul aflat în cercul interior spune solutia de rezolvare iar cel lalt aduce completari icercand 
sa rezolve cerinta. Apoi copiii din cercul exterior se mut  un loc mai la dreapta pentru a schimba 
partenerii, realizând astfel o nou  pereche. Jocul se continu  pân  când se ajunge la partenerii 
ini iali sau se termin . 
         4. Analiza  ideilor şi a elabor rii concluziilor. În acest moment, copiii  se regrupeaz  şi  se vor 
analiza pe rand rezolvarile problemelor. 
 
METODA    CUBULUI 
     Este  o  metod   folosit   în  cazul  în  care  se  doreşte  explorarea  unui  subiect, a unei  situa ii  
din  mai  multe  perspective. 
     ETAPE: 
1.  Se  realizeaz   un  cub  pe  ale  c rei  fe e  se  noteaz :  descrie,  compar ,  analizeaz ,  asociaz ,  
aplic ,  argumenteaz ; 
2.  Se  anun   tema / subiectul  pus  în   discu ie; 
3.  Se  împarte  grupul  în  şase  subgrupuri,  fiecare  subgrup  rezolvând  una  dintre  cerin ele  
înscrise  pe  fe ele  cubului; 
4.  Se  comunic   forma  final   a  scrierii,  întregului  grup  (se  pot  afişa/ nota  pe  caiet). 
 EXEMPLU DE ACTIVITATE: 
 Tema: Prisma regulata deapta : triunghiulara , patrulatera , hexagonala ; cubul , 
paralelipipedul dreptunghic 
        Descrierea activit ii elevilor: 
Elevii care primesc fişa cu verbul descrie vor avea  
    -de definit prisma regulata si prisma dreapta , cubul si paralelipipedul dreptunghic , 
             -de enumerat prismele studiate, 
             -de realizat reprezentarea plan  a corpurilor studiate şi desf şur rile lor        plane; 



             -de identificat elementele acestora; 
 
    Elevii care primesc fişa cu verbul compar   vor stabili asem n ri şi deosebiri între prisma 
oblica si prisma dreapta , paralelipiped si paralelipiped drept , paralelipiped drept si paralelipiped 
dreptunghic , paralelipiped dreptunghic si cub .                         
   Elevii care vor avea fişa cu verbul asociaz  vor asocia fiec rei prisme studiate  formulele de 
calcul pentru volum şi arie ( lateral , total ), aria bazei , perimetrul bazei , apoi vor identifica 
obiecte cunoscute care au forma obiectului respectiv.Elevii pot primi un obiect practic/desen pe care 
s -l „descompun ” în corpuri geometrice cunoscute. 
        Pentru grupa care va avea de analizat, sarcina de lucru va cere ca elevii s  analizeze diferite 
sec iuni în corpurile studiate.(diagonale, sec iuni cu un plan paralel cu baza).Se vor realiza desene 
corespunz toare în care se vor pune în eviden  toate planele de sec iune şi forma sec iunii 
rezultate,prin markere sau carioci colorate.  

Elevii ce vor primi o fiş  cu verbul argumenteaz  vor avea de analizat şi justificat în scris 
valoarea de adev r a unor propozi ii , ce vor con ine şi  chestiuni „capcan ”.Li se poate cere s  
realizeze şi scurte demonstra ii sau s  descopere greşeala dintr-o redactare a unei rezolv ri. 

Elevii din grupa verbului „aplic ” vor avea un set de întreb ri gril  în care vor aplica  
formulele pentru calculul ariei sau volumului prismei regulate drepte in contexte variate. 

Evaluare: 
Dup  expirarea timpului de lucru (20-25 min)  se va aplica  

 
METODA ,,TURUL GALERIEI’’  

Materialele realizate, posterele, vor fi expuse în clas  în 6 locuri vizibile.Elevii din fiecare 
grup îşi vor prezenta mai întâi sarcina de lucru şi modul de realizare a ei, apoi, la semnalul dat de 
profesor, vor trece, pe rând pe la fiecare poster al colegilor de la alt  grup  şi vor acorda acestora o 
not .Dup  ce fiecare grup a vizitat „galeria” şi a notat corespunz tor productiile colegilor,se vor 
discuta notele primite şi obiectivitatea acestora, se vor face aprecieri şi se vor corecta eventualele 
erori. 
 
METODA MOZAICUL 
 Metoda mozaicul presupune invatarea prin cooperare la nivelul unui grup si predarea 
achizitiilor dobandite de catre fiecare membru al grupului unui alt grup.Are avantajul ca implica toti 
elevii in activitate si ca fiecare dintre ei devine responsabil atat pentru propria invatare, cat si pentru 
invatarea celorlalti. De aceea, metoda este foarte utila in motivarea elevilor cu ramaneri in urma: 
faptul ca se transforma pentru scurt timp, in ‚, profesori” le confera un ascendent moral asupra 
colegilor. 
 
ETAPE: 
 Se imparte clasa in grupe eterogene de 4 elevi,fiecare primind cate o fisa numerotate de la 1 
la 4,ce contine parti ale unui material ce urmeaza a fi inteles si discutat de catre elevi.Elevii sunt 
regrupati in functie de numarul fisei primite si incearca sa inteleaga continutul informativ  de pe fise 
si stabilesc modul in care pot preda ceea ce au inteles colegilor din grupul lor original.Se revine in 
gruparea initiala si are loc predarea sectiunii pregatite celorlalti membri. 
 Si in final are loc trecerea in revista a materialului dat prin predarea orala cu toata clasa/ cu 
toti participantii. 
  
 
METODA BRAINSTORMING 
 Metoda Brainstorming inseamna formularea a cat mai multe idei – oricat de fanteziste ar 
parea- ca raspuns la o situatie enuntata, dupa principiul cantitatea genereaza calitatea. Obiectivul 
fundamental consta in exprimarea libera a opiniilor elevilor asa cum vin ele in mintealor ,indiferent 
daca acestea conduc sau nu la rezolvarea problemei. 



 ETAPE: 
 Alegerea sarcinii de lucru.Solicitarea exprimarii intr-un mod cat mai rapid a tuturor ideilor 
legate de rezolvarea problemei. Inregistrarea pe tabla si regruparea lor pe categorii,simboluri , 
cuvinte cheie,etc. Selectarea si ordonarea ideilor care conduc la rezolvarea problemei. 
 EXEMPLU DE ACTIVITATI: 
 O problema de geometrie din manualul de clasa a VII-a in care se aplica teoremele 
invatate:teorema lui Pitagora,a inaltimii si a catetei.Problema este scrisa pe tabla apoi elevii propun 
idei care duc la rezolvarea problemei, cum ar fi:-construim figura,aplicam teorema lui Pitagora apoi 
teorema catetei,etc. 
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238. MATERIALELE DIN NATUR , SURS  SI RESURS  DE ÎNVATARE. FORMAREA 

ATITUDINII ECOLOGICE LA COLARII MICI  
 

Prof.inv.primar . Br iloiu Rodica-Cornelia 
Liceul Teologic Tg-Jiu 

 
Dezvoltarea la copii a unui comportament ecologic adecvat a devenit o problem  care 

preocup  tot mai mult. Din aceast  cauz , noi dasc lii, îi implic m pe elevi în ac iuni care au 
menirea de a le dezvolta grija şi respectul fa  de natur , de a-i face conştien i de importan a 
men inerii unui mediu curat, neviciat. 

Informa iile pe care copiii le au la începutul şcolarit ii despre mediul înconjur tor sunt 
empirice. În şcoal  aceştia acumuleaz  multe cunoştin e care trebuie selectate şi structurate în aşa 
fel încât s -l fac  pe elev capabil s  în eleag  anumite fenomene, schimb ri ce se produc în jurul s u 
şi s  reac ioneze într-un mod adecvat. 

Noile manuale ofer  elevilor informa ii referitoare la mediul natural şi artificial, dar şi 
informa ii despre plante, animale, om, sol, ap , aer, soare şi protejarea mediului. Ele permit alegerea 
cunoştin elor necesare în rezolvarea situa iilor şi completarea unor date, permit selectarea, 
prelucrarea şi ierarhizarea cunoştin elor dobândite anterior şi folosirea lor în contexte noi. 

În ara noastr  protec ia mediului înconjur tor constituie o problem  de interes na ional în 
scopul p str rii echilibrului ecologic, men inerii si îmbun t irii calit ii factorilor naturali, 
asigur rii unor condi ii de via a şi de munc  tot mai bune genera iilor actuale şi viitoare. 

Degradarea mediului are drept cauze atât unele fenomene naturale cât şi cele datorate 
activit ii umane. Dac  factorii naturali cum ar fi uraganele, cutremurele de p mânt, erup iile 
vulcanice ac ioneaz  intermitent, la intervale de timp variabile şi pe durate scurte, factorii antropici 
(datora i ac iunii omului) se manifest  continuu şi drept urmare efectele negative ale acestora sunt 
mult mai grave, amenin ând chiar cu producerea unor dezastre la nivel planetar. 

Degradarea continu  a mediului înconjur tor impune conştientizarea necesit ii ocrotirii 
vie ii în cele mai variate forme ale sale. A devenit tot mai necesar  însuşirea unei concep ii 
ecologice unitare, iar datoria educatorilor este de a-i înv a pe copii s  în eleag , s  iubeasc  şi s  
protejeze natura şi de a le forma deprinderi şi atitudini ecologice. 

Prin desf şurarea proiectului „P durea, spectacolul lumii vii” s-a dorit cunoaşterea influen ei 
factorilor de mediu asupra dezvolt rii omului, în elegerea şi conştientizarea importan ei protej rii şi 
conserv rii mediului în scopul asigur rii s n t ii proprii, formarea de abilit i şi deprinderi de 
îngrijire şi ocrotire a mediului înconjur tor. Consider c  acest proiect a avut un impact deosebit 



asupra elevilor, leg tura direct  cu natura şi frumuse ile ei aducând bucurie în sufletul lor, 
conştientizându-i de importan a p str rii unui mediu înconjur tor s n tos. 

Parteneriatul cu elevii din mediul rural a constituit un cadru potrivit împ rt şirii unor 
experien e ale copiilor cu privire la mediul înconjur tor specific oraşului şi satului. 

Prin toate activit ile, copiii au înv at s  respecte natura, s  o protejeze, s  îşi formeze 
deprinderi de a refolosi şi recondi iona diverse materiale în scopul conserv rii mediului 
înconjur tor. 

Ca factor de importan  vital  pentru societatea noastr , se impune necesitatea ca fiecare om 
s  devin  un participant conştient în munca de prevenire a degrad rii mediului înconjur tor, de 
ameliorare a calit ii vie ii lui. Din aceast  cauz  este imperios necesar ca elevul s  fie angajat în 
diferite ac iuni care s -l fac  conştient de rolul pe care l-ar putea avea în protejarea mediului. 

Un alt proiect pe care l-am desf şurat cu elevii clasei mele a fost „Ocrotind natura, ocrotim 
via a!” 

Acest proiect a prezentat importan  deoarece prin activit ile desf şurate a dezvoltat 
elevilor dragostea fa  de natur  şi i-a f cut într-un anumit fel responsabili pentru protejarea şi 
pre uirea frumuse ilor naturii, înv ându-i s  p streze un mediu înconjur tor curat şi frumos, 
beneficiind astfel de un mediu s n tos şi curat în care via a, s n tatea sunt pe primul loc. 

.În cadrul acestor proiecte am avut ca parteneri elevi de la şcolile din vecin tate precum şi 
de la şcoli din mediul rural. Dintre ac iunile desf şurate în cadrul acestor proiecte aş aminti: 

 plantarea de puie i in perimetrul şcolii din mediul rural; 
 plantarea de flori în curtea şcolii noastre; 
 ac iuni de cur enie în curtea şi jurul şcolii precum şi pe malul râului Jiu care str bate oraşul 

nostru; 
 expozi ii cu lucr ri realizate din materiale refolosibile; 

Activit i incluse în aceste proiecte: 
 Ne facem singuri juc rii 
 În lumea plantelor şi a animalelor-concurs tematic 
 Prim vara, anotimp al h rniciei 
 Prietenii naturii 
 Gorj, inut al p durilor-excursie tematic  
 Ziua P mântului 
 Plantele medicinale-izvor de s n tate 
 Ziua mondial  a animalelor 

Educa ia privind mediul este un proces care are scopul s  îmbun t easc  calitatea vie ii  şi s -i 
determine pe oameni s   încerce s  rezolve şi s  împiedice problemele de mediu. Educa ia pentru 
mediu poate ajuta oamenii s  câştige cunoştin e, deprinderi, motiva ii, valori şi angajamentul de 
care au nevoie pentru a gospod ri eficient resursele p mântului şi de a-şi asuma r spunderea pentru 
men inerea calit ii mediului. 
 Copiii sunt un public important pentru educa ia mediului deoarece sunt gestionarii şi 
consumatorii de mâine ai resurselor. Şi în unele cazuri copiii îşi pot influen a p rin ii şi al i membri 
ai comunit ii. Educatorii şi to i cei care lucreaz  în şcoli şi cu elevii pot avea un impact deosebit, 
de la creşterea conştientiz rii şi cunoaşterii pân  la formarea de atitudini şi proiecte active în 
numele educa iei mediului. 

Protec ia naturii devine tot mai mult una din cele mai importante preocup ri ale societ ii 
contemporane şi impune actiuni de  prevenirea deterior rii mediului, ac iuni de reconstruc ie 
ecologic  şi ac iuni de depoluare. 

      Scopul principal al educa iei privind mediul înconjur tor este acela de a oferi fiec rui copil 
posibilitatea de a manifesta o atitudine personal , responsabil  fa  de mediul în care tr ieşte. De 
aceea, în educa ie trebuie s  pornim de la interesul firesc al copiilor pentru plante şi animale, pentru 
ceea ce reprezint , în general, natura pentru ei. Este important ca noi, cei ce avem misiunea de a-i 
educa pe cei mici, s  avem o conştiin  ecologic  bine conturat , pentru ca ac iunile pe care le 
desf şur m s  fie eficiente şi credibile în fa a copiilor. 



 Curiozitatea copiilor conduce la acumularea de cunoştin e despre mediul înconjur tor, 
despre protec ia lui, ceea ce contribuie la dezvoltarea capacit ii acestora de a gândi logic şi de a 
interpreta corect aspecte din jurul lor. 

Prin activit ile desf şurate li s-a cultivat elevilor dragostea şi interesul pentru lumea 
care ne înconjoar , li s-au format atitudini de aprobare sau dezaprobare privind rezultatele 
pozitive sau negative ale ac iunii omului asupra mediului. 

M-am oprit asupra acestor activit i şi proiecte datorit  importan ei pe care au avut-o în 
formarea şi educarea tinerei genera ii în ceea ce priveşte mediul înconjur tor, a dragostei fa  de 
natur  şi responsabilitatea pentru protejarea şi pre uirea frumuse ilor naturii. Copiii trebuie s  
doreasc  s  tr iasc  într-un mediu s n tos şi s  fac  tot ce le st  în putin  pentru a contribui la 
p strarea unui ambient curat şi lipsit de poluare. 

Pornind de la premisa „Pentru ca P mântul s  r mân  o planet  vie, interesele oamenilor 
trebuiesc corelate cu legile naturii”, elevii trebuie s  înve e s  ocroteasc , s  protejeze tot ceea 
ce este frumos, în func ie de puterea lor de în elegere şi percepere. 
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239. METODA “P L RIILOR GÂNDITOARE”- O METOD  CARE CREEAZ  
IMPLICAREA ÎN COMUNICARE LA CLASA PREG TITOARE 

 
Prof. înv. primar Suditu M d lina 

coala Gimnazial  sat Strejnicu, jud. Prahova 
 
În perioada actual , când avalanşa de informa ii nu trebuie doar stocat , ci reorganizat , 

prelucrat , adaptat  noului continuu, metodele activ-participative se dovedesc cele mai eficiente, nu 
numai pentru însuşirea temeinic  şi conştient  a cunoştin elor şi deprinderilor, ci şi pentru 
dezvoltarea unor capacit i printre care şi capacitatea de comunicare. 

Personal, am acordat o aten ie deosebit  fenomenului comunic rii, am folosit metodele 
interactive, astfel încât ele s  corespund  cerin elor instructiv-educative, exigen elor programei 
şcolare şi s  respecte în acelaşi timp minunata lume a copil riei şcolarului mic. Rezultatele 
înregistrate au eviden iat faptul c  dezvoltarea capacit ii de comunicare este influen at  decisiv de 
utilizarea strategiilor interactive în cadrul tuturor disciplinelor de înv mânt. 

Folosind strategii interactive în cadrul mai multor discipline de înv mânt am putut 
constata eficien a acestora în dezvoltarea intelectual  a elevilor, constând în: 

o stimularea func iilor intelectuale, în special în dezvoltarea gândirii critice şi 
imagina iei; 

o solicitarea intens  a laturii voli ionale; 



o stimularea şi modelarea proceselor afectiv-motiva ionale; 
o cultivarea în mod deosebit a func iei de comunicare a limbajului, mai ales când 

sarcinile se rezolv  în echip . 
În cele ce urmeaz  am selectat câteva secven e din activit ile didactice desf urate la clas , 

activit i în care am aplicat una din metodele îndr gite cel mai mult de elevii mei-Metoda 
“P l riilor gânditoare”- o metod  care creeaz  implicarea în comunicare, ometod  care a 
reprezentat pentru elevi de fiecare dat  un „joc”  amuzant şi antrenant. P l ria a fost purtat  
individual sau colectiv (de c tre un grup/o echip ) şi indiferent de situa ie copiii au parcurs de 
fiecare dat  întregul spectru al gândirii, interpretând roluri în func ie de culoarea p l riei pe care o 
purtau.  

Am integrat aceast  metod  în diferite momente ale lec iei, la diferite categorii de activit i 
în cadrul unor diferite discipline de înv mânt. 

 
Aplica ii  

 
Disciplina: Dezvoltare personal  
Subiectul: Emo iile mele 
               “Vrei s  fii prietenul meu?”- Eric Carle- lectur  predictiv  
Secven a lec iei: Asigurarea feed-back-ului 
 
Sarcini propuse spre rezolvare în cadrul metodei “ P l riile gânditoare”: 
P l ria alb : Care este personajul pe care l-am cunoscut ast zi?/ Ce c uta el?/ Pe cine întreab  el 
dac  vrea s -i fie prieten?/ Îşi g seşte şoricelul în cele din urm  un prieten? Pe cine? 
P l ria galben : De ce vrea şoricelul s -şi g seasc  un prieten? 
P l ria roşie: Cum s-a sim it şoricelul când calul, crocodilul, maimu a...... i-au r spuns “NU” la 
întrebarea “Vrei s  fii prietenul meu?”/ Po i r spunde scriind un cuvânt, desenând chipul şoricelului 
sau po i fi actor în rolul şoricelului. 
P l ria verde: Ce crede i c  au construit şoricelul şi noul s u prieten? 
P l ria neagr : Ar trebui s  le mai fie team  celor doi prieteni de “şarpele cel lung şi mare”? De 
ce? 
P l ria albastr : Ai o misiune special  ! Deseneaz  şi decoreaz  “mânu a prieteniei” folosind 
culori potrivite, cuvinte, emoticoane ! Spune un proverb despre prietenie! 
 
Observa ii 
 Pentru orice copil înv area pare şi este o activitate serioas , care îl solicit . Utilizând 
metoda p l riilor gânditoare în cadrul activit ii mai sus prezentate efortul copiilor a fost mai uşor 
declanşat, sus inut mai eficient. Pentru copii p l riile au fost punctul de atrac ie, acel ceva ce i-a 
stârnit s  caute şi s  descopere, s  colaboreze, iar pentru mine au constituit puntea de leg tur  între 
joc şi înv are. 
 
Disciplina: Comunicare în limba român  
Subiectul: „Alb -ca-Z pada” de Fra ii Grimm- repovestire 
Secven a lec iei:  Dirijarea înv rii  
 
Sarcini propuse spre rezolvare în cadrul metodei “ P l riile gânditoare”: 
1.P l ria albastr : defineşte problema, conduce întreb rile, face sinteze, monitorizeaz  jocul i 
urm re te respectarea regulilor prin simple interjec ii; alege solu ia corect . Sub aceast  p l riu  
albastr  va sta i înv toarea.  
2.P l ria alb - copiii din aceast  grup , ajuta i de întreb rile extrase din p l rie relateaz  exact 
datele.  
Copilul care a extras bile elul îşi va aşeza p l ria alb pe cap i va furniza informa iile:  
- Cine este  Alb  ca Z pada? 



- De ce o ura mama vitreg ?  
- Ce tim despre ma ter ? Dar despre pitici? 
- Ce informa ii lipsesc, nu le cunoa tem?  
-  De ce tat l Albei ca Z pada nu a intervenit s-o apere  de r utatea mamei vitrege?  
3.P l ria roşie–interpretându-i rolul spune ce simte, e interesat  ce simt, ce cred, cum ar ac iona 
celelalte p l riu e. Se extrag pe rând biletele cu întreb rile ajut toare:  
- Cui ar fi trebuit s -i cear  ajutor Alb  ca Z pada i n-a f cut-o? 
- Cum privi i aceast  situa ie ?Ce sim i i fa  de aceste personaje? 
4. P l ria neagr  critic  atitudinea mamei vitrege:  
Biletele extrase au urm torul con inut:  
-Ce este r u în comportamentul împ r tesei? Ce a împins-o s  fac  lucruri atât de rele i s  omoare 
un copil nevinovat?  
Este criticat  i atitudinea credul  a Albei ca Z pada 
- Ce crede i despre comportamentul Albei ca Z pada, a procedat corect? A ascultat ea sfaturile 
prietenilor ei piticii? De câte ori le-a înc lcat i ce i s-a întâmplat?  
5.P l ria verde ofer  soluții-întreb ri ajut toare:  
- Ce a i fi sf tuit-o voi pe Alb  ca Z pada s  fac  ca s  scape de r ut ile ma terei? Cum ar fi trebuit 
s  procedeze? Voi cum a i fi procedat? 
6. P l ria galben :prezint  aspecte pozitive ale poveştii, g se te beneficii:  
- Ce înv minte a tras Alb  ca Z pada din ce i s-a întâmplat?  
-Dar ma tera ce a înv at?  
 
Observa ii 

O nou  experien  în aplicarea metodei p l riilor gânditoare a adus o not  de noutate în 
abordarea unui basm cu care elevii erau familiariza i înc  din gr dini . P l riile au alungat senza ia 
de plictiseal , au declanşat bucuria, fapt ce a favorizat trezirea interesului fa  de basm şi a adus o 
not  de vioiciune activit ii. Metoda a inut elevii captivi în lumea jocului, a teatrului, a basmului 
f când posibil  realizarea unor sarcini care cer efort intelectual şi colaborare intens . 
 
Disciplina: Comunicare în limba român  
Subiectul: „C eluşul şchiop” de Elena Farago- memorizare 
Secven a lec iei: Asigurarea feed-back-ului    
 
Sarcini propuse spre rezolvare în cadrul metodei “ P l riile gânditoare”: 
1. P l ria alb  - INFORMEAZ  
Care este titlul şi autorul poeziei? De ce a ales poeta acest titlu? Ce s-a întâmplat cu bietul c eluş? 
2. P l ria roşie - SPUNE CE SIM I! 
Recit  versurile care te-au impresionat! De ce i-au pl cut aceste versuri? 
3. P l ria verde - GENEREAZ  IDEILE NOI 
Cum l-ar putea ajuta copiii pe c eluşul cel trist? 
4. P l ria galben  - ADUCE BENEFICII 
- Ce p rere vor avea oamenii despre noi dac  vom face ceea ce a i propus?  
5. P l ria neagr  - ASPECTE NEGATIVE 
De ce crede i c  unii oameni nu iubesc câinii? 
6. P l ria albastr  - CLARIFIC  
Pune o întrebare colegilor t i s  verifici dac  au în eles mesajul poeziei. 
 
Observa ii 
 Dup  efortul dificil de a memora poezia utilizarea metodei p l riilor gânditoare a permis 
realizarea unei odihne active a micu ilor elevi.În acela i timp pot spune c  metoda r spunde din plin 
cerin elor educ rii unor tr s turi pozitive de personalitate, precum şi la însuşirea unor modalit i 
noi, corecte de conduit , de comportament. 



 
Disciplina: Matematic  şi explorarea mediului 
Subiectul: Anotimpul prim vara- conversa ie 
Secven a lec iei: Captarea aten iei 
 
Sarcini propuse spre rezolvare în cadrul metodei “ P l riile gânditoare”: 
1. P l ria alb  - INFORMEAZ  
Ce ştii despre prim var ? 
2. P l ria roşie - SPUNE CE SIM I! 
Ast zi este prima zi de prim var ! Cum te sim i? De ce?- deseneaz , recit , cânt ... 
3. P l ria verde - GENEREAZ  IDEILE NOI 
Ai în fa  un cop cel. Completeaz  desenul astfel încât s  le spui colegilor c  a venit prim vara, 
f r  a folosi cuvinte! 
4. P l ria galben  - ADUCE BENEFICII 
Spune trei motive pentru care iubeşti anotimpul prim vara! 
5. P l ria neagr  - ASPECTE NEGATIVE 
Spune un motiv pentru care nu î i place prim vara! 
6. P l ria albastr  – CLARIFIC  
Alege şi aşaz  pe panou imaginea Zânei Prim vara! 
 
 Observa ii 
 Aplicarea metodei p l riilor gânditoare în activitatea prezentat  mai sus le-a oferit elevilor 
pl cerea c ut rilor, oportunitatea de a descoperi. Pornind de la aceast  idée elevii au fost puşi în 
situa ia de a crea conexiuni interdisciplinare şi astfel s-a n scut capacitatea de “a vedea” c i 
diversificate de rezolvare a problemelor, de a c uta multiple şi diverse solu ii. 
 
Activitate extracurricular  
 Am aplicat metoda p l riilor gânditoare şi în cadrul unei activit i extracurriculare, urm rind 
dezvoltarea capacit ilor artistice, a originalit ii şi a spiritului critic şi autocritic. 

Proces literar- “Judecata lupului” 
 Observa ii 
 Pot spune cu certitudine c  metoda p l riilor gânditoare este una din cele mai eficiente 
metode de a capta aten ia elevilor. Utilizând aceast  metod  în cadrul unei activit i extracurriculare 
pot spune c  elevii au fost captiva i, extrem de interesa i de spectacolul rela ion rii cu ceilal i, şi mai 
ales cu publicul spre deliciul acestuia din urm . 
 

În concluzie a  putea spune c  metoda p l riilor gânditoare a permis fiec rui copil s  
exerseze o serie de acte de vorbire (de exemplu, a cere sau a da informa ii, a ini ia un schimb verbal, 
a descrie, a exprima un punct de vedere, a argumenta etc)prin asumarea unui rol. Copiii au g sit 
solu ii folosind “gândirea în paralel”, au exprimat liber ceea ce gândesc, respectând semnifica ia 
culorii p l riu elor. 

Copiii au fost activi, dornici s  r spund  unor noi provoc ri, flexibili, curioşi s  “joace” 
roluri noi, sub diferite p l rii, creativi, întotdeauna ambi ioşi s  g seasc  solu ii originale. 

Metoda p l riilor gânditoare activeaz  poten ialul maxim al fiec rui copil având finalit i 
deosebit de importante în planul dezvolt rii personalit ii  pentru c  antreneaz  experien a şi 
resursele copiilor în orice direc ie, deci şi în planul dezvolt rii competen elor inteligen ei 
lingvistice. 
 
 
  



240. ROLUL I IMPORTAN A ACTIVIT ILOR EXTRACURRICULARE 
 

Gîlia Gina, coala Gimnazial  ,,Carol I”, ora ul Plopeni  
 

Educa ia extracurricular  este realizat  dincolo de procesul de înv mânt şi îşi are rolul şi 
locul bine stabilit în formarea personalit ii tinerilor.  

Activit iile extraşcolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de înv are, la 
dezvoltarea înclina iilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea ra ional  şi pl cut  a timpului lor 
liber. Având un caracter atractiv, copiii particip  într-o atmosfer  relaxant , cu însufle ire şi d ruire, 
la astfel de activit i.  

Scopul activit ilor extracurriculare este dezvoltarea unor deprinderi speciale, antrenare 
elevilor în proiecte cât mai variate şi bogate în con inut, cultivarea interesului pentru activit i 
socio-culturale, facilitarea integr rii în mediul şcolar, fructificarea talentelor personale şi corelarea 
aptitudinilor cu atitudini caracteriale.  

Activit ile extracurriculare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod 
pl cut şi util şi de a-l transforma într-o surs  educa ional . Este necesar ca în activit ile 
extracurriculare obiectivele instructiv-educative s  primeze, dar trebuie s  fie integrate în mod 
echilibrat şi momente recreative.  

Activit ile extraşcolare se desf şoar  într-un cadru informal, ce permite elevilor cu 
dificult i de afirmare în mediul şcolar s  reduc  nivelul anxiet ii şi s -şi maximizeze poten ialul 
intelectual. Participarea efectiv  şi total  în activitate angajeaz  atât elevii timizi cât şi pe cei slabi, 
îi tempereaz  pe cei impulsivi, stimuleaz  curentul de influen e reciproce, dezvolt  spiritul de 
cooperare, contribuie la formarea colectivului de elevi. Elevii se autodisciplineaz , prin faptul c  în 
asemenea activit i se supun de bun  voie regulilor, asumându-şi responsabilit i.  

Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate posibilit i deosebite s -şi cunoasc  elevii, s -
i dirijeze, s  le influen eze dezvoltarea, s  realizeze mai pl cut şi mai temeinic obiectivul principal 
al şcolii şi al înv mântului primar- preg tirea copilului pentru via .  

Activitatea extracurricular  în sine, prin structur , con inut specific, este firesc 
complementar  activit ii de înv are realizat  în sala de clasa. Acest gen de activitate are o 
deosebit  influen  formativ  asupra copiilor, în toate formele ei de organizare: drume ii, excursii, 
vizite, concursuri, spectacole, programe artistice, tabere tematice etc.  

Activit ile turistice sunt activit i extracurriculare cu o deosebit  valoare formativ .. Ele se 
pot realiza sub forma plimb rilor, excursiilor sau taberelor, activit i cu caracter atractiv şi 
mobilizator. Acest tip de activit i ajut  la dezvoltarea intelectual  şi fizic  a copiilor, la educarea 
lor cet eneasc  şi patriotic  asigur  un contact direct cu obiectele şi fenomenele în condi ii 
naturale, ceea ce uşureaz  procesul form rii reprezent rilor despre acestea şi ajut  copiii în cadrul 
activit ilor organizate în şcoal . În acest sens, am organizat tabar  la Drobeta Turnu Severin în 
jude ul Mehedin i unde am vizitat Ruinele podului lui Apolodor din Damasc, Castrul Roman 
Drobeta, Ruinele cet ii medievale, garnizoana ioanit , am f cut drume ii în p durea Crihala, unde 
elevii au beneficiat de lec ii de istorie în aer liber, excursii la Parcul Na ional Por ile de Fier, 
Mân stirea Vodi a i Mân stirea Sf. Ana din Or ova. Am constatat c  aceste activit i au îmbog it 
cuno tin ele elevilor despre via a str mo ilor no tri i au încurajat exprimarea liber  a copiilor în 
afara clasei. La finalul activit ii elevii au fost premia i cu câte o diplom . 

Concursurile colare pe teme matematice i literare precum ,,Micul matematician”, 
,,Comper” i concursurile de cultur  general etc. pot oferi cea mai bun  surs  de motiva ie, 
determinând elevii s  studieze i s  ob in  rezultate mai bune la coal , bineîn eles c  ele trebuie 
organizate într-o manier  pl cut , astfel vor stimula spiritul de competitivitate, oferindu-i copilului 
prilejul de a se integra în diferite grupuri pentru a duce la bun sfâr it munca, precum i ocazia de a 
asimila mult mai u or cuno tin ele. Concursul recital de poezie în memoria marelui poet Mihai 
Eminescu s-a bucurat de o mare apreciere în rândul elevilor i este a teptat an de an cu mult interes. 
De aceea i apreciere din partea elevilor s-au bucurat i concursurile pe teme istorice de 1 
Decembrie i 24 Ianuarie.  



 

   
 

   
 
Vizionarea filmelor în grup atât în sala de cinema cât i în sala de clas , a spectacolelor de 

teatru sau circ specific vârstei lor, costituie o surs  de informa ii, dar în acela i timp i un punct de 
plecare în realizarea de c tre elevi a unor activit i specifice. Copilul face astfel cuno tin  cu lumea 
artei, înva  s  o descifreze i s  o îndr geasc . Aceste activit i vor pune elevul în rol spectator i 
vor reprezenta pentru el o surs  de inspira ie cu rol în stimularea afectivit ii copilului i cultivarea 
dragostei pentru art .  

Serb rilor colare au un caracter stimulator atât pentru micii arti ti, cât i pentru p rin ii 
acestora. Punerea serb rilor în scen  aduce satisfac ie atât ,,arti tilor”, cât i ,,spectatorilor”, elevi i 
p rin i, contribuind la dezvoltarea nivelului de socializare al copiilor de la o vârst  fraged . Acest 
tip de activit i extra colare marcheaz  evenimentele importante din via a colarului.  

Activit ile extracurriculare mai sus enumerate i analizate sunt apreciate atât de c tre copii, 
cât i de cadrele didactice fiind atractive la orice vârst . Ele stârnesc interes, produc bucurie, 
faciliteaz  acumularea de cuno tin e. Copiilor li se dezvolt  spiritul practic, fiecare dintre ei având 
posibilitatea s  se afirme conform naturii sale.  

-Cernea, Maria, Contribu ia activit ilor extracurriculare la optimizarea procesului de 
înv mânt, în ,,Înv mântul primar” nr. 1/2000, Ed. Discipol, Bucure ti  

-Decun, Livia, Contribu ia activit ilor extracurriculare la optimizarea procesului de 
înv mânt, în ,,Înv mântul primar” nr. 4, 1998. 
 
 

241. STRATEGII DIDACTICE MODERNE DE REALIZARE A ACTIVIT ILOR DE 
GEOGRAFIE ÎN ÎNV MÂNTUL PRIMAR 

 
Profesor Înv mânt Primar Matache Nicoleta 

coala Primar  Iazu, Cojasca, Dâmbovi a 
 

Metodele tradi ionale sunt izvorâte din ideea c  elevii sunt ca nişte depozite în care cadrul 
didactic p streaz  cunoştiin ele predate, unde predarea este centrat  pe activitatea cadrului didactic, 
a omului atotştiutor care nu permite contraziicerile şi dialogul. 
 Ast zi, metodele interactive nu mai reprezint  o noutate şi totuşi sunt aplicate destul de 
restrâns.  



 Este cunoscut faptul  c  re inem 20 % din ceea ce auzim , 30% din ceea ce vedem, 50% din 
ceea ce vedem şi auzim concomitent, 80% din ceea ce spunem şi peste 90% din ceea ce facem şi 
spunem în acelaşi timp. Implicând şi cointeresând elevii aceştia devin mai motiva i crescând astfel 
şansa ob inerii schimb rilor comportamentale şi cognitive. 
 Dintre metodele interactive de predare-înv are aplicabile cu succes în cadrul orelor de 
geografie, la ciclul primar, exemplific în cadrul acestei lucr ri urm toarele metode  : 
• Metoda cadranelor, 
•Metoda Blazonului, 
•Cvintetul  
•Metoda ,,RAI,,  

Metoda cadranelor 
Metoda cadranelor este o metod  didactic  prin care se realizeaz  un rezumat sau se 

sintetizeaz  con inutul unei lec ii. Aceast  metod  urm reşte implicarea elevilor în realizarea 
în elegerii adecvate a unui con inut informa ional. 
 Spa iul de lucru este împ r it în patru cadrane, fiecare con inând câte o sarcin  de lucru. 
1. Ce tip de clim  întâlnim în România ? 
….................................................................. 
 
 

2. Care sunt vânturile care bat pe teritoriul rii 
noastre ? 
…................. 

3. Ce pagube pot provoca vânturile 
puternice 
 şi precipita iile abundente ? 
…................................................................... 

4.Descrie clima la câmpie     
...................................................................................... 

Fig.1. 
Metoda cadranelor exemplificat  pentru lec ia Vremea şi clima 

 
Blazonul 
Este o metod  care propune elevilor organiza i pe grupe s  completeze, într-un interval de 

timp stabilit, compartimentele unor steme cu desene ori cu propozi ii care semnific  elementele 
importante ale unui aspect real. La final se procedeaz  la autoevaluarea şi evaluarea blazoanelor 
realizate.( Dinc , 2011, 93) 

  

  
Fig.2. 

Metoda blazonului aplicat  pentru lec ia Mun ii Carpa i 



 
Cvintetul 
Cvintetul este una dintre metodele creative, prin care într-un num r de 5 versuri sunt 

sintetizate ideiile principale. Este, totodat , şi un instrument de evaluare a în elegerii textului şi de 
exprimare a creativit ii elevilor. 
 Primul vers este, de fapt, un singur cuvânt cheie referitor la tema discu iei, fiind, de obicei 
un substantiv. 
 Cel de-al doilea vers este alc tuit din dou  cuvinte care descriu substantivul discutat, fiind 
de obicei adjective. 
 Al treilea vers este de fapt alc tuit din trei cuvinte care exprim  o ac iune fiind, de regul , 
verbe la modul gerunziu. 
 Al patrulea vers con ine patru cuvinte şi exprim  sentimentele fa  de subiect. 
 Cel de-al cincilea vers este format dintr-un singur cuvânt care exprim  esen a subiectului 
pus în discu ie. 
 Aceast  metod  este un instrument rapid şi eficient de reflec ie, sintez , rezumare a 
conceptelor şi a informa iilor. 

Dun rea 
albastr  / limpede 

izvorând / curgând/ v rsând 
Dun rea str bate teritoriul României 

Fluviu 
 
 

Ialomi a 
curg toare / repede 

izvor te / curge / se vars  
Ialomi a str bate ora ul Târgovi te 

Râu 
Fig.3. 

Metoda cvintetului exemplificat  pentru lec ia ,, Apele curg toare. Râurile şi Dun rea,, 
 

 
Busola 

rotund  / portabil  
orientând / indicând / ajutând 

ne indic  mereu nordul 
Obiect 

 
Fig.4. 

Metoda cvintetului exemplificat  pentru lec ia ,,Linia orizontului. Punctele cardinale,, 
 

Metoda R.A.I. 
Metoda R.A.I se bazeaz  pe dezvoltarea şi stimularea capacit ilor de comunicare ale 

elevilor, pe baza întreb rilor şi r spunsurilor.  
 Denumirea metodei provine de la abrevierea expresiei ,,R spunde-Arunc  - Întreab ,, . 
  Se desf şoar  la sfârşitul unei lec ii sau secven e a lec iei, în cadul lec iilor de fixare a 
cunoştiin elor, aceast  metod  urm rind realizarea feedback-ului printr-un joc didactic. 
 Se poate utiliza o mingie usoar . 
 Un elev formuleaz  o întrebare din lec ia predat  , arunc  mingea spre un alt elev. Elevul 
care prinde mingea r spunde la întrebare, arunc  mingea mai departe unui alt elev, adresând o nou  
întrebare. Elevul care nu ştie r spunsul este eliminat din joc, la fel şi cel care formuleaz  greşit o 
întrebare, o repet  sau nu cunoaşte r spunsul propriei întreb ri. 



 
Exemplu: Unitatea de înv are : Marile unit i geografice ale t rii 

Tema lec iei : Mun ii Carpa i 
 
• Ce sunt mun ii şi ce formeaz  ei ? 
• Cine ac ioneaz  asupra mun ilor ? 
• Ce reprezint  Mun ii Carpa i ? 
• De unde şi pân  unde se întind Mun ii Carpa i ? 
• Cum sunt organizate ramurile carpatice ? 
• În ce îar  se afl  cea mai mare parte a lan ului carpatic? 
• De ce sunt importan i mun ii pentru economia rii ? 
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242. INI IATIVE DIDACTICE ÎN FORMAREA CAPACIT II DE LECTUR  
 

prof. pentru înv. primar Stan Oana-Florina  
Şcoala Gimnazial  Nr. 3, Slobozia  

 
          Importan a lecturii este evident  şi mereu actual . E un instrument care dezvolt  posibilitatea 
de comunicare între oameni, f cându-se ecoul capacit ilor de gândire şi limbaj. 
         Alegerea c r ilor potrivite este numai primul pas. Al doilea pas şi tot atât de important este 
deprinderea lecturii, ob inerea eficien ei ei maxime în urma citirii unei c r i. 
         Tocmai de aceea cititul este considerat unul dintre cele mai de pre  instrumente ale activit ii 
intelectuale. El se afl , neîndoielnic, printre cele mai r spândite şi intense activit i ale omului 
modern. 
         Interesul pentru  cititul c r ilor nu vine din obliga ii, din frica pentru not , ci dintr-o dorin  
interioar  care se cultiv  de c tre profesor şi p rin i. Cei doi factori trebuie s  conlucreze, c ci altfel 
nu se realizeaz  nimic;…o societate în care cei mai mul i membri ai s i au un nivel minim de 
cultur  nu poate progresa.  
        Înc  de la venirea copilului în şcoal , trebuie  s -l facem s  iubeasc  „cartea”. Se vor citi 
poveşti, poezii, în aşa fel încât, în urma lor, micii şcolari s  simt  nevoia s  citeasc . inând cont de 
particularit ile fiec rui copil, ne vom ocupa şi de felul cum vom recomanda lectura pentru vacan a 
de var . Basmele şi povestirile le sunt indicate celor cu ritm de citire rapid, iar celor cu ritm mai 
lent, lecturi mai scurte. 
        Dup  Ioan Şerdean, obiectivele pe care le are activitatea cu cartea  sunt urm toarele: ”însuşirea 
mesajului, a valorilor multiple ale acestuia, pe de o parte şi ini ierea elevilor cu instrumente ale 
muncii cu cartea, pe de alt  parte.  
       Realizarea celor dou  obiective ale activit ii cu cartea trebuie privit  ca un tot unitar. Prin 
efortul de în elegere a mesajului unei c r i, trebuie s  se realizeze şi componenta instrumental  a 
acestei activit i, care reprezint  indicatorul neperisabil al evalu rii lecturii. 
       A-i înv a pe elevi s  înve e, prin lec iile de citire, înseamn , în primul rând, a-i înv a cum s  
foloseasc  o carte, începând cu studiul textelor din manualele şcolare. 
      Familiarizarea elevilor cu capacitatea de a citi presupune însuşirea, mai întâi, a tehnicii, a 
mecanismului cititului, iar apoi a instrumentelor muncii cu cartea, a tehnicilor de folosire a c r ii ca 
mijloc de autoinstruire. Prima etap , parcurs  pe acest traseu, cea a alfabetiz rii propriu-zise, are 



loc, în linii mari, în clasa I, iar în m sura în care elevii şi-au însuşit mecanismul intim al citirii poate 
fi hot râtoare în parcurgerea cu randamentul dorit a celei de-a doua etape, care conduce de fapt spre 
realizarea scopului final al înv rii citirii.      
        Elevii claselor primare vor cunoaşte, prin intermediul lecturii, diverse tipuri de texte, literare şi 
nonliterare, lectura devenind, treptat, o tehnic  utilizat  din ce în ce mai frecvent de şcolarul mic; 
dar simpla lectur  nu garanteaz  înv area, avem nevoie şi de alte elemente pentru a-l ajuta pe elev 
s  în eleag  mesajul textului parcurs şi s  descopere ce poate el valorifica din actul citirii/lecturii. 
       Cartea îndeplineşte numeroase func ii. Între acestea cea mai înalt  menire a c r ii e cea 
instructiv-educativ . Întregul proces de înv mânt, de la cel preşcolar la cel post-universitar se 
bazeaz  pe cartea-manual. Transmiterea sistematic  şi cât mai complet  a cunoştin elor dobândite 
de omenire de-a lungul timpului prin st ruitoare eforturi nu se poate face decât prin intermediul 
şcolii, al c r ilor şcolare. 
      Interesul elevilor pentru lectur  se amplific  începând cu clasa a III-a. Vocabularul este mai 
activ şi nu mai solicit  explica ii la tot pasul. La clasa a III-a, copiii şi-au însuşit deja tehnica 
cititului şi încep s  se descurce singuri în lectur . Pot s  citeasc  şi la libera alegere - în func ie de 
ce îi intereseaz  la orele de limba român , la cele de geografie, de istorie etc. 
       Pentru a verifica lectura particular  a elevilor şi pentru a-i descoperi pe acei elevi care citesc 
lectura superficial sau nu re in evenimente mai pu in importante, se pot organiza cu aceştia”jocuri 
literare” cum ar fi povestirea în lan  a unei c r i cunoscute de to i elevii. Pentru copilul care nu 
poate continua povestirea se vor g si”pedepse literare”: recitarea unei poezii, ghicitori, proverbe, 
zic tori etc. 
        Lectura în afara clasei l rgeşte orizontul cunoştin elor primite în clas . Este foarte important ca 
înv torul s  ştie care sunt formele de îndrumare a lecturii în afara clasei. Forma cea mai 
cunoscut   şi cea mai des folosit  în aceast  activitate este  povestirea. Cei care au citit, povestesc 
în clas  lectura citit . Se completeaz  con inutul povestirii de c tre mai mul i copii. În ora de lectur  
elevii se întrec în a povesti cât mai mult şi mai frumos, fapt care antreneaz  şi pe cei mai pu ini 
dornici de lectur . Tot ca o activitate atractiv  care se poate desf şura pe marginea unui text citit 
este completarea unei fişe de lectur . Acesta poate cuprinde mai multe aplica ii pe textul citit, cum 
ar fi: numirea titlului textului, a autorului, a personajelor principale/secundare, pozitive/negative 
etc., morala textului (dac  e cazul), realizarea unui desen reprezentativ, extragerea unor expresii 
frumoase, caracterizarea personajului preferat şi multe altele. 
        Lista de lecturi – este metoda ce porneşte de la întrebarea Care e cartea pe care aş parcurge-
o/ dori s  o citesc/ s  o recitesc şi de ce tocmai pe aceasta? 
        Se noteaz  titlurile sugerate de elevi pe foi de flipchart şi se constituie o list  de lecturi. 
      Lista de c r i e o metod  util  în stârnirea interesului pentru lectur  suplimentar , elevul având 
func ie de elementele paratextuale oferite de list  şi de experien a proprie. 
        Semnul de carte – dup  lectura interiorizat  a textului, li se cere elevilor s  completeze un 
semn de carte care s con in  5 sarcini de lucru: notarea primei reac ii la lectur , notarea ideii 
re inute, a unei nedumeriri sau a unei întreb ri stârnite de text, a unui titlu de carte de care îşi 
amintesc în timpul lecturii, a c r ii pe care ar fi ales-o ei pentru a ieşi din labirint. 
       Copacul valorilor – se deseneaz  un copac al eroilor, pe frunze se scrie numele eroului, iar pe 
fructe, valorile dup  care se manifest . Este o metod  care îi ajut  s  descopere şi s  conştientizeze 
valorile personajelor. 
       Metoda cadranelor – se împarte tabla în 4 p r i si se dau elevilor urm toarele cerin e: în primul 
cadran s  realizeze un desen al personajului, în cadranul al doilea s  noteze sentimentele trezite de 
personaj, în al treilea cadran, s  dea un sfat personajului, iar în ultimul, s  dea un alt nume 
personajului, pornind de la tr s turile acestuia. 
       Prelungirea prin scriere – activitatea se poate organiza pe echipe, fiecare echip  având ca 
sarcin  de lucru s  compun  un text care s  se înscrie în logica operei, de exemplu: s  conceap  un 
capitol suplimentar, o scrisoare adresat  de un personaj altui personaj sau chiar adresat  de cititor 
personajului principal. 



       Jurnalul cu dubl  intrare permite elevilor s  stabileasc  o leg tur  strâns  între text şi propria 
lor curiozitate sau experien . Acest jurnal este deosebit de util în situa iile în care elevii au de citit 
texte mai lungi, în afara clasei, având posibilitatea de a se opri din lectur  şi a nota în jurnal. 
         Pentru implicarea activ a elevilor în lectur  urmeaz  un joc de rol, în cadrul c ruia elevii 
împ r i i în grupuri interpreteaz  un scenariu în continuarea textului citit. Este foarte important 
pentru stimularea empatiei elevilor fa  de personaje, ca  fiecare copil s  participe fie ca povestitor, 
fie intrând în pielea unui personaj existent sau imaginat.  
       Ghicitorile literare sunt mijloace atractive ce-i invit  pe copii la lectur . Acestea se pot 
desf şura astfel: se citeşte un fragment şi se cere elevilor s  indice în ce oper  au g sit acest 
fragment. 
        Valorificarea textelor literare în serb ri şcolare, montaje literare, şez tori literare, teatru 
literar,  constituie nu numai o splendid  activitate artistic , ci şi o form  de cunoaştere a cât mai 
multor opere literare. 
       Oricum s-ar desf şura o or  de lectur , nu trebuie ignorate cerin ele psihopedagogice care 
determin  eficien a în dirijarea procesului de însuşire a tehnicii lecturii. Dintre aceste cerin e mai 
importante men ionez: 

-         asigurarea unei permanente interferen e între toate componentele studiului limbii române 
la clasele preg titoare -IV; 

-         corelarea con inuturilor cu obiectivele psihopedagogice şi cu cele specifice; 
-         selectarea şi dezvoltarea volumului de informa ii; 
-         definirea clar  a obiectivelor opera ionale urm rite pe parcursul activit ii; 
-         utilizarea celor mai potrivite metode şi procedee în realizarea obiectivelor propuse; 
-         concordan a deplin  dintre obiectivele, con inuturile, strategiile didactice şi posibilit ile 

de înv are proprii elevilor de aceast  vârst . 
          Limitarea actului citirii, în cadrul lec iilor, la con inutul cognitiv al textului, înseamn   a 
diminua în  mare m sur  valen ele formative ale citirii, a familiariz rii elevilor cu instrumentele 
muncii cu cartea, mai ales în clasele a III-a şi a IV-a. Cititul nu poate fi m rginit numai la exerci iul 
citirii; în elegerea mesajului prilejuieşte însuşirea unor cunoştin e despre mediul înconjur tor, a 
unor fapte, evenimente, întâmpl ri etc., absolut necesare în formarea şi dezvoltarea orizontului de 
cunoştin e la elevi. 
           Lectura unei c r i te poate purta, pe aripi de vis, oriunde vrei s  ajungi şi te poate transforma 
în orice personaj vrei s  devii…Numai c  dorin a de lectur  nu poate fi impus !...Ea trebuie s  
izvorasc  din profunzimea sufletului, din nevoia copilului de a afla, de a şti şi de a sim i… 
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243. PROCEDEE PENTRU EXPLICAREA  EXPRESIILOR VERBALE 
 ÎN CICLUL ACHIZI IILOR FUNDAMENTALE 

 
Prof. Pt. Înv. primar, Hoha Nicoleta,  

coala Gimnazial  ”Anastasie Panu” Hu i 
 

Înc  din clasa preg titoare, elevii trebuie îndruma i s  indice singuri cuvintele şi expresiile 
verbale al c ror sens nu-l în eleg şi  încuraja i s  îşi exprime p rerile în leg tur  cu sensul anumitor 
cuvinte, folosindu-se de cunoştin ele şi experien ele anterioare, s  intuiasc  sensul unor cuvinte din 
context, s  fac  analogii referitoare la sensul anumitor cuvinte (folosindu-se de cuvintele înrudite 
sau familia de cuvinte i de propria axperien  de via ). Spre sfârşitul clasei I şi, mai ales în clasa a 



II -a, elevii trebuie s  înve e s  foloseasc   „Dic ionarul limbii române pentru clasele I-IV”, astfel 
încât explicarea cuvintelor noi s  nu devin  o corvoad  pentru copil şi nici în elegerea sensului 
acestora s  nu se transforme într-o memorare mecanic  de explica ii neîn elese. Trebuie men ionat 
c  nu orice dic ionar explicativ al limbii române este accesibil şcolarilor mici. 

 Iat  câteva procedee pentru explicarea expresiilor verbale la clasele Preg titoare-II: 
a) Se adreseaz   elevului întreb ri de felul: „Ce se spune în aceast  propozi ie?”, „Cum s  

în elegem aceast  expresie?”. Sprijinindu-se pe exprimarea copiilor, înv torul va da o form  mai 
precis  sensului expresiei. 
 b) Se înlocuieşte expresia figurat  cu o alt  expresie, simpl , popular , obişnuit , care s  
aib  acelaşi în eles. Exemplu : era cu o falc  în cer şi cu una în p mânt – era negru de sup rare.  
 c) Se explic  expresiile pe calea desenului, a ac iunilor ilustrate sau prin luarea unei 
atitudini, schimbarea corespunz toare a expresiei fe ei, prin efectuarea gesturilor corespunz toare 
(de exemplu : „p şea mândru şi tacticos”). 
 Pentru un elev încep tor, este mai greu de realizat în elegerea sensului propozi iei, ceea ce 
are o deosebit  importan  pentru realizarea citirii conştiente. Ca s  în eleag  sensul propozi iei sau 
al unei fraze citite, elevii trebuie s  sesizeze leg turile logice care exist  între cuvinte. La elevul de 
clasa I, dificultatea în elegerii cuvintelor se diminueaz  pe m sur  ce câmpul vizual de citire al 
copilului se m reşte. Pentru lectorul încep tor  nu este suficient  perceperea vizual . Copilul 
percepe vizual cuvântul, îl „traduce” în planul sonor şi de articulare, pronun ându-l şi, pe baza 
acestui proces, în elege ceea ce a citit, include semnifica ia, sensul cuvântului. Privirea ochilor în 
citit se deplaseaz  pe direc ia orizontal  a rândului, dar aceast  deplasare succesiv  se realizeaz  cu 
mici pauze şi cu reveniri, în func ie de problemele pe care le pune în elegerea textului. Procesul 
citirii se subordoneaz  treptat tocmai în elegerii sensului cuvintelor, a propozi iei sau chiar a 
contextului. Cu cât în elegerea sensului se realizeaz  mai repede, pe baza citirii par iale a 
cuvântului, cu atât mai uşor şi mai repede se face citirea restului cuvântului sau a textului în 
continuare.  

De aici necesitatea ca, în clas , citirea şi scrierea s  fie astfel predate, încât s  nu existe nici o 
ruptur  între tehnica citirii cuvântului şi sesizarea în elegerii acestuia.  

Concluziile care se desprind cu privire la activitatea didactic  în vederea actualiz rii eficiente la 
elevul  din clasele Preg titoare-II a nivelului lexico-semantic al limbii sunt : 

- una dintre cele mai importante activit i pe care trebuie s  le st pâneasc  elevii este analiza 
şi sinteza fonetic  şi grafic  a cuvintelor ; 

- însuşirea sensurilor cuvintelor şi utilizarea lor corect  în actul de comunicare se realizeaz  
cu mai mult  uşurin  dac  între cele dou  activit i se stabileşte o strâns  corela ie ; 

- paralel cu activitatea de predare a citirii şi a scrierii trebuie s  se desf şoare o sus inut  
munc  pentru dezvoltarea spiritului de observa ie, a aten iei, a gândirii şi vorbirii elevilor 
pentru însuşirea procedeelor de analizare şi sintetizare (fonetic , lexical , multilateral  etc.) 
de c tre elevi. 
 

Leg turile logice care exist  între cuvinte se stabilesc, mai ales la clasele  mici, prin întreb rile 
înv rorului.  

De exemplu, copiii citesc propozi ia : „Feciorul împ ratului a venit r nit de la lupt .” (M. Peneş, 
p 91 – lec ia „Che/Chel reasa”, din Abecedar, Ed. Ana). Înv torul se adreseaz  clasei: 

- Despre cine este vorba în aceast  propozi ie ? (În aceast propozi ie se vorbeşte despre un 
fecior de  împ rat.) 

- De unde a venit feciorul împ ratului? (Feciorul împ ratului a venit de la lupt .) 
- Cum a venit feciorul împ ratului de la lupt ? (A venit r nit.) 
- Aşadar, despre cine am citit noi în aceast  propozi ie ? (Noi am citit despre feciorul 

împ ratului, care a venit r nit de la lupt .) 
Un foarte bun mijloc pentru formarea deprinderii citirii conştiente îl constituie citirea 

propozi iilor alese de elevi pe baza întreb rilor înv torului (citirea selectiv ). 



Dac  la clasa întâi li se cere elevilor s  citeasc  propozi iile în care sunt prezentate personajele 
principale şi ac iunile lor, spre sfârşitul clasei I şi în clasa a II-a, cerin ale înv torului pot viza 
propozi ii care prezint  detalii despre personaje şi ac iunile lor. 

De exemplu :  
a) „Citi i propozi ia despre Elvira/Savu/Livia/mama/avion.” Propozi iile corespunz toare sunt: 

„Elvira va veni la noi cu avionul. Savu e v rul meu cel mai mic. Livia e sora lui mai mare. Mama e 
cu noi. Avionul vine.” (M. Peneş, p 54 – lec ia „V/Cu avionul”, din Abecedar, Ed. Ana). 

b) „Citi i propozi ia în care se arat  ce fel de oameni erau dacii/ ce fel de oameni erau 
romanii/ce scoteau dacii din adâncul p mântului/de ce au ocupat romanii Dacia.” Propozi iile 
corespunz toare sunt: „Dacii au fost oameni harnici, paşnici şi viteji./ Romanii erau harnici în timp 
de pace şi viteji în r zboaie, ca şi dacii. /Din adâncul p mântului ei scoteau: fierul, argintul şi aurul, 
din care îşi f ceau arme şi podoabe./ Fiind fromos şi bogat, p mântul Daciei a fost ocupat de 
romani.” (M. Peneş, p 84 – lec ia „Str moşii noştri”, din „Limba şi literatura român  – manual 
pentru clasa a II-a, Ed. Ana). 

Ghicitorile constituie, de asemenea, un minunat mijloc pentru însuşirea de c tre copii a sensului 
propozi iilor. Ele trebuie s  fie în elese de elevi pentru a le putea dezlega. În acest caz, este necesar 
ca elevii s  re in  din ghicitoare, în primul rând, caracteristicile esen iale ale 
obiectului/fiin ei/fenomenului prezentat, caracteristici care-i conduc la ghicirea lui, urmând apoi s  
fac  o analiz  a compara iilor şi metaforelor din ghicitoare.  Dezlegarea lor contribuie şi la 
în elegerea de c tre copii a imaginilor artistice. 

Iat  câteva exemple pentru clasele I şi a II-a:  
a) „Dou  surori fug înainte/Dou  mai mari le urm resc din urm /Dar niciodat  nu le ajung.” Se 

expun mai multe imagini care reprezint : o sanie, o c ru , o tr sur , o maşin  etc. Copiii le 
examineaz  şi g sesc r spunsul ghicitorii. Înv torul întreab : „Ce sunt cele dou  surori care fug 
înainte?” Copiii r spund c  acestea sunt ro ile dinainte ale tr surii, care sunt la fel, dar mai mici 
decât cele dinapoi. Ro ile dinainte se învârtesc, alearg , iar dinapoi le urm resc celelalte dou  ro i, 
care nu le ajung niciodat . Apoi sunt examinate şi alte vehicole cu ro i, care confirm  r spunsul 
ghicitorii. 
 b) „Alb  plapum  şi moale/S-a întins pe deal, pe vale,/Iar când vine prim vara,/Se topeşte 
pl pumioara.” Înv torul întreab : „Cu cine se aseam n ? Ce culoarea are? Cum este când o 
pip im?”. Copiii ghicesc foarte uşor în acest caz: este z pada. 
 Dac  ghicitoarea cuprinde cuvinte necunoscute de elevi, se explic , înainte de dezlegare, 
sensul cuvintelor. 

Proverbele şi zic torile, la rândul lor, pot ridica probleme de în elegere a sensului. E necesar ca 
elevii s  descopere sensul lor direct, apoi sensul figurat.  

În general, proverbele sunt folosite cu prilejul pred rii unor texte cu con inut literar sau practic-
ştiin ific, cu func ia de fixare a cunoştin elor. (De exemplu, în „Limba şi literatura român  – manual 
pentru clasa a II-a, Ed. Ana, de M. Peneş, apar urm toarele proverbe:  „Cartea este o comoar  de 
înv turi”, la lec ia „C r ile”;  „Respect  cuvântul dat şi promisiunea f cut ”, la lec ia „Telefonul”; 
„Pre uieşte munca ta şi a celor din jur”, la lec ia „ Banul muncit”;  „Lenea este sor  bun  cu 
s r cia”, la lec ia „Povestea unui om leneş”, dup  I. Creang ; „Prietenul la nevoie se cunoaşte”, la 
lec ia „Doi prieteni”, dup  A. Pann.) 

În acest caz, elevii sunt puşi s  compare con inutul proverbului cu cele ce au citit în text. Astfel, 
dup  citirea textului „Doi prieteni”, elevii pot face o compara ie între cele citite în text şi proverbul 
„Prietenul la nevoie se cunoaşte”, concluzionând c  prietenia trebuie dovedit  prin fapte, nu prin 
vorbe şi c  un prieten adev rat sare întotdeauna în ajutor la nevoie. 

Elevul debutant vine cu un lexic desprins din vocabularul familiei, îmbog it de multe ori 
aleatoriu sau cu elemente din limbajul str zii. Intrând în şcoal , elevului i se impune un nou limbaj, 
specific – limbajul şcolar – cu achizi ii deschise spre noi cuvinte şi termeni specifici con inuturilor 
de înv are. Având în vedere faptul c  dezvoltarea competen ei de comunicare verbal  prin 
exersarea nivelului lexico-semantic al limbii, concretizat  în îmbog irea, precizarea, activizarea şi 
chiar nuan area vocabularului elevilor este o sarcin  de baz  a înv torului în fiecare or , mai ales 



la disciplina comunicare în limba român , obiectivul acestuia este s  caute r spuns la întreb ri de 
genul: în ce const  şi mai ales cum se poate produce procesul de transformare a lui „a recepta” în „a 
folosi”, mai ales la elevii claselor din ciclul achizi iilor fundamentale, când aceştia sunt la o vârst  
de receptare maxim , iar înv torul nu poate folosi la propriu suportul teoretic de explicare (reguli, 
norme, defini ii).  
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244. DEZVOLTAREA CREATIVIT II ELEVILOR PRIN INTERMEDIUL 
ACTIVIT ILOR EXTRACURRICULARE 
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La vâsta şcolar  crea ia are o importan  major  în devenirea uman , în formarea şi 
dezvoltarea personalit ii copilului, chiar dac  pentru adul i, uneori, crea ia copilului nu are 
semnifica ii profunde. Pentru a pune în valoare poten ialul creativ al copiilor, cadrul didactic trebuie 
s  foloseasc  acele metode active care pun accentul pe libertatea asocia iilor în care copiii devin 
participan i la g sirea r spunsurilor, pot avea ini iativ , pot pune întreb ri, pot da solu ii. 

În vederea dezvolt rii creativit ii se stimuleaz  curiozitatea şi curajul elevilor. O atmosfer  
de activitate liber  sau de concurs şi aprecierile încurajatoare în sprijinul dezvolt rii func iilor 
creativit ii (fluiditatea, flexibilitatea, ingeniozitatea, spiritul critic) pun în valoare angajarea 
copilului în diferite activit i de cunoaştere a vie ii, dezvoltând astfel spiritulitatea şi individualitatea 
elevului, capacitatea de integrare a acestuia în colectiv şi societate. 

Activit ile extraşcolare ofer  un mediu propice dezvolt rii personale a copilului. Via a 
şcolarit ii permite formarea şi dezvoltarea creativit ii, înv toarei revenindu-i sarcina de a g si 
activit i caracteristice şcolarilor care s  constituie o form  de expresie a imagina iei şi creativit ii. 

Privind educa ia prin activit i extraşcolare şi extracurriculare, la înv mântul primar, 
aceasta a îmbr cat mai multe forme: educa ie pentru s n tate, educa ie civic ,  educa ie cultural – 
artistic  şi ştiin ific , educa ie ecologic , educa ie prin sport, educa ie rutier . 

Activit ile extracurriculare se caracterizeaz  prin urm toarele tr s turi: 
- au un caracter facultativ, în func ie de preferin ele copiilor; 
- se bazeaz  pe ini iativa organizatoric  a copiilor; 
- asigur  o înv are implicit , practic , transdisciplinar ; 
- au cel mai adesea caracterul unor activit i de grup; 
- au un puternic colorit afectiv; 
- sunt autentice, bazate pe experien a tr it  a copiilor 
Între educa ia curricular  şi cea extracurricular  exist  rela ii, interferen e şi 

interdependen e. Ele sunt complementare, fiecare aducând o contribu ie specific  la formarea 
personalit ii integrale. Azi educa ia curricular  are o anumit  influen  asupra vie ii elevilor în 
afara şcolii, mai ales prin interesele pe care le trezesc şi prin competen ele formate. Se apreciaz  c  
în perspectiv  va avea loc o apropiere din ce în ce mai strâns  între educa ia curricular  şi cea 
extracurricular . 



O prim  categorie de activit i extracurriculare o reprezint  cele care se desf şoar  cu 
prilejul unor evenimente ca : Ziua Europei, 24 Ianuarie, Ziua Interna ional  a M rii Negre, Ziua 
P mântului, Ziua mondial  a Alimentului, etc., la care copiii se bucur  s -şi aduc  contribu ia, s  se 
întreac  în informa ii, s  picteze, s  desf şoare activit i atractive şi utile pentru ei.  

Un rol important în dezvoltarea conştiintei na ionale şi afirmarea necesit ii strângerii 
laolalt  a tuturor românilor în unice hotare, în cadrul unui singur stat na ional independent, l-a avut 
activitatea desf şurat  pe 25 ianuarie 2016 de elevii claselor a IV-a. Activitatea s-a desf şurat pe 
parcursul unei s pt mâni şi au cuprins mai multe teme şi mai multe tipuri de activit i care au avut 
loc dup  desf şurarea orelor. 

Obiectivele propuse au urm rit: 
- familiarizarea elevilor cu fapte din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza; 
- stimularea creativit ii şi a expresivit ii  prin organizarea şi desf şurarea unor expozi ii cu lucr ri 
şi a unui concurs tematic; 
- cultivarea dragostei fa  de patrie, fa  de trecutul de lupt  al poporului şi fa  de înaintaşii noştri; 
- citirea unor lecturi cu tematic  specific ;  
- prezentarea unor informa ii despre domnia lui Alexandru Ioan Cuza; 
- analiza şi compararea evenimentelor istorice care au premers anului 1859; 
- vizitarea Muzeului de Istorie Na ional  şi Arheologie; 
- eviden ierea personalit ii lui Cuza prin citirea unor lecturi istorice. 

Activit i desf şurate: 
- „ Cine a fost Alexandru Ioan Cuza?” - prezentarea unor date informative,  imagini, documente; 
- „Cuza – un domnitor iubit de popor” - citirea lecturilor cu tematic  adecvat ; concurs de recit ri;  
- realizarea unui panou tematic; 
- „Ocaua lui Cuza” , „Cinste şi omenie”- dramatizare 
- „ Credin  în unire” - citirea poeziilor „Moldova în 1857” (V. Alecsandri) şi „Unirea 
Principatelor”  (Grigore Alexandrescu); 
- „Dulce e unirea!” - alc tuirea unui panou tematic (desene, colaje, ilustra ii,  poezii ) 
- „ Unirea Principatelor Române” – concurs pe echipe 

Elevii claselor a IV-a au participat la mai multe activit i între 25 martie şi 9 mai : 
- informarea elevilor despre importan a dialogului dintre oameni de culturi diferite; 
- “Gr dina Europei” – realizarea unor flori ale c ror petale reprezint  steagurile rilor Uniunii 
Europene; 
- Puzzle – harta Europei şi drapele europene; 
- interpretarea unor cântece tradi ionale  
- ”Povesti i-le celorlal i elevi ce anume crede i c  ar putea schimba viitorul Europei şi cum anume s-
ar putea materializa ideea” 
- Realiza i o compunere cu titlul “Oraşul meu”, în care s  descrie i lucruri intere-sante pe care 
crede i c  ar trebui s  le împ rt şi i şi altora; 
- Încerca i s  g si i toate monumentele şi obiectivele aflate pe lista UNESCO, inclusive cele din 
România. Apoi c uta i lucruri interesante despre fiecare în par-te. 
- Realiza i desene representative, cu urm toarele teme: “Copiii – florile Europei”, “Un simbol, un 
copil”, “Europa unit ”; 
- confec ionarea steagurilor rilor U.E; 
- conceperea unui pliant pentru o zon  preferat  din România ( un oraş vizitat, o sta iune, un sat ); 

Ziua mondial  a alimentului, 16 octombrie, a fost marcat  cu mult  creativitate de c tre 
elevii claselor a IV-a. Scopul acestei activit i a fost  ca elevii s  cunoasc  alimentele de baz  şi 
importan a acestora pentru via a şi s n tatea omului. Au fost urm rite abilit i ca : 
- priceperea de a folosi alimente ( legume, fructe , etc.) în situa ii diverse ; 
- capacitatea de a coopera într-o echip  în vederea realiz rii unor sarcini comune ; 
- acordarea importan ei cuvenite alimentelor de baz ;  
- cunoaşterea regulilor de consum a alimentelor; 

Activit i desf şurate: 



- Întocmirea unui plan zilnic pentru o alimenta ie s n toas  (noua piramid  a  alimentelor) 
- Prepararea unei salate de legume (munc  în echip ) 
- Realizarea de postere cu alimente s n toase  lucru în echip ) - elevii au avut pe b nci piese puzzle 
cu alimente personaje; timp de 10 minute s-a desf şurat o competi ie între echipele alc tuite; 
interesante au fost şi numele pe care le-au ales echipele pentru aceast  competi ie: “Fructele 
vesele”, “Împ r ia Laptelui”, etc. 
- Concurs de ghicitori despre legume şi fructe  
- Realizarea unor frig rui din fructe  
- Completarea chestionarului « Un meniu echilibrat »  

La nivelul şcolii am organizat activit i dedicate Zilei Interna ionale a P mântului şi Zilei 
Mediului. Scopul acestora a fost de a antrena copiii în activit i care s  contribuie la formarea unui 
comportament etic şi a unor deprinderi de protejare a mediului în care tr iesc, de cooperare a 
elevilor în ac iuni concrete de cunoaştere, cercetare şi interven ie practic  pozitiv  în ceea ce 
priveşte mediul înconjur tor, dezvoltarea interesului şi a responsabilit ii pentru men inerea unui 
mediu echilibrat, propice vie ii s n toase.  

Obiectivele propuse au urm rit: 
- dezvoltarea capacit ii de cunoaştere şi în elegere a mediului înconjur tor, stimularea curiozit ii 
pentru investigarea acestuia; 
- dezvoltarea interesului şi a responsabilit ii pentru men inerea unui mediu echilibrat, propice vie ii 
s n toase; 
- implicarea responsabil  în activit i de protec ie a mediului; 
- informarea şi sporirea cunoştin elor elevilor despre mediu; 
- conştientizarea rolului lor în crearea şi prevenirea problemelor de mediu; 
- înv area unor deprinderi de via  care reduc impactul negativ asupra mediului; 
- promovarea unor atitudini pozitive de ocrotire a mediului înconjur tor. 

Activit ile desf şurate au permis utilizarea unei palete largi de mijloace, materiale didactice 
necesare desf şur rii acestora, în vederea atingerii obiectivelor propuse (publica ii, reviste pentru 
copii, reviste de specialitate, afişe, desene, informa ii de specialitate, c r i de poezii ). 

S rb torirea Zilei Mondiale a Mediului a cuprins mai multe activit i, desf şurate în cursul 
unei s pt mâni:  
- realizarea unor afişe publicitare ECO;  

Elevii au realizat desene, postere şi mascote pe coli A 3 sau A 4 cu diverse teme ecologice: 
“Imaginea oraşului Constan a în ochi de copil”, “Ocroti i p durile!”, şi-au imaginat mascote 
care s  ilustreze grija şi preocuparea lor pentru natur .  

- concurs pe echipe de elaborare a  10 sfaturi ecologice; 
Elevii s-au împ r it în cinci echipe a câte patru elevi. Fiecare echip  şi-a ales un nume 
corespunz tor: Delfinii, Frunzele, Copacii veseli, P mântul fericit, Marea albastr . Timp de 
10 minute, cele cinci echipe s-au gândit la cele mai potrivite sfaturi ecologice pe care le-ar 
da celor din jur, astfel încât mediul s  nu mai aib  de suferit şi le-au scris pe coli mari de 
hârtie. Dup  expirarea timpului, echipele au afişat la tabl  rezultatele activit ii şi împreun  
am g sit apoi cele mai bune 10 sfaturi pe care le-am scris pe o coal  mare de hârtie şi le-am 
afişat pe panou.  

- ECO – BINGO; 
Fiecare elev a avut o fiş  cu un p trat împ r it în 20 de casete, în care erau trecute reguli  pe 
care oamenii ar trebui s  le respecte pentru a ocroti mediul înconjur tor. Elevul care a 
realizat primul o linie ( pe vertical , orizontal  sau diagonal  ) a fost r spl tit cu diploma 
Micul ecologist. 

- citirea unor poezii specifice temei;  
Pe tabl  au fost afişate mai multe poezii, având ca personaje elemente ale mediului (copaci, 
aer, p mânt, animale, etc. ) Elevii au avut posibilitatea de a-şi alege poezia preferat , dup  
care au fost invita i s  le citeasc , intrând foarte bine în pielea personajelor. 

- realizarea unei lucr ri din materiale din natur ; 



Elevii au adunat frunze, petale, crengu e, pe care le-au pus la presat cu câteva s pt mâni 
înainte. Au stabilit ce vor s  fac , dup  care, au ales frunzele de m rimea şi forma potrivit  
şi au realizat lucr ri ingenioase, pline de creativitate. 
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245. TEATRU, EDUCA IE MORAL  I MULTICULTURALISM 
 

Prof. Larisa MASAY, Colegiul Na ional “Radu Greceanu”, Slatina 
 
 Teatrul este o parte cât se poate de prezent , de obi nuit  în via a copiilor chiar înainte ca ei 
s  înceap  şcoala, sub forma jocurilor de imagina ie, care le permit acestora s  înceap  s  realizeze 
cine sunt prin explorarea unor situa ii fictive, dar cu corespondent concret în lumea real . Astfel, 
tehnicile dramatice pot fi folosite cu mare success în continuare, pentru a-i încuraja pe copii s  
înve e într-un mod (inter)activ şi eficient pe parcursul anilor de şcoal  elementar . 
 Este cunoscut faptul c , în general vorbind, copiilor le place mişcarea şi rela ionarea cu 
ceilal i, iar prin folosirea teatrului şi a tehnicilor dramatice la ore, îi încuraj m s  fac  exact acest 
lucru. De cele mai multe ori, elevii de coal  primar  r spund foarte bine la acest tip de abordare, 
care pune accentul pe imagina ie şi pe experien e multisenzoriale. Sunt astfel ajuta i s -şi dezvolte o 
serie de abilit i, printre care creativitate, spirit de cercetare, comunicare, empatie, încredere în sine, 
cooperare şi negociere. Dar, mai presus de orice, activit ile care presupun folosirea tehnicilor 
dramatice sunt extrem de distractive şi, tocmai din acest motiv, cel mai adesea memorabile.  
 În primii ani de şcoal , teatrul este foarte util în orice arie curricular , contribuind la 
dezvoltarea comunic rii scrise şi orale, a vocabularului şi a în elegerii unui punct de vedere 
exprimat, i motivându-i totodat  pe copii s  scrie o varietate de texte. 
 În acelaşi timp, copiilor li se d  ocazia s  descopere şi s  rezolve probleme, s -şi exprime 
sentimentele într-un mediu care le este familiar, s -şi cerceteze propriile valori culturale, prezente şi 
trecute şi s  le exploreze pe cele ale celorlal i. Ei sunt motiva i s  gândeasc  şi s  ac ioneze într-un 
mod creativ, iar acest lucru le dezvolt  gândirea critic  şi abilit ile legate de rezolvarea de 
probleme, lucru care poate fi aplicat în toate sectoarele înv rii. Sunt responsabiliza i şi iau decizii, 
particip  şi încep s  îşi monitorizeze singuri studiul, iar profesorii pot aborda lucrurile dintr-o 
perspectiv  nou , care le permite s  se concentreze în egal  m sur , dac  nu chiar mai mult, pe 
procesul înv rii şi pe produsul acesteia. 
 În şcoal , educa ia civic  şi moral  a elevilor se desf şoar  în diverse feluri, iar multe din 
metodele folosite sunt cross-curriculare. Are loc întotdeauna un anumit tip de instruire în ceea ce 
priveşte codurile şi valorile morale, prin care sunt definite într-un fel sau altul no iunile de “bine” şi 
de “r u”. Copiii sunt încuraja i s -şi dezvolte o serie de obiceiuri şi atitudini (printre care s  arate 
considera ie vis-à-vis de ceilal i), s  demonstreze calit i importante (onestitatea şi responsabilitatea 
fiind printre cele mai apreciate), s  se gândeasc  la felul în care ac iunile lor îi pot ajuta sau, 
dimpotriv , r ni pe cei din jur şi s  analizeze calit ile pe care le admir  la ceilal i, precum şi 
motivul pentru acest lucru este relevant16. 

Deşi esen ial , aceast  “formare” sau “instruire” constituie doar o parte din educa ia moral  
pe care ne-o dorim cu to ii pentru elevii secolului XXI. Aceste discu ii despre codurile sau regulile 
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morale pot avea loc pe parcursul orelor de Religie sau de Educa ie Civic , iar elevii sunt încuraja i 
s  demonstreze un anumit tip de comportament, cel acceptat, dezirabil, în concordan  cu etosul 
şcolii. 

Totuşi, pentru a creşte armonios şi a deveni “agenți morali independenți”17, capabili s -şi 
formeze propriile judec i morale când se confrunt  cu decizii complexe şi dificile, copiii au nevoie 
s -şi dezvolte o serie de calit i creative şi emo ionale care îi pot ajuta mai târziu s  dep şeasc  
dileme morale dificile. Este cu siguran  necesar ca ei s  în eleag  nevoile şi sentimentele celorlal i 
şi s  dezvolte un limbaj care s  le permit  s  poarte o discu ie sau s -şi sus in  punctul de vedere 
într-o dezbatere despre un personaj pozitiv sau negativ, sau despre o ac iune “corect ” sau “greşit ”. 

Dup  Winston, exist  o varietate de moduri în care poveştile sau povestirile pot fi folosite 
pentru a servi scopurilor educa iei morale, uneori cu o agend  închis  (sugestii legate de cursul 
ac iunii, de exemplu), alteori cu o agend  deschis  (cu accent pe dificult ile, suişurile şi 
coborâşurile experien ei prezentate). Primul tip de poveste ofer  “instruire” în chestiuni legate de 
educa ie moral , în timp ce al doilea tip reprezint  mai degrab  o “inducere” în analiza mai 
am nun it  a ceea ce înseamn  o via  moral  complex . Astfel de poveşti îi ajut  pe copii s -şi 
dezvolte acele calit i creative de care au nevoie pentru a-şi croi drum atunci când regulile 
cunoscute se dovedesc a fi insuficiente sau greu de aplicat. Esen ial este faptul c  prin toate aceste 
tipuri de povestiri, aceştia sunt familiariza i cu concepte de genul “virtu i” şi “vicii”, sau cu tr s turi 
de caracter recognoscibile, precum curaj, compasiune, loialitate şi evident, cu antonimele acestora. 
Dac  povestirile al c ror scop este s -i instruiasc  pe copii le prezint  acestora modele demne de 
urmat, cele care induc gândirea conceptual  îi îndeamn  s  pun  întreb ri şi s  exploreze 
posibilit i18. 

Fiind prin natura sa social şi activ, teatrul poate cu siguran  folosi poveştile şi povestirile 
pentru a dezvolta anumite valori şi atitudini, dar este în egal  m sur  o unealt  foarte eficient , care 
îi ajut  pe copii s  gândeasc , s  simt  şi s  analizeze conflicte morale19. 

În şcoal , majoritatea poveştilor sunt fie spuse, fie citite – în ambele situa ii cuvintele sunt 
cele care primeaz . În teatru îns , oricât  importan  ar avea acestea, ele sunt completate de o serie 
de alte semne: personajele din poveste se v d, se aud şi sunt poate înconjurate de obiecte care dau 
un anumit sens ansamblului. Toate aceste semne pot fi în acelaşi timp literale şi simbolice şi astfel 
ele sunt cele care îi confer  profunzime poveştii. 

Este dealtfel bine cunoscut faptul c  prin joc (actoricesc) „experien a imaginar  a fic iunii 
este mai rapid  decât cea realizat  printr-un text scris. Deoarece limbajul din teatru face uz nu 
doar de cuvinte, ci şi de alte tipuri de semnale, le este oferit  şansa copiilor de a descoperi noi „c i 
de acces şi de angajare”. Diferitele interpret ri şi nuan e de interpretare îmbog esc orice discu ie 
desf şurat  în spa iul restrâns al clasei”20. 

“Prin folosirea teatrului şi a tehnicilor dramatice se poate lansa astfel invita ia de a 
analiza, dar mai ales de a asculta cu aten ie povestirile celorlal i. F r  îndoial , avem de-a face cu 
o putere neb nuit  a Povestirii asupra tuturor celor cu care aceasta intr  în contact: cei care o 
tr iesc, cei care o spun. Evident, cei care o ascult . Povestirile pot fi v zute din perspective diferite 
şi ele vor reflecta în totalitate apartenen a vorbitorului la un spa iu geografic clar delimitat, 
precum şi dependen a ascult torului de toate elementele care îi definesc lui însuşi lumea. Este 
vorba despre perspective, identitate, multiculturalism şi universalitate”21. 

În sine, conceptele de multiculturalism şi multiplicitate se refer  la ceva ce „se dezvolt  în 
centrul spa iului în care noi înşine locuim al turi de ceilal i”22. Iar spa iul dintre noi poate deveni 
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uşor o pr pastie, dac  acest lucru ne dorim, a a cum, la fel de bine, poate deveni spa iul întâlnirilor 
noastre cu ceilal i şi astfel locul în care putem s  ne descoperim i redescoperim în permanen 23. 

Dac  în secolul XX putem vorbi de un sistem educa ional care mai degrab  favoriza 
viziunea de ansamblu i statisticile în detrimentul cazurilor particulare, individuale, în secolul XXI 
acceptarea prejudec ilor i a stereotipurilor este înlocuit  de o provocare adresat  nou  tuturor, de a 
ne deschide ochii şi mintea şi de a nu înceta s  explor m diversitatea din jurul nostru. 

“Educa ia prin joc sau joac  este cea care presupune abordarea unor teme foarte serioase 
prin teatru. Se crede c  astfel li se permite copiilor s  se implice activ şi s  pun  întreb ri i s  
renun e la aşa-numita viziune de tunel24. Iar teatrul şi tehnicile dramatice s-au dovedit a fi extrem 
de folositoare – în acest context se pot deschide c r ri noi şi se pot însufle i texte scrise.”25 Copiilor 
li se ofer  în acest fel ocazia de a se exprima, precum şi de a explora lumea din jurul lor şi de a se 
descoperi în acest fel, în timp ce profesorii au posibilitatea de a utiliza metode noi, fascinante de 
evaluare a progresului acestora. 
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246. PIANUL ÎN EDUCA IA MUZICAL  A COPIILOR CU DEFICIEN E DE VEDERE 

 
Prof. Cauacean Rosi Cristiana 

Liceul Special pentru Deficien i de Vedere, Cluj-Napoca 
 

Pianul poate fi un bun punct de pornire în studiul muzicii începând cu vârsta de 2 ani. De 
ce? Pianul este un instrument temperat, un instrument solistic care se remarc  printr-o adaptabilitate 
i expresivitate aparte. Unii numesc pianul “instrument orchestr ” deoarece poate ine locul unei 

orchestre armonizându-se u or cu orice instrument. 
A ezarea liniar  a octavelor pe claviatur  ajut  înv area nota iei muzicale iar necesitatea de 

aplicare a nota iei muzicale verticale pe aranjamentul orizontal al claviaturii pianului promoveaz  o 
gândire spa ial  a pianistului. Elevii sunt fascina i de claviatur , o exploreaz  cu ner bdare i sunt 
dornici s  înve e. Exerci iul i memorizarea sunt foarte importante deoarece atât elevii care citesc 
nota ia muzical  Braille cât i ceilal i vor memora înainte s  cânte. În ceea ce prive te musculatura 
mâinilor i sim ul tactil, acestea sunt bine dezvoltate prin exersare periodic . 
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Pentru un încep tor teoria muzicii este ceva complet nou i copilul este incapabil s  o lege 
de experien a sa. Fiecare copil adun  pe parcursul vie ii sale experien e audio, tactile, vizuale 
urm rind sunete, imagini i explorând obiecte. Aceste experien e sunt o baz  consistent  pentru 
înv area muzicii i a pianului. Pentru a înv a ceva, gândirea activ  a persoanei trebuie implicat  
bazându-se pe experien a sa.  

Pentru a în elege i a memora, elevul trebuie s  g seasc  regularitate i principii de 
organizare a materialului. Acesta este motivul pentru care elevul înva  regulile gramaticale din 
limba matern  dup  ce a înv at s  vorbeasc  cursiv i s  scrie. Ca s  în elegem i mai bine 
procesul, memorarea unei piese muzicale este asem n toare memor rii unui poem într-o limb  
str in , prin imitarea sunetelor nu prin în elegerea textului. 

Fiecare copil trebuie s  experimenteze înainte de a înv a regulile de aceea propun urm torii 
pa i în dezvoltarea abilit ilor motorii dezvolt rii abilit ilor motorii fine la pian: 

-     pozi ia corect  la pian 
- explorarea claviaturii 
- identificarea clapelor negre 
- identificarea clapelor albe 
- identificarea corect  a notelor pe claviatura pianului cu orice deget 
- identificarea corect  a notelor pe claviatura pianului cu degetul indicat 
- cântarea notelor cu o durat  oarecare 
- cântarea notelor cu durat  indicat  
- cântarea notelor f r  a ine cont de tempo, dinamic  
- cântarea notelor cu indica iile de tempo, dinamic  
Metoda “hand-under-hand” este util  atunci când dorim s  demostr m pozi ia mâinii la pian, 

sau când înv m cântece cu mi c ri ale mâinilor, deoarece permite elevului s  “vad ” mâinile 
profesorului i s  în eleag  mi c rile. 

P strarea echilibrului între timpul alocat înv rii nota iei muzicale Braille i timpul alocat 
cântatului vocal/instrumental este foarte important . Înv area nota iei muzicale Braille trebuie 
inclus  în lec ie ca o parte dintr-un sistem întreg de predare. Însu irea alfabetului Braille se începe 
foarte devreme. La gr dini  i clasa preg titoare se utilizeaz  manualele pre Braille pentru 
dezvoltarea sim ului tactil i acumularea no iunilor elementare. În clasa a I a se începe însu irea 
alfabetului Braille i la sf r itul ciclului primar elevii sunt capabili s  citeasc  cursiv un text literar. 
Acela este momentul în care este de preferat s  familiariz m elevul cu nota ia muzical  Braille. 
Alfabetul dezvoltat de catre Louis Braille este un sistem de scriere pentru persoanele care se 
confrunta cu probleme de vedere. Literele, numerele u semnele de punctuatie sunt reprezentate de 
puncte care ies in relief, astfel pot fie simtite cu varful degetelor. Sunt utilizate 6 puncte, care sunt 
aranjate in doua coloane, cu cate 3 puncte.  

 
ALFABETUL BRAILLE 

 
Acest sistem de nota ie a fost aplicat i nota iei muzicale. În sistemul de nota ie Braille, nota 

muzical  i durata ritmic  este scris  ca un simbol (în exemplul de mai jos semnele reprezint  
notele muzicale cu valoarea de not  întreg ). Notele muzicale sunt scrise ca literele (d,e,f,g,h,I,j), la 
care se adaug  unul sau mai multe puncte ce reprezint  valoarea ritmic  (în exemplul de mai jos au 



fost ad ugate punctele 3,6). Semnele care indic  octava în care sunt scrise notele muzicale cât i 
celelalte semne sunt a ezate înaintea notei/grupului de note. Deoarece multitudinea semnelor 
muzicale dep e te cele 63 de combina ii ale sistemului Braille, multe semne muzicale sunt 
alc tuite din dou  caractere Braille. Multitudinea de semne poate fi cople itoare, îns  dup  
asimilarea semnelor de baz  se introduc treptat semne de dinamic , ornamenta ie, etc.  

 
 
Facând referire la citirea partiturii muzicale, este esen ial s  respect m cele dou  reguli 

importante ale pedagogiei: 1. Trebuie  s  mergem treptat de la simplu spre complicat. 2. Trebuie s  
trecem gradual de la specificla abstract. Majoritatea p rin ilor î i înscriu copii la cursuri de 
instrument pentru a înv a s  cânte dup  partitur  îns  nu aceasta este esen a muzicii. Înv area 
dup  auz este esen ial  pentru elevi. Aceasta le dezvolt  atât auzul cât i memoria i aten ia. În plus, 
elevul nu va face un effort suplimentar s  urm reasc  partitura. Având în vedere complexitudinea 
alfabetului muzical Braille, nu se recomand  înv area nota iei în prima faz  a studiului. 

Fiecare elev are caracteristicile proprii i este capabil s  ating  nivele diferite de 
performan  în domeniul muzicii, îns  beneficiul pe care muzica îl aduce în via a fiec rui elev este 
evident. Modul în care profesorul i elevul g sesc strategii potrivite de înv are i rezolvare a 
problemelor va asigura succesul activit ilor muzicale. 
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Predarea, ca latur  a procesului de înv mânt, include toate activit ile instructiv-educative 

conduse de profesor, inclusiv cele care privesc formarea calit ilor psihice afective, volitive, 
caracteriale. 

Predarea a fost mult  vreme activitatea dominant  în înv mânt, ast zi punându-se mai 
mult accent pe func ia înv rii, pe participarea elevilor în dobândirea cunoştin elor şi formarea de 
priceperi şi deprinderi. Conceptul tradi ional de predare limiteaz  activitatea cadrului didactic doar 
la o activitate de comunicare, de transmitere de informa ii şi cunoştin e. 



În opinia mea, predarea eficient  nu se reduce doar la aceast  activitate de transmitere a 
cunoştin elor şi nu presupune numai dirijarea înv rii; îmbin  instruirea cu formarera, în 
concordan  cu finalit ile stabilite. De asemenea, consider c  predarea eficient  implic  înv area, 
când aspectul inten ional este reg sit într-un rezultat valoros.  

Dup  cum aprecia şi domnul profesor Emil Stan  în lucrarea „Managementul clasei” 
activitatea de predare este o art . În unele publica ii se oscileaz  asupra corectitudinii acestei 
afirma ii, considerându-se c  activitatea de predare este de fapt o ştiin . Dar, p rerea domnului 
Emil Stan o împ rt şesc şi eu.  Pentru ca predarea s  fie eficient , profesorul trebuie s  posede 
voca ie, absolut necesar  meseriei de dasc l. 

Dup  cum am mai spus, profesorul trebuie s  fie un bun actor şi chiar regizor în acelaşi 
timp. Sensibilizarea elevilor pentru activitate, captarea aten iei, trezirea interesului sau stimularea 
dorin ei lor de a ac iona pentru a înv a, provocarea curiozit ii, g sirea celor mai bune oportunit i 
de ac iune reprezint  doar câteva criterii la care se raporteaz  predarea eficient . inând seama de 
aceste coordonate aş exemplifica un aspect al pred rii eficiente. De exemplu, în cadrul domeniului 
experien ial Om şi societate, în predarea normelor de conduit  şi comportare civilizat , predarea 
eficient  cap t  conota ii diferite, în func ie de abilitatea cadrului didactic de a transmite informa ii. 
Preşcolarii îşi vor însuşi temeinic aceste norme, dac  sunt transmise într-o manier  atractiv , 
pres rate cu exemple variate, decât printr-o simpl  enumerare, f r  nici un fel de dramatizare. Şi 
acesta nu ar fi singurul exemplu. De aici putem desprinde faptul c  predarea eficient  este rezultatul 
interac iunii dintre gândirea copilului şi impactul cu realitatea. Reuşita unei activit i de înv are 
depinde în mare m sur  de educator, dac  este capabil s  g seasc  modalit i adecvate de a-i capta. 
Trebuie luat în considerare faptul c  ei au preferin e diferite, interese, stiluri de înv are, niveluri de 
aptitudini, niveluri de dezvoltare, experien e, t rii şi sl biciuni. Dar fiecare este capabil s  înve e, 
are o t rie special  şi abilit i speciale; fiecare doreşte s  aib  succes şi s  se simt  bine în clas ; 
fiecare doreşte s  se simt  valoros, iubit şi acceptat. 

Calitatea pred rii în şcoala modern  este dat  de capacitatea de a-şi multiplica efectele 
formative asupra elevilor şi de a evita acele situa ii în care înv area devine un proces de memorare 
a r spunsurilor date unor întreb ri, pe care elevii înşişi nu şi le-au pus. De aceea se pune accentul 
într-o predare eficient  pe faptul c  dasc lul trebuie s  in  seama de preferin ele şi necesit ile 
elevilor s i, s  aib  posibilitatea de a opta pentru ceea ce-i inereseaz  şi le stârneşte curiozitatea. 
Dac  tema propus  îi intereseaz , ei vor cerceta, vor lua singuri bini iativaşi vor fi extrem de 
creativi. Prezentânduli-se o varietate de ac iuni, preşcolarii vor avea posibilitatea de a opta şi astfel 
însuşirea cunoştin elor despre acel subiect pe care îi intereseaz  va fi atractiv , f r  constrângeri. 

Predarea eficient  poate consta şi într-o bun  comunicare. Corespunz tor acestui mod de 
în elegere a pred rii, înv area se poate realiza mai uşor dac  cadrul didactic p atreaz  o bun  
leg tur  cu clasa, încearc  s  comunice sub toate aspectele: verbal sau nonverbal. Comunicarea 
nonverbal  este folosit  pentru exprimarea atitudinii interpersonale, a st rilor psihice afective, dar şi 
pentru consolidarea, nuan area şi precizarea ideilor transmise. 

Activitatea eficient  a cadrului didacticpresupune de asemenea clarificarea şi realizarea 
obiectivelor opera ionale ale fiec rei unitî i de înv are, utilizarea materialelor didactice minime 
necesare în vederea asigur rii laturii concret- intuitive în fiecare etap , esen ializarea şi 
accesibilizarea con inuturilor de predare prev zute de programa şcolar , structurarea fiec rei lec ii 
pe momente instruc ionale înl n uite logic, precum şi modul de îmbinare a diferite forme de 
activitate (frontal , individual , în grup, în echipe) sau de tratare diferen iat  a  elevilor, organizarea 
evalu rii în vederea asigur rii progresului şcolar. 

Exist  p reri diferite cu privire la modul de predare. Unii dintre dasc li au r mas tributari 
pred rii tradi ionale, ce se traduce prin transmitere de cunoştin e pur şi simplu, al ii folosesc 
predarea interactiv  în urma c reia elevii  particip  la actul pred rii, descoper  prin analogii defini ii 
pe care le re in mai uşor datorit  faptului c  le deduc şi nu le sunt transmisepur şi simplu.Doar aşa 
se poate vorbi despre o predare eficient , dac  induce unproces real de înv are, dac  îi motiveaz  
pe elevi s  se implice în activit i didactice variate. 



Aspectul normativ şi prescriptiv al pred rii presupune utilizarea unor comportamente de 
predare precum : comportamente de impunere, de afectivitate, de personalizare, de control de 
feedback, de dezvoltare. Dac  educatorul este capabil s  se plieze pe necesit ile elevilor s i, 
succesul unei pred ri eficiente este garantat. De re inut este faptul c  profesorul nu urm reşte 
„dresarea” elevului pentru o ascultare pasiv , ci urm reşte s -l fac  p rtaş la propria formare. 
Aşadar, predarea eficient , este apreciat  doar în m sura în care posed  calit i transformatoare şi 
exprim  caracterul programat, inten ional, organizat al comunic rii cunoştin elor. 
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În opinia lui Gibbs (1992) înv area centrat  pe elev “ofer  elevilor o mai mare autonomie 
şi un control sporit cu privire la disciplinele de studiu, la metodele de înv are şi la ritmul de studiu” 
(pag. 23). Aceast  perspectiv  subliniaz  caracteristicile fundamentale ale înv rii centrate pe elev, 
promovând ideea c  elevilor trebuie s  li  se ofere un control sporit asupra înv rii prin asumarea 
responsabilit ii cu privire la: ceea ce se înva , modul cum se înva  şi de ce, momentul când se 
înva . 

Într-o prezentare succint  a caracteristicilor persoanelor care înva  eficient, de la Harpe, 
Kulski şi Radloff (1999) arat  c  o persoan  care înva  eficient: „ are scopuri clare privitoare la 
ceea ce înva , are o gam  larg  de strategii de înv are şi ştie când s  le utilizeze, foloseşte 
resursele disponibile în mod eficace, ştie care îi sunt punctele forte şi punctele slabe, în elege 
procesul de înv are, îşi controleaz  sentimentele în manier  adecvat , îşi asum  responsabilitatea 
pentru procesul lor de înv are şi îşi planific , monitorizeaz , evalueaz  şi  adapteaz  procesul de 
înv are”  (pag. 110). 
La baza înv rii eficiente centrate pe elev exist  câteva principii: accentul activit ii de 
înv are     trebuie s  fie pe persoana care înva  şi nu pe profesor; recunoaşterea faptului c  
procesul de predare în sensul tradi ional al cuvântului nu este decât unul dintre instrumentele care 
pot fi utilizate pentru a-i ajuta pe elevi s  înve e; rolul profesorului este acela de a administra 
procesul de înv are al elevilor pe care îi are în grij ; recunoaşterea faptului c , în mare parte; 
procesul de înv are nu are loc în sala de clas  şi nici când cadrul didactic este de fa ; în elegerea 
procesului de înv are nu trebuie s  apar in  doar profesorului – ea trebuie împ rt şit  şi elevilor; 
profesorii trebuie s  încurajeze şi s  faciliteze implicarea activ  a elevilor în planificarea şi 
administrarea propriului lor proces de înv are prin proiectarea structurat  a oportunit ilor de 
înv are atât în sala de clas , cât şi în afara ei; lua i individual, elevii pot înv a în mod eficient în 
moduri foarte diferite. 

Iat  câteva exemple de înv are centrat  pe elev: lec ia pleac  de la experien ele elevilor 
şi cuprinde întreb ri sau activit i care s  îi implice pe elevi; elevii sunt l sa i s  aleag  singuri 
modul cum se informeaz  pe o anumit  tem  şi cum prezint  rezultatele studiului lor; elevii pot 
beneficia de medita ii, în cadrul c rora pot discuta despre preocup rile lor individuale cu privire la 
înv are şi pot cere îndrum ri; aptitudinea elevilor de a g si singuri informa iile c utate este 
dezvoltat  – nu li se ofer  informa ii standardizate; pe lâng  înv area specific  disciplinei 
respective, li se ofer  elevilor ocazia de a dobândi aptitudini fundamentale transferabile, cum ar fi 
aceea de a lucra în echip ; se fac evalu ri care permit elevilor s  aplice teoria în anumite situa ii 
din via a real , cum ar fi studiile de caz şi simul rile; Lec iile cuprind o combina ie de activit i, 
astfel încât s  fie abordate stilurile pe care elevii le prefer  în înv are (vizual, auditiv, practic / 
kinetic); lec iile înlesnesc descoperirile f cute sub îndrumare şi solicit  participarea activ  a 
elevilor la înv are; lec iile se încheie cu solicitarea adresat  elevilor de a reflecta pe marginea 



celor înv ate, a modului cum au înv at şi de a evalua succesul pe care l-au avut metodele de 
înv are în cazul lor. 
Aşadar, este important s  se utilizeze metode de predare care permit persoanei care înva  şi 
cadrului didactic s  depisteze concep iile greşite şi apoi s  le corecteze. 

Strategii de predare în vederea înv rii active: 
Înv area trebuie s  cuprind  activit i de prelucrare a noii materii înv ate, care trebuie legat  de 
ceea ce elevul ştie deja. Pentru a fi  vorba de o  înv are “de profunzime” e necesar ca sarcinile s  fie 
autentice, stabilite în context semnificativ şi legate de via a real  f r  a  se repeta unele lucruri, 
deoarece acest fapt duce doar  la înv area “de suprafa ” . 
Având în vedere faptul c  înv area elevilor va implica erori, sarcinile trebuie s  le ofere ocazia de a 
se autoevalua, de a corecta, de a discuta cu colegii, de a primi reac ia profesorului, precum şi de a 
face alte verific ri de “conformitate cu realitatea”. 
Înv area activ   presupune utilizarea unor întreb ri care antreneaz  elevii şi le impune elevilor s  
îşi creeze propriile concep ii cu privire la noua materie înv at . De exemplu: utilizarea sarcinilor şi 
întreb rilor care stimuleaz  gândirea elevilor şi se bazeaz  pe Taxonomia lui Bloom şi nu simpla 
reamintire. Aceste sarcini şi întreb ri necesit mai mult  gândire şi prelucrare: Analiz : întreb ri de 
tip “de ce ? ”, Sintez : întreb ri de tip “cum? ”, “ai putea s ? ” Evaluare: întreb ri de judecat ; 
utilizarea lucrului în grup, care solicit  elevilor s  discute materia înv at , astfel încât colegii  s  se 
verifice între ei şi s  înve e unii de la al ii; utilizarea studiilor de caz care leag  subiectul discutat de 
via a real  sau de experien ele anterioare şi deci de înv area anterioar . Nu se pot face 
ra ionamente pe marginea materiei înv ate înainte ca aceasta s  fie conceptualizat ; de aceea, 
întreb rile care solicit  ra ionamentul vor determina conceptualizarea.  Metodele de gândire critic  
se bazeaz  pe folosirea unei game largi de întreb ri care stimuleaz  participarea elevilor la discu ie 
şi s  determine solu iile din perspective variate. Nu sunt recomandate: întreb rile închise ( cu 
r spuns „da” sau „nu” ); întreb rile care direc ioneaz  r spunsul ( „nu este aşa c …” ); întreb rile 
care solicit  exclusiv memoria. 

Tipuri de întreb ri  care stimuleaz  gândirea critic :  Ce s-a întâmplat?  (elevii sunt 
ajuta i s -şi clarifice perspectiva asupra problemei); De ce s-a întâmplat?  (elevii sunt ajuta i s  
în eleag  cauze, efecte); De ce au f cut aşa?  (permite deplasarea accentului spre c utarea 
motivelor, cauzelor interioare);Se putea face şi altfel?  (se încurajeaz  ideea c  ac iunile sunt de fapt 
rezultatul unei alegeri sau sunt influen ate de faptul c  nu au ales cea mai bun  alternativ  
posibil ); Po i s  faci şi tu?  (este deschis  ideea transpunerii teoriei în practic ); Ce ai fi f cut tu 
dac  erai într-o asemenea situa ie? Ce crezi c  a sim it cel în cauz ? Ce ai fi sim it tu într-o 
asemenea situa ie?  (permit observarea m surii în care elevii folosesc empatia în anumite situa ii, în 
ce m sur  pot identifica alternative, dar şi dezvoltarea inteligen ei emo ionale a elevilor); A fost 
drept/corect/ ? A fost greşit? De ce?  (permit urm rirea stadiilor dezvolt rii morale). 
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Ce este inteligen a emo ional ? 
         Termenul a fost introdus de psihologii Mayer şi Salovey în 1990, dar conceptul a rezultat din 
cercetarea lui McClelland care a comparat anumite competen e ale angaja ilor excep ionali cu 
abilit ile angaja ilor mediocri.Inteligen a emo ional  este capacitatea de a recunoaşte atât propriile 
sentimente, cât şi pe cele ale altor persoane, cu scopul de a ne automotiva şi de a-i motiva pe 
ceilal i. Inteligen a emo ional  este abilitatea de a percepe corect, de a evalua şi de a exterioriza 
propriile emo ii, de a trezi sentimente în ceilal i, de a folosi emo iile in mod constructiv. Inteligen a 
emo ional  a mai fost definit  ca un set de abilit i, competen e şi deprinderi care influen eaz  
capacitatea persoanei de a face fa  presiunilor şi cerin elor din exterior. 
         Cele patru domenii principale ale inteligen ei emo ionale sunt: conştiin a de sine, 
autocontrolul, conştiin a social  şi abilit ile de socializare. Conştiin a de sine include o 
percep ie de sine corect , al turi de încrederea în sine. Autocontrolul se refer  la echilibrul 
emo ional, adaptabilitate şi optimism. Conştiin a social  implic  empatie şi disponibilitate, 
deschidere şi generozitate. Abilit ile de socializare înseamn  leadership motivant, capacitatea de a 
influen a, de a lucra în echip ,  managementul conflictelor,promovarea schimb rii şi capacitatea de 
a crea noi rela ii interumane. 
          Studiile recente asupra inteligen ei emo ionale arat  c  formarea abilit ilor emo ionale este 
mult mai uşoar  în primii ani de via , pân  spre sfârşitul perioadei adolescen ei. În societatea 
actual , şcoala este principala activitate pentru grupul de vârst  respectiv, dar emo iile sunt rareori 
binevenite în şcoal . Dup  anii de gr dini , eventual primele dou  clase primare, toate eforturile se 
concentreaz  asupra competen elor cognitive: scrisul, cititul, socotitul.  
 
Inteligen a emo ional  şi rezultatele la înv tur : 
          Copiii se ridic  la cel mai înalt nivel academic atunci când emo ional se simt în siguran , 
încuraja i şi aprecia i, într-o atmosfer  educa ional  bazat  pe optimism şi empatie. Inc  din primii 
ani de şcoal , copiii înva  abc-ul emo iilor. Ei sunt încuraja i s  coopereze, s  g seasc  solu ii 
împreun , s  conştientizeze apartenen a la un grup. 
          Capacitatea de a-şi percepe propriile emo ii, de a le decodifica şi de a dep şi o stare de spirit 
negativ  are o influen  crucial  asupra s n t ii mentale a elevului, echilibrul psihic influen ând în  
mod decisiv rezultatele sale academice. Elevii cu o inteligen  emo ional  redus  sunt predispuşi 
stresului şi problemelor emo ionale, în timpul anilor de studiu. Aceştia ar avea un plus de beneficiu 
în urma form rii abilit ilor de adaptare emo ional , care i-ar ajuta s  fac  fa  provoc rilor de orice 
fel. Inteligen a emo ional  ar putea ac iona ca un catalizator al oglindirii abilit ilor cognitive în 
performan a şcolar . Elevii cu o inteligen  emo ional  ridicat  au o frecven  mai bun  la cursuri şi 
se  implic  activ, fa  de colegii lor cu un coeficient sc zut, aceştia din urm  fiind predispuşi 
abandonului şcolar.  Coeficientul ridicat de inteligen  emo ional  îi ajut  pe cei dintâi s  fac  fa  
cerin elor complexe şi stresului care altfel i-ar debusola. Fenomenul apare atât la nivel individual, 
cât şi la nivelul întregii comunit i şcolare. 
 
Cum se pred  inteligen a emo ional ? 
           Înv toriii cu o inteligen  emo ional  ridicat  stiu s -şi motiveze elevii, manifest  spirit 
inovativ, ob in performan e superioare, folosesc eficient timpul şi resursele materiale, dovedesc 
calit i de lideri şi spirit de echip . 
           Cel mai important lucru este exersarea abilit ilor emo ionale, astfel încât s  devin  o a doua 
natur  în comportamentul elevilor. 
          Oamenii de ştiin  care au investigat activitatea creierului admit acum faptul c  experien ele 
repetate las  o amprent  iar creierul este într-o continu  formare de-a lungul vie ii. Experien ele din 



copil rie au o influen  decisiv  în acest proces. Aceasta înseamn  c  anii de şcoal  sunt o 
adev rat  „fereastr  a oportunit ilor” din punct de vedere neurologic, cea mai bun  şans  de a oferi 
copiilor experien e de via  adecvate, care s -i ajute mai apoi în carier  şi în via a personal . În 
zilele noastre, multe institu ii de înv mânt, prin intermediul curriculumului la decizia şcolii, ofer  
copiilor lec ii valoroase de inteligen  emo ional  precum: 
a)„Circle Time” sau adunarea de diminea , care le prilejuieşte elevilor împ rt şirea neliniştilor, a 
problemelor cu înc rc tur  emo ional . 
b) Copiii anun , de la sosire, un num r sau o culoare care corespunde st rii lor de spirit din ziua 
aceea. 
c) Lec ii cu un con inut explicit de formare a abilit ilor sociale, emo ionale şi de 
comportament,folosind jocul de rol şi alte tehnici didactice. 
d) Antrenarea elevilor pentru medierea conflictelor, începând cu acelea de pe terenul de joac . 
e) Aplicarea unor chestionare care încurajeaz  reflec ia asupra problemelor emo ionale şi 
autocunoaşterea, prin întreb ri de genul: „Cât de optimist eşti?” 
f) Înv area unor tehnici de autocontrol care s  permit  copilului s -şi reg seasc  echilibrul în 
mijlocul unei situa ii conflictuale, s  evite escaladarea conflictului. 
             Elevii sunt obişnui i cu urm toarele imperative: „Opreşte-te! P streaz - i calmul! Inspir  
adânc de cinci ori! Fii mândru de tine c  te  descurci bine în aceast  situa ie”. 
            Cercet rile au dovedit c  dobândirea abilit ilor de gestionare a emo iilor, de rela ionare şi 
empatie, îi feresc pe copii de pericole precum violen  şi crim , consumul de droguri, sarcinile 
nedorite, anorexie, bulimie, depresii. De aceea este necesar ca fiecare  institu ie şcolar  ar trebui s  
conceap  propriul demers educativ, bazat pe o comunicare autentic  şi adaptat mereu nevoilor 
educative de grup şi individuale. 
              Stimularea inteligen ei emo ionale a copilului depinde de modul în care acesta este 
încurajat i ajutat atât de p rin i cât i de c tre înv tori în a- i în elege propriile sentimente, a-i 
gestiona emo iile, în a se   automotiva pentru  a face  fa  cu brio e ecurilor. De aceea , permanent 
înv torul trebuie : 
- s  încurajeze cititul în obiceiurile elevului, luând astfel contact cu lumea i universul pove tilor 
prin c r i, cultivându-i pasiunea pentru citit, în special a pove tilor cu caracter moral, din care elevul 
s  aib  mereu ce înv a. 
- s  participe la activit i extra colare, copilul reu ind s  comunice cu cei din jur , legând rela ii de 
prietenie cu to i copiii din cadrul grupului colar; 

Activit ile extracurriculare - cursuri de balet, pictur , dans, sporturi etc. - îl ajut  pe copil s  
se împrieteneasc  mai u or cu al i copii i s - i exprime mai u or emo iile i p rerile în cadrul 
acestor grupuri. 

Inteligen a emo ional  a copilului înflore te cel mai mult în mijlocul copiilor, adic  a 
persoanelor de aceea i vârsta i cu acelea i interese ca i el. 
- s  fie antrena i în desf urarea jocurilor didactice adaptate vârstei 
 Metoda celor 6 p l rii gânditoare este extrem de util  în rezolvarea i solu ionarea problemelor, 
folosind tehnici de comunicare, înv are i stimulare a creativit ii. Asocierea fiec rei p l rii cu o 
culoare este extrem de util  la copii. Îi ajut  s  le re in  i s  le în eleag  mai bine, având 
întotdeauna un reper vizual asupra tr s turilor i abilit ilor de gândire specifice fiec rei p l rii în 
parte 
P l ria alb :se refer  la gândirea pragmatic , bazat  pe informa ii i date accesibile. Se bazeaz  pe 
c utarea i adunarea informa iilor, analizarea i dezbaterea lor pân  la g sirea solu iei sau a ceea ce 
se caut .Este o judecat  bazat  pe fapte. 
P l ria ro ie :Spre deosebire de cea alb , aceast  p l rie se bazeaz  mai mult pe latura emo ional  
a gândirii. Folose te din plin intui ia, b nuielile sau instinctul în rezolvarea multor probleme. Nu 
necesit  demonstra ie sau argumente, este bazat  pe sentimentele prezente i atât, f r  
con tientizarea consecin elor. 
P l ria neagr :Este considerat  p l ria problemelor, precau iei i chiar a criticilor. Este gândirea 
care se uit  mai întâi la punctele slabe sau vulnerabile ale unei probleme sau decizii. Se încearc  



identificarea motivelor pentru care ceva nu a mers. Nu este un mod de gândire r u, având în vedere 
c  ajut  la identificarea i eliminarea punctelor slabe sau deciziilor nefaste i, astfel, la evitarea 
dezastrelor. 
P l ria galben : Este p l ria gândirii pozitive. Este perspectiva optimist  pe care un copil trebuie 
s  o aib  asupra unei decizii sau probleme. Este important ca, pe lâng  eviden iarea punctelor slabe, 
s  existe i o perspectiv  pozitiv , de identificare a beneficiilor i valorii deciziei luate. 
P l ria galben  îl ajut  pe copil s  mearg  mai departe, atunci când are impresia c  totul se 
pr bu e te în jurul lui, este un stimul util în gândire. 
P l ria verde:. P l ria verde este a creativit ii. Se refer  la g sirea unor solu ii creative în 
rezolvarea problemelor cu care are de-a face. Este o gândire lipsit  de reguli sau critici. 
P l ria albastr : P l ria albastr  este complex  i vizeaz  de fapt întregul proces al gândirii i 
utilizarea tuturor celorlalte 5 p l rii în cadrul aceleia i probleme sau decizii. Este un fel de gândire 
despre gândire. Se caracterizeaz  prin organizare, planificare i punerea în detaliu a fiec rui pas din 
planul stabilit i folosirea celorlalte p l rii.  

Metoda celor 6 p l rii gânditoare este extrem de util  pentru copii, deoarece îi ajut  sa 
ia decizii i s  caute solu ii la probleme dup  o analizare atent  a ei, i nu pe fug , f r  a se gandi la 
consecin e. Permite micu ului s  aduc  în planul decizional emo iile i scepticismul i s  evite 
luarea unor decizii pur ra ionale. În plus, stimuleaz  i încurajeaz  creativitatea în rezolvarea tuturor 
problemelor i îi ajut  s  g seasc  i o parte optimist  a lucrurilor, motivându-i sau stimulându-i s  
nu se dea b tu i.  
Concluzii: 
                Una dintre direc iile antren rii inteligen ei emo ionale vizeaz  educarea acestei calit i de 
a te bucura de fericirea i succesele altora. Diderot consider  c ”omul cel mai fericit este acela care 
face ferici i cât mai mul i oameni”. 
              Tr ind în mod sincer emo iile pozitive ale celorlal i vom reu i s  fim mai ferici i, atât ca 
intensitate cât i ca durat  în timp. 
Bibliografie: 
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250. METODE CU VALEN E ACTIVE ÎN PROCESUL EDUCA IONAL 
 

Prof. înv. primar Munteanu Simona  
Şcoala Gimnazial  „Ştefan cel Mare” Vaslui  

 
Metodele constituie elementul esen ial al strategiei didactice, ele reprezentând latura 

executorie, de punere în ac iune a întregului ansamblu ce caracterizeaz  un curriculum dat. În acest 
context, metoda poate fi considerat  ca instrumentul de realizare cât mai deplin  a obiectivelor 
prestabilite ale activit ii instructive. Op iunea pentru o metod  sau alta este în strâns  rela ie şi cu 
personalitatea profesorului şi gradul de preg tire, predispozi ie şi stilurile de înv are ale grupului 
cu care se lucreaz .  

Din aceast  perspectiv , metodele pentru o înv are activ  se pot clasifica în:  

elevilor, dezvolt  competen e de comunicare şi rela ionare, de eliberare pe plan mental şi vizeaz  
formarea unor atitudini active: discu ia, dezbaterea, jocul de rol etc.  

dezvolte solu ii pentru diferite probleme, s  fac  reflec ii critice şi judec i de valoare, s  compare şi 
s  analizeze situa ii date: studiul de caz, rezolvarea de probleme, jocul didactic, exerci iul, etc.  

http://www.copilul.ro/comunicare-copii/comportament-copii/Ajuta-ti-copilul-sa-fie-organizat-a697.html
http://www.copilul.ro/copii-3-6-ani/dezvoltare/Cum-inveti-copilul-sa-ia-decizii-a8578.html
http://www.copilul.ro/comunicare-copii/inteligenta-copii/Cum-dezvoltam-creativitatea-copilului-a1923.html


-şi dezvolte abilit i de 
colaborare şi ajutor reciproc: mozaicul, cafeneaua, proiectul în grupuri mici etc.  

 
Metoda MOZAIC este o metod  de înv are prin colaborare şi are la baz  împ r irea 

grupului mare de elevi în mai multe grupe de lucru, coordonate de înv tor. Prezint în continuare 
modul cum am aplicat aceast  metod  la clasa a II-a.  

Etapa I: Am împ r it clasa de elevi în grupe pe cât posibil eterogene a câte 4 elevi,  
elevii fiec rei grupe num r  pân  la 4, astfel încât fiecare membru al grupei s  aib  un 

num r de la 1 la 4. Am dat apoi fiec rui membru al grupei o fiş  de înv are care cuprindea o 
unitate de cunoaştere (o problem  şi 4 cerin e referitoare la aceasta):  

Diagrama urm toare indic  masa unor alimente de baz  consumate, într-un an, de c tre 
fiecare locuitor al uneia din cele patru ri. Afla i cantitatea total  de alimente consumat  anual de 
un locuitor în: Germania, Fran a, Marea Britanie, Italia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dup  cum se observ , problema cuprinde atâtea sarcini câte grupe de elevi s-au constituit, 

fiecare grup  primind o sarcin  a problemei. Am discutat pe scurt enun ul problemei. Apoi am 
explicat c  pentru ora respectiv , sarcina lor este s  în eleag  diagrama pentru a reuşi s  rezolve 
cerin ele problemei. Am specificat faptul c , la sfârşitul orei, fiecare persoan  va trebui s  ştie s  
rezolve întreaga problem , şi c  aceasta va fi predat  de colegii de grup, pe fragmente. De 
asemenea, am atras aten ia c  problema cuprinde patru cerin e. To i cei care au num rul 1 au primit 
prima parte, cei care au num rul 2 au primit a doua parte, etc.  

Etapa a II-a: To i elevii care aveau num rul 1 s-au adunat într-un grup, cei cu num rul 2 în 
alt grup etc.Am explicat faptul c  grupurile formate din cei cu numerele 1, 2, 3 şi 4 se vor numi de 
acum grupuri de „exper i”. Sarcina lor este s  rezolve corect cerin a prezentat  în sec iunea din 
articol care le revine. Trebuie s-o citeasc  şi s-o discute între ei pentru a o în elege bine. Apoi vor 
hot rî împreun  modul în care o pot preda, pentru c  urmeaz  s  se întoarc  la grupul lor originar 
pentru a preda aceast  parte celorlal i. Am atras aten ia c  este foarte important ca fiecare membru 
al grupului de exper i s  în eleag  c  el este responsabil de predarea acelei por iuni a problemei 
celorlal i membri ai grupului ini ial, acordându-le destul timp pentru a parcurge cerin a lor din 
problem , pentru a discuta şi elabora strategiile de predare.  

Etapa a III-a: Dup  ce grupele de exper i şi-au încheiat lucrul, fiecare elev s-a întors la 
grupul s u ini ial şi a predat celorlal i con inutul preg tit. Atrag din nou aten ia c  este foarte 
important ca fiecare elev din grup s  st pâneasc  con inutul tuturor cerin elor problemei. Elevii 
noteaz  orice întreb ri sau nel muriri au în leg tur  cu rezolvarea problemei şi cer apoi 
înv torului clarific ri pe acea sec iune. Unii elevi care au r mas în continuare nel muri i, au 
adresat întrebarea întregului grup de exper i în acea sec iune. În final, înv torul reaminteşte tema 
şi unit ile de înv are, apoi cere elevilor s  prezinte oral, în ordinea ini ial , fiecare cerin  a 
problemei, aşa cum au asimilat-o în cadrul grupului de „exper i”. Astfel se trece în revist  tema în 
unitatea ei logic .  

Pentru feed-back-ul activit ii, înv torul aplic  un test, adreseaz  întreb ri pentru a verifica 
gradul de în elegere a noului con inut, capacitatea de analiz , sintez , de argumentare a afirma iilor 
f cute.  

De exemplu, am adresat elevilor întreb ri de tipul: „ În ce ar  un locuitor consum  cea mai 
mare cantitate de fructe?”, „Câte kg de unt consum  un britanic într-un an?”, „Care este 
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na ionalitatea celui de-al doilea consumator de carne?”, „Care este în acelaşi timp al doilea 
consumator de unt şi primul consumator de zah r?” etc, cu scopul de a evalua capacitatea de 
interpretare a graficelor de c tre elevi.  

În timpul înv rii prin colaborare înv torul monitorizeaz  predarea, pentru a fi sigur c  
informa ia se transmite corect şi c  poate servi ca punct de plecare pentru diverse întreb ri; 
stimuleaz  cooperarea, asigur  implicarea, participarea tuturor membrilor.  

Aceast  metod  prezint  avantaje deoarece are un caracter formativ, stimuleaz  încrederea 
în sine a elevilor, dezvolt  abilit i de comunicare argumentativ  şi de rela ionare în cadrul 
grupului, dezvolt  gândirea logic , critic  şi independent , dezvolt  r spunderea individual  şi de 
grup.  

 
BIBLIOGRAFIE:  
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251. UTILIZAREA JOCULUI DIDACTIC ÎN ORELE DE GEOGRAFIE 
 

Prof. înv. primar Diaconu Alina 
Şcoala Gimnazial  ,,Mihai Eminescu” Vaslui 

 
Integrarea jocului didactic în activitatea de înv area şcolarilor mici este de natur  s  

contribuie la realizarea unor importante obiective ale form rii personalit ii copilului. Înv area prin 
efort personal şi în grup, prin manifestarea independen ei în ac iune, gândire şi exprimare, înso it  
de bucurie va fi mai temeinic  şi va genera noi interese de cunoaştere. Prin folosirea jocului didactic 
se instaureaz  un climat favorabil conlucr rii fructuoase între copii, în rezolvarea sarcinilor jocului 
se creeaz  o tonalitate afectiv  pozitiv  de în elegere şi exigen  în respectarea regulilor, se 
stimuleaz  dorin a copiilor de a-şi aduce contribu ia proprie. În joc, înv torul se poate integra în 
grupul de elevi în scopul clarific rii unei direc ii de ac iune sau pentru selectarea celor mai 
favorabile solu ii. Prin intermediul jocului didactic se pot asimila noi informa ii, se pot dezvolta 
capacit ile cognitive, afective şi volitive ale copiilor, se pot educa tr s turi ale personalit ii, se pot 
asimila modele de rela ii interpersonale, se pot forma atitudini şi convingeri. Copiii pot înv a s  
utilizeze bine informa iile, timpul, spa iul, materialele puse la dispozi ie, li se poate dezvolta spiritul 
critic şi autocritic, capacitatea anticipativ-predictiv , divergen a şi convergen a gândirii. Poate fi 
solicitat  capacitatea elevilor de a se orienta într-o anumit  situa ie de a propune solu ii, de a analiza 
şi de a opta pentru cea optim , de a evalua consecin ele unei anumite situa ii concrete, experien e, 
fenomene.  

Jocurile, în majoritatea lor, au ca element dinamic întrecerea între grupe de elevi sau chiar 
între elevii întregului colectiv, f cându-se apel nu numai la cunoştin ele lor, ci şi la spiritul de 
disciplin , ordine, coeziune, în vederea ob inerii victoriei. Întrecerea prilejuieşte copiilor emo ie, 
bucurii, satisfac ii.  
 Prin cerin ele pe care le impune participan ilor, de a-şi asuma roluri, de a elabora planuri de 
rezolvare, de a lua decizii, de a compara şi a evalua rezultatele, jocul didactic creeaz  cadrul 
organizatoric în care se dezvolt  curiozitatea şi interesul elevilor pentru con inutul studiat, spiritul 
de investigare şi se formeaz  deprinderile elevilor de folosire spontan  a cunoştin elor dobândite. 
Odat  integrat  în diferite situa ii de înv are, jocul didactic face ca elevul s  fie solicitat la un efort 
mintal similar celui depus într-o activitate didactic  obişnuit , s  observe, s  identifice, s  
localizeze, s  clasifice, s  analizeze, s  transforme, s  compun , s  interpreteze; în timpul jocului, 
elevul efectueaz  astfel de opera ii, motivat, într-o form  pl cut , atractiv , mobilizându-şi toate 
resursele pentru îndeplinirea sarcinilor jocului. În situa iile de joc copilul realizeaz  cea mai 
autentic  înv are, având impresia c  se joac . 



 Caracterul interesant şi eficient al jocului didactic este conferit şi de materialele intuitive, 
precum: jetoanele, ilustra iile, tablourile, h r ile, reprezent rile geografice. 
 În activitatea de predare-înv are a geografiei în clasa a IV-a jocul didactic se poate folosi ca 
form  supl  de organizare a lec iei, pentru captarea aten iei şi preg tirea aperceptiv , pentru 
sublinierea aspectelor relevante şi care trezesc interesul pentru cunoaştere şi în elegere. 
 Voi exemplifica cu tipuri de jocuri folosite de mine la clas , în diferite momente ale lec iei: 
  Şarade geografice. Acestea contribuie la dezvoltarea spiritului creator. Şaradele geografice 
pot fi de mai multe feluri: 

- şarade sub forma unor desene, figuri, semne ciudate, care necesit  l murirea unor reguli; 
- şarade care cer înlocuirea unor cuvinte din expunerea înv torului, prin denumiri 

geografice. De exemplu: 
o oraş format din „de dou  ori caz” (Bicaz) 
o oraş format dintr-un „conifer”, bogat în aur (Brad) 

 „Loto geografic” reprezint  un joc geografic ce porneşte de la câteva cartonaşe de 20/14 
cm. Fiecare cartonaş este divizat în mai multe dreptunghiuri, pentru fiecare confec ionându-se 
cartonaşe de aceeaşi m rime. În fiecare dreptunghi, de pe cartonul mare, se scrie un termen 
geografic, iar pe cartonaşele mici se deseneaz  semnele conven ionale corespunz toare termenilor 
respectivi. Fiecare elev are în fa  un carton mare şi cartonaşele cu semnele conven ionale. 
Conduc torul jocului indic , pe rând, termenii nota i pe cartonul mare, precum: lac, râu, pod, 
mlaştin  etc, în timp ce elevii marcheaz  pe locul respectiv semnul conven ional corespunz tor. 
Jocul se termin  şi se apreciaz  corectitudinea modului de desf şurare a acestei activit i, când toate 
dreptunghiurile sunt acoperite. 
 Diagrama sau puzzle este una din formele cele mai simple ale jocurilor încrucişate, 
care dezvolt  aten ia, spiritul de observa ie, stimuleaz  gândirea şi l rgeşte orizontul de cultur  
general ; şi dac  este dezlegat  în colectiv, înt reşte spiritul de competi ie şi fair play. 
 Pentru a dezlega cuvintele la tema respectiv  se citesc literele de la dreapta la stânga, de la 
stânga la dreapta, de sus în jos, de jos în sus şi pe diagonale, în ambele sensuri. Pentru a afla toate 
cuvintele se procedeaz  astfel: cuvintele g site se încercuiesc cu creionul. O liter  poate face parte 
din mai multe cuvinte. Literele r mase neîncercuite se citesc de la stânga la dreapta, de sus în jos şi 
se descoper  astfel şi alte cuvinte. 
 „Lan ul geografic”. Se alege tema jocului, ca, de exemplu, Apele (curg toare şi 
st t toare). Elevii se aşaz  în ordinea în care particip  la joc. Fiecare elev va pronun a o singur  
denumire. Condi ia jocului este ca ini iala fiec rei denumiri s  înceap  cu ultimul sunet al denumirii 
precedente. De exemplu, dup  cuvântul Ialomi a, care se termin  în „a” se va pronun a un alt cuvânt 
care începe tot cu „a” (Argeş). Prima denumire este dat  de conduc torul jocului. Denumirea 
pronun at  nu se mai repet . Se stabileşte num rul de cuvinte obligatoriu pentru fiecare lan . Pentru 
fiecare cuvânt în plus fa  de num rul stabilit se acord  un num r dublu de puncte. Denumirea 
pronun at  de fiecare elev va fi ar tat  pe hart .  
 „Mingea geografic ”. În curtea şcolii, elevii vor face un cerc în jurul înv toarei. Se 
alege tema (de regul  un num r de lec ii ce vor fi consolidate), se explic  regulile jocului, 
înv toarea va rostogoli încet o minge spre un elev pronun ând o tem . De exemplu pronun m una 
din temele pe care vrem s  le consolid m (mun i, ape, podişuri, câmpii, lacuri, plante, animale, 
resurse, oraşe etc.) .Elevul care va prinde mingea va pronun a cuvântul cerut (un munte, un râu etc). 
dac  nu poate da r spunsul va fi eliminat. Apoi jocul continu  pân  r mâne câştig torul… Jocul 
acesta poate avea mai multe variante şi grade de dificultate crescânde.  
 „Zarul geografic”. Se confec ioneaz  un cub, iar pe cele şase fe e ale cubului se noteaz  
ini ialele: M (mun i), C (câmpii), D (dealuri sau podişuri), O (oraşe),  ( ri). Se organizeaz  
colectivul în echipe. Un elev spune alfabetul în gând, iar la comanda Stop! spune care este litera 
alfabetului la care a ajuns. În acest moment un elev arunc  zarul, pentru a denumi obiectul 
geografic. De exemplu, dac  litera alfabetului este B, iar zarul a indicat O (oraşe), echipele de elevi 
trebuie s  g seasc  cât mai multe nume de oraşe ce încep cu litera B (Bucureşti, Braşov etc.) în timp 
limitat. Câştig  echipa cu cele mai multe r spunsuri corecte.  



 Harta în buc ele este un joc ce contribuie la formarea deprinderilor de orientare. Acest 
joc se organizeaz  mai ales pentru cunoaşterea jude elor, a oraşelor. Dup  ce se realizeaz  şablonul 
h r ii României, acesta este decupat apoi în jude e. Jocul const  în aşezarea pe şablonul României a 
jude elor în stricta vecin tate şi dup  punctele cardinale. Dup  ce se fixeaz  jude ele pe harta de 
contur, elevul va denumi reşedin a fiec ruia, precizând şi ramura industrial  principal  a acestuia. 
Elevul desemnat la joc particip  pân  la prima eroare, dup  care al doilea elev, şi aşa mai departe. O 
alt  form  a acestui joc este Puzzle-Harta României cu 100 de piese, elevii având posibilitatea s  
aşeze piesele orientându-se dup  rile vecine, unit ile de relief, localit i etc. Aceast  variant  a 
jocului se poate organiza pe echipe. 
 Şez torile geografice antreneaz  în mare m sur  elevii, trezindu-le interesul pentru 
geografie, dar şi alte discipline. Ele se pot organiza pe diferite teme şi au în vedere o prezentare 
geografic  a localit ii, lecturi despre via a locuitorilor, aspecte etnografice, folclorice, audi ii de 
cântece specifice locului, vederi, diapozitive. Alte teme pot fi: Dun rea de la izvor la v rsare, 
Carpa ii româneşti etc. Aceste forme de activitate urm resc l rgirea orizontului cultural ştiin ific al 
elevilor, cultiv  gustul pentru frumos, prin desen, pictur , poezie, dezvolt  imagina ia, dragostea de 
munc , spiritul de r spundere şi inventivitatea.  

În concluzie, jocurile pot fi instrumente minunate în mâna înv torului – mânuindu-le cu 
îndemânare în momentele cele mai importante ale lec iei – le poate transforma în ajutoare ale 
elevului în vederea însuşirii temeinice a cunoştin elor, dar pe c i mai accesibile, mai pl cute. 
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252. INCLUZIUNEA – CERIN  A COLII CONTEMPORANE 
 

Institutor, Manole Crina 
coala Gimnazial  „Dimitrie Cantemir” Vaslui  

 
Noi, oamenii, tr im în societate. Conform Dic ionarului explicativ al limbii române, 

societatea reprezint  totalitatea oamenilor care tr iesc împreun  i între care exist  anumite rela ii 
bazate pe legi comune; colectivitate. Oamenii sunt îns  diferi i. Sunt diferi i ca înf i are, ca 
intelect, ca nivel dezvoltare a diferitelor procese psihice, ca i comportament, ca stare de s n tate, 
ca viziune asupra vie ii, etc. Multe dintre aceste aspecte nu le putem schimba chiar dac  nu ne 
convin. Societatea ne accept  a a cum suntem (sau cel pu in a a ar trebui s  fac ) atâta vreme cât 
respect m legile rii. Se poate s  existe persoane care ne displac dintr-un motiv sau altul dar asta 
nu înseamn  c  acestea trebuie s  dispar  din societate. La fel este posibil ca nici noi s  nu le 
pl cem altor semeni de-ai no tri. Asta îns  nu are nicio importan , fiecare are locul s u în societate, 
to i avem drepturi egale indiferent de ras , sex, etnie, orientare politic  sau religioas . 
 În ceea ce prive te coala, lucrurile stau tot în acela i mod. coala, din punctul meu de 
vedere, reprezint  o societate în miniatur , cu indivizi diferi i între ei (elevii), care au drepturi egale 
i care trebuie s  respecte anumite reguli. Fiecare copil este unic i important, iar dac  este diferit, 

asta nu e vina lui. Pân  i deviza Uniunii Europene este „Unitate în diversitateˮ, promovându-se 
astfel ideea de acceptare a ceea ce este diferit. 
 Ideea de incluziune pleac  de la principiul c  orice individ, oricât de diferit, apar ine de 
drept grupului social. Exist  un loc de drept pentru el i exist  o recunoa tere a acestui drept. Cele 
câteva principii necesare pentru a construi o societate incluziv , se aplic  i la o coal  incluziv : 
nediscriminare, egalitate în drepturi i în anse, evaluarea capacit ii persoanei, evaluarea nevoilor, 
dreptul la în elegere, accesibilitatea. 



 Copiii care înva  în coli incluzive, chiar dac  nu au cerin e educa ionale speciale, înva  
s -i accepte pe copiii diferi i de ei, devin empatici, toleran i, genero i, prieteno i, responsabili, cu 
alte cuvinte vor fi cet eni de încredere ai societ ii, pe care aceasta se va putea baza. Înainte de 
Revolu ia din 1989 nu era promovat  ideea de incluziune iar oamenii erau individuali ti, egoi ti i 
poate din aceast  cauz  mul i dintre directorii i profesorii de ast zi, fiind rodul acelui tip de 
educa ie, resping ideea de a lucra într-o coal  incluziv .  

Tocmai de aceea o coal  incluziv  este benefic  pentru to i copiii, nu doar pentru cei cu 
C.E.S., pentru c  o astfel de coal  promoveaz  toleran a, cooperarea, ajutorul reciproc, copiii 
înva  de mici s -i accepte pe cei diferi i de ei, s -i ajute, s -i respecte. În calitate de înv toare, am 
lucrat cu astfel de elevi în fiecare serie i ceea ce am afirmat mai sus este concluzia la care am ajuns 
în urma experien elor tr ite de mine.  

Începând cu anul 2007, coala Gimnazial  „Dimitrie Cantemir” Vaslui, unde predau eu, a 
devenit şcoal  incluziv , încercând s  integreze în şcoala de mas  elevi cu cerin e educative 
speciale. Aceast  încercare de includere şi creştere treptat  a num rului de elevi cu CES din şcoal  
a adus cu sine nevoia de perfec ionare a profesorilor în lucrul la clas  cu aceşti elevi. Din aceast  
nevoie s-a n scut proiectul Erasmus+AK1, ce se va desf şura în perioada 1 septembrie 2016 – 31 
august 2017. Scopul acestui proiect este acela de a îmbun t i şi de a dezvolta noi competen e în 
rândul unui num r de 12 profesori din înv mântul preşcolar, primar sau/şi gimnazial în vederea 
implement rii unor noi abord ri ale educa iei copiilor cu cerin e educative speciale pentru a reuşi 
integrarea acestora cu succes în şcoala de mas . 

Copiii cu cerin e educa ionale speciale trebuie s  beneficieze de drepturi ca i ceilal i copii, 
s  fie accepta i în colile de mas  pentru a avea anse egale la educa ie, trebuie s  se comunice cu 
ei, astfel încât s  nu se simt  marginaliza i, s  nu fie eticheta i, s  fie respecta i. Doar astfel vor 
c p ta încredere în for ele proprii i în ceilal i, vor face progrese i vor deveni adul i integra i în 
societate. 

În concluzie, principiul 
colii incluzive, sus inut atât de 

legisla ia na ional , cât i 
interna ional , confer  dreptul 
tuturor copiilor la înv tur  
împreun  oriunde este posibil, 
indiferent de starea lor fizic , 
intelectual , emo ional  sau de 
diferen ele de origine etnic , 
religioas , cultural . 
Trebuie  eliminate principiul de 
discriminare i izolare a copiilor 
cu nevoi speciale. Cursurile de 
formare continu  militeaz  pentru 
respectarea acestui principiu i le 
ajut  i pe cadrele didactice 
reticente s  abandoneze 
prejudec ile i s  devin  mai tolerante vizavi de copiii cu CES. 
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DEZVOLTAREA POTEN IALULUI INTELECTUAL I EMO IONAL AL ELEVILOR 
PRIN PROIECTUL  EDUCA IONAL ”CARTEA-BUCURIE I LUMIN ” 

 
Prof.înv.primar Cuceanu Otilia-Raluca 

 coala Gimnazial  ”Anastasie Panu” Hu i 
 
S. Cristea în ”Dic ionar de termeni pedagogici” define te educa ia nonformal  ca fiind 

„ansamblul ac iunilor pedagogice proiectate i realizate într-un cadru institu ionalizat extradidactic 
sau/ i extra colar. Acest tip de educa ie eviden iaz  necesitatea, rolul, modul, valorificarea 
influen elor formative, educative şi a altor forme de organizare a realiz rii educa iei, în afar  şi dup  
etapa şcolarit ii prin implicarea familiei i a unor institu ii de educa ie i cultur  (biblioteca, Casa 
de Cultur , Clubul Elevilor, teatrul). Educa ia nonformal  se poate realiza prin activit i 
extradidactice (cercuri pe discipline, ansambluri sportive i artistice, concursuri, olimpiade), dar i 
prin activit i extra colare (proiecte educa ionale, excursii, ac iuni social-culturale) desf urate în 
institu iile amintite mai sus. Proiectul educa ional este o form  modern  şi complex  de înv are-
evaluare care se bazeaz  pe toate formele de organizare a activit ilor (individual, pe perechi, pe 
grupe, frontal). Grupele de participan i formeaz  o comunitate de înv are, în care fiecare contribuie 
atât la propria formare, cât şi la procesul de înv are colectiv. Înv area bazat  pe proiect este o 
abordare instruc ional  care angajeaz  elevii într-o investiga ie bazat  pe cooperare-comunicare. 
Activit ile propuse în cadrul proiectelor educa ionale se desf şoar  într-un cadru diferit, ce permite 
elevilor cu dificult i de afirmare în mediul şcolar s  reduc  nivelul anxiet ii şi s -şi maximizeze 
poten ialul intelectual i emo ional. Câteva efecte importante pe care le produc proiectele 
educa ionale ar fi: implicarea i participarea con tient  a elevului la propria formare, asigurarea 
anselor egale în dezvoltarea personal , cre terea calit ii resursei umane i transformarea educa iei 

în surs  de dezvoltare în cadrul comunit ii. 
Pentru c un individ nu poate evolua decât implicându-se în via a comunit ii din care face 

parte, parteneriatele cu diferitele institu ii care asigur  educa ia nu au lipsit din activitatea mea ca 
profesor pentru înv mântul primar. i pentru c  în anul colar 2014-2015 am lucrat cu elevi de 
clasa preg titoare i am con tientizat c  ace tia se vor dezvolta armonios înc  de la debutul 
colarit ii doar prin activit i care s  vizeze atât dezvoltarea intelectual , cât i pe cea emo ional  i 

social , am decis s -i implic în activit i extra colare interesante care s -i stimuleze s  se implice 
activ în via a comunit ii în care tr iesc, prin parteneriate cu: Biblioteca Municipal  ”Mihai Ralea”, 
Clubul Elevilor, Poli ia Municipiului Hu i, Casa de Cultur  i nu numai. Parteneriatele au fost 
încheiate în cadrul proiectului educa ional ”Cartea-bucurie i lumin ”. 

Acesta a avut loc în perioada noiembrie 2014-iunie 2015, cu implicarea unui num r de 150 
de elevi de la clasele I-VIII i 15 pre colari, de la 5 coli din Hu i, P dureni, St nile ti, Cre e ti i 
Râ e ti. O echip  format  din 10 cadre didactice de la coala Gimnazial  ”Anastasie Panu” Hu i l-a 
implementat, sub coordonarea subsemnatei. Au fost desf urate ase activit i în diferite loca ii, iar 
colaboratorii (Clubul Elevilor Hu i i Biblioteca Municipal  Mihai Ralea Huşi) au facilitat buna 
organizare a concursurilor de crea ie literar  i plastic , de recitare i interpretare la care elevii i 
p rin ii au participat cu interes. Toate rezultatele i produsele ob inute au fost prezentate p rin ilor 
i colegilor din unit ile colare implicate, au fost expuse în locuri vizibile din coal , iar 

fotografiile au fost cuprinse într-un album. 
 Prin punerea în practic  a proiectului educa ional ”Cartea-bucurie i lumin ” am avut în 

vedere integrarea Bibliotecii Municipale ca resurs  educa ional  în promovarea lecturii active i 
interactive, am urm rit dezvoltarea capacit ilor de comunicare i interrela ionare între copii, 
stimularea motiva iei  elevilor de a lectura şi prezenta o carte în diferite modalit i (electronic, ppt, 
colaj, desen), creşterea num rului de participan i activi la sesiunile Clubului de lectur  organizat în 
fiecare şcoal  implicat  în proiect, impulsionarea p rin ilor în vederea particip rii la activit ile 
unor proiecte cu impact asupra dezvolt rii intelectuale i emo ionale. 

Scopul  acestui proiect a fost cultivarea interesului pentru lectur  şi a pl cerii de a citi, în 
vederea dezvolt rii abilit ilor de comunicare. Au fost organizate i desf urate 6 activit i, în 



diferite loca ii: sediul colii Gimnaziale ”Anastasie Panu” Hu i, la Biblioteca Municipal  ”Mihai 
Ralea” din Hu i, la Clubul Elevilor din Hu i, la coala Râ e ti i la coala Gimnazial  Nr.1 
P dureni. La activit ile propuse au participat cadre didactice din 5 coli astfel: coala Gimnazial  
”Anastasie Panu”Hu i, coala Gimnazial  Nr.1 P dureni, coala Gimnazial  Nr.1 Gherm ne ti – 
Structura Râ e ti, coala Gimnazial  Nr.1 St nile ti i coala Gimnazial  Nr.1 Sat Cre e tii de Sus, 
dar i cadre de la Clubul Elevilor din Hu i (prof. Mik Mihaela) i de la Biblioteca Municipal  ”M. 
Ralea” din Hu i (dir. Tudose Alina-Cipriana). To i partenerii au fost informa i cu privire la 
obiectivele urm rite în cadrul proiectului, la activit ile în care s-au implicat atât elevii, cât i 
p rin ii acestora i la responsabilit ile ce revin fiec rui colaborator. La fiecare activitate, echipajele 
au prezentat câte un colaj care a respectat tema dat  (pe foaie A3). Toate lucr rile realizate prin 
diferite tehnici au fost incluse într-o carte. Elevii i cadrele didactice au participat la concursurile de 
recitare, la spectacolele literare, dar i la expozi iile de lucr ri realizate prin tehnici diferite. 

Echipa de proiect, format  cadre didactice care au dat dovad  de profesionalism, a valorizat 
şi valorificat resursele umane, materiale şi logistice pentru derularea optim  a activit ilor. ”Dor de 
Eminescu” a fost o activitate care s-a desf urat pe 15 ianuarie 2015, la Biblioteca Municipal  
”Mihai Ralea” din Hu i, prin implicarea unui num r de 40 de elevi într-un spectacol cu cântece, 
poezii i scenete închinate marelui poet. Doamna prof. Buciuma  Violeta, de la coala Gimnazial  
Nr.1 P dureni, a încântat publicul cu cântecul ”Eminescu” dup  prezentarea PPT despre via a i 
opera Luceaf rului poeziei române ti, apoi elevii au participat la dou  concursuri: de recitare i de 
realizare a unei lucr ri plastice respectând tema dat .  Juriul, format din prof. Buciuma  Violeta, 
prof. Mik Mihaela i dir. Tudose Alina-Cipriana, a evaluat toate lucr rile i a acordat elevilor 
diplome pentru modul în care s-au implicat în activitate. La final, s-a avut în vedere organizarea 
unei expozi ii cu crea iile elevilor i cu colajele realizate  de fiecare echipaj. O alt  activitate a fost 
desf urat  pe 15 februarie 2015 i a fost numit  ”Cum l-am descoperit pe Caragiale”, la coala 
Gimnazial  “Anastasie Panu” din Hu i. Organizatorii acestei activit i au fost patru cadre didactice 
de la coala coordonatoare, al turi de alte 11 cadre didactice, înso ite de câte un echipaj format din 
câte doi elevi i doi p rin i. În cadrul activit ii, organizatorii au implicat 32 de elevi de la trei clase 
într-un spectacol cu scenete închinate marelui dramaturg. O elev  de la clasa a V-a A a realizat 
prezentarea PPT despre via a i opera scriitorului, apoi elevii au participat la dou  concursuri: de 
interpretare i de realizare a unei lucr ri plastice respectând tema dat .  Juriul, format din profesorii 
organizatori, a evaluat toate lucr rile i a acordat elevilor diplome pentru modul în care s-au 
implicat în activitate. Cadrele didactice de la celelalte coli implicate în proiect au realizat activit i 
asem n toare la unit ile colare din care fac parte, colaborând în permanen  cu coordonatorul 
proiectului care a primit materialele, fotografiile i programele elaborate. Astfel, au fost implica i 
to i profesorii participan i la proiect. La final, s-a avut în vedere organizarea unei expozi ii cu 
crea iile elevilor i cu colajele realizate  de fiecare echipaj. 

În luna mai s-a desf urat o activitate numit  ”Cartea-prietena mea” la Clubul Elevilor din 
Hu i, structur  a Clubului Copiilor ”Spiru Haret” Bârlad. Au participat 12 cadre didactice, înso ite 
de câte un echipaj format din câte 3-7 elevi i  din p rin ii acestora. În cadrul activit ii a fost 
organizat  o expozi ie de carte, dar i una cu lucr rile realizate de elevi (desene i colaje). Fiecare 
echipaj de la colile participante a prezentat câte o carte preferat  i câte o scenet  potrivit  vârstei 
i temei alese (din literatura pentru copii).  Juriul a evaluat toate lucr rile i a acordat elevilor 

diplome pentru modul în care s-au implicat în activitate. La final, elevii i p rin ii care au participat 
la activitate au fost invita i s  cunoasc   lucr rile realizate la Clubul Elevilor din Hu i i s  participe 
la activit ile organizate în aceast  unitate.  

Prin organizarea activit ilor din cadrul acestui proiect educa ional, nu numai c  am 
contribuit la dezvoltarea unor competen e i aptitudini de comunicare, dar am integrat to i 
beneficiarii într-un grup format din cadre didactice, elevi i p rin i din mediul urban, dar i din 
mediul rural. Ace tia au comunicat, s-au implicat, s-au jucat i au contribuit la dezvoltarea unor 
personalit i con tiente de propriile posibilit i i aspira ii. Prin crearea activit ilor am pus în 
valoare atât elevul ca individ, cât i clasa ca sintalitate, pornind de la ideea c  fiec rui membru al 
unui grup de elevi îi revine sarcina de a fi responsabil pentru colegii s i i de a lucra în echip . 
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254. UTILIZAREA CALCULATORULUI I A SOFTULUI EDUCA IONAL ÎN 
INSTRUIREA ELEVILOR CU CES  

 
Prof. tefan Adelina Ramona, Colegiul Tehnic ,,Ion Holban”, Ia i 

 
În ultimul timp utilizarea calculatorului a devenit tot mai frecvent  în cadrul activit ilor de 

instruire în şcoli. 
            Astfel aproape toate studiile arat  avantajele utiliz rii calculatorului, în raport cu alt  
metod , atitudinea copilului fa  de calculator fiind una pozitiv  cu atât mai mult cu cât ajut  la 
reducerea timpului de studiu. 

În sens larg prin  „soft educa ional” se în elege un program proiectat care poate fifolosit în 
instruire/înv are. 

Dup  func ia pedagogic  specific  pe care o au în cadrul procesului de instruire/înv are, 
soft-urile educa ionale se clasific  astfel: 

 softuri de exersare care sunt prezentate ca un supliment al lec iei din clas  şi urm resc 
exerci iul individual necesar pentru însuşirea unor informa ii, pentru formarea unor deprinderi 
specifice, şi care permit totodat  copilului s  aib  mereu şi o evaluare exact  a r spunsului ; 

 softurile interactive care sunt folosite pentru predarea informa iilor noi, permi ând un dialog 
între programul respectiv şi copil asem n tor dialogului profesor elev din clas ; 

 softurile de simulare care permit reprezent ri controlate  prin intermediul unui model cu 
comportament asem n tor; 

 softurile de testare a cunoştin elor care sunt diverse deoarece, depind de mai multe elemente 
cum ar fi, momentul test rii, scopul, feedback-ul oferit; 

 jocurile educative  sunt softuri cu jocuri ce implic  rezolvarea unor probleme de c tre copil 
de obicei folosind simularea unui fenomen real; 

În înv mântul cu cerin e educative speciale, utilizarea calculatorului şi a softului 
educa ional se face în func ie de posibilit ile de înv are a fiec rui copil, de interesul pe care acesta 
îl are pentru munca la calculator şi nu în ultimul rând, se ine cont de vârsta pe care o are copilul cu 
CES. 

În ultimii ani, studiile f cute au scos la iveal  faptul c  num rul copiilor de vârst  preşcolar  
care prezint  probleme comportamentale, ori emo ionale a crescut. De asemenea exist  mai mul i 
copii cu tulbur ri de limbaj, de aten ie sau hiperactivi cu care trebuie lucrat în mod special. 
Limbajul reprezint  un element important al adapt rii copilului la cerin ele grupului, acesta 
permi ând copilului s -şi exprime p rerile, gândurile, s  coopereze cu cei din jur. 

Softurile alese în procesul de instruire/înv are urm resc atingerea unor obiective clare şi 
sunt stabilite de c tre cadrul didactic cu care lucreaz , pe în elesul copilului şi având în vedere un 
anumit interval de timp. Dezvoltarea limbajului şi integrarea social  reprezint  elemente importante 
la vârsta preşcolar . 

Atât preşcolarii, cât şi elevii trebuie s  fac  fa  unor informa ii diverse şi uneori abundente, 
ceea ce poate conduce la o atitudine de refuz din partea acestora de a participa la activit i, sau mai 
mult din cauza supraînc rc rii transmiterii cunoştin elor, s  apar  în elegeri greşite, confuzii sau 
chiar epuizare fizic  şi motiva ional . 

Pentru a fi în acord cu copiii cu care lucr m este bine s -i ascult m plini de în elegere, acesta 
fiind un mecanism eficient de comunicare, îns  pu ini sunt cei care îl folosesc, fiind conştien i de 
adev rata lui valoare. 

http://www.imparte.ro/


Formarea competen elor copilului prev zute în programa şcolar , nu depinde doar de 
metodele tradi ionale de predare, ci şi de folosirea eficient  a instruirii asistate de calculator. 

Pentru a utiliza eficient soft-urile educa ionale în primul rând trebuie s  existe în institu ia de 
înv mânt echipamente hard şi soft necesare, apoi cadrele didactice trebuie s  cunoasc  metoda 
instruirii asistate de calculator, s  o accepte şi s  o foloseasc  ca pe o alternativ  la metodele 
tradi ionale şi nu în cele din urm  s  cunoasc  bine avantajele şi limitele utiliz rii acestei metode 
didactice. 

Întregul material format din imaginile unor obiecte reale, prezentate în soft-urile 
educa ionale, ajut  la dezvoltarea imagina iei copilului, a gândirii, stimuleaz  memoria, ajut  la 
dezvoltarea spiritului de observa ie cu condi ia ca acesta s  ştie s  le descrie şi mai apoi 
s   interpreteze ce a v zut. 

 Softurile educa ionale se pot folosi cu succes în activit ile corectiv-recuperatorii desf şurate 
cu copiii. Astfel CD-uri cu poveşti româneşti şi jocuri interactive, jocurile PitiClic pentru 
preşcolari şi DubluClic  pentru elevii din clasele I-IV care au avizul MECI, jocurile logice 
folosind personaje din poveste, Cifrele, Literele, Animalele (şi s lbatice),  Logopedics, sunt 
doar câteva din exemplele de softuri educa ionale care au fost folosite în activit ile cu copiii 
cu CES şi care au contribuit la stimularea general  a cunoaşterii şi a comunic rii, la 
dezvoltarea abilit ilor ludice în context interactiv precum şi la optimizarea st rilor afectiv-
motiva ionale ale copiilor cu CES. Optimizarea instruirii – elevul primeşte informa ia prin 
intermediul mai multor canale (video, audio, text) ceea ce reprezint  un avantaj în asimilarea 
mai uşoar  a informa iilor; 

 În elegerea proceselor complexe imposibil de descris cu creta şi tabla – prin vizualizarea 
diferitelor informa ii, elevii pot în elege mecanismul de func ionare al diferitelor procese; 

 Atractive şi uşor de utilizat – datorit  unei interfe e prietenoase şi uşor de utilizat; 
dar şi pentru  profesori: 

 Calitatea şi eficien a cursurilor creşte – noile solu ii pedagogice bazate pe cele mai moderne 
tehnologii permit profesorului s  creeze materiale educationale interactive; 

 Participare activ  a elevului – datorita metodelor de predare moderne; 
 Feedback rapid – prin intermediul testelor interactive se poate observa gradul de asimilare a 

cunoştin elor; 
 Posibilitatea de a demonstra fenomene greu de experimentat cu ajutorul materialelor 

didactice tradi ionale; 
 Flexibilitate şi scalabilitate – posibilitatea de a crea propriile planuri de lec ii sau de a 

reutiliza planuri de lec ii predefinite care s  se potriveasc  stilului de predare al fiec rui 
profesor. 
 
Din experien a didactic , am observat c , utilizând soft-urile educa ionale ca m sur  de 

recompens  a implic rii active a copiilor în sarcina dat  pe parcursul unui interval de timp, aceştia 
pot fi mai uşor dirija i spre comportamente dezirabile, decât dac  aş fi cerut acelaşi lucru prin 
metode tradi ionale. Bineîn eles c  am inut cont şi de faptul c  utilizarea excesiv  a calculatorului 
poate creea o oarecare dependen , motiv pentru care folosirea softului educa ional s-a f cut sub 
supraveghere strict  din partea mea şi doar pe anumite segmente ale activit ilor desf şurate cu 
copiii. 

În concluzie, folosirea softului educa ional în activit ile cu copiii nu trebuie s  fie 
considerat un moft  ci mai degrab  o modalitate atractiv  de predare, modern  şi în conformitate cu 
„societatea informa ional ” în care tr im. 

În societatea de azi rolul şcolii dar şi al profesorului s-au schimbat şi se schimb  mereu. 
Profesorul nu mai este v zut ca o surs  de informa ii care „ştie tot şi poate tot” ci ca un intelectual 
cu roluri şi func ii în permanent  schimbare: facilitator al înv rii, un confident al copilului, un 
model, un mentor, un evaluator, un manager şi multe altele, pe care acesta trebuie s  le ocupe  şi s  
dea dovad  de eficien  maxim . Lucrând cu al ii înseamn  s  lucreze cu cunoaşterea, cu 
tehnologia, cu informa ia dar mai ales cu şi în cadrul societ ii. 
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255. LECTURA CA O PROVOCARE 
 

Bibl. Badescu Mariana 
Colegiul Na ional ,,Mircea Eliade” Re i a 

 
 

,,Lectura este pentru spirit, ceea ce exerci iul este pentru trup” 
Mihai Beniuc 

 
Din totdeauna fiin a uman  a c utat  s  culeag  informa ii cât mai variate din cât mai multe 

domenii. Odat  cu însuşirea actului de citit, copilul vine în contact cu  c r ile, care îi ofer  o surs  
inimaginabil  de informa ie. Acesta descoper  c  va putea s  g seasc  informa ii din domenii 
variate, informa ii care, de multe ori, adultul omite s  i le prezinte sau din cauza unei comunic ri 
defectuoase nu i le prezint . În acest moment este cazul s  ne întreb m: „Copilul va putea s  îşi 
g seasc  informa ia necesar ?” 

Pentru a r spunde la aceast  întrebare trebuie s  realiz m „Ce se întâmpl  când citim?”. 
Complicatul mecanism al lecturii începe cu ochii noştri care sunt obişnui i s  cuprind  dintr-o 
singur  privire întreaga imagine ce intr  în câmpul vizual. Ochii noştri sunt astfel alc tui i încât s  
cuprind  dintr-o dat  o imagine global . Când privim fila unei c r i, ochii vor transmite creierului 
imaginea recep ionat  pe care centrii de pe creier o traduc în cuvintele :,,Iat  o imagine tip rit ”, dar 
în mintea noastr  se va naşte întrebarea:„Ce este scris pe aceast  foaie?”. Pentru aceasta ochii vor 
cuprinde, pe rând, cuvintele şi rândurile. Mişc rile ritmice pe care trebuie s  le fac  pentru a desluşi 
textul la început pot fi obositoare, dar în timp se vor transforma într-un automatism. Ei cuprind 
numai câteva litere sau silabe dup  care se opresc f când o pauz  sau fixare, dup  p rerea 
specialiştilor. Aceste salturi şi fix ri depind de vârsta şi experien a cititorului. 

Procesul de recunoaştere, de percepere nu este decât prima treapt  a procesului psihologic 
pe care îl tr im atunci când citim. Noi trebuie nu numai s  recunoaştem semnele, dar mai ales s  
în elegem ceea ce e scris. 

Pentru a în elege ideile dintr-un text citit sunt necesare foarte multe opera ii: 
 concentrarea aten iei pentru a citi corect şi de a prinde exact sensul enun urilor; 
 înt rirea voin ei, pentru a nu ceda oboselii; 
 interes deosebit pentru descoperirea unor lucruri necunoscute anterior. 

Toate acestea reprezint  condi ii obligatorii pentru ca în elegerea unui text s  fie deplin , dar 
nu sunt singurele. Totodat , pentru în elegerea textului este necesar ca cititorul s  aib  o serie de 
cunoştin e anterioare, s  şi le aminteasc  imediat şi s  le raporteze la ceea ce lectureaz . 

În timpul lecturii cititorul gândeşte f r  întrerupere, îşi aminteşte ceea ce a înv at pân  
atunci, compar  vechile cunoştin e cu cele asimilate acum, descoper   ceea ce le este comun şi ceea 
ce este propriu textului nou lecturat. El sintetizeaz  ceea ce citeşte, judec  valoarea lucr rii 
parcurse. Cu alte cuvinte,el nu numai lectureaz ,ci face şi aprecieri şi ia o atitudine fa  de cartea pe 
cartea a citit-o, îi descoper  valoarea şi o judec . 

Şcolarii mici sunt primi care se lovesc de acea „negur ” care înv luie mecanismul citirii, iar 
la „scoaterea din cea ” a primei lecturi sunt cuprinşi de un sentiment de fericire, de superioritate, 
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deoarece au realizat un lucru pe care îl vor avea cu ei tot timpul vie ii, ajutându-i mereu în „taina 
citirii”. 

Pentru a avea parte de o cultur  literar  cât mai vast , nu este suficient cât de mult 
lectureaz , pe cât ceea ce lectureaz . Memoria şcolarului mic este în plin  asimilare, preia tot ce i se 
d  , de aceea este foarte important a i se da o lectur  potrivit  care s  îi ofere un con inut adecvat 
vârstei. Literatura pentru copii este foarte vast , de aceea ea investigheaz  universul propriu de 
cunoaştere al copilului, n zuin ele, aspira iile lui cele mai înalte, relev  eroismul oamenilor din 
totdeauna, printr-o ingenioas  trasfigurare artistic . 

Copiii pot fi îndruma i din clasele primare de c tre dasc l spre tainele lecturii, aceasta 
trebuie s -i fie insuflat , iar rolul bibliotecii este de a-i oferi suportul necesar pentru îndeplinirea 
acestei n zuin e. Copilului trebuie s  i se ofere crea ii literare dedicate lor, dar şi altele, care prin 
valoarea lor artistic  şi frumuse ea limbii intereseaz  deopotriv  şi adul ii. 

Bibliotecarul poate oferi şcolarului mic, pe lâng  lectura obligatorie dat  de c tre şcoal , 
opere şi genuri literare diferite care se integreaz  în sfera literaturii pentru copii, eviden iind 
receptivitatea copiilor fa  de frumos, cu condi ia ca lecturile s  fie accesibile. Se pot recomanda 
crea iile populare în proz  sau versuri (basmele, poveştile, povestirile, snoavele, doinele, cântecele 
de leag n, proverbele, zic torile). Operele lui Creang , Eminescu, Blaga, Arghezi, sunt întotdeauna 
o surs  de lectur  care aduce ceva nou în sfera lor de cunoştin e. 

Este de un real folos ca bibliotecarul s  cunoasc  programa şcoal , pentru a adapta şi a 
recomanda con inutul lecturilor. De asemenea, acesta poate face vizite periodice la şcoal  pentru a 
prezenta ultimele achizi ii ale bibliotecii sau pentru a recomanda anumite titluri de lecturi. 

Cititorii „gr bi i” nu au timp s  guste toat  frumuse ea unei lecturi, s -şi imagineze 
minunatele momente din c r i, nu îşi las  fantezia sa zboare şi nu au posibilitatea de a tr i acele 
momente palpitante împreun  cu eroii poveştilor. De aceea, aceşti cititori trebuie trata i cu mai mare 
aten ie, canalizându-li -se aten ia spre arta lecturii. Pentru a se preîntâmpina astfel de „incidente” în 
special la clasele mici se poate propune ca fiecare pagin  a caietului de lectur  s  fie înso it  de un 
desen al unui personaj îndr git, de unele momente ale povestirii. De un real folos este şi povestirea 
oral  a unui mic fragment al lecturii. 

Copilul trebuie permanent îndrumat, orientat spre un evantai diversificat de c r i instructive 
de la basm la povestire, schi  sau nuvel , de la legend  la poezia patriotic , de la fabul  la 
c l toriile extraordinare, la romanele ştiin ifico-fantastice sau literatura de informare. Copilului 
trebuie s  i se recomande c r i diverse, deoarece este de re inut treptele sale de dezvoltare şi 
principiul accesibilit ii. Este o mare diferen  între cartea cu poze înso it  de versuri sau proz  – 
din perioada preşcolar  şi clasele încep toare, la c r ile când primatul îl de ine textul literar, când 
gândirea copilului începe s  fie capabil  de generaliz ri şi abstractiz ri. 

Copiilor de orice vârst  trebuie s  li se argumenteze faptul c  mai presus de orice metod  
folosit , de oricare mijloc de convingere pentru lectur , în biblioteci mii de c r i le stau la dispozi ie 
şi le ofer  tot ce au în leg tur  cu ceea ce îi intereseaz  sau îi pasioneaz . În plus de acestea, sala de 
lectur  a unei biblioteci cu o dotare adecvat , întotdeauna va sta la dispozi ie cu tot felul de 
materiale ajut toare: dic ionare, enciclopedii, ziare, atlase, albume. 

Un rol deosebit în îndrumarea lecturii copiilor de orice vârst  îl va avea întotdeauna strânsa 
leg tur  dintre şcoal  şi bibliotec  cele dou  institu ii putând realiza maximul de randament în 
vederea îndrum rii şi stimul rii lecturilor. 

Obisnuinta de a citi nu se mo tene te ci se formeaz . Lectura constituie o redutabil  terapie, 
învinge iner ia, teribilismul, superficialitatea. Chiar i foarte mici, copiii sunt sensibili la magia 
lecturii, a povestitorului  - de i se aud tot mai rar, seara ,la culcare, cuvintele ,, Mama, mai cite te-
mi o carte !”. Copilul trebuie l sat s - i aleag  singur povestea pe care vrea s-o asculte. El trebuie 
obi nuit s  se implice în lectur  cu pa i mici – mama cite te o pagin  , el urm toarea. Abecedare, 
c r i ilustrate, benzi desenate- trebuie s -l ajute s  descopere toate stilurile, f r  a-l for a, totul având 
ca scop  practica lecturii, care înseamn  priceperi, deprinderi, tehnici, obi nuin e. 



Lectura timpurie va asigura preg tirea intelectual  a copiilor, va asigura preg tirea 
corespunz toare a acestora pentru celelalte discipline i integrarea lor în via a social . Lectura îi va 
apropia de realitate. 

,,Lectura este pentru spirit, ceea ce exercitiul este pentru trup. Copiii trebuie s  
con tientizeze c  exerci iul u ureaz  progresul. Cartea nu face zgomot, nu se sup r  dac  este inut  
prea mult sub ochii no tri, nici nervi nu face dac  este p r sit ; cartea ne face sa vibr m, l sându-ne 
r gazul s  gândim la ceea ce ne-a pl cut i e darnic  pentru oricine”. ( Mihai Beniuc). 
Se cite te din ce în ce mai pu in i cele mai severe critici sunt adresate colii. De i exigen ele vie ii 
fa  de om au crescut, în acest iure  trepidant al vie ii moderne, educa ia prin i pentru carte a r mas 
undeva în urm . Evolu ia mijloacelor de comunica ie i informare favorizeaz  punerea i 
disponibilizarea informa iilor în re eaua virtual . 

Cititul trebuie în eles de elevi ca odihn  activ , de recreere, nu ca o povar . Cartea nu ne 
face s  ro im de propria noastr  ignoran :…,,o, sfintele mele c r i…pe care soarta prielnic  mi le-a 
scos înainte, cât v  datorez c  sunt om adevarat. “(Nicolae  Iorga). 

coala i p rin ii trebuie s -i ajute pe elevi s  în eleag  c  nu este înv at cel ce cite te c r i, 
ci cel ce tie ce cite te, pentru c  doar citind mintea lor va deveni nu laborator nesfâr it de idei i 
imagina ie. Ca metode i procedee de educare a elevilor în acest spirit men ion m: organizarea 
bibliotecii clasei, frecventarea bibliotecii colare/locale, portofoliul lecturilor prin fi ele de lectur  
s pt mânal / zilnic , etc. 

Copilul trebuie s  prind  mai întâi gustul de a ,,devora” ceea ce îl atrage, înainte s - i 
selecteze centrele de interes. Dac  î i va vedea p rin ii citind i-i va auzi  vorbind despre lecturile 
lor, va fi provocat sa procedeze la fel, acum i în viitor. 

Biblioteca, loc al tuturor descoperirilor, centru de cultur , lectur  i educa ie, poate i trebuie 
s - i asume responsabilitatea de a r spunde solicit rilor informa ionale ale utilizatorilor, indiferent 
de statutul social, ocupa ie ,vârst . 

O bibliotec  este ca un cabinet magic în care exist  multe spirite care se trezesc când le 
chem m. Dac  nu deschidem o carte, ea r mâne un lucru printre alte lucruri. Dar când cartea 
întâlne te cititorul atunci are loc actul estetic.(cf. Ralph Waldo Emerson).Fiecare lectur  a unei 
c r i, fiecare recitire, fiecare amintire despre aceast  lectur  reînnoie te textul.  

C R ILE, ace ti prieteni reci, t cu i, dar siguri i eficienti, ne ofer  r spunsuri ori de câte 
ori avem r bdare pân  ce le înv m. 

În educa ia elevilor prin carte i pentru carte, ca strategie didactic , rela ia profesor –elevi se 
stabile te pe rela ii socio-afective, de comunicare i de cunoa tere. Un în elept modern orb scria : 
,, Unii consider  c  Paradisul ar fi o gr din , al ii i-l pot imagina ca un palat. Eu l-am imaginat 
întotdeauna ca o bibliotec ” ( Jorge Luis Borges – C r ile i noaptea). 
 
 

“Carte frumoas , cinste cui te-a scris, 
Încet gândit , ginga  cump nit  
E ti ca o floare anume înflorit  

Mâinilor mele, care te-au deschis.” 
( Tudor Arghezi – Ex Libris) 
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PROIECTAREA UNEI STRATEGII DE PREDARE PENTRU DISCIPLINA TIIN E,  

CARE A DETERMINAT ÎNV AREA PRIN COOPERARE 
 

Prof.inv.primar Beda Daiana 
Scoala Gimnaziala nr.142, Bucuresti 

 
 
         Shimb rile în planul gândirii pe care metodele de învǎ are prin cooperare le produc, cele de 
idei, de opinii, verbale, ac iune, activeaz  copiii şi îi motiveaz  reducând încorsetarea pe care 
deopotriv   şi ei şi învǎ ǎtoarea o resimt într-o activitate tradi ional . 
           Metodele interactive determin  elevii s  rezolve în grup problemele cu care se 
confrunt (sarcina didactic ) s  ia decizii şi s  aplaneze conflicte ce pot ap rea. Ei descoper  o noua 
experien  interrela ionând în grupuri de înv are activ , aceea de a studia, de a investiga împreun  
şi cap t  încredere în capacitǎ ile individuale şi ale grupului. Munca în echip  îi bucur , le confer  
încredere în for ele proprii, ceea ce îi determin  s  îşi asume responsabilit i, s  se ajute reciproc 
pentru a duce la bun sfârşit sarcinile asumate. 
           Prin aplicarea în clas  a metodelor interactive de grup, copiii îşi exercit  capacitatea de a 
selecta informa ii, de a comunica idei şi deprind comportamente de înv are necesare în via a de 
şcolar şi adult. Efortul lor trebuie s  fie unul intelectual, de exersare a proceselor psihice şi de 
cunoaştere, de abordare a altor dimensiuni intelectuale, interdisciplinare, decât cele clasice. 
           Metodele de învǎ are prin cooperare ac ioneaz  asupra modului de gândire şi de manifestare 
a elevului. Aplicarea lor trebuie  f cut  sub forma unui joc cu reguli. Prezentate astfel, ele atrag 
copiii în activitate spre înv area activ , spre cooperare, îi determin  s  se consulte în grup în luarea 
deciziilor şi previn/aplaneaz  conflictele. 
 
METODA MOZAICULUI  
     Tehnica mozaic de înv are prin cooperare  promoveaz  un proces mai bun de înv are, 
îmbun t eşte motiva ia elevilor şi permite ca un volum mai mare de con inut s  fie studiat şi 
împ rt şit de membrii unui grup. 
 
Secven a lec iei: Dirijarea activit ii de înv are 
Obiectiv referin : stimularea creativit ii prin metoda mozaicului prin cooperare în echip    
Con inut instructiv educativ: 
Etape:              1. Se stabileşte tema şi se împarte în 4 subteme 
   2. Se împarte clasa în 4 echipe. 
   3. Se constituie grupele de exper i.  Fiecare grup  de exper i studiaz  tema propus  
pentru echipa respectiv . 
   4. Realizarea raportului . Fiecare expert se întoarce la grupa ini ial  şi prezint  
colegilor un raport despre ce a studiat. 
   5. Evaluare 
• Stabilirea temei: Partile plantei 
• Împ r irea pe echipe şi alocarea temelor: 

1. Radacina 
2. Tulpina 
3. Frunza 
4. Floarea, fructul, samanta 
• Studierea temelor în grupul de exper i 
Fiecare a f cut parte dintr-o echip  de exper i: exper ii r d cinii, exper ii tulpinii, exper ii 
frunzei i ultima grup  a fost cea a exper ilor florii, fructului i semin elor. Împreun  au lucrat 
pentru documentarea pe tema studiat , selectarea informa iilor ce urmau a fi prezentate clasei, 
alegerea formei de prezentare, conform rolurilor stabilite la începutul sarcinii de lucru. 



• Prezentarea raportului în grupele ini iale 
   Fiecare grup i-a finalizat tema cu succes, transfomându-se în veritabili profesori pentru 
colegii lor 

 
 BRAINSTORMING  
    Folosirea activit ii de brainstorming prin cooperare este o strategie valoroas  şi eficient  prin 
care echipe de elevi trebuie s  vin  cu idei şi s -şi dezvolte unul altuia ideile într-un mediu sigur. 
Prin grup ri distractive şi creative, elevii au ocazia de a lucra împreun  şi a înv a în acelaşi timp 
lucruri importante ce in de con inut.  
 
Secven a lec iei: Dirijarea activit ii de înv are 
Obiectiv referin : stimularea creativit ii prin brainstorming prin cooperare în echip    
Con inut instructiv educativ : 
 ETAPE: 

1. Anun area obiectivului: crearea unui rebus prin contribu ia colectiv , cu tema PLANTE 
2. Formularea cerin elor (problematizarea):  
 -  Literele trebuie s  fac  parte din cuvinte care, la rândul lor s  fie cuprinse în câmpul de 
cunoştin e al temei „Plante” 
 -  Cuvintele s  fac  parte din cunoştin ele noi dobândite în cadrul temei studiate şi s  
presupun  o oarecare dificultate de c utare a r spunsului 
 -  Defini iile s  fie corecte şi precise 
3.  Num rarea şi precizarea literelor 
4. Împ r irea pe grupe : câte una pentru fiecare liter  
5. Anun area etapelor de lucru :  
- „Ciorchinele” pentru litera grupei: fiecare copil  propune  un cuvânt care con ine litera 

corespunz toare grupei cu condi ia ca acesta s  fac  parte din tema studiat   
 -  Cooperare în grup:  dintre cuvintele propuse grupa se opreşte la unul  
 -  Independent- în scris- fiecare membru al grupei defineşte cuvântul propus   -  
Se citesc pe rând în cadrul grupei defini iile date 
 -  Se analizeaz  corectitudinea şi se hot r şte de comun acord care defini ie e mai bun   ( se 
îmbun t eşte defini ia prin cooperare în grup) 
6.  Evaluare:  
-  Pe tabl  sau pe poster este scris pe vertical  tema rebusului: PLANTE 
-  Fiecare grup  prezint  rezultatul muncii astfel: 
 a) Un membru desemnat al grupului deseneaz  num rul de p tr ele la locul potrivit pentru 
cuvântul la a c rei defini ie a lucrat echip  sa. 
 b)  Liderul de grup citeşte defini ia. 
 c)  Restul clasei  ghiceşte  cuvântul  
 d) Liderul scrie defini ia pe tabl  iar cel lalt completeaz   rebusul cu cuvântul 
corespunz tor; simultan  ceilal i scriu pe caiete  
(Dac  defini ia permite confuzii cu alte cuvinte este propus  de al i copii -  frontal). 

 
Exemple de Brainstorming  pentru fiecare liter :  
 
  Ap             pom            p mânt                      ploaie          lalea            floare 
                                                               

                                                                                                       L 
         P p die            P           tulpin                        albastr                          salcie 
 
Dintre aceste cuvinte se selecteaz   câte unul potrivit: p mânt (P), floare (L), ap (A), nervuri(N), 
tulpin (T), oxigen (E).  

 



Brainstorming pentru definirea cuvintelor : 
 Exemple de definire a cuvântului floare în contextul cerut: 

Miroase frumos. 
Creşte în vârful tulpinei. 
Din ea ies semin ele. 
E sor  a soarelui 
Parte a plantei care are petale şi din care ies fructele sau semin ele. 
 
Variant :  
 Când paşii de lucru se st pânesc bine, elevii pot defini independent cuvântul la care s-au 

gândit, iar apoi se face citirea şi selec ia defini iilor în cadrul grupului. Astfel , pentru aceeaşi liter  
defini iile sunt mai diversificate , m rind interesul pentru „ghicirea”cuvintelor. 
 
 

257. STRATEGII EDUCATIVE CU APLICABILITATE ÎN EDUCA IA PENTRU 
DEMOCRA IE 

 
Prof.Sima Roxana Mihaela, Colegiul Tehnic ,,Ion Holban” Ia i 

 
Caracterul constructiv în detrimentul celui reproductiv al Educa iei pentru democra ie se 

manifest  în maniera de lucru, în rela ia educator - elev.  
Instrumentele educatorului sunt extrem de variate şi flexibile, se aleg în func ie de 

caracteristicile cognitive, afective, voli ionale ale copiilor cu care se lucreaz , dar, întotdeauna 
slujesc cele dou  dimensiuni majore ale procesului de educa ie: individualizare - interiorizare, 
respectiv umanizare - socializare. Prin Educa ia pentru democra ie se creeaz  atât individul  cât şi 
fiin a social . 

În Educa ia pentru democra ie elevul este partenerul educatorului în procesul de investigare 
a realit ii. Este deci evident c  acest tandem nu poate func iona dac  metodele de predare folosite 
de educator nu sunt acordate cu metodele de înv are ale elevului. 

Cadrul didactic trebuie s  îşi cunoasc  foarte bine colectivul cu care lucreaz  şi pe fiecare 
elev în parte, pentru a stimula, respectiv pondera la fiecare, exact elementele care necesit  
respectiva interven ie, în masur  adecvat . 

Elevii se pot situa din punct de vedere cognitiv în urm toarele perechi extreme: 
 analitic - sintetic (ia în considerare ansamblul, respectiv detaliul);  
 reflexiv - impulsiv ( judec  îndelung înainte de a r spunde, respectiv reac ioneaz  

imediat);  
 convergent - divergent (d  solu ii model, respectiv are o imagina ie liber );  
 nivelat - reliefat (în func ie de ataşamentul fa  de detalii particulare);  
 vizual - auditiv (în func ie de tipul de memorie mai activ );  
 temerar - prudent (îşi asum  riscurile, respectiv le evit );  
Nici ştiintele exacte nu se predau la fel, indiferent de modalit ile de înv are ale elevilor, cu 

atât mai pu in Educa ia pentru democra ie care încurajeaz  prin excelen  comunicarea pe baza 
diversit ii. 

Stilul de înv are este condi ionat natural (copilul se naşte cu anumite dispozi ii) şi 
educa ional (prin educa ie, elevul îşi diversific  stilurile de înv are).Stilul de înv are variaz  de la 
un moment la altul, dar, în general, tinde spre abstractizare şi independen . 

Cadrul didactic poate determina schimbarea sau îmbog irea stilurilor de înv are ale 
elevilor s i, folosind el însuşi diferite stiluri de predare. 

În elegându-şi propriul stil de înv are şi predare, înv torul face primul pas spre realizarea 
faptului c  nu to i elevii înva  ca el şi c  unele probleme apar din cauza nepotrivirii stilului de 
predare cu stilul de înv are al elevilor c rora li se adreseaz ."Nimic nu este mai inechitabil decât 
tratamentul egal aplicat celor ce nu sunt egali." (Estes i Vaughn) 



Nu exist  un mod r u sau bun de înv are, exist  un mod mai adecvat decât altul pentru 
anumite situa ii concrete. Educatorii trebuie s  în eleag  faptul c  to i oamenii posed  moduri de 
înv are, indiferent de aptitudinile lor. 

     Iat  câteva sugestii de strategii de predare care recunosc varietatea stilurilor de înv are 
(dup  C. E. Cornett): 

 Întreb ri variate pentru stimularea diferitelor trepte de gândire (refolosirea informa iei 
 pentru eviden ierea implica iilor unei decizii şi emiterea unor judec i de valoare în acele 

chestiuni); 
 Prezentarea ini ial  a unei imagini generale a materialului ce urmeaz  s  fie predat  

(structurarea informa iei astfel încât experien ele anterioare ale elevului s  se coreleze cu 
ideile noi din lec ia de zi);  

 Timp suficient pentru informare şi integrarea ambelor emisfere cerebrale; 
 Fiecare elev trebuie s  dobândeasc  cel pu in un lucru nou în fiecare lec ie ( vom întreba 

pe fiecare ce considera  c  a înv at nou în ora respectiv ); 
 Obiective clare pentru fiecare tip de lec ie (ascultare, lectur  etc.);  
 Exerci ii de înc lzire (asocia ii de cuvinte, brainstorming, pre-test de vocabular, c l torii 

imaginare etc.); 
 Folosirea eficient  a timpului (reluarea unor segmente ale lec iei pentru fixarea unor 

cunoştin e şi formarea aptitudinilor dorite); 
 Folosirea mijloacelor multisenzoriale pentru procesarea şi recuperarea informa iei 

(instruc iunile se scriu pe tabl , dar se şi citesc cu voce tare); 
 Folosirea unei variet i de strategii de reluare şi concluzionare pentru încheierea înv rii 

(rezumate scrise, recit ri, dramatiz ri etc.); 
 Folosirea feed-back-ului descriptiv pentru o anumit  afirma ie (în loc de " Bine facut" 

este mai bine s  îi spunem elevului " Fiecare problem  pe care ai abordat-o este 
corect ").  

Corelarea stilurilor de înv are cu cele de predare poate avea o puternic  ra iune afectiv , 
dar poate conduce la o nerealizare a obiectivelor procesului de instruire. Când ne canaliz m pe un 
stil de predare corelat cu stilul de înv are al elevului, este posibil s  nu atingem rezultatele maxime 
şi în alte domenii pe care le viz m. Trebuie deci s  avem obiective foarte clare, înainte de a elabora 
strategiile didactice. Pentru ca elevii s  îşi însuşeasc  prevederile codului penal cu privire la minori, 
de exemplu, poate fi mai nimerit un studiu de caz decât o dramatizare, deşi prin ultima metod  
antren m în mai mare m sur  sensibilitatea copiilor.  

Cadrul didactic trebuie s  cunoasc  realitatea cu cele trei dimensiuni temporale ale sale 
(cauze - trecut, desf şurare - prezent, respectiv tendin e şi strategii - viitor); s  judece, s  simt  şi s  
ac ioneze (s  îşi asume responsabilitatea demersului pe care îl face) şi s  urm reasc  dezvoltarea 
armonioas  a elevului. 

Prin suprapunerea celor trei figuri se pierde ceva din relevan a fiec reia, dar câ tig  întregul 
(sistemul şi procesul de Educa ie pentru democra ie). 

      Demersul educa ional în cadrul Educa iei pentru democra ie nu poate ocoli urm toarele 
elemente: 

- Instaurarea în clas  a unui climat model pentru înv area drepturilor omului şi democra iei. 
Educa ia pentru democra ie trebuie s  fie un forum în care elevii îşi pun întreb ri unii altora şi 
profesorului, în care problemele se examinaez  din punct de vedere critic şi se admit alternative. 
Drepturile omului şi democra ia trebuie s  se practice la or , nu doar s  se predice.  

- Prezentarea cu claritate a rezultatelor pe care trebuie s  le ating  elevii (alegerea celor mai 
adecvate materiale didactice şi metode pentru realizarea scopurilor congitive şi afective ale lec iei). 
Profesorul trebuie s  masoare în final schimbarea pe care a determint-o la elevi în ceea ce priveşte 
cunoştin ele, deprinderile şi atitudinea.  

- Integrarea Educa iei pentru democra ie în contextul programei consecvent  în ataşamentul fa  
de valorile şi principiile enun ate la începutul demersului.  



- Folosirea curent  a metodelor participative care creaz  cadrul înv rii din experien . Elevii 
vor fi încuraja i s  simt  şi s  examineze propriile valori într-o manier  introspectiv  şi corelat  cu 
exigen ele mediului.  

- Oferirea unui plan de ac iune pozitiv. Elevii trebuie s  aib  încredere în puterea lor de 
influen  asupra problemelor pe care le studiaz . Nu se vor ocoli exemplele negative, dar accentul 
se va pune pe depistarea cauzelor şi identificarea solu iilor de îndreptare a disfunctionalit ilor lumii 
contemporane.  

- Realismul si r bdarea. Cadrul didactic nu trebuie s  se aştepte c  nu va întâmpina diferite 
probleme în încercarea de aplicare a Educa iei pentru democra ie (de la opozi ia directorilor la 
nel muririle elevilor şi de la lipsa rechizitelor la sporirea zgomotului în clas ).  
 
 

258. ROLUL LECTURII IN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 
 

Prof. înv. primar, Torcescu Anca 
coala Gimnaziala Nr.1, Zorleni 

 
Motto:  

,,Carte frumoas , cinste cui te-a scris 
Încet gândit , gingaş cump nit , 
Eşti ca o floare, anume înflorit  

În mâinile mele care te-au deschis.” 
(T. Arghezi) 

 
Cartea este comoar  f r  pre , în care unii îşi adun  cele mai frumoase gânduri, ca al ii s  le 

poat  folosi în voie. ,,Cartea reflect  ca o oglind  lungul şir de secole al vie ii omenirii, istoria 
luptei  sale pentru existen , pentru un viitor mai luminos, suferin ele, bucuriile, înfrângerile şi 
biruin ele sale  toate. Cartea ne este prieten credincios de n dejde.”  

Literatura nu are doar  o simpl  valoare documentar  ci, dezv luind sentimentele şi 
gândurile  oamenilor, reac iile lor sufleteşti în cele mai variate situa ii, are şi o mare importan  
social-educativ .  Crea ia artistic , fiind strâns legat  de experien a de via  a artistului, exprimând 
atitudinea creatorului  ei fa  de problemele sociale pe care le abordeaz , determin  o cunoaştere 
activ  a realit ii, contribuie  la formarea şi orientarea concep iilor cititorului despre societate. 

 Importan a lecturii este evident  şi mereu actual . E un instrument care dezvolt  
posibilitatea de  comunicare între oameni, f cându-se ecoul capacit ilor de gândire şi limbaj. 
Gustul pentru citit nu vine de la sine, ci se formeaz  printr-o munc  a factorilor educa ionali 
(familia şi şcoala), o munc  caracterizat  prin r bdare, perseveren , continuitate, voin . La vârsta 
preşcolar , atât familia, cât şi gr dini a, depun eforturi pentru a influen a universul  copil riei  prin  
basme, poveşti şi poezii. Aceast   munc  este situat  la nivelul superior, în primele clase ale şcolii. 
Perioada de formare a gustului pentru  citit coincide cu perioada în care se pun bazele acestuia, cu 
ciclul  I-IV.  Elevului mic trebuie s  i se trezeasc  curiozitatea şi spre alte lecturi, s  i se cultive 
interesul spre cunoaştere. 

Studiul lecturii în ciclul primar este grupat în trei forme de realizare: 
1)  texte de citire studiate prin manualele de citire ale fiec rei clase; 
2)  texte de lectur  (intercalate  între textele de citire); 
3)  lecturi suplimentare extraşcolare prev zute în lista programei şcolare, grupate 

pentru fiecare clas  de studiu a ciclului primar, pentru a fi citite şi cunoscute de 
elevi. 

Lectura reprezint  o metod  didactic , educativ  în care predomin  ac iunea de comunicare 
scris , ce propune elevului o cale de autoinstruire eficient  prin dobândirea unor tehnici intelectuale 
specifice. Astfel de tehnici asigur  valorificarea deplin  a procedeului „muncii cu cartea”, respectiv 
a „muncii cu manualul” sau cu alte materiale de acest gen destinate special procesului de înv are. 



Lectura îndeplineşte astfel, simultan şi succesiv, func ia de: informare, documentare sistematic ; 
stimulare a instruirii, autoinstruirii; culturalizare, educare permanenta a elevului. 
         Dac  intr m în am nunte, putem eviden ia şi alte argumente în favoarea lecturii, decât cele 
pe care le-am men ionat mai sus. Pe lâng  faptul c  dezvolt  gustul pentru citit, lectura satisfice 
dorin a de a cunoaşte via a, oamenii şi faptele lor, contribuie într-o m sur  important  la 
îmbog irea cunoştin elor studen ilor, la formarea unui vocabular activ, bogat, la educarea 
sentimentelor morale şi estetice. Exist  un moment etic necesar în actul propriu-zis al lecturii, un 
moment care nu este nici cognitiv, nici politic, nici social, nici interpersonal, ci unul pur şi simplu 
independent etic. Etica lecturii poate fi explorat  cu exemple alese din poezie, filozofie sau chiar şi 
din textele politice sau din studiile de critic  literar .  
        Lectura în sine este o munc  extraordinar de dificil . Reflectarea cu mintea limpede asupra 
aceea se întâmpl  cu adev rat într-un act de lectur  este şi mai dificil . Cartea este o comoar  f r  
de pre , în care unii oameni îşi adun  cele mai frumoase gânduri pentru ca al ii s  le poat  folosi în 
voie; cartea este înv torul care te conduce la bine, te face s  te bucuri. De-a lungul vremii mul i 
scriitori au definit şi ar tat cu mult  prisosin  influen a pe care o exercit  asupra educ rii omului, 
cartea. Astfel, Miron Costin spunea despre cititul c r ii c : ,,... nu este alta mai frumoas  şi mai de 
folos în toat  via a omului z bav  decât cititul c r ilor” , iar Alexandru Vlahu  zicea c : ,,.. este un 
fel de S.O.S. al sufletului”. 
         Numai formarea interesului pentru lectur  nu este suficient , pentru a face din orice elev 
un cititor devotat, care s  se adînceasc  ore întregi în lectura unei c r i. Pentru a-i determina pe 
elevii s  devin  cititori pasiona i este necesar s  se formeze cu r bdare şi st ruin  gustul pentru 
lectur , s  fie îndruma i spre a alege ceea ce vor citi. Întîlnim adesea elevi gr bi i, care nu sunt 
tenta i s  mai citeasc  şi altceva decît ceea ce li se cere de profesor la orele de curs. Cu aceşti elevi, 
care au învins deja greut ile începutului, nu mai poate fi vorba de lips  de interes, ci problema 
îmbrac  alt aspect - formarea gustului pentru lectur . Odat  format, gustul pentru lectur  se poate 
transforma într-o adev rat  pasiune. Aceast  dragoste de carte şi lectura ei, este nespus de benefic  
oric rui cititor. Cartea r spl teşte generos dragostea ce i-o purt m, ea instruieşte chiar şi f r  s  i-o 
ceri şi, poate cînd nici nu doreşti. 

Cartea îndeplineşte numeroase func ii. Între acestea, cea mai înalt  menire a c r ii e cea 
instructiv-educativ . Întregul proces de înv mânt, de la cel preşcolar la cel post-universitar, se 
bazeaz  pe cartea-manual. Transmiterea sistematic  şi cât mai complet  a cunoştin elor dobândite 
de omenire de-a lungul timpului prin st ruitoare eforturi nu se poate face decât prin intermediul 
şcolii, al c r ilor şcolare. Dar nu numai manualul are o func ie instructiv . Drumul înv rii şi al 
citirii unei c r i n-are sfârşit; toate c r ile bune pot s  ne înve e câte ceva pe planul ştiin ei, tehnicii, 
artelor, moralei, comportamentului, etc. Cine consider  c  dup  ce a încheiat procesul de 
înv mânt în şcoal  şi a ob inut o diplom  a încheiat totodat  şi contactul cu cartea, acela a 
renun at la ambi ia progresului. Efortul şi dorin a spre lectur  continu  sistematic, vizând o 
perspectiv , reprezint  condi ia oric rui succes personal. Problema dezvolt rii competen elor 
comunicative ale elevilor prin studierea operelor literare devine astfel una dintre cele prioritare, 
ştiindu-se c  educa ia lingvistic  a elevilor contemporani se realizeaz  preponderent pe texte 
literare. Astfel ,,Concep ia educa iei lingvistice şi literare’’ (Vl. Pâslaru, 1985) pune accent pe 
dezvoltarea competen elor comunicative ale elevilor, ei trebuind s  poat  realiza o comunicare 
liber  şi deplin  în diverse situa ii şi acte comunicative, s  recepteze / comenteze / analizeze facil 
textele literare. 

Pornind de la ideea c  limba r mâne a fi „întâiul mare poem al unui popor” (L. Blaga), 
depozitul istoriei şi eroismul poporului, al concep iei despre via , al credin elor, legendelor şi 
miturilor, însuşirea limbii materne are o importan  deosebit  în formarea personalit ii omului, în 
general, şi, în special, a copilului, pentru c  limba constituie principalul mijloc de comunicare. La 
baza activit ii umane st  comunicarea verbal  iar însuşirea şi dezvoltarea limbajului au loc în 
procesul comunic rii. Elevul trebuie s  posede un limbaj corect din punct de vedere fonetic, lexical 
şi gramatical. 



Problema central  a lecturii este cea a determin rii sensului, omul încercând s  capteze şi s  
descifreze prin lectur  un mesaj. Receptarea mesajului duce la un proces de actualizare a vechilor 
cunoştin e, dar şi la noi asocieri, şi, posibil, la descoperirea de noi adev ruri. Barbara Swaby 
consider  c  „domeniul lecturii constituie una dintre zonele cele mai uimitoare, complexe şi 
aparent copleşitoare din întreaga educa ie.“ Procesul lecturii eficiente presupune câ iva parametri: 

 cel al cuprinderii (explor rii) globale a textului; 
 cel al chestion rii, al întreb rilor şi al primelor evalu ri şi decizii; 
 citirea desf şurat ; 
 recapitularea; 
 cel al revenirii pentru a revedea lucrurile, o citire selectat , uneori şi integral . 

A aborda problema lecturii înseamn  a aborda o zon  vast  şi complex  care poate fi 
cercetat  din mai multe perspective, cu diverse mijloace. Lectura înseamn  în primul rând 
decodificare, iar reuşita actului de lectur  depinde de echilibrul dintre lizibilitatea textului şi 
competen a cititorului. 

Cartea prezint  o deosebit  importan  şi interes pentru elevi, copii aflând multe lucruri 
despre via a animalelor şi a plantelor, despre descoperirile geografice, despre evenimente istorice 
etc. În acelaşi timp, ele le vorbesc despre sentimente omeneşti, despre dragoste şi ur , despre 
prietenie, având o mare influen  asupra copiilor, deoarece c r ile citite în copil rie las  urme 
adânci, impresii care nu pot fi uitate uşor. Gândirea copiilor de vârst  şcolar  mic , între 6 şi 10 ani, 
se dezvolt  de la concret la abstract, ei percep mai uşor obiectele şi ac iunile, iar imagina ia este 
mult mai reproductiv , cu o tendin  de a se transforma în imagina ie creatoare. Emo iile şi 
sentimentele copiilor de aceast  vârst  se manifest  spontan şi viu, copii tr iesc intens bucuriile şi 
suferin ele personajelor pozitive, trecând uşor de la un sentiment la altul. Copiii manifest  un interes 
deosebit pentru lumea înconjur toare, pentru via a altor copii, pentru via a oraşelor şi a satelor, 
pentru natura înconjur toare şi via a animalelor, p s rilor etc. În clasa a II-a, elevii urmeaz  s  fie 
înv a i s  se orienteze în structura c r ii (titlu, autor, capitol), s  citeasc  unele fragmente selectate 
şi s  r spund  la întreb rile înv torului. În clasa a III-a, elevii trebuie s  se obişnuiasc  s  noteze 
în caiete, titlul c r ilor citite, numele autorilor şi ce le-a pl cut mai mult. Ei trebuie s  fie deprinşi s  
cunoasc  structura revistelor, s  ştie s  redea con inutul unui articol citit, s  cunoasc  şi s -i 
intereseze via a oamenilor, faptele lor de eroism. Elevii clasei a IV-a sunt deprinşi s  expun  pe 
scurt con inutul c r ilor citite şi s -şi exprime atitudinea fa  de eroi şi evenimentele descrise în ele, 
de asemenea, vor fi îndruma i s  generalizeze con inutul mai multor texte care au aceeaşi tem . În 
îndrumarea lecturii elevilor, înv torul trebuie s  in  seama de urm toarele cerin e generale: 

 s  cucereasc  aten ia elevilor pentru opera literar , potrivit cu posibilit ile 
lor de în elegere; 

 s  recomande c r i simple ca form  şi atractive în privin a con inutului; 
 cartea recomandat  trebuie s  dep şeasc  într-o oarecare m sur  nivelul de 

în elegere actual al vârstei cititorului, pentru a-i largi orizontul, a-l atrage 
prin structura imaginilor artistice mai complexe, stimulându-i astfel 
dezvoltarea psihic .  

Lectura elevilor în afara clasei, cuprinde diverse opere deosebit de atr g toare pentru copii: 
schi e, povestiri cu caracter ştiin ifico-fantastic etc.; dar un loc important îl ocup  citirea basmelor şi 
a poveştilor, care au r mas de-a lungul timpului, lectura cea mai pl cut  pentru copii. Poveştile pot 
fi socotite drept adev rate bijuterii educative, având o compozi ie simpl , ac iune concentrat  şi o 
profund  înv tur  moral . Legendele ofer , în general, o explicare naiv , neştiin ific  a 
fenomenelor din natur , a evenimentelor, a denumirilor geografice etc. Basmele dezvolt  imagina ia 
reproductiv  a elevilor, mai ales prin faptul c  pe baza ac iunii bogate, pe baza unor eroi bine 
individualiza i, copiii îşi imagineaz  ceea ce nu au mai v zut niciodat , dep şind astfel cadrul îngust 
al experien ei lor personale de via . Eroii basmelor: “Ileana Cosânzeana”, “F t-Frumos”, “Zmeul” 
etc.; sunt reproduşi viu în imagina ia elevilor. În multe basme sunt evocate scene din lupta eroic  a 
poporului, prin intermediul unor personaje care caracterizeaz  pe cei mai buni lupt tori ai 
poporului. Acest sentiment al datoriei este calitatea cea mai de pre  a eroului pozitiv al basmelor şi 



poveştilor, cel mai puternic motiv care mobilizeaz  voin a pentru învingerea greut ilor de orice fel. 
Personajele din basme pot fi prezentate, în primul rând, prin înf işarea sau aspectul lor exterior, 
fapt care uşureaz  elevilor sesizarea tr s turilor de caracter.  

De exemplu, în caracterizarea lui F t-Frumos din basmul lui Mihai Eminescu se poate porni 
de la aspectul exterior al acestuia: ”era alb ca spuma laptelui şi cu p rul b lai ca razele lunii”, detalii 
care scot în eviden  frumuse ea fizic  a eroului, puritatea lui sufleteasc . Totodat , în basme 
întâlnim şi personaje negative, copiii vor analiza însuşirile acestora în acelaşi mod. În plus, 
înv torul îi va ajuta s  aib  o atitudine critic  fa  de ele, s  explice de ce nu e just  comportarea 
unui personaj sau a altuia. Proza noastr  actual  pentru copii a îmbr işat o tematic  vast  şi variat , 
oglindind o mare diversitate de aspecte ale vie ii. Trezirea interesului i a gustului pentru lectur  
implic  pentru coal  o responsabilitate incontestabil . Lectura literar  pune la dispozi ia copilului 
cuno tin e despre mediul înconjur tor, despre via a oamenilor i a animalelor, despre trecutul istoric 
al poporului, despre munc  i profesiuni, educa ie cultural-artistic  i moral-religioas . Copiii pot 
citi atât crea iile literare dedicate lor, cât i altele care, prin problematic , frumuse ea limbii i 
mesaj, intereseaz  deopotriv  i pe adul i. Marea varietate a crea iilor artistice apar inând unor 
genuri i specii literare diferite, care se integreaz  în sfera literaturii pentru copii, eviden iaz  
receptivitatea copiilor fa  de frumos, dorin a lor de cunoa tere. 

Dintre crea iile literare în proz , basmele i pove tile au r mas de-a lungul veacurilor 
operele cele mai îndr gite de copii, începând din primii ani ai copil riei i pân  aproape de 
adolescen . Valoarea instructiv-educativ  a basmelor este deosebit . Ele aduc o pre ioas  
contribu ie la dezvoltarea proceselor de cunoa tere, a proceselor afective, la formarea tr s turilor de 
voin  i caracter, la formarea personalit ii copiilor. Pragul intr rii în poezie e cel mai greu de 
trecut dintre toate experien ele de lectur . Uneori nici nu se ajunge pân  acolo: sunt piedici de 
cuvinte, în epeniri în stratul de suprafa  al textului. Pentru ca poezia s  nu fie o simpl  în iruire de 
cuvinte, comod  sau conven ional , e nevoie ca ochiul interior s  fie pus în stare de vibra ie, 
vibra ie ce trebuie s  emane din i prin text. Tocmai în ajutorul textului i al elevului intimidat de 
liric, care dintr-o comoditate a efortului de receptare sau dintr-o dificultate de procesare a textului 
nu dep e te bariera actului de lectur , consider c  un auxiliar media (casete audio-video, prezent ri 
PowerPoint) ajut  la deblocarea canalului receptor al elevului. De aceea, consider important  
intrarea în text, care se poate face nu numai printr-o simpl  lectur  – realizat  sau nu cu har de c tre 
dasc l –, ci i printr-o înregistrare audio sau o m rturie video a poetului însu i. Nu întotdeauna 
elevul poate percepe anumite tr iri ale sufletului matur. Cum s -l apropiem de eroul liric, de 
sim irile acestuia? Audierea variantei muzicale a textului liric va crea o atmosfer  de reflexivitate, 
ajutându-l pe elev s -l în eleag  pe acel care i-a a ternut sufletul în cuvinte. Cred c  asocierea 
dintre cuvânt/text-muzic -imagine permite (re)lectura motivat  a textului, altfel decât prin simpla 
citire a lui, i înlesne te ajungerea la miez, adic  la semnifica iile operei, contribuind la formarea 
sensibilit ii estetice a elevului i trezind interesul pentru lectur . 

Prin orele de lectura se realizeaz  mai multe obiective, concretizate în: 
*stimularea curiozit ii, imagina iei, perseveren ei, încrederii în for ele proprii; 
*formarea unei gândiri creative, flexibile; 
*încurajarea unei atitudini favorabile fa  de lectur ; 
*stimularea interesului pentru carte şi dezvoltarea gustului pentru citit; 
*formarea treptat  a unui vocabular adecvat, a unei vorbiri fluente şi logice; 
*formarea capacit ii de a surprinde, de a descoperi con inuturi şi forme ale realit ii 

exprimate într-o multitudine de modalit i. 
Literatura reprezint  o form  fundamental  de cunoa tere, prin intermediul imaginii artistice. 

Operele literare îndr gite din repertoriul na ional i universal, contribuie la activarea, îmbog irea i 
nuan area vocabularului, constituind modele sugestive de exprimare corect  i nuan at . Prin 
intuirea i con tientizarea mesajului etic i estetic al operei literare se realizeaz  o tr ire adânc  
emo ional-afectiv , se solicit  continuu sensibilitatea, memoria  afectiv , aten ia voluntar , gândirea 
i imagina ia creatoare a elevilor. 



În sintez : lectura este un aspect esen ial al procesului instructiv-educativ; actualmente 
exist  factori obiectivi ce diminueaz  procesul lecturii; bibliotecii îi revine un rol deosebit în 
edificarea prestigiului lecturii; pentru activizarea lecturii în biblioteca şcolar  sunt necesare: 
cultivarea dragostei pentru lectur , promovarea imaginii lecturii; înv area tehnicii lecturii, 
organizarea activit ilor de amploare în sprijinul lecturii. „Cartea reflect  ca o oglind  lungul şir de 
secole al vie ii omenirii, istoria luptei sale pentru existen , pentru un viitor mai luminos, 
suferin ele, bucuriile, înfrângerile şi biruin ele sale toate. Iubi i cartea, îngriji i-o şi citi i cât mai 
mult. Cartea ne este prieten credincios, de n dejde.“ (G. F. Morozov) 
 
 

259. INI IATIVE PENTRU ÎMBUN T IREA CALIT II  
PRED RII – ÎNV RII 

 
Inst. Grigore Monica 

Şcoala Gimnazial  B le ti 
 

Oamenii emit o mul ime de ipoteze despre educa ie. Lec iile ar trebui s  dureze aproximativ 
o or . Telefoanele mobile ar trebui s  fie oprite în timpul colii. Elevii ar trebui s  înve e în clase. 

i, în mod fundamental, elevii vin la coal  s  înve e, iar profesorii vin la coal  pentru a-i înv a. 
Aceste ipoteze sunt atât de comune, deoarece se potrivesc cu modul în care cei mai mul i dintre noi 
au fost educa i. Dar aceast  versiune a educa iei a fost conceput  pentru un timp foarte diferit, i nu 
exist  nici un motiv în a presupune c  va satisface nevoile elevilor de ast zi. De fapt, în ciuda 
faptului c  profesorii lucreaz  mai intens ca niciodat , nivelul elevilor implica i în activit ile colii 
scade vertiginos, când a tept rile ar fi fost contrare.  

Ca r spuns la nevoile ap rute, colile au început s  practice modalit i diferite de educa ie. 
De ce s  limit m timpul unei lec ii la o or  de curs când o jum tate de zi de studiu, structurat pe 
diferite discipline, permite elevilor s  aprofundeze mai bine subiectul propus? Mul i tineri dispun de 
tablete, a adar de ce nu le-am permite s  le utilizeze ca instrumente de înv are?  Şi, în mod 
fundamental, cei mai buni profesori sunt cei c rora le place s  înve e, iar cea mai bun  cale pentru a 
te asigura c  în elegi ce  înve i este s  explici i altora. Şcolile care iau în calcul aplicarea acestor 
metode sunt înc  în minoritate, dar exist  o schimbare mereu cresc nd  la nivel global în privin a 
viziunii educa ionale a secolului 21. Iat  câteva ini iative în acest sens: 

Lec ii cu caracter deschis – Lec iile de 45-50 de minute au avut locul lor dominant în 
sistemul  educa ional pentru o lung  perioad  de timp, for ând cadrele didactice s  execute lec iile 
cu planuri i proiecte de lec ie precise. Nu mai conteaz  dac  elevii nu au în eles pe deplin subiectul 
înainte de a suna clopo elul – timpul, la urma urmei, nu a teapt  pe nimeni. Cu toate acestea, din ce 
în ce mai mult, colile se îndep rteaz  de  concep ia lec iei ca unitate rigid , realizat  într-un timp 
precis i inflexibil, i în cadrul celor patru pere i dintr-o sal  de clas . În schimb, s-a îmbr i at 
ideea diversific rii lec iei, ca timp, ca metod  de predare, ca spa iu de desf urare. Recunoscând 
valoarea înv rii personalizate flexibile, profesorii folosesc tehnologia în moduri interesante pentru 
a transforma lec iile tradi ionale în unele cu caracter deschis. Cercet rile au demonstrat c  aceast  
trecere de la modelul tradi ional la cel flexibil este foarte eficient  atât pentru elevi cât i pentru 
profesori. Implica iile pentru profesori sunt de asemenea, interesante. Ei devin mai liberi în 
asumarea diferitelor roluri, inclusiv mentor, antrenor, ini iator de proiecte etc.  

Gândi i dincolo de cei patru pere i ai clasei – Într-o clas  tradi ional , elevii stau în b nci 
dispuse pe rânduri sau mese mici, fa  în fa  cu profesorul. Exist  un motiv întemeiat pentru 
aceast  dispunere: ele sunt proiectate astfel încât profesorii s  poat  transmite în mod eficient 
informa ii pentru grupurile de elevi. Acest lucru are sens atunci când profesorii reprezint   unica i 
cea mai accesibil  surs  de informa ii pentru elevi. Dar într-o epoc  a mijloacelor de informatizare 
variate nu mai avem nevoie de elevi în rânduri cu care se confrunt  profesorul or  de or . 
Dispunerea b ncilor în moduri cât mai variate, în func ie de activitatea propus , pe centre, a ezarea 
elevilor în semicerc, pe podeaua clasei sau într-un cu totul alt mediu, altul decât sala de clas , sunt 



doar câteva dintre metodele de schimbare a viziunii clasei. Profesorul î i poate asuma astfel rolul de 
îndrum tor, partener la discu ii, fiindu-i mult mai u or s  m soare progresul elevilor s i. 
În zilele noastre s lile de clas  sunt proiectate i compartimentate pe centre de cunoa tere i 
cercetare, experimentare, tocmai pentru a stimula interesul elevilor.  
            Proiectele- un studiu activ– În zilele noastre, un num r cât mai mare de elevi  înva  prin 
crearea i derularea  de proiecte care îi solicit  în cercetarea unui subiect dat. Proiectele ofer  
elevilor experien a lucrului în echip , organizarea propriului timp de lucru. Dar fac mai mult decât 
atât. Ele sunt por i deschise c tre comunitate, deoarece elevii î i extind cercet rile dincolo de pere ii 
colii. Rezultatul const  în crearea unui produs ce va trebui prezentat în fa a colegilor i chiar a 

p rin ilor, încurajâdu-i în acest mod în a fi creativi i totodat  responsabili.  
Ajut - i elevii s  fie ,,profesori” – Activitatea unui profesor este o provocare, una ce 

cuprinde o gam  divers  de roluri i responsabilit i. Dar aceasta nu înseamn  c  profesorii au 
abilit i i calit i care apar in exclusiv lor. Elevii, de asemenea, inspir , consiliaz , sprijin  i ofer  
o ureche de ascultat prietenilor i colegilor de clas . Într-adev r, colile au început s  recunoasc  
poten ialul elevilor în acest domeniu. Astfel, profesorii împart responsabilit ile între elevii unei 
clase, permi ându-le s  joace un rol mai activ în modelarea lor, în educa ia proprie i cea a colegilor 
lor. Desigur, crearea unei rela ii fluide profesor-elev nu este u oar  i trebuie s  se bazeze pe o 
puternic  funda ie de respect reciproc, în elegere i încredere.    

Profesorii – elevi permanen i – Se spune c  persoanele care te inspir  în via  sunt cele 
care conduc prin exemplul personal. Prin urmare, profesorii care sunt un exemplu de urmat sunt 
aceia care sunt pasiona i de înv are permanent . Un profesor mereu informat este o sursa continu  
de informa ii pentru elevii s i.  

Include i familia în lucrul cu elevul – Este unanim recunoscut faptul c  implicarea 
p rin ilor în educa ia copiilor lor este crucial . Exist  o asociere puternic  între implicarea familiei 
i rezultatele elevilor. Multe coli recunosc necesitatea de a lucra cu p rin ii, într-o varietate de 

moduri, pentru a-i ajuta pe elevi s  î i descopere poten ialul. În acest scop se încheie parteneriate 
coal  – familie, au loc ac iuni de voluntariat în care  p rin ii sunt implica i în mod direct. 

  Exist  mai multe categorii de profesori, unii care vor accepta cu entuziasm i u urin  
inova iile i al ii care vor prefera s  r mân  la sistemul tradi ional. Atunci când profesorilor le sunt 
prezentate exemple de practici inovatoare din domeniul lor de activitate, reac ioneaz  de obicei cu o 
combina ie a trei r spunsuri:  

1. Acestea sunt foarte interesante! 
2. Sun  grozav dar nu sunt anse s  se întâmple în coala mea! 
3. Destul cu inova ia! Sistemul nostru educa ional nu are nevoie de inova ie! 

Personal consider c  inovarea educa ional  este în mod clar de interes general i c  fiecare 
este dator s  caute i s  g seasc  solu ii la provoc rile actuale din înv mânt. Este recunoscut 
faptul c  o lume în schimbare, a a cum este lumea în care tr im, ne provoac  permanent în a-i 
preg ti pe  elevii no trii pentru viitorul incert ce le st  înainte. 

 
Bibliografie: 
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260. SOFTURI EDUCA IONALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTIC  
 

Chiosa Nicoleta, coala Gimnazial  ,,Vasile Pârvan” Bârlad, jude ul Vaslui  
 

Softurile educa ionale trebuie s  reprezinte o provocare din punct de vedere cognitiv, s  fie 
atractive, s  motiveze utilizatorii şi s -i transforme în participan i activi la propriul proces de 
înv are.  Pornind de la aceste premise, o echip  multidisciplinar  de la Facultatea de Psihologie şi 
Ştiin e ale Educa iei a Universit ii "Babeş-Bolyai" şi de la Asocia ia de Ştiin e Cognitive din 

http://www.innovationunit.org/


România a demarat un program de realizare de softuri educa ionale care s  constituie instrumente 
interactive şi atractive în sprijinirea procesului de înv are. Pân  în prezent au fost realizate trei 
astfel de softuri. 
,,Naufragia i pe Insula Calculelor" 

 
  Softul educa ional „Naufragia i pe Insula Calculelor” a fost 
elaborat de o echip  de psihologi, metodişti şi programatori cu 
experien  de la Facultatea de Psihologie şi Ştiin e ale Educa iei a 
Universit ii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca şi de la Asocia ia de 
Ştiin e Cognitive din România. Acest soft se bazeaz  pe cercet rile 
actuale din psihologia dezvolt rii, pe cele mai noi teorii despre 
înv are, pe facilit ile designului multimedia de înalt  calitate şi pe 
consult ri repetate cu înv tori de mare prestigiu. Softul realizeaz  
ceea ce un înv tor expert face la clas , pentru a-şi ajuta elevii s  
înve e matematica.Programul elaborat accelereaz  înv area şi 
consolidarea opera iilor de adunare şi de sc dere la elevii din clasele I 

şi a II-a. Exerci iile propuse respect  prevederile actualului curriculum şcolar, au un con inut variat, 
atractiv şi accesibil elevilor din clasele primare. Softul poate fi util şi elevilor din clasele primare 
mai mari, îndeosebi celor din clasele a III-a, datorit  complexit ii unora dintre exerci ii. Rezolvarea 
exerci iilor propuse în acest soft, bazate pe programa şcolar , contribuie la îmbun t irea 
performan ei şcolare a elevilor care îl utilizeaz . 
,,Cifrele" 
 

Softul educa ional „Cifrele” a fost elaborat de o echip  de 
psihologi, psihopedagogi şi programatori, cu experien  teoretic  şi 
practic  de la Facultatea de Psihologie şi Ştiin ele Educa iei a 
Universit ii „Babeş - Bolyai”, Cluj-Napoca şi de la Asocia ia de 
Ştiin e Cognitive din România. Aceştia s-au gândit s  elaboreze un 
soft cu exerci ii care s -i ajute pe copii s  înve e numerele, îmbinând 
principiile psihopedagogice, teoriile recente ale înv rii şi facilit ile 
designului soft de înalt  calitate. Acest soft ajut  la însuşirea prin 
exerci ii a conceptelor matematice de c tre copiii de 5 - 9 ani. Toate 
exerci iile se bazeaz  pe programa şcolar , softul ajustându-se la 
ritmul şi nivelul de dezvoltare al fiec rui copil. 
,,Literele" 

 
  Programul „Literele” este cel de-al treilea soft realizat şi are 
fundamente teoretice explicite preluate din teoriile înv rii şi cele ale 
designului softurilor educa ionale, precum şi din cercet rile recente 
realizate în domeniul psihologiei dezvolt rii. Softul educa ional 
„Literele” a fost realizat cu scopul de a-i ajuta pe elevii din clasele I şi 
a II-a s  îşi dezvolte vocabularul, capacitatea de conştientizare 
fonologic  şi abilit ile de citire corect , fluent  şi conştient . Elevii 
care abia înva  s  citeasc  beneficiaz  cel mai mult de utilizarea unor 
softuri educa ionale „vorbitoare” (la fel ca cel realizat de noi) ce sunt 
acompaniate de text şi de o serie de „recompense” vizuale. Furnizarea 
con inutului din soft prin multiple forme de reprezentare (vizual  şi 

verbal ) permite respectarea stilul de înv are şi de gândire specific fiec rui elev, contribuind astfel 
la sporirea în elegerii. 
 
 
 



261. CUM INTERAC ION M CU ELEVII  ÎN DIFERITE SITUA II 
CONCRETE 

 
Prof. înv. primar Popescu Lorelai Iuliana - ŞC. Gim. ,,Antonie Mogoş,, Ceauru 

 
Majoritatea  comportamentelor, mai ales modul în care comunic m, le-am 

înv at cu to ii în timpul copil riei, prin imitarea persoanelor pe care le-am considerat 
modele. Primele modele au fost p rin ii, apoi înv torii. La fel ca şi noi, elevii înva  
s  comunice observându-i pe cei din jur. Noi, dascalii, reprezent m modele pentru 
mul i dintre elevii noştri. 

Prin modalit ile de comunicare ne putem face mai bine în eleşi de c tre elevi 
şi  îi putem ajuta s  se deschid  mai mult fa  de noi. În acelaşi timp, exersarea 
acestor modalit i,  îi poate ajuta pe elevi s  comunice mai eficient între ei, înl turând 
conflictele cu colegii. Aceste modalit i de comunicare sunt de altfel foarte simple, 
mul i dintre noi utilizându-le în mod spontan. 

Ascultarea este o verig  principal  a actului de comunicare. Profesorii pe care 
îi prefer  elevii şi c rora le comunic  problemele pe care le au, sunt cei care ştiu s  
asculte. Unele probleme pe care le are elevul se pot rezolva la acest nivel, al 
ascult rii, deoarece fiind ascultat, copilul are ocazia s -şi exprime dificultatea, s-o 
conştientizeze mai bine, s-o analizeze şi, în felul acesta, uneori, ajunge singur la 
solu ie. 

-pasiv  – elevul vorbeşte, dar nu ştie dac  este ascultat 
-activ , care se poate realiza prin urm toarele modalit i: 
           -semne prin care îi ar t m c  îl ascult m şi îl încuraj m s  continue: ne 

uit m la el, ne aplec m spre el, d m aprobator din cap, spunem „da”, „îhî”, 
„continu ” etc. 

           -repetarea emo iilor sau sentimentelor pe care le exprim  elevul 
Exemplu: Elevul: „Am mers pe teren ca s  m  joc cu ceilal i, dar nu m-a b gat 

nimeni în seam  şi m-am sim it singur” 
R spuns: „Deci te-ai sim it singur pe teren” 
sumarizarea – redarea concis  a con inuturilor exprimate de elev. 
Exemplu: Elevul: „Ieri m-am trezit târziu, am întârziat la şcoal . Am luat doi 

de 4, iar dup  aceea m-am gândit c  n-are rost s  mai stau la şcoal , aşa c  am 
plecat.” 

R spuns: „Deci ieri ai avut o mul ime de încurc turi la şcoal .” 
întreb rile de clarificare : „Po i s -mi spui mai multe despre asta?” „Unde?”, 

„Când?”, „Cum s-a întâmplat?” 
Este preferabil s  se evite întrebarea „De ce?” care determin  o justificare şi nu 

cauza real  a comportamentului. 
Tonul vocii – dac  vorbim pe un ton calm avem mai multe şanse de a ob ine un 

comportament dorit din partea elevului, decât dac  îi vorbim pe un ton ridicat. Se 
poate constata c  unii copii, chiar şi atunci când doresc s  comunice cu colegii lor, nu 
vorbesc, ci strig . Aceşti copii acas  sunt certa i frecvent şi, în felul acesta ei au 
înv at c  singura modalitate prin care se pot impune este prin ridicarea tonului. 
Vorbirea calm  aplaneaz  conflictele. 



 Exerci iu cu elevii: un elev exprim  o afirma ie pe tonuri diferite, iar ceilal i 
elevi comunic  ce simt, ce gândesc şi ce reac ii le provoac  tonul cu care a fost rostit  
aceeaşi afirma ie. 

Utilizarea de mesaje centrate pe propria persoan : 
 Exemple: „Eu nu pot s  v  predau lec ia dac  face i zgomot.” 
      „M  enerveaz  când v  plimba i prin clas  în timpul orei.” 
 Evitarea mesajelor centrate pe cealalt  persoan :  
      „Vorbi i tot timpul!” 
      „Acum ai s  te linişteşti, altfel te pun absent!” 
Exprimarea unui reproş cu ajutorul mesajelor centrate pe propria persoan  se 

poate realiza prin specificarea urm toarelor componente: 
Descrierea comportamentului nedorit al elevului + Efectul concret + Emo ia pe 

care o sim i i 
Exemplu: „Dac  m  întrerupe i atunci când explic ceva, s-ar putea s  uit lucruri 

importante, voi nu ve i în elege corect, iar eu voi fi nemul umit.” 
inând cont c  multe dintre exerci iile clasice au uneori un grad de dificultate 

prea ridicat pentru nivelul şcolarilor mici, prezent m mai jos câteva exerci ii de 
autocunoaştere şi comunicare adaptate pentru aceştia, bazate pe activit i ludice.  

„Planeta personal ” 
Obiective : - exprimarea unor nevoi, dorin e, aspira ii personale legate de 

mediu şi stilul de via , dezvoltarea creativit ii. 
Descrierea exerci iului :   Fiecare elev va fi îndemnat s  încerce s -şi 

imagineze şi s  descrie o „planet  personal ” , respectiv o lume nou , realizat  dup  
propriile preferin e, c reia s -i dea un nume, s  o populeze şi s  o construiasc  astfel 
încât aceasta s  reprezinte idealul s u. În func ie de tema pe care dorim s  o discut m, 
instruc iunile îl pot îndemna pe „creator” s  pun  accentul pe un anumit aspect. De 
exemplu, s  descrie mai în am nunt via a de familie pe planeta X, cum sunt copiii, 
cum sunt rela iile între oameni, între profesori şi elevi etc.  „Planetele” fiec ruia vor 
fi apoi prezentate grupului de elevi.  

 Aceast  descriere îl poate ajuta pe copil s -şi exprime opiniile legate de diferite 
aspecte în mod indirect, cu o mult mai mare libertate decât în cazul unor întreb ri sau 
discu ii directe, de tipul „Cum ai vrea tu s  se poarte colegii cu tine ?”.  Tocmai de 
aceea, este bine s  l s m o cât mai mare libertate în imaginarea „planetei personale”, 
şi s  evit m judecarea critic  a descrierilor ob inute.  

Acest exerci iu poate fi deosebit de util în special la clasele mici (I-VI), la care 
capacitatea de explicitare direct  a nevoilor şi aspira iilor este mai redus .  

„Atomul social” 
  
Obiective :  
 -  dezvoltarea capacit ii de autocunoaştere / intercunoaştere ; 
 -dezvoltarea capacit ii de a comunica /  interac iona ; 
 -creşterea coeziunii grupului ; 
Descrierea  exerci iului :  



 - participan ii vor desena trei cercuri concentrice, notând individual : prietenii 
foarte buni (în cercul cel mai mic), prietenii buni (în cercul de m rime medie) şi 
cunoştin ele / amicii (în cercul cel mai mare). 

 În grupuri de câte 2 se vor trece în revist  persoanele din cele trei cercuri, apoi 
se vor discuta criteriile de selec ie pentru cele 3 categorii de persoane. De exemplu : 
ce calit i trebuie s  întruneasc  prietenii foarte buni, prietenii buni etc., punctele / 
aspectele pe care le au în comun cu cele 3 categorii de persoane, durata rela iilor, 
debutul acestora, num rul persoanelor din cele 3 categorii etc.  Aceast  faz  a 
exerci iului poate fi urmat  de discu ii în grupul mare.  

Cele mai bune oportunit i de dezvoltare a abilit ilor de comunicare s-au 
dovedit a fi oferite de  însuşi exerci iul comunicativ. Teoretiz rile savante nu pot 
decât s  explice unele chestiuni privind corectitudinea şi precizia exprim rii, dar nu 
pot rezolva blocajele şi obstacolele reale pe care le sim im cu to ii atunci când ne 
aflam într-o confruntare directa cu un interlocutor. Pentru astfel de motive apreciem 
c  în practica educa ional  este necesar ca elevilor s  li se ofere ocaziile de a 
comunica. Din acest punct de vedere şcoala a creat o adevarata mentalitate care se 
cere complet revizuit : a comunica nu înseamn  a multiplica actele de vorbire. 
Aceasta presupune c , pentru antrenarea elevilor în procesul comunicativ nu trebuie 
s  li se pretind  s  vorbeasc  mult, ci s  fie g site modalit i de intensificare a 
interac iunilor înv tor-elev în planul schimbului informa ional si interpersonal. 
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263. EFICIEN A  JOCULUI  DIDACTIC  ÎN  STUDIEREA  LIMBII 
ŞI  LITERATURII  ROMÂNE  LA  CLASELE I – II  

 
Prof. înv. primar  Jacot  Mihaela 

coala Gimnazial  ,,Mihai Eminescu”Vaslui 
 
 
     În activitatea de fiecare zi a copilului, jocul ocup  locul preferat. Doar jucându-se, el îşi satisface 
nevoia de activitate, de a ac iona cu obiecte reale sau imaginare, de a se transpune în diferite roluri 
şi situa ii care îl apropie de realit ile înconjur toare . 
     Jocul dezvolt  func iile latente, fiin a cea mai înzestrat  fiind aceea care se joac  mai mult, astfel 
c , în copil rie, jocul duce la antrenarea func iilor fiziologice şi psihice . 
          Ajuns la vârsta de 6-7 ani, copilul începe procesul de integrare în via a şcolar , ca o 
necesitate obiectiv  determinat  de cerin ele dezvolt rii sale multiple. Cunoscând locul pe care-l 
ocup  jocul în via a copilului, realiz m eficien a folosirii lui în procesul instructiv- educativ şi 
importan a deosebit  în creşterea ac iunii formative a şcolii . 
     Folosirea jocului didactic în procesul instructiv- educativ face ca elevul s  înve e cu pl cere, s  
devin  interesat de activitatea pe care o desf şoar , face ca cei timizi s  devin  mai volubili, mai 
activi, mai curajoşi, s  capete mai mult  încredere în capacit ile lor, mai mult  siguran  şi 
tenacitate în r spunsuri . 



     Jocul didactic poate fi folosit cu succesul scontat în captarea aten iei elevilor pe tot parcursul 
activit ii didactice în înl turarea plictiselii, dezinteresului şi ne asigur  reuşita actului didactic 
pentru c  pune în func iune toate for ele intelectuale ale copiilor, precum şi tr irile afective. 
     Reuşita jocului didactic este condi ionat  de proiectarea, organizarea lui metodic , de modul în 
care noi, înv torii, ştim s  asigur m o concordan  deplin  între elementele ce-l definesc. 

În contextul celor men ionate mai sus, jocurile didactice se pot adapta cu succes la dezvoltarea 
vorbirii şi la însuşirea conştient  a citit-scrisului. Unele dintre aceste jocuri le-am folosit pentru 
activizarea, îmbog irea, diversificarea vocabularului, însuşirea structurii gramaticale a limbii, fie 
pentru dezvoltarea auzului fonematic, formarea deprinderilor de citire şi scriere corect , dezvoltarea 
exprim rii orale şi scrise, etc. 

 I.Jocuri pentru dezvoltarea vorbirii elevilor  
a) Jocuri pentru activizarea, îmbog irea şi diversificarea vocabularului 
La început de clasa I, când copilul a luat primul contact cu şcoala, pentru a m  convinge de 

nivelul de dezvoltare a  vocabularului am organizat jocul ,,Cine spune mai multe cuvinte despre 
…”(obiectele din clas , lucrurile şcolarului, îmbr c minte, etc.). Am insistat mai mult asupra 
copiilor ce au prezentat fenomene de inhibi ie verbal  şi le-am cerut nu numai o enumerare a 
obiectelor, ci şi includerea cuvintelor în propozi ii, pentru a-i obişnui s  se exprime în propozi ie . 
     Primul contact cu şcoala având loc în anotimpul toamna am inclus în lec ie şi jocuri legate de 
acest anotimp. Dintre aceste jocuri amintesc : ,,A venit toamna” şi ,, S cule ul fermecat”.La primul 
joc copiii sunt aşeza i în cerc, iar în mijlocul cercului conduc torul jocului, care reprezint  toamna. 
Copiii se învârtesc în cerc, în timp ce conduc torul jocului le adreseaz  urm toarea întrebare în 
versuri: ,,A venit toamna la noi /Dup  ce o cunoaşte i voi ?”. La sfârşitul recit rii acestor versuri, 
cercul se opreşte, iar conduc torul jocului întinde mâna spre un copil.Acesta d  r spunsul la 
întrebare, men ionând unul dintre semnele sosirii toamnei. Dac  r spunsul este corect, copilul 
respectiv devine conduc torul jocului . 
    La al doilea joc am cerut copiilor s  recunoasc  legumele şi fructele aşezate în ,,s cule ul 
fermecat” prin atingerea şi descrierea oral  .Ambele jocuri au constituit prilejuri de a activiza 
vocabularul elevilor şi de a-şi forma reprezent ri despre toamn  şi caracteristicile ei, despre legume 
şi fructe. 
     Pentru îmbog irea vocabularului elevilor cu cuvinte ca sugativ , c limar  , etichet  ,acuarel  
,rigl  ,etc. am apelat la jocul ,,De-a libr ria”.Obiectele men ionate mai sus au fost aşezate pe mas  
,un elev era vânz torul, iar ceilal i cump r torii.Ei au avut sarcina de a descrie obiectul cerut în aşa 
fel încât vânz torul s -l recunoasc  şi s -l denumeasc  .Vânz torul a dat obiectul cerut numai 
copiilor care au descris corect însuşirile obiectului şi s-au comportat civilizat. Acest joc mi-a oferit 
posibilitatea de a forma la elevi deprinderi de comportare civilizat  . 
     Pentru consolidarea cunoştin elor legate de cele patru anotimpuri, precum şi cu familiarizarea cu 
ordinea cronologic  a lunilor anului, la sfârşitul perioadei post –abecedare, dup  ce s-au predat 
lec iile legate de cele patru anotimpuri, am organizat jocul cu titlul ,,Anotimpurile”. Pentru acest joc 
am folosit patru tablouri reprezentând fiecare câte un anotimp. Sub fiecare tablou erau trei 
buzunare. Doisprezece copii din clas  au primit câte un cartonaş pe care era trecut  o lun  a anului, 
iar ceilal i au primit cartonaşe cu caracteristicile fiec rui anotimp. Sarcina celor 12 era aceea de a 
aşeza cronologic lunile anului în buzun raşele fiec rui tablou, în func ie de anotimpul ce-l 
reprezint . Ceilal i copii au avut ca sarcin  s  citeasc  caracteristica trecut  pe cartonaş şi s  
precizeze c rui anotimp îi apar ine. Jocul antreneaz  întreaga clas , iar caracterul s u competitiv le 
produce tr iri afective deosebite . 
     Tot în perioada postabecedar  am organizat jocul ,,Ce zi este ?” cu scopul de a familiariza elevii 
cu denumirea zilelor s pt mânii. Pentru joc, copiii au fost aşeza i în semicerc. Dintre ei au fost aleşi 
doi: unul înh mat cu o sfoar , fiind ,,c lu ul”, iar cel lalt ,,vizitiul”. Cei doi alearg  în fa a 
semicercului, vizitiul spunând urm toarele versuri :,,În tr sur  m-am suit / Sunt luni şi am pornit / 
S  m  plimb frumos prin clas  / Pân  la ziua ce urmeaz . La sfârşitul acestor versuri ,,c lu ul” se 
opreşte în fa a unui copil şi îi pune urm toarea întrebare: ,,Ce zi eşti?” Acesta este obligat s -i spun  



ziua care urmeaz  celei care a fost anun at  în versuri. Dac  r spunsul a fost corect copilul ia locul 
vizitiului şi jocul continu  . 
     b)Jocuri didactice folosite pentru însuşirea structurii gramaticale a limbii. 
     Dat fiind faptul c  o serie a elevilor au  greşeli în exprimare, constând în dezacorduri între 
adjectiv şi subiect, predicat şi subiect, folosirea greşit  a genitivului, dativului şi acuzativului 
substantivului, a genului substantivelor, formarea greşit  a pluralului, m-am gândit s  înl tur aceste 
deficien e introducând în lec ii jocuri didactice atractive, dar în acelaşi timp şi instructiv educative . 
     Jocul ,,Eu spun una, tu spui multe” îi obişnuieşte pe elevi cu formularea corect  a singularului şi 
pluralului substantivelor. La clasa I acest joc se poate face şi pe baz  de ilustra ii, elevii spunând 
pluralul anumitor obiecte prezentate pe jetoane, iar la clasa a II- a pe baz  de cartonaşe cu 
substantive scrise la singular sau plural. Acest joc a fost şi un bun exemplu pentru pronun area 
articulat  a substantivelor fie la singular, fie la plural. 
     Acordul predicatului cu subiectul l-am consolidat folosind jocul ,,Ce face sau ce fac ?”. Pe baza 
unor fişe în care erau scrise subiectele şi mai multe variante de predicate, elevii au ales pentru 
fiecare subiect predicatul corespunz tor ca num r. Ex.: Ionic –deseneaz , citesc, muncesc. Astfel 
elevii au în eles c  în propozi ie cuvintele se leag  prin în eles . 
     Jocul ,,Cum este ?”a constituit un exerci iu de g sire a însuşirilor unui substantiv şi de a acorda 
corect adjectivul cu substantivul pe care-l înso eşte. Acest joc se poate realiza şi pe fişe, cerându-se 
şi antonimele acolo unde este cazul. Ex.:carte-nou -veche .etc. Cerând elevilor s  treac  pe fiş  şi 
însuşirea opus  a unei însuşiri date, am activat vocabularul elevilor şi l-am îmbog it cu o serie de 
antonime . 
     Pentru consolidarea semnelor de punctua ie am folosit jocul ,, Pune-m  la locul potrivit !” 
Elevilor li se distribuie fişe cu texte a c ror semne au disp rut sub lacrimile unui copil sup rat. Li se 
cere s -l ajute pe b iat s  pun  la loc toate semnele care au fost şterse de lacrimi. E un joc foarte 
pl cut elevilor dac  e prezentat sub aceast  form  . 
     Pentru fixarea cunoştin elor legate de grupurile de vocale înv ate am folosit jocul,,Buchete de 
flori”. Elevii vor primi fişe ce au desenate flori în a c ror petale se vor scrie diferite silabe ale unor 
cuvinte ce con in grupurile de vocale ,,oa”, ,,ua”, ,,u ”.Vor combina silabele pentru a ob ine cuvinte 
ce au în eles, le vor scrie în coloanele grupului de vocale specificat şi vor colora cu roşu florile ce 
con in grupul de vocale ,,oa”, cu mov pe cele ce con in ,,ua” şi cu galben pe cele ce con in ,,u ”. 
     c)Jocuri pentru dezvoltarea exprim rii orale  
     Concomitent cu îmbog irea vocabularului elevilor, am urm rit pe tot parcursul clasei I şi a II-a 
dezvoltarea exprim rii orale, suport necesar însuşirii temeinice a cunoştin elor la celelalte discipline 
de studiu, cât şi pentru formarea personalit ii copilului. Înc  de la primele exerci ii de exprimare 
oral  am pretins elevilor formularea corect  şi clar  a propozi iilor, am urm rit înl turarea din 
vorbirea copiilor a unor construc ii improprii, a unor expresii vulgare . 
     Cu toate c  exprimarea corect  presupune vorbirea în care se respect  regulile gramaticale, în 
ciclul primar se urm reşte în mod deosebit realizarea treptat  a formei conştiente a exprim rii 
corecte chiar dac  în aceast  perioad  num rul regulilor gramaticale este destul de mic . 
     Conştientizarea exprim rii orale am realizat-o cu ajutorul jocurilor în cadrul orelor de dezvoltare 
a vorbirii şi citit-scrisului.Pentru a deprinde elevii s  se exprime în propozi ii corecte şi clare, pentru 
a dezvolta spiritul de disciplin  conştient , am utilizat jocul ,,Cine spune mai multe propozi ii?”. 
Sarcina acestui joc a fost aceea de a alc tui cât mai multe propozi ii cu cuvântul indicat de 
conduc torul jocului . 
     Jocul ,,Ciobanul şi mielul” obişnuieşte elevii s  descrie o persoan  prezentându-i doar tr s turile 
esen iale, atât cele fizice cât şi cele morale. ,,Ciobanul”, un elev din clas , se plimb  printre b nci şi 
oprindu-se în fa a unui elev îl întreab  : 
- N-ai v zut mielul meu ? 
- Nu, cum arat  ? 
,,Ciobanul” descrie un elev din clas : este blond, are ochii albaştri, poart  şapc , este ordonat, 
disciplinat etc. Cel care se recunoaşte în descrierea f cut  de ,,cioban” îi ia locul şi jocul continu  . 



     Pentru a dezvolta capacitatea de a percepe o imagine sau o succesiune de imagini, pentru a 
în elege semnifica ia lor şi a exprima în propozi ii ceea ce au în eles, pentru a stabili rela ii între 
secven ele imaginilor în succesiunea lor şi a le transforma în idei şi judec i de rela ie, am organizat 
jocuri pe baz  de imagini sau succesiuni de imagini. Aceste jocuri au mari valen e euristice 
deoarece copilul trebuie mai întâi s  stabileasc  rela ii la nivelul perceptiv prin opera ii de 
recunoaştere, de descoperire, care red  cunoaşterii con inutul figural. Acest con inut figural este 
prelucrat în reprezent ri verbale sau idei, ca expresie a saltului calitativ în operativitatea mintal  . 
     Ion Cerghit spunea c  ,,întrebarea reprezint  un moment indispensabil al activit ii mentale a 
elevului, ea este o form  deosebit  în care se exprim  gândirea, situându-se la grani a dintre 
cunoaştere şi necunoaştere”. De aceea este necesar a le forma elevilor înc  din clasa I deprinderi de 
a pune întreb ri clare, concise. 
     Sunt o multitudine de jocuri didactice ce pot fi folosite în cadrul orelor de limba şi literatura 
român  pentru a-i educa pe elevi în spirit colectiv şi competitiv şi a le cultiva dragostea pentru 
frumoasa şi ,,dulcea” limb  româneasc  . 
     Rolul hot râtor îi revine înv torului pentru c  de el depinde modul cum îşi organizeaz  jocul, 
materialele pe care le foloseşte, când foloseşte jocul şi ce urm reşte prin acesta. De aceea trebuie 
apreciat   şi respectat  munca sa, pentru c  ine în palm  sufletul copiilor şi modeleaz  cu tandre e 
personalitatea lor .   
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264. JOCUL DIDACTIC ÎN CADRUL LEC IEI DE MATEMATIC  A PREŞCOLARULUI 

ŞI ŞCOLARULUI MIC 
 

Prof. înv.primar Moroşanu Livia Ricu a,  
Şcoala Gimnazial  ,,Anastasie Panu” Huşi 

 
Z. P. Dienes afirm : ,,copiii şi chiar adul ii înva  mai uşor matematica construind 

conceptele pe baza experien ei lor proprii decât prin manipul rile simbolice’’. 
Jocul didactic este o form  de activitate atractiv  şi accesibil  copilului, prin care se 

realizeaz  sarcinile instructiv-educative ale înv mântului. El reprezint  un ansamblu de ac iuni şi 
opera ii care, paralel cu destinderea, buna dispozi ie şi bucuria, urm reşte obiective de preg tire 
intelectual , tehnic , moral , fizic  a copilului. Aşadar, atunci când jocul este utilizat în procesul de 
înv mânt, el dobândeşte functii psiho-pedagogice semnificative, asigurând participarea activ  a 
copilului la lec ii sporind interesul de cunoaştere fa  de con inutul lec iilor. Între jocul didactic şi 
procesul instructiv-educativ exist  o dubl  leg tur : jocul sprijin  şi îmbun t eşte procesul 
instructiv-educativ fiind îns  şi condi ionat de acesta prin preg tirea anterioar  a copilului în 
domeniul în care se desf şoar  jocul. 

Jocul didactic constituie una din principalele metode active, deosebit de eficient  în 
activitatea instructiv-educativ  cu preşcolarii şi şcolarii mici. Importan a acestui mijloc de instruire 
şi educare este demonstrat  şi de faptul c  reprezint  nu numai o metoda de înv mânt ci şi un 
procedeu care înso eşte alte metode sau poate constitui o form  de organizare a activit ii copiilor. 

Pentru sporirea eficien ei lec iilor cu con inut matematic pentru preîntâmpinarea eşecului 
şcolar, eliminarea supraînc rc rii este necesar a introduce în lec ie elemente de joc prin care s  se 



îmbine într-un tot armonios atât sarcini şi func ii specifice jocului, cât şi sarcini şi func ii specifice 
înv turii. 

Folosit cu m iestrie, jocul didactic matematic creeaz  un cadru organizatoric care 
favorizeaz  dezvoltarea curiozit ii şi interesului copiilor pentru tema studiat , a spiritului de 
investiga ie şi formarea deprinderilor de folosire spontan  a cunoştin elor dobândite, rela ii de 
colaborare, ajutor reciproc, integrarea copilului în colectiv. 

Jocurile didactice matematice au un mare rol în consolidarea, adâncirea, sistematizarea şi 
verificarea cunoştin elor în dezvoltarea multilateral  a preşcolarilor şi a şcolarilor mici. 

Prin intermediul jocului didactic aceştia îşi îmbog esc experienta cognitiv , înva   s  
manifeste o atitudine pozitiv  sau negativ  fa  de ceea ce întâlnesc, îşi educ  voin a şi pe aceast  
baz  formativ  îşi contureaz  profilul personalit ii. 

Jocul didactic este necesar deoarece prin el copilul trece lent, recreativ, pe nesim ite spre o 
activitate intelectual  serioas . 

Jocul didactic realizeaz  cu succes conexiunea invers . Prin joc, atât cadrul didactic cât şi 
copilul primesc informa ii prompte despre efectul ac iunii de predare-înv are, despre valoarea 
veridic  a cunoştin elor sau a r spunsurilor pe care copilul le d  la sarcina didactic  pus  în 
eviden . 

Prin aceast   informa ie invers , despre randamentul şi calitatea procesului didactic, d  
posibilitatea înv torului s  controleze şi autocontroleze cum au fost însuşite, în elese elementele 
cunoaşterii. Confirmarea imediat  a r spunsului are un efect psihologic dinamizant, mobilizator 
pentru elev, stimulându-i activitatea ulterioar  de înv are. Bucuria succeselor m reşte încrederea în 
for ele proprii, promoveaz  progresul intelectual al celui care înva . 

Prin folosirea jocului didactic se poate instaura un climat favorabil conlucr rii fructuoase 
între copii în rezolvarea sarcinilor jocului, se creeaz  o tonalitate afectiv  pozitiv  de întelegere, se 
stimuleaz  dorin a copiilor de a-şi aduce contribu ia proprie. În joc înv torul poate sugera copiilor 
s  încerce s  exploreze mai multe alternative, se poate integra în grupul de elevi în scopul 
clarific rii unor direc ii de ac iune sau pentru selectarea celor mai favorabile solu ii. 

Prin intermediul jocului didactic se pot asimila noi informa ii, se pot verifica si consolida 
anumite cunoştin e, priceperi şi deprinderi, se pot dezvolta capacit i cognitive, afective şi volitive 
ale copiilor. 

Copiii pot fi activiza i s  rezolve în joc sarcini didactice cu mari valen e formative-educative 
cum sunt: analiza şi sinteza situa iei problem , identificarea situa iei, descrierea acesteia, 
identificarea personajelor şi descrierea lor, formularea de întreb ri pentru clarific ri, elaborarea de 
r spunsuri la întreb ri, aprecierea solu iilor prin comparare, explorarea consecin elor. 

Prin mobilizarea special  a activit ii psihice jocul didactic devine terenul unde se pot 
dezvolta cele mai complexe şi mai importante influen e formative: 

 i se creeaz  copilului posibilitatea de a-şi exprima gândurile şi sentimentele; îi da prilejul 
s - i afirme personalitatea; 

 stimuleaz   cinstea, r bdarea, spiritul critic şi autocritic, stapânirea de sine; 
 prin joc se încheag  colectivul clasei, copilul este obligat s  respecte ini iativa colegilor şi 

s  le aprecieze munca, s  le recunoasc  rezultatele; 
 trezeşte şi dezvolt  interesul copiilor fa  de înv tur , fa  de şcoal , fa  de matematic ; 
 contribuie la dezvoltarea spiritului de ordine, la cultivarea dragostei de munc , îl obişnuieşte 

cu munca în colectiv; 
 cultiv  curiozitatea ştiin ific , framântarea, preocuparea pentru descifrarea necunoscutului; 
 trezeşte emo ii, bucurii, nemul umiri. 
Caracteristicile jocului didactic matematic 
Jocul didactic este o activitate instructiv-educativ  care are o structur  specific  îmbinând în 

mod organic partea distractiv  cu instruc ia, men inând îns   specificul de activitate didactic  prin 
structura sa. 

Jocul didactic se deosebeşte de alte jocuri prin anumite caracteristici şi anume: 
 scopul didactic; 



 sarcina didactic ; 
 elemente de joc; 
 con inutul matematic; 
 materialul didactic folosit si regulile jocului . 
Scopul didactic - se formuleaz  în legatur  cu cerin ele programei şcolare pentru clasa 

respectiv , reflectate în finalit ile jocului. Formularea trebuie s  fie clar  şi s  oglindeasc  
problemele specifice impuse de realizarea jocului respectiv. 

Sarcina didactic  - reprezint  problema pe care trebuie s  o rezolve copiii în mod concret în 
timpul jocului (recunoaştere, denumire, descriere, reconstituire, compara ie) pentru a realize scopul 
propus. În general, un joc didactic are o singur  sarcin  didactic . Gradul de realizare al sarcinii 
didactice şi calitatea ei se constituie în forma de evaluare. 

Elemente de joc – trebuie s  se împleteasc  strâns cu sarcina didactica şi s  mijloceasc  
realizarea ei în cele mai bune condi ii, constituindu-se în elemente de sus inere ale situa iei de 
înv are, ele pot fi dintre cele mai variate: întrecerea individual  sau pe echipe, cooperarea între 
participan i, recompensarea rezultatelor bune, penalizarea greşelilor comise de catre cei antrena i în 
jocurile de rezolvare a exerci iilor sau problemelor, surpriza, aşteptarea, aplauzele, încurajarea, etc. 

Con inutul matematic - trebuie s  fie accesibil, recreativ şi atractiv prin forma în care se 
desfaşoar , prin mijloacele de înva mânt utilizate, prin volumul de cunoştin e la care se apeleaz . 
El reprezint  cunoştin ele predate anterior, sau care urmeaz  s  fie predate copiilor. 

Materialul didactic - reuşita jocului didactic matematic depinde în mare masur  de materialul 
didactic folosit, de alegerea corespunz toare şi de calitatea acestuia. Materialul didactic trebuie sa 
fie variat, cât mai adecvat con inutului jocului, s  slujeasc  cât mai bine scopului urm rit. Astfel se 
pot folosi: planşe, juc rii, folii, fişe individuale, cartonaşe, jetoane, truse de figuri geometrice. 

Regulile jocului - pentru realizarea sarcinilor propuse şi pentru stabilirea rezultatelor întrecerii 
se folosesc reguli de joc propuse de înv tor sau cunoscute în general de elevi. Aceste reguli 
concretizeaz  sarcina didactic  şi realizeaz  în acelaşi timp sudura între aceasta şi ac iunea jocului. 
Regulile de joc transform  de fapt exerci iul sau problema în joc, activând întregul colectiv la 
rezolvarea sarcinilor primite. Ele trebuie s  fie formulate clar, corect, s  fie în elese de elevi şi în 
func ie de reguli se stabileşte şi punctajul. 

Un exerci iu sau o problem  de matematic  poate deveni joc didactic matematic dac  
îndeplineşte urm toarele condi ii: 

 urm reşte un scop şi realizeaz  o sarcin  didactic ; 
 foloseşte elemente de joc în vederea realiz rii sarcinii propuse; 
 foloseşte un con inut matematic accesibil şi atractiv; 
 utilizeaz  reguli de joc cunoscute, anticipate şi respectate de elevi. 

 
Concluzii: 

 jocul depinde de particularit ile de vârst  ale copilului; 
 jocul sprijin , favorizeaz  şi optimizeaz  dezvoltarea personalit ii copilului; 
 jocul evolueaz  sub aspectul complexit ii formelor, con inuturilor şi regulilor odat  cu 

personalitatea copilului. 
În concluzie, jocul solicit  elevul s  ia parte la ac iune cu spontaneitate şi creativitatea 

gândirii lui, îl oblig  la reac ii motivate ce pun la încercare iscusin a şi priceperea, fantezia şi 
ini iativa lui, îndr zneala dar şi pruden a de care este capabil s  dea dovad . 
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265. PARTENERIATUL EDUCA IONAL – MIJLOC DE EFICIENTIZARE A 
PROCESULUI INSTRUCTIV EDUCATIV 

Bl naru Mihaela 
Şcoala Gimnazial  „Victor Ion Popa” Dodeşti 

 
Plecând de la defini ia procesului de înv mânt ca fiind „un ansamblu de  activit i 

organizate, dirijate şi evaluate în cadrul unor institu ii specializate, sub îndrumarea cadrelor 
didactice, în vederea realiz rii unor obiective instructiv-educative” putem ad uga faptul c   
eficien a acestor activit i poate şi trebuie sporit  prin intermediul activit ilor extraşcolare, în spatii 
diferite, altele decât institu ia de înv mânt. Dac  pedagogia tradi ional  presupune folosirea 
metodelor tradi ionale de predare înv are evaluare, didactica modern  presupune folosirea 
metodelor interactive, centrate pe elev care au ca scop nu doar acumularea unor cunoştinte ci 
activizarea gândirii, stimularea imagina iei şi creativit ii; aceste metode noi sunt adesea folosite în 
înv area bazat  pe proiecte tematice care se desf şoar   pe o anumit  perioad  de timp şi presupun 
atragerea cât mai multor parteneri care s  sprijine derularea cu succes a tuturor activit ilor şi 
implicit atingerea obiectivelor propuse. Desf şurarea activit ilor în parteneriat vine s  consolideze, 
s  aprofundeze cunoştin ele acumulate de c tre copiii în cadrul activit ilor din gr dini .  

De aceeaşi p rere este şi Inspectorul general Viorica Preda care, insist  aspura acestui aspect 
afirmând c : „desf şurarea activit ilor de înv are va fi rezultatul coordon rii eforturilor comune 
ale celor trei parteneri ai procesului de predare- înv are- evaluare, respectiv: cadre didactice, 
p rin i, copii, dar şi a colaboratorilor şi partenerilor educaşionali din comunitate a c ror implicare 
este la fel de important ” 
 În ceea ce priveşte factorii care influen eaz  înv tarea, un rol importnt îl au factorii externi şi 
anume  factorii sociali şi culturali - familia, mediul cultural educativ, mediul socio-economic, 
mediul local. Cunoaşterea, identificarea, controlul   acestor factori contribuie la reuşita înv rii. 
Parteneriatul presupune nu numai cunoaşterea şi controlul acestor factori ci atragerea lor ca 
parteneri egali cu responsabilit i corespunzatoare domeniului de activitate dar care s  contribuie la 
atigerea obiectivelor propuse în cadrul procesului instructiv-educativ. 
 Pe baza unei analize psihopedagogice, Cerghit I.  afirma c  procesul de înv mânt este 
privit ca sistem, în cadrul c ruia se afl  obiectivele, un flux de intrare,  un proces şi un flux de 
iesire. 

Atragerea parteneriatelor vine s  completeze, s  îmbun t easc  atât variabilele de intrare, 
procesul, cât şi variabilele de ieşire. Fluxul de intare se îmbun t eşte prin atragerea partenerilor 
(resurselor umane) care la rândul lor particip  la îmbun t irea resurselor materiale de care dispune 
cadrul didactic. Obiectivele procesului de înv mânt se reg sesc şi în cadrul obiectivelor 
parteneriatelor încheiate cu diverşi parteneri. Participarea partenerilor const  în asigurarea unor 
spa ii speciale pentru desf şurarea activit ilor, în punerea la dispozi ie a unor cadre specializate 
care s  vin  în sprijinul cadrelor didactice, dar şi în oferirea unor resurse materiale necesare 
desf şur rii unor activit i. Activit ile în parteneriat vizeaz  atingerea tuturor laturilor educa iei.  
 Activit ile în parteneriat, prin desf şurarea unora în spa ii diferite fa  de mediul gr dini ei, 
speciale, dotate cu materiale reale  simuleaz  participarea activ  şi conştient  a copiilor, vin în 
sprijinul educatoarei care trebuie întotdeauna s  in  cont de respectarea principiilor didactice. De 
exemplu în cadrul activit ii „Suntem meşteri olari” din cadrul proiectului Comenius „Outdoor 
learning, a way to wisdom”, aten ia copiilor a fost men inut  pe tot parcursul activit ii, copiii şi-au 
reactualizat cunoştin ele din cadrul activit ilor de cunoaştere a mediului dar au avut şi posibilitatea 
s  pun  în practic  tehnicile de modelaj însuşite în cadrul activit ilor artistico plastice. Aceasta 
activitate a stimulat îndeosebi imagina ia copiilor, aceştia realizând forme inedite de vase de lut. 



Totodat  au dobândit respect fa  de tradi ii şi obiceiuri, fa  de munc . În concluzie, o activitate în 
parteneriat solicit  toate inteligen ele pe care le de in copiii, favorizând astfel participarea tuturor în 
cadrul aceleiaşi activit i. 
 Proiectul  educa ional - o form  modern  şi complex  de parteneriat  

inând cont de faptul c  proiectul educa ional este o form  modern  de parteneriat, „o serie 
de activit i conexe” şi de faptul c  este conceput şi realizat în urma colabor rii mai multor 
institu ii, trebuie s  existe o conexiune între tot i partenerii pentru ca obiectvele s  fie atinse. 
             Un proiect educa ional implic  anumite elemente cum ar fi resurse de timp care presupun 
un termen de început şi un termen de finalizat, specifica ii privind utilitatea, finalitatea şi calitatea 
outputurilor, obiectivele, activit ile şi resursele necesare, bugetul, un cadru de desf şurare, echipa 
de proiect, ciclul de via  al proiectului. Aceiaşi autori afirm  ca scopul unui proiect este “de a 
rezolva problema, de aschimba practicile, mijloacele, organizarea, de a anticipa o situa ie de 
dificultate”. 

În ceea ce priveşte reuşita unui proiect autorii lucr rii „Management institu ional şi 
management de proiect” sunt de prere c  aceasta depinde de capacitatea organiza iei promotoare 
de a elimina sau a reduce efectele unor factori de risc, interni sau externi. 
 Proiectul educa ional are un caracter predictiv. Pe parcursul derul rii lui pot interveni 
anumi i factori interni sau externi care pot influen a implementarea lui şi implicit atingerea 
obiectivelor. Serban Iosifescu prezint o serie de factori interni si externi care au un rol hat râtor în 
implementarea proiectului. Factorii interni  care pot afecta implementarea proiectului sunt: 
evaluarea eronat a resurselor financiare disponibile, a resurselor umane şi materiale, absen a unei 
comunic ri permanente între finan ator si solicitant ( în general coordonatorul proiectului este 
solicitantul), mangementul defectuos, incapacitatea de a încorpora schimbarea în planul ini ial de 
proiect. Factorii interni pot fi mai uşor identificati şi schimba i în favoarea atingerii obiectivelor în 
schimb factorii externi sunt greu de gestionat deoarece scap  de sub controlul unit ii promotoare. 
Unul dintre factorii interni care pot amenin at atingerea unor obiective este neimplicarea unor cadre 
didactice în desf şurarea unor activit i din cadrul proiectului educa ional. 
 Printre factorii externi se num r  factorii naturali, dezechilibrele economice, interferen a 
grupurilor de interes, reac ia nefavorabil  din partea grupurilor afectate de proiect, nepotrivirea 
cultural  între obiectivele şi activit ile proiectului şi mediul în care se desf şoar  – apare ca urmare 
a necunoaşterii specificului local. În cadrul unui proiect derulat la gradini a unde lucrez au existat 
mai mul i factori externi care au afectat desf şurarea activit ilor conform planului- vremea 
capricioas , epidemia de v rsat de vânt, campaniile agrigole când p rin ii sunt ocupa i şi prefer  s -
şi ia copiii pe câmp. 

Alois Ghergu  şi Ciprian Ceobanu prezint   tipuri de proiecte educa ionale ce pot fi 
elaborate şi implementate la nivelul institu iilor şi organiza iilor prestatoare de servicii educa ionale 
din sistemul public şi privat. Proiecte de atragere a resurselor financiare şi de dezvoltare a bazei 
materiale, proiecte de dezvoltare a resurselor umane (centrate pe informarea şi formarea corpului 
profesoral în diferite domenii), proiecte de interven ie educa ional  elaborate în vederea identific rii 
unor aspecte problematice specifice comunit ii educa ionale, proiecte de dezvoltare a rela iilor 
comunitare prin crearea unor parteneriate cu p rin ii şi alte institutii ale comunit ii la nivel local, 
parteneriate între şcoli la nivel na ional, parteneriate între şcoli şi institu ii la nivel interna ional. 
Acestea din urm  au fost încurajate şi sus inute prin unele programe europene. 
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266. MODALIT I DE CULTIVARE A CREATIVITATII IN ACTIVITATEA ŞCOLAR  
 

Prof.inv.primar Ardeiu Aurora 
Şcoala Gimnazial  Nr.1 Motru 

 
 Creativitatea constituie pentru omenire nu numai o mare speran , dar şi o mare problem . 
La acest început de mileniu „ ne înec m în informa ie, dar suntem înfometa i de cunoaştere”. Acum 
poate mai mult ca oricând, promovarea creativit ii individuale, dar şi a creativit ii colective, 
constituie solu ia pe care omenirea o are ca unic   şans  de supravie uire şi de progres.   

Cea mai rentabil  investi ie pe care o pot face acum factorii decizionali, este investi ia în 
domeniul creativit ii prin programe adecvate de antrenament, de valorificare şi stimulare a 
imagina iei şi creativit ii. În acest context, factorul educa ional de ine rol prioritar, deoarece 
aceast  calitate uman  – creativitatea - se poate dezvolta şi pune în valoare prin politici 
educa ionale, strategii, tactici şi tehnologii adecvate. Dac  şcoala nu ine seama de particularit ile 
şi abilit ile cu care copiii p şesc pragul şcolii, dac  nu are şi nu ştie s  foloseasc  dozat şi 
diferen iat, modalit ile de depistare, de  antrenare, de stimulare a lor într-un cadru organizat, 
strategic, aceste abilit i ce anun  un poten ial creativ în dezvoltare nu vor putea r zbate prin 
mul imea problemelor şcolii. Elevul creativ se caracterizeaz  prin spirit de independen  în munc , 
printr-o gândire ce se desf şoar  pe traiectorii lungi, f r  bariere de ordin cognitiv. Elevii creativi 
dau dovad  de mult  îndr zneal , de independen  în abordarea şi analiza problemelor, de spirit de 
contrazicere, de libertate în manifestarea lor comportamental  general . Acest comportament 
nonconformist, care se exprim  puternic în activitatea creatoare, nu trebuie s  fie interpretat de c tre 
cadrele didactice ca o lips  de disciplin , de polite e sau respect. De aceea, profesorii nu trebuie s  
frâneze acest comportament printr-o atitudine negativ , de respingere, de disciplinare ci, 
dimpotriv , s  creeze un climat favorabil de manifestare liber  a spiritului creator. O munc  bine 
organizat  şi bine condus  are ca rezultat, stimularea imagina iei elevilor, a capacit ii lor de a 
gândi, de a reflecta, ea las  câmp liber independen ei lor în gândire şi ac iune, le pune în fa  noi 
sarcini, care necesit  c utarea şi g sirea de noi solu ii cât mai ingenioase. Orice profesor trebuie s  
ştie c  elevul creativ se detaşeaz  de  ceilal i şi în loc s -i omoare spiritul inventiv şi novator, 
trebuie s -l trateze ca atare, dându-i sarcini de munc  pe m sura capacit ilor şi aptitudinilor sale. 
Elevii trebuie înv a i s  caute mereu solu ii, s -şi pun  întreb ri, s -şi imagineze c i multiple de 
rezolvare a problemelor. Interesul, ataşamentul şi înclina ia pentru munc  sunt factori centrali în 
formarea calit ilor creative.       

Nivelul de creativitate nu se poate determina în func ie de nivelul de inteligen , 
creativitatea fiind o forma iune mult mai complex  decât inteligen a, pe care o include ca pe o 
valoroas  component  instrumental . Aşadar, creativitatea nu poate fi redus  la componenta ei 
intelectual , deoarece angajeaz  plenar întreaga personalitate uman .  Creativitatea ca produs - 
potentialul creativ al elevilor - Stimularea poten ialului creativ al elevilor reprezint  una din 
principalele priorit i ale educa iei în lume la acest început al mileniului III. În condi iile existente la 
noi, e necesar  dezvoltarea creativit ii fiec rei personalit i,înc  din copil rie, aşa încît viitorii 
absolven i ai liceiilor s  poat  contribui la progresul rii noastreFactorii care faciliteaz  
performan ele creatoare colective sunt: climatul de libertate pentru emiterea ideilor noi, respectul 
unanim fa  de valoare, rela ii de încredere, stim  şi cooperare între membrii grupului (clasei), 
încredere şi ataşament fa  de profesor. La educarea creativit ii, sunt importante deopotriv  
metodele utilizate, rela ia profesor-elev, atitudinea profesorului fa  de elevi şi atmosfera instaurat  
în clas  de cadrul didactic. Cunoaşterea parametrilor  actului creativ şi a propriilor succese în 
rezolvarea sarcinilor de tip creativ constituie principalele condi ii care contribuie la conşientizarea 



de c tre elevi a propriului poten ial creator, la autoîncredere şi sensibilitate în rezolvarea 
problemelor.  

Modalita i de cultivare a creativita ii în activitatea scolara si extrascolara. Promovarea 
creativita ii elevilor vizeaza doua direc ii principale. Una se refera la con inutul înva amântului si 
alta la tehnologia desfasurarii sale.Referitor la con inutul procesului de înva amânt se apreciaza ca 
existen a unui echilibru între cultura generala si cea de specialitate constituie un factor stimulativ 
pentru elementele poten ialului creator al elevilor. De cele mai multe ori procesul creator rezulta din 
combinarea si recombinarea unor informa ii din domenii diferite, uneori chiar opuse. Ori, îngustarea 
(restrângerea) câmpului informa ional, printr-o specializare exagerata si timpurie, nu face decât sa 
diminueze activitatea creatoare. Produsele activita ii de crea ie se diferen iaza în crea ia stiin ifica si 
artistica. O serie de studii releva existen a unor asemanari a celor doua categorii, sub aspectul 
substratului lor psihologic. Potrivit acestor studii, procesul creator incuba anumite "constante", 
proprii activita ii umane în ansamblul ei. Din aceasta cauza compartimentarea con inutului, prin 
delimitarea prea timpurie a educa iei stiin ifice de cea artistica nu se justifica din punct  de vedere al 
psihologiei creativita ii. Dezvoltarea creativita ii stiin ifice doar  prin discipline realiste si a celei 
artistice prin discipline umaniste nu poate avea parte de izbânda. Din contra, educa ia artistica se 
rasfrânge si asupra creativita ii stiin ifice, dupa cum educa ia stiin ifica si tehnologica va avea 
repercursiuni si asupra crea iei artistice. Un con inut multidisciplinar si interdisciplinar, stiin ific si 
artistic, teoretic si aplicativ, cunostin e fundamentale si de specialitate ofera sanse sporite apari iei 
unor conexiuni inedite si contribuie la fortificarea poten ialului creator în ansamblul sau.  

Pentru dezvoltarea creativit ii la elevi, trebuie s  prelu m şi s  dezvolt m, în mod 
organizat, poten ialul creativ al fiec rui copil. În diverse situa ii, la clas , am fost nevoit  s  intervin 
conştient şi activ pentru îndep rtarea anumitor blocaje care apar în procesul educ rii creativit ii. 
Am fost întotdeauna de p rere c  metodele de depistare, de antrenare şi de stimulare a creativit ii 
pot fi aplicate cu succes în procesul de predare-înv are-evaluare.     

Pentru introducerea într-o lec ie nou ,ne putem folosi de un cuvânt cheie din titlul lec iei pe 
care îl scriem pe tabl  şi aplicam metoda brainstorming. La propunerea clasei se desemneaza un 
secretar, care va nota ideile emise de fiecare membru al clasei.Pentru îndep rtarea blocajelor, se 
poate interveni prin strategii stimulative. Brainstormingul ca metod , are func ia de a înlesni 
producerea unui num r cât mai mare de solu ii, într-un timp scurt. Cu cât num rul ideilor este mai 
mare, cu atât este mai mare probabilitatea apari iei unei idei valoroase. Din totalitatea ideilor emise 
se desprind solu ii pentru întreg con inutul lec iei. Elevii sunt felicita i pentru colaborarea şi aportul 
adus la lec ia nou .  
 Un alt exemplu, o activitate de înv are aplicat  con inutului: Fome compozi ionale, 
desf şurat  sub forma unui concurs. Se anunta tema concursului: Realizarea unei etichete pentru un 
produs alimentar. Se scrie tema cite  pe o planş , iar pentru rezolvarea ei se aplica metoda „Philips 
6-6”. Explic modul de lucru, împart clasa în grupe de câte şase elevi. Fiecare grup îşi desemneaz  
un conduc tor care supraveghez  şi dirijeaz  activitatea grupei sale. Timpul de lucru este de şase 
minute. Fiecare elev va reprezenta un mode de eticheta pe foaia de lucru, folosindu-se de 
imagina ie, respectând condi iile impuse prin tema dat . La expirarea timpului de lucru, 
conduc torii grupelor se adun  lucr rile şi sunt invita i în jurul unei mese, în fa a clasei, pentru 
prezentarea pe scurt a punctelor lor de vedere. Deciziile luate de conduc torii grupelor  , vor fi 
afişate pe planş , sub titlul scris ini ial. Solu ia final  va fi elaborat  pe baza opiniei majoritare, ea 
fiind cea mai viabil  alternativ  din câte au fost propuse. Se considera c  aceast  metod  
func ioneaz  ca un autentic blitz-brainstorming. Dac  ar fi s  se contabilizeze toate secven ele ei, 
metoda este deosebit de rapid , necesit  doar patru minute pentru organizare, şase minute pentru 
realizarea propriuzis  şi dou  minute pentru colectarea deciziilor emise de fiecare grup. 

O metod  de creativitate de grup este şi metoda „6-3-5”,  care se aplica, pentru a identifica  
efectele psiho-fizice şi simbolice ale culorilor. Tema anun at  va constitui obiectul analizei grupelor 
de lucru, fiecare grup  fiind format  din câte şase persoane. Se desemneaz  un conduc tor  al clasei 
care va observa desf şurarea întregii activit i. Fiecare membru al grupului primeşte o foaie de 
hârtie pe care va nota drept titlu problema anun at  şi care urmeaz  a fi abordat . Coala de hârtie se 



împarte în trei coloane şi fiecare membru al grupului noteaz  trei idei, în cele trei coloane, drept 
solu ii la problema dat . În etapa urm toare, fiecare membru transmite foaia sa colegului din 
dreapta, preluând la rândul s u, foaia cu solu iile coechipierului din stânga. Fiecare, va relua cele 
trei idei scrise deja, le completeaz ,  aduce îmbun t iri, le modific , precizeaz  anumite am nunte 
sau îşi scrie p rerea despre ele. Urmeaz  o nou  rotire a foilor, de fapt rotirea se face de cinci ori, 
pân  când ideile ini iale au trecut pe la to i membrii grupului. Conduc torul desemnat adun  foile de 
la toate grupele de lucru , urmând s  le expun  la loc vizibil, de preferin  în fa a clasei. Sinteza 
solu iilor se va face sub atenta supraveghere a întregului colectiv. Într-un grup de lucru se emit 90 
de solu ii, 6 elevi x 3 idei x 5 rota ii, de unde şi denumirea metodei de “6-3-5”.  
 Aceast  metod  permite s  se abordeze o tem  special  prin schimbul de informa ii şi prin 
elaborarea de idei noi.  
  In procesul de predare – înv are - evaluare, cu to ii trebuie s  intim c tre atingerea unui 
scop generos al educa iei – formarea şi încurajarea indivizilor capabili. 
Educa ia prin abilitati practice are un real aport la stimularea creativit ii eleilor prin multitudinea şi 
varietatea temelor practice pe care le propune şi prin caracterul interdisciplinar pe care îl are. 
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267. ELEVUL ŞI PROFESORUL – PARTENERI  ÎN EDUCA IE 
 

Prof. înv.primar Bejenaru Felicia  
Şcoala Gimnazial  nr.1 Motru 

 
 Un management eficient al clasei de elevi se fundamenteaz  pe negocierea sistemului de 
reguli care func ioneaz  la nivelul acesteia. Negocierea presupune implicarea elevilor, activarea lor, 
într-un câmp esen ial pentru individ, acela al exerci iului democratic. Dac  elevul este subiect 
ignorat în şcoal , nu i se va putea cere s  manifeste ulterior atitudini şi comportamente specifice 
unui cet ean. Şcoala un spa iu care trebuie s  ofere o densitate mare de oportunit i, apte s  
poten eze „creşterea” elevului. 
 Acest lucru nu este posibil dac  cele mai multe reguli sunt decise de c tre adul i, con inutul 
lec iilor este frecvent  ales de c tre profesori, iar programa analitic  las  prea pu in spa iu la 
dispozi ie pentru a realiza o adaptare convenabil  a con inuturilor la particularit ile şi interesele 
elevilor.  
 Parteneriatul şi negocierea sunt necesare nu numai pentru a asigura un control eficient al 
clasei, dar şi pentru implicarea elevilor într-un exerci iu esen ial al democra iei: alegerea şi 
acceptarea responsabilit ii pentru alegerea f cut . În acest sens, o problem  esen ial  este aceea a 
comunic rii. Ideea este de a-l ajuta pe elev s  g seasc  singur calea de rezolvare, oferindu-i drept 
suport simpatia profesorului. Iat  câteva elemente care sus in ascultarea activ : nu vorbi i despre 
dumneavoastr ; nu schimba i subiectele; nu da i sfaturi, nu diagnostica i, nu încuraja i, nu critica i, 
nu h r ui i; nu ignora i sau nega i sentimentele celuilalt; aprecia i ceea ce simte din ceea ce nu spune 
şi din ceea ce spune; urm ri i comunicarea nonverbal . 
 Managementul clasei depinde hot râtor şi de imaginea pe care elevii şi-o formeaz  despre 
profesorul eficient. Plecând de la rezultatele unor interviuri şi observa ii, H. Gannaway a ajuns la 
concluzia c  profesorii sunt supuşi în mod sistematic unor teste, care configureaz  urm toarea 
succesiune: poate profesorul s  men in  ordinea ?, ştie s  râd  ?, îi în elege pe elevi ? 
 Trebuie s  observ m c , în mod aproape instinctiv, chiar dac  profesorul nu vrea acest lucru, 
un fel de „negociere”, de „acomodare” se produce deja, începând cu primele întâlniri ale 



profesorului cu elevii. Pentru a fi acceptat, un profesor trebuie s  ob in  r spunsuri pozitive la cele 
trei întreb ri anterioare.  
 Încercând s  descopere „imaginea” unui profesor care, deşi p streaz  ordinea, este agreat de 
elevi, R. Nash a ajuns la concluzia c : elevii îi privesc favorabil pe acei profesori care p streaz  
ordinea, sunt stric i şi pedepsesc indisciplina; pe acei profesori care-i in ocupa i, le dau exemple, îi 
ajut  şi se fac în eleşi; care sunt interesan i, neobişnui i, aparte; care sunt cinsti i, consecven i şi nu 
favorizeaz  pe nimeni; care sunt prietenoşi, amabili şi glumesc. 
 În urma unor cercet ri ample M. Saunders a schi at şi el „portretul” profesorului agreat: este 
hot rât şi se controleaz  pe el însuşi; ştie ce vrea s  predea şi verific  dac  elevii înva ; ia m suri 
pozitive atunci când elevii nu progreseaz  în mod adecvat; este sensibil la reac iile elevilor s i şi 
încearc  s  adopte un comportament adecvat; încearc  s  în eleag  punctul de vedere al celui care 
înva ; arat  respect fa  de elevii s i; se preocup  de to i elevii s i. 
 Un management adecvat al clasei trebuie s  in  cont şi de anumite diferen e la nivelul 
elevilor, diferen e care vor genera în mod firesc în aştept ri diferite în raport cu rolul profesorului. 
Cele mai importante diferen e sunt: diferen e de vârst ; diferen e de abilitate; diferen e de sex; 
diferen e de statut socio-economic; diferen e culturale. Toate acestea pot crea un câmp de tensiuni 
greu de aplanat, dac  profesorul le ignor  sau nu este capabil s  le fac  fa . 
 Dac  am fi puşi în situa ia de a recomanda un anume tip de rela ie profesor-elev, far  
indoial  c  ne-am opri asupra celei democratice. Rela ia de tip democratic se caracterizeaz  în 
principal prin spirit de colaborare, de cooperare ce se bazeaz  pe existen a unor interese comune. În 
grupurile democratice rela iile dintre elevi sunt relaxate, aceştia sunt antrena i în stabilirea 
scopurilor activit ilor, a mijloacelor de realizare precum şi în alegerea metodelor de parcurs. 
Profesorul va încerca s  devin  un membru obişnuit al grupului care va sugera anumite idei f r  s  
le impun , iar grupul va fi cel care va decide. Stilul de leadership democratic va induce motiva ie 
superioar  care va înl tura tensiunea şi agresivitatea şi va asigura eficienta grupului. Rela iile 
interpersonale pozitive vor sus ine dinamica activit ii. În grupurile democratice elevii pot solicita 
sfaturi din partea profesorului dar nu sunt obliga i s  le aplice, se vor putea asocia în subgrupuri în 
vederea desf şur rii unei activit i, cunoscându-i toate secven ele ce trebuie parcurse pana la 
finalizare. Ini iativa, curajul, spiritul de independen , dorin a de colaborare sunt alimentate de un 
asemenea tip de lider. S  nu uit m ca în procesul de colaborare profesor-elev avem de-a face cu un 
om format şi cu al ii în formare care au totuşi nevoie de orientare, de îndrumare. De aceea, 
profesorul chiar dac  nu se implic  uneori direct în ac iunile întreprinse de elevi, el vegheaz  ca 
acestea s -şi p streze un anume caracter, s  nu dep şeasc  limitele psiho-fizice de vârst  şi 
individuale. Rela ia dintre profesor şi elevi este în acest caz o rela ie de munc  în care fiecare ştie 
exact ce are de f cut, ştie s  respecte pe celalalt şi s -l ajute la nevoie. Profesorul este cel care 
organizeaz  activitatea, mai bine zis, creeaz  condi ii pentru buna desf şurare a unei activit i care 
s  permit  şi s  cear  în acelaşi timp elevilor ini iativ , creativitate, independen , dorin  de reuşit . 
Tipul democratic este expresia unei forme  superioare a tactului pedagogic. Acest tip îşi câştig  
prestigiul prin apropierea fa  de elevi care este dinamic , creatoare şi faciliteaz  autonomia şi 
independenta elevilor. 
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268. INTERDISCIPLINARITATEA ÎN ABORDAREA ACTIVIT ILOR 
EXTRA COLARE I EXTRACURRICULARE 

 
prof. înv. primar Eugenia Caragancev, coala Gimnazial  “Eugen Barbu” 

 
 Într-o perioad  marcat  de inconsecven  legislativ  i politic , misiunea cadrelor didactice 
de a preg ti omul de mâine pare a fi blocat  la un nivelul identific rii acelor calit i care vor cl di 
cu adev rat omul de mâine. În ce direc ie se îndreapt  societatea i, odat  cu ea, coala? CE ar 
trebui s  tie un copil? CUM ar trebui s  g seasc  solu iile optime? CUM poate fi atras c tre coal , 
ajutându-l s - i cunoasc  i s - i dezvolte poten ialul? CARE este idealul educa ional românesc? 
Cum este urm rit  atingerea acestuia în activit ile i valorile promovate de coal , dac  lu m în 
calcul contextul european i mondial? R spunsul este complex i solicit  o viziune educa ional  
racordat  la realit ile sociale, politice i istorice care ne înconjoar . 
 În educa ie, rutina (care ini ial ajut  copilul în formarea unor deprinderi i obiceiuri colare) 
poate deveni de-a dreptul nociv  dac  înv torul nu simte nevoia s  fac  un pas în afara zonei sale 
de confort, în scopul de a c uta noi modalit i prin care s  men in  treaz interesul copiilor pentru 
activit ile colare sau extracurriculare. 

coala este un organism viu, privit  nu numai prin prisma faptului c  este animat  de atâtea 
suflete dragi nou , educatorilor, ci i din perspectiva adaptabilit ii institu iei colii la schimb rile 
societ ii. Rezisten a la schimbare a cadrelor didactice poate z d rnici viitorul înv mântului i, pe 
plan îndelungat, viitorul societ ii. 

Teoria inteligen elor multiple a lui Howard Gardner a ar tat c  structura de baz  a 
inteligen ei variaz  de la persoan  la persoan , ceea ce nu permite o cuantificare dup  un set 
standard de instrumente psihometrice. De aici î i trage seva atitudinea profesorilor care recurg la o 
adaptare real  a curriculei la psihismul copiilor, care î i trateaz  elevii cu respect, ca ni te “oameni 
mai mici” afla i în drumul lor dinspre crea ie spre des vâr ire. Rolul cadrului didactic este acela de 
a intermedia cunoa terea într-o form  cât mai atractiv  pentru elev, nu de a considera copilul  un 
recipient ce trebuie umplut cu ni te cuno tin e. Cât despre utilitatea acestor cuno tin e... discu ia ar 
putea continua în multe direc ii. 

De-a lungul carierei, am îmbr i at câteva idei, din care dou , în mod deosebit, mi-au ghidat 
activit ile din clas  i din afara ei: 

1.  “No man is an island”1 – un vers din poemul lui John Donne de la 1624. Copiii trebuie 
educa i în spiritul colabor rii i întrajutor rii. Spiritul de competi ie antrenat “cu orice 
costuri” i în defavoarea cooper rii va d una din punct de vedere social viitorului adult. 

2. Conceptul de disciplin  activ , promovat de Maria Montessori: “O atare concep ie a 
disciplinei active nu este u or de în eles, nici de realizat, dar cu siguran  c  ea con ine 
un înalt principiu de educa ie, cu totul deosebit de constrângerea absolut  i evident la 
imobilitate.”2 Evident, a a cum a fost ea gândit  ini ial, o astfel de idee nu poate 
convie ui, în coala de mas , cu ritmul i densitatea curriculei din ultimii ani, dar poate fi 
adaptat . 

În linia celor scrise mai sus, unul dintre drumurile pe care le-am ales a fost abordarea 
integrat , interdisciplinar  a unor activit i pe care le-am propus elevilor mei. Mi-am asumat, pe 
rând, rolul de observator, apoi pe acela de mediator, pentru ca, la final, s  redevin observator.  

I-am înv at pe elevii mei de clasa a II-a cum s  fabrice marionete. Au fost de acord cu 
organizarea unui spectacol cu astfel de p pu i. Ineditul a constat în propunerea mea de a- i gândi 
scenele i a- i scrie rolurile în concordan  cu scenele i marioneta aleas . Timpul a jucat în echipa 
advers , astfel c  termenul convenit (sfâr itul lunii noiembrie) nu putea fi respectat, iar în luna 
decembrie deja se prefigura, la nivel de discu ie, serbarea dedicat  Cr ciunului. Din mai multe 
propuneri pe care le-am prezentat copiilor, solu ia aleas  de ei a fost organizarea unui spectacol de 
marionete cu ocazia Cr ciunului. Acest eveniment urmeaz  s  ating  mai multe arii de activitate i 
de interes, implicându-i în activit i variate. (Povestea, pe scurt: la o gr din  zoologic , anim lu ele 



se preg tesc de venirea Mo ului, scriu scrisori rudelor din alte ri etc.). Aici intervine abordarea 
interdisciplinar : 

1. Comunicarea în limba român . Rolurile sunt scrise de ei, corect din punct de vedere al 
ortografiei i al punctua iei. Citirea lor fluent  i expresiv , cu exagerarea virgulei (în 
cazul vocativului) i a semnului exclam rii, a ajutat la identificarea facil  a acestor 
semne în dict rile curente.  

2. Skill-uri sociale. Baza acestei colabor ri este negocierea. Lucreaz  pe echipe, în func ie 
de tipurile de animale (domestice, de savan , polare etc.). Au ales o direc ie a ac iunii 
din mai multe propuneri pe care i le f ceau reciproc. 

3. Explorarea mediului. Marionetele (unele fabricate, altele cump rate) vor fi echipate 
conform sezonului, iar decorurile urm resc linia meteorologic  a anotimpului. 

4. Muzic  i mi care. Copiii cânt  colinde, gândesc jocul scenic pentru marionete i felul 
în care trebuie s  se deplaseze ei în spa iu, pentru a nu fi observa i de public. 

5. Arte vizuale i abilit i practice. Construiesc machete, plan e, fundaluri din materiale 
diverse, concep i execut  decorurile atât pentru scen , cât i pentru sala de spectacol. 

6. Educa ie ecologic . O parte din materialele folosite sunt reciclate. 
7. Elemente motiva ionale. Spectacolul urmeaz  a fi prezentat atât p rin ilor, cât i 

elevilor celorlalte clase (primare i gimnaziale). 
8. Comunitate i spirit de întrajutorare. “Mae trii p pu ari” sunt încuraja i de coal  s  

fie aten i la nevoile celor din jur, empatia fiind o calitate foarte pre uit  în colectivul 
nostru. Cu aceast  idee în gând i cu sprijinul celorlalte clase i a cadrelor didactice, 
“biletul de intrare” la acest spectacol se poate materializa într-o juc rie sau o carte de 
pove ti, care vor bucura ca dona ie dou  case de copii cu dificult i neuromotorii. În 
cadrul unor  ini iative similare, în anii trecu i, ni s-au al turat i câ iva membri ai 
comunit ii motocicli tilor. 

 
Entuziasmul celor mici îi motiveaz  i pe adul i. Familiile devin mai implicate în activit ile 

extra colare i extracurriculare, iar copiii câ tig  timp al turi de cei dragi, pentru cei dragi i 
petrecut într-un mod drag lor. 
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269. PERCE IA CALITᾸ II ÎN EDUCA IE 
 

Prof. Pruteanu Lumini a  
coala Gimnazial ,, tefan cel Mare’’  

Loc. tefan cel Mare , Jud. Vaslui  
 

Problema asigurǎrii şi men inerii calitǎ ii serviciilor educa ionale este una deosebit de 
importantǎ cu un impact imediat , dar şi pe termen lung asupra beneficiarilor direc i ai acestora- 
elevii, cât şi asupra beneficiarilor indirec i- comunitatea, societatea etc.  

Calitatea şi asigurarea acesteia nu se întâmplǎ, nu este op ionalǎ, ci este o cerin ǎ imperativǎ 
a timpului pe care îl trǎim din cel pu in patru motive: moral (elevii sunt cei cǎrora trebuie sǎ li se 
asigure o educa ie care sǎ fie ,,cea mai bunǎ”, contextual (şcolile sunt într-o interac iune dinamicǎ şi 
continuǎ cu societatea şi comunitatea cǎrora le apar in . Contextul în care acestea îşi desfǎşoarǎ 
activitatea este într-o continuǎ luptǎ pentru calitate, ceea ce impune pentru toate institu iile o 
creştere a interesului pentru calitate.), supravie uirea (societatea de azi este una concuren ialǎ), 
responsabilitatea (şcolile sunt supuse în mod constant aprecierii şi evaluǎrii celor pe care îi serveşte: 



elevi, pǎrin i , comunitate, societate. Şcoala este un bun al comunitǎ ii şi va trebui sǎ dea socotealǎ 
pentru ceea ce face, motiv care impune existen a unor strategii interne de asigurare şi men inere a 
calitǎ ii.)  

Şcoala româneascǎ trebuie sǎ iasǎ din normele stricte ale ideii de transfer de cunoştinte cǎtre 
elevi, idée care încǎ mai stǎ ca temei de bazǎ a tot ceea ce şcoala face sau trebuie sǎ facǎ. Şcoala sǎ 
fie locul unde elevii primesc informa ii, dar accentul sǎ nu cadǎ pe dimensiunea informativǎ, ci din 
ce în ce mai mult pe formare, integrare, rela ionare.  

Valorile institu ionale şi viziunea sunt importante deoarece ele dau direc ie şi sens institu iei, 
asigurǎ consecven a în ac iune, motiveazǎ şi promoveazǎ angaja ii, pun bazele culturii şcolii.  

Iat  destule motive pentru a acorda o mai mare aten ie activitǎ ii didactice în vederea 
ob inerii unui învǎ ǎmânt de calitate.  

Nu rareori avem ca subiect de discu ie în cancelarie, la cercurile pedagogice sau la şedintele 
cu p rin ii problema îndep rt rii elevilor de ,, carte”(declinul învǎ ǎrii). Dar ce facem noi, cadrele 
didactice, pentru a îndrepta situa ia?  

Aceast  tem  a simpozionului constituie un impuls pentru mine în dezvoltarea profesional .  
Bibliografia pe aceast  tem  este vast  şi diversificat , cu multe solu ii la acest ,,obstacol’ de 

la clas . Mai depinde şi de înv tor cât de maleabil este în proiectarea activit ii de la clas  şi cât 
de deschis este spre nou.  

Ce este calitatea educa iei?  
Conceptul de calitate a fost asociat cu un anume nivel sau grad de excelen ǎ , valoare sau 

merit, deci cu valorile explicite şi implicite ale culturii unei comunitǎ i sau unei na iuni. Un concept 
propriu al calitǎ ii ar trebui sǎ se fundamenteze pe : cultura, tradi iіle şi valorile na ionale, cultura şi 
valorile pe care dorim sǎ le promovǎm prin politicile şi strategiile dezvoltǎrii sociale şi economice 
durabile.  

Calitatea educa iei poate fi privitǎ ca un ansamblu de caracteristici ale unui program de 
studiu şi ale furnizorului acestuia prin care sunt îndeplinite aşteptǎrile beneficiarilor, precum şi 
standardele de calitate . Beneficiarii şi clien ii educa iei de calitate (elevii, pǎrin ii, societatea) ar fi 
de dorit sǎ fie consulta i permanent în ceea ce priveşte satisfac ia lor fa ǎ de serviciile educa ionale 
de care beneficiazǎ.  

Imbunǎtǎ irea calitǎ ii educa iei presupune evaluare, analizǎ şi ac iune corectivǎ continuǎ din 
partea organiza iei furnizoare de educa ie, bazatǎ pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite 
proceduri , precum şi pe alegerea şi aplicarea celor mai relevante standarde de referin ǎ. 
Metodologia asigurǎrii calitǎ ii educa iei precizeazǎ cǎ asigurarea calitǎ ii educa iei este centratǎ 
preponderent pe rezultatele învǎ ǎrii. Rezultatele învǎ ǎrii sun exprimate în termeni de cunoştin e, 
competen e, valori, atitudini care se ob in prin parcurgerea şi finalizarea unui nivel de învǎ ǎmânt 
sau program de studiu.  

Calitatea în educa ie este asiguratǎ prin urmǎtoarele procese: planificarea şi realizarea 
efectivǎ a rezultatelor aşteptate ale învǎ ǎrii, monitorizarea rezultatelor, evaluarea internǎ a 
rezultatelor, evaluarea externǎ a rezultatelor şi prin îmbunǎtǎ irea continuǎ a rezultatelor în educa ie.  

Calitatea este dependentǎ de valorile sociale în care func ioneazǎ sistemul respectiv de 
educa ie. Calitatea se realizeazǎ pe un anume subiect, pentru un anume beneficiar, dupǎ anumite 
interese. Valorile calitǎ ii în educa ie: democra ia, umanismul, echitatea, autonomia intelectualǎ şi 
moralǎ, calitatea rela iilor interpersonale, comunicarea, îmbogǎ irea comunitǎ ii, inser ia optimǎ 
socialǎ şi profesionalǎ, educarea individului ca membru critic şi responsabil al grupului. For a de 
muncǎ sǎ fie competitivǎ, cu noi competen e în solu ionarea problemelor şi cu abilitǎ i cognitive. 
Incǎ persistǎ discrepan e între nivelul de pregǎtire al elevilor din şcolile rurale şi cei din şcolile 
urbane, între elevii majoritari şi cei apar inând grupurilor minoritare defavorizate.  

Aceste diferen e privind performan a pot fi puse şi pe seama unor distribu ii inechitabile şi 
ineficiente a resurselor ceea ce duce la o mare varia ie în ceea ce priveşte calitatea educa iei oferite. 
Imbunǎtǎ irea managementului resurselor umane în învǎtǎmânt printr-o planificare strategicǎ şi 
oferirea de stimulente pentru performan ǎ poate contribui semnificativ la îmbunǎtǎ irea rezultatelor 



în educa ie. Sunt necesare eforturi suplimentare ale tuturor actorilor implica i în proces pentru a 
spori calitatea, accesibilitatea, relevan a, eficien a, echitatea educa iei.  

Sensul educa iei este dat şi de comunicare , aşa cum men ionam mai sus. Calitatea educa iei 
este datǎ de calitatea actului de comunicare. Existǎ o multitudine de factori care pot constitui bariere 
de comunicare. Toate aceste bariere trebuie depǎşite printr-o educatie a comunicǎrii care presupune: 
favorizarea autocunoaşterii prin resursele de comunicare, familiarizarea cu toate formele procesului 
de comunicare, descoperirea resurselor de comunicare ale celorlal i, activarea aptitudinilor de 
comunicare , descoperirea disponibilitǎ ilor personale latente, folosirea optimǎ a multiplelor canale 
de emitere şi receptare didacticǎ, valorizarea comunicǎrii integrale.  

Trebuie înlocuitǎ gramatica scolasticǎ, învǎ atǎ mecanic, cu o gramaticǎ a comunicǎrii în 
care sǎ fie pus accentul pe context, pe rolul elementelor nonverbale, pe organizarea complexǎ a 
comunicǎrii. In acest sens se impune o altǎ cerin ǎ: pregǎtirea viitorilor formatori, perfec ionarea 
actualilor educatori într-un cadru specializat, într-un laborator de comunicare educa ionalǎ.  

In vederea realizǎrii eficiente a comunicǎrii pentru educa ie şi a educa iei prin comunicare , 
sunt necesare unele sugestii care pot avea rol orientativ:  

-schimbarea mentalitǎ ii privind procesul educativ, de la obiective şi con inuturi pânǎ la 
organizare şi evaluare;  

-trecerea de la caracterul dominant instructiv la educa ia propriu-zisǎ, de la infomativ la 
formativ;  

-necesitatea unei reforme reale a învǎ ǎmântului, la toate nivelurile;  
-abordarea interdisciplinarǎ a instruc iei şi educa iei;  
-introducerea unor discipline noi, axate pe ideea de comunicare şi educa ie alǎturi de 

discipline clasice;  
-conceperea unor noi modalitǎ i de evaluare, în conformitate cu cerin ele şi exigen ele 

omului modern;  
-utilizarea, în continuare, în procesul instructiv-educativ de mijloace tehnice moderne, 

specifice erei electronice;  
-structurarea şi derularea modelǎrii educa ionale pe modalita i întrunite şi coordonate. 
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270. SCHIMBARE SAU EVOLU IE ÎN EDUCA IE? 
 

Prof. Moraru Adriana-Elena 
coala Gimnazial ,, tefan cel Mare’’ 

Loc. tefan cel Mare 
Jud. Vaslui 

 
Ce sunt?Ce voi fi? Cine m  va ajuta s  devin?...Oare de câte ori ne adres m aceste întreb ri 

nou  înşine? Oare la ce vârst  ne punem aceast  problem  aexisten ei noastre? Momentul 
conştientiz rii locului şi rostului nostru în aceast  lume, cu siguran , este legat de vârsta 
maturit ii. Şi no iunea de maturitate raportat  la vârst  este relativ . De aceea, ce suntem şi ce vom 
deveni st , în foarte mare parte şi mult timp, în existen a noastr  în mâinile celor care ne educ , 
p rin i, înv tori, profesori, etc 



Idealul  educa ional  în  sistemul  deînv mânt românesc este acela de a crea şi forma o 
personalitate multilateral dezvoltat  care s  se adapteze cerin elor societ ii la un moment dat. 
Aşadar, tot procesul de înv mânt trebuie astfel organizat şi dezvoltat astfel încât s  conduc  la 
crearea acestui tip de personalitate. Într-o lume care se afl  în permanent  evolu ie, în permanent  
schimbare, capacitatea de adaptabilitate trebuie s  se reg seasc  mai întâi la noi, la cadrele 
didactice, la p rin i, la formatori. Înainte de a-i educa şi preg ti pe copii pentru schimbare trebuie ca 
noi sa ne autoeduc m în spiritul inov rii, al schimb rii şi introducerii metodelor si 
comportamentelor educative moderne pe care s  le implement m în mentalul colectiv şi nu numai. 
Faptul c  tr im într-o societate imprevizibil  ne oblig , putem spune, la o perfec ionare permanent , 
atât pe noi, ca persoane, cât şi pe noi, ca subiec i ai procesului de înv mânt. 

Odat  cu evolu ia societ ii şi în virtutea trebuin elor de organizare a vie ii sociale, de 
diferen iere a rolurilor pe care le joac  diverse grup ri şi categorii de oameni, au început s  se 
configureze unele concep ii sistematice asupra modalit ilor concrete de realizare a educa iei. 
Rosturile educa iei erau apreciate, înc  din Evul Mediu, dup  priorit ile şi valorile în func ie de 
care seorientauoamenii la un moment dat. 
Platonconsidera c  educa iei îi revine dreptul de a descoperi resurse şi de a le pune în folosul 
societ ii. Pe de alt  parte, Aristotel deducea scopul educa iei din scopul vie ii şi considera c  
aspira ia suprem  a societ ii şi a individului o constituie dobândirea virtu ii. 

Ca fenomen social, desf şurat  totdeauna într-un context social, mai larg sau mai restrâns, 
educa ia este un subsistem al sistemului social. Educa ia se desf şoar  în societate, a ap rut 
concomitent cu aceasta şi este subordonat  unui ansamblu social care îi regleaz  şi îi direc ioneaz  
sensul. Sub raport structural, ac iunea educa ional  este format  din subiectul ac iunii, individ sau 
grup, obiectul ac iunii, de asemenea individ sau grup, şi contextul în care se desf şoar  proceduri, 
procese şi rezultate. 

Revenind la inovare şi la educa ia pentru schimbare, modificarea trebuie s  intervin  la 
nivelul tuturor acestor componente care se afl  într-o rela ie de interdependen , îns  cele mai mari 
aştept ri de a schimba ceva sunt tot de la cadrul didactic. Se consider  c  el, fiind cel care 
organizeaz  şi planific  activitatea, este cel care poate produce schimbarea, cel care poate aduce 
noul prin metodele şi mijloacele folosite, prin maniera în care abordeaz  actul didactic. Educa ia 
trebuie s  fie o activitate anticipativ , orientat  spre viitor. Dac  în trecut intervalul de timp în care 
se înregistrau schimb ri importante în via a social  şi cu impact asupra vie ii individului era mai 
lung decât cel al vie ii umane, ast zi ritmul schimb rilor este ame itor. Ca urmare, preg tirea 
individului urmeaz  s  fie astfel realizat  încât aceasta s  poat  face fa  unor condi ii şi cerin e 
aflate în permanent  schimbare. 

Procesul de adaptare a educa iei la schimb rile intervenite în societate nu înseamn  o simpl  
acomodare la context, ci impune, de regul , o reevaluare a structurilor, func iilor şi dimensiunilor 
ac iunii educative, astfel încât s  îi permit  individului s  se preg teasc  pentru ziua de mâine. 
Eficien a educa ieieste determinat  de adaptabilitatea şi autoreglarea ei la problematica societ ii şi 
la spa iul social în care se deruleaz . Tot ca o form  de adaptabilitate şi evolu ie au ap rut şi noile 
educa ii. 

Nevoia unor reconsider ri în modul de realizare a educa iei este provocat  de schimbarea 
societ ii. Identificarea schimb rilor produse în via a social  care au impact asupra educa iei devine 
astfel necesar , ea fiind de natur  s  sugereze zonele şi chiar reconsider rile care se impun. Având 
în vedere c  în perioada actual  societatea româneasc  presupune schimb ri în toate planurile vie ii 
sociale, este firesc ca şi în sistemul de educa ie s  se produc  reconsider rile pe care le cere 
consolidarea unei societ i democratice. 
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271. METODE ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN CADRUL ORELOR DE  
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Prof.Înv. Primar Sub ire Ramona – Şcoala Gimnazial  Nr.4 Lugoj 

 
Dinamismul f r  precedent al timpului actual impune înv area de tip inovator, care are 

drept caracteristici esen iale caracterul anticipativ şi participativ. 
 Experian a la catedra a cadrelor didactice a demonstrat c  trebuie s -i înv m pe elevi s  
înve e, s -i abilit m cu tehnici de înv are eficient , preg tindu-i în acelaşi timp pentru autoînv are 
şi educa ie permanent .  
 Una dintre tendin ele principale ale înnoirii şi moderniz rii metodologiei de intruire este 
aplicarea cu prioritate a metodelor activ-participative, centrate pe elev, pe activizarea structurilor 
cognitive şi operatorii ale elevilor, pe transformarea elevului în coparticipant al propriei instruiri şi 
educa ii. 
 Pentru activizarea pred rii-înv rii se folosesc metode, tehnici şi procedee care s -i implice 
pe elevi în procesul de învî are, urm rind dezvoltarea gândirii, stimularea creativit ii, dezvoltarea 
interesului pentru înv are, în sensul form rii lui ca participant activ la procesul de educare. Astfel 
elevul este ajutat s  aplice în diferite situa ii de via  ceea ce a înv at. 
 Câteva dintre avantajele folosirii în lec ii a metodelor activ-participative sunt: 

- creeaz  deprinderi; 
- faciliteaz  înv area în ritm propriu; 
- stimuleaz  cooperarea; 
- sunt interactive; 
- pot fi abordate din punctul de vedere a diferitelor stiluri de înv are; 
- elevii primesc încredere în for ele proprii; 
- contribuie la formarea unei atitudini pozitive fa  de disciplinele de studiu. 
În continuare vom aminti câteva dintre metodele interactive care se pot folosi în procesul de 

predare-înv are în cadrul orelor de Limba şi literatura român . 
Brainstorming-ul este o metod  prin care se dezvolt  creativitatea elevilor prin exersarea 

gândirii divergente, care solicit  g sirea unor solu ii proprii pentru problemele propuse. 
Metoda brainstorming, numit  şi „asaltul de idei” sau „furtun  în creier”, este o metod  

interactiv  care are la baz  dou  principii: 
- cantitatea determin  calitatea; 
- amânarea evalu rii/judec tii ideilor celorla i. 
Exemplu: Studiu tematic: „Iarna” – dup  parcurgerea unit ii de înv are „Baba Iarna  
intr -n sat”, cls a IV-a. 
1. Etapa preg titoare – cu  cele 3 faze 

       a) faza de investigare a membrilor şi de selec ionare a acestora în vederea alc tuirii grupurilor 
creative; 
       b) faza de antrenament creativ care const   în organizarea şi familiarizarea cu tehnicile; 
       c) faza de preg tire a şedin elor de lucru în care cadrul didactic amenajeaz  sala de clas , îşi 
alege momentul zilei, verific  materialele necesare, anun  elevilor regulile, fazele, durata 
interven iilor, respect  algoritmul desf şur rii. 

2. Etapa productiv  a grupului de creativitate, în care se manifest  asaltul, furtuna 
creierului”, cuprinde: 
       a) faza de stabilire a temei; 
       b) faza de rezolvare a problemelor; 
       c) faza de culegere a ideilor suplimentare – urmare a demersului creativ. 
Elevii nu critic  în aceast  etapa, nu lungesc etapa exprim rii, încearc  s  emit  cât mai multe idei 
proprii noi , s  dezvolte ideile colegilor, s  analizeze, s -şi imagineze. 

3. Etapa trierii şi selec ion rii ideilor – evaluarea: 
       a) faza analizei ideilor emise – se prezint  lista de idei şi se audiaz ; 



       b) faza opt rii pentru solu ia final  – evaluarea critic  a ideilor 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Cadranele – este o tehnic  ce presupune extragerea esen ialului dintr-un text analizat, de 
rezumare şi sintetizare a unui con inut informa ional solicitând implicarea elevilor în în elegerea 
acestuia.  

Aceast  metod  presupune parcurgerea urm torilor paşi: 
- Împ r irea tablei în 4 p r i egale. 
- Se propune un criteriu pentru fiecare cadran ob inut. 
- Se citeşte textul. 
- Se formuleaz  r spunsuri scurte pentru fiecare cadran. 
- Se evalueaz  rezultatele. 
Avantajele folosirii acestei metode: 
- stimuleaz  aten ia şi gândirea; 
- scoate în eviden  modul propriu de în elegere; 
- conduce spre esen ializare, sintetizare. 
Aceast  metod  poate fi folosit  în etapele lec iei dar poate fi şi o excelent  metod  de evaluare 

a cunoştin elor însuşite de elevi (în cadrul unei lec ii sau al unui capitol). 
În evocare: se poate desena cadranul şi se pot trece obiectivele sub form  de cerin e; elevii îşi 

traseaz  cadranele şi îşi citesc cerin ele; le putem cere apoi s  citeasc  lec ia cu aten ie pentru a face 
însemn rile în cadran; 

În realizarea sensului: colaboreaz , comunic , cer sfaturi şi îndrum ri cadrului didactic, dezbat 
şi realizeaz  obiectivele prev zute; 

În reflec ie: se confrunt  rezultatele, se dezbat, se analizeaz , se fac aprecieri. 
Elevii devin treptat conştien i de puterea lor de utilizare a celor înv ate şi încep s - şi 

organizeze singuri datele, îşi formuleaz  cerin e, îşi stabilesc obiective devenind mai independen i 
în înv are (exemplu: se poate cere ca tem  realizarea unui cadran cu sarcini „personalizate”, 
acestea fiind foarte variate şi cu multiple valen e func ionale , unde elevii îşi stabilesc sarcini 
diversificate şi de complexitate crescut ). 

Îmbinarea cititului cu scrisul, comunicarea cu desenul în gândirea critic, fac din activitate un joc 
în care elevilor le place s  se implice. Este o metod  care place elevilor şi care le cere orientare în 
pagin , le formeaz  gustul estetic, elevii fiind preocupa i nu numai de ceea ce scriu, ci şi de felul în 
care scriu. 
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Exemplu: Limba şi literatura român : „Iarna pe uli , de George Coşbuc” 

 
Scrie i 5 verbe din textul studiat, care exprim  
ac iuni ale copiilor. 
 
 
 
 
 
 
 

Alc tui i enun uri cu urm toarele cuvinte: 
coast , s-au razbunat, m t nii, gâlceav . 

Povesti i o întâmplare vesel  sau trist  din 
timpul unui joc de iarn . 
 
 
 
 
 
 
 
  

Realiza i un desen inspirat de versurile poeziei 
„Iarna pe uli ” de Geoge Coşbuc. 

 
Exemplu: Limba şi literatura român : „Culesul porumbului” dup  Ion Agârbiceanu 
Scrie i care sunt caracteristicile toamnei 
prezentate în acest text. 
 
 
 
 
 
 
 

Formula i enun uri cu urm toarele expresii: 
prim var  secetoas , se descuie cerul, c ldur  
bun , mireasm  îmb t toare. 

Povesti i un fragment al textului. 
 
 
 
 
 
 
 

Scrie i câteva proverbe despre munc . 

  
Ciorchinele este o metod  de brainstorming neliniar  care stimuleaz  g sirea conexiunilor 

dintre idei, elevii find puşi în situa ia de atrece în revist  toate cunoştin ele pe care le au în leg tur  
cu un cuvânt nucleu, reprezentativ pentru lec ie sau capitol. 

Aceast  metod  presupune parcurgerea urm toarelor etape: 
- Se scrie un cuvânt sau o tem  care urmeaz  a fi cercetat (sau s-a cercetat) în mijlocul tablei. 
- Se noteaz  toate ideile care vin în minte în leg tur  cu tema respectiv  în jurul acestuia, 

tr gându-se linii între acestea şi cuvântul ini ial. 
- Se noteaz  alte idei conectate intre acestea. 
- Activitatea se opeşte când se epuizeaz  toate ideile. 

  



 
Exemplu: Limba şi literatura român  – Verbul 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Un cadru didactic care foloseşte metode activ-participative trebuie s  fie: 

- Un sf tuitor-care îşi ajuta elevii în rezolvarea problemelor,îi motiveaz  şi îşi prezint  
propriul punct de vedere  

- Un animator- care ini iaz  metode şi le explic  elevilor, preg teşte materialele didactice şi 
prezint  scopurile înv rii;  

- Un observator şi un ascult tor-care observ  elevii în timpul activit ii şi îi poate aprecia 
correct;  

- Un participant la înv are-care nu are impresia c  este perfect şi înva  toat  via a;  
- Un partener –care poate modifica ‘’scenariul’’lec iei ,dac  clasa o cere. 
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272. MATEMATICA I CREATIVITATEA  LA CICLUL PRIMAR 
 

Prof. înv. primar V leanu Ionica  
coala Gimn. ” Alexandra Nechita”, mun. Vaslui Vaslui 

 
           Cunoaşterea copilului nu este un scop în sine, ci un mijloc, o etap  – cea dintâi – în procesul 
complex şi continuu de formare a unei personalit i autentice, armonios dezvoltat . Copilul, un 
candidat la umanitate şi un mic adult, constituie resursa educativ  de care am inut seama în tot ce 
am f cut în perspectiva form rii şi dezvolt rii personalit ii sale. 
            Consider c  prin însuşirea conştient , temeinic  a cunoştin elor matematice se poate realiza 
o dezvoltare armonioas  a personalit ii umane, în special a gândirii creatoare.  Dac , în clasele 
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primare, se asimileaz  opera iile şi no iunile matematice elementare, acestea vor constitui un suport 
cu care copilul va opera pe tot parcursul vie ii şi pe care se cl deşte întregul sistem de înv mânt.  
           Schimb rile ce se petrec pe plan mondial în teoria şi practica şcolar  aşaz  pe primul loc 
dezvoltarea gândirii elevilor, a independen ii şi creativit ii lor.  Ritmul crescând al competi iei în 
toate domeniile vie ii social-economice şi culturale ne oblig  s  gândim cât mai rapid  şi, mai ales, 
s  gândim corect.  
         ,,A-i pune elevului probleme de gândire – spunea Eugen Rusu – dar mai ales a-l preg ti 
s -şi pun  singur întreb ri, este mult mai important decât a-l conduce spre rezolvarea  
acestora prin modalit i stereotipe înv ate.” 
          În orice domeniu ar activa, omul societ ii contemporane trebuie s  posede cunoştin e de 
matematic  pentru a putea st pâni limbajul ştiin elor care, va fi matematizat şi informatizat. 
         Tendin ele actuale consacr  o aten ie special  dezvolt rii gândirii matematice a elevilor, 
exersând-o în direc ia cultiv rii creativit ii. Se las  copilului mai mult  libertate de alegere a 
tehnicilor şi strategiilor de calcul , pentru a asigura o motivare temeinic  a înv rii acestei 
discipline, pentru a tenta elevii la o înv are participativ  printr-un efort personal.  
          Matematica nu se înva  numai de specialişti. Pân  la un anumit nivel, ea face parte din 
cultura general  a oric rui cet ean. Nu înv m matematic  pentru a şti pur şi simplu, ci  pentru a o 
folosi şi a ne ajuta în practic . De aceea, este necesar ca tineretul s  dobândeasc , nu simpl  
instruire matematic , ci educa ie matematic . Aceasta constituie una dintre cele mai importante 
componente ale culturii generale a omului societ ii moderne.  
         Calculul este unul dintre domeniile matematicii, care se realizeaz  atât oral cât şi scris. 
         Calculul oral defineşte conceptul, efortul mental pe care îl face elevul pentru solu ionarea 
unui exerci iu în cadrul c ruia mobilizeaz  cunoştin ele şi experen a de care dispune spre a rezolva 
situa ii noi, neînv ate. Prin valoarea formativ  a calculului oral, prezen a lui se impune şi în situa ia 
existen ei calculatoarelor personale. Calculul oral dispune de bogate valen e formative. În special, 
exerci iile de calcul oral cultiv  perspicacitatea gândirii şi creativitatea elevilor.  
          Calculul scris, bazându-se pe o suit  de algoritmi, se automatizeaz  rapid şi opereaz  dup  
tehnicile calculatoarelor.  
         Conceptul de creativitate câştig  tot mai mult teren, ideea c  lumea de mâine va fi lumea 
oamenilor de crea ie. Fiecare la locul s u de munc  va trebui s  devin  creator, deoarece 
dezvoltarea ştiin ei, a tehnicii şi culturii sunt condi ionate în mare m sur  de capacitatea creativ  a 
oamenilor. 
         Conceptul de creativitate a primit numeroase defini ii din partea specialiştilor din diverse 
domenii de activitate. V zut  prin prisma zestrei de atribute personale, creativitatea cap t  sensul 
de poten ial creativ, de sum  de însuşiri şi factori psihologici ai unor viitoare performan e 
creatoare.                                                   
          Toate teoriile moderne ale înv rii tind s  demonstreze c  accentul în instruire trebuie s  
cad  pe elaborarea instrumentelor de înv are. Repetarea mecanic  a regulilor trebuie s  cedeze 
locul explor rii de c tre elev a ariei de aplicare a acestor reguli, c ut rilor independente de solu ii.  
         Skinner spune:,,A-l instrui pe elev cum s  studieze, înseamn  a-l înv a tehnici pe care el 
le va aplica în mod autonom şi, datorit  c rora,  îşi va m ri şansele de a re ine ceea ce a v zut 
şi auzit.” 
         Un proces de înv are modern se cere astfel organizat, încât s -i ajute pe elevi s  prezinte 
cunoştin ele într-o form  personal , s  caute solu ii originale ,,s  grupeze şi s  ierarhizeze ideile = 
dezideratele esen iale ale educ rii gândirii creatoare la elevi.”                            
          Înv area matematicii şi creativitatea: 
         Activitatea matematic  implic  efectul gândirii, în primul rând a celei creative. În clasele 
primare se formeaz  no iunile elementare cu care omul va lucra pe tot parcursul vie ii, no iuni pe 
care se cl deşte întregul sistem de achizi ii imperios necesare. Este incontestabil  contribu ia 
matematicii la formarea unei gândiri logice, coerente, creative, la formarea unor deprinderi de 
munc , de ordine de punctualitate.  



         Matematica se ocup  cu dezv luirea implica iilor ascunse. Cunoaşterea direct  prin observa ii 
şi experimente, este sarcina cunoaşterii mediului. Pentru matematic  aceste cunoştin e directe 
constituie datele, premisele problemei. Pornind de la ele, se pot g si prin ra ionament cunoştin e 
noi, implicate logic de acele date a c ror prelucrare necesit  travaliu specific matematic.  
         Prin modalit i specifice de formare şi dezvoltare a creativit ii, matematica îşi sporeşte 
eficien a formativ .  
                                            Creativitatea de tip şcolar 
           La nivelul copiilor din ciclul primar, orice rezolvare de situa ii problematice, constituie în 
acelaşi timp o manifestare a creativit ii gândirii lor. Principala caracteristic  a gândirii creative la 
elevi este noutatea sau originalitatea solu iei g site, a ideii emise. Nu se poate vorbi în ciclul primar 
de existen a unei creativit i deosebite a gândirii şcolarului, ci mai degrab  despre formarea unor 
premise pentru dezvoltarea ulterioar  a creativit ii.  
          Copilul de vârst  şcolar  mic , adopt  o atitudine creatoare, atunci când, pus în fa a unei 
probleme, îi restructureaz  datele, descoper  c ile de rezolvare într-un mod personal.  
           Dialogul viu dintre înv tor şi elevi, folosirea unui num r mare de exerci ii sub forma unor 
lec ii destinate special form rii priceperilor şi deprinderilor, utilizarea problematiz rii, model rii şi 
algoritmiz rii în diferite etape ale procesului instruirii, solicit  sistematic şi progresiv elevul. 
            Atitudinea creatoare este favorizat  de mediul şcolar, caracterizat prin atmosfer  permisiv , 
de în elegere, încurajare, de interes şi emula ie.  
            Este suficient s  men ion m c  înv torul, prin întreb ri, poate incita gândirea elevilor la 
diferite opera ii(deduc ie, intui ie, compara ie, descoperirea de rela ii cauzale), poate antrena 
gândirea în diverse direc ii (gândirea convergent , gândirea divergent , gândirea probabilistic ....).  
          Câteva exerci ii folosite de mine la clas  pentru stimularea creativit ii: 
          Jocul didactic: îl pune pe copil în situa ii noi, pe care el caut  s  le rezolve punând în ac iune 
ini iativ , mult  fantezie, perseveren  şi spontaneitate. 
           Prin joc, copilul îşi afirm  puterea, priceperea, personalitatea în ansamblul ei; jocul este o 
reprezentare proprie şi direct  a na iei umane, poate constitui o baz  pentru educa ie.  
           Exemple de câteva jocuri: numere încrucişate; enigme matematice; glume şi trucuri 
matematice;  ghicitori matematice;  probleme amuzante; curiozit i; labirintul; careul magic; 
Tangram,........şi lista ar putea continua. 

1. Constructorii: (se poate folosi de la clasa întâi, pân  la a IV-a, m rindu-se 
dificult ile) 

Scop:consolidarea cunoştin elor cu privire la figurile geometrice, dezvoltarea imagina iei 
creatoare.  
        Material:trus  cu figuri geometrice.  
       Desf şurarea jocului:( exemplele sunt multiple, eu voi prezenta doar unul): 

Se cere elevilor s  scoat  din trus : un dreptunghi mare, dou  p trate mici  şi un triunghi 
mare. Cu aceste piese, elevul trebuie s  construiasc  o cas . Câştig  elevul care termin  
primul(r splata este aleas ). 

2. Sudoku: ( se poate folosi la orice clas  /difer  cerin a). Este un careu format din 16 
p trate(4/4). La clasa întâi putem afla suma/diferen a –aceeaşi pe toate laturile; la clasa a II-a şi a 
III -a produsul/câtul, acelaşi pe toate laturile...etc. 

3. Probleme de matematic  redate sub form  de ghicitori: O b trân  duce la târg un 
coş cu  doi iepuri, 4 pui şi un curcan. Câte picioare merg la târg?(se pot adapta la orice clas ; în 
orice moment al lec iei). 
             Fiecare înv tor îşi alege un joc în func ie de lec ie, de clas , sunt o multitudine de 
posibilit i. 
,,Munca înseamn  ceea ce un om este obligat s  fac  şi joaca înseamn  ceea ce un om nu-i 
obligat s  fac ”( Mark Twain). 
           Modele de câteva exerci ii care stimuleaz   elevii la un efort creativ: 

1. Caut  şi vei g si 



           Scopul:formarea deprinderii de a c uta solu ii în formarea cât mai multor numere dintr-un 
num r de cifre stabilit dinainte, dezvoltarea aten iei ( se poate folosi  la orice clas ). 

    Sarcina: s  g seasc  toate posibilit ile pentru formarea numerelor dintr-un num r de cifre; 
    Desf şurarea jocului: se scriu, de exemplu, toate combina iile de trei cifre ce se pot forma 

cu numerele :6, 7 , 3 f r  a se repeta cifrele. Câştig  elevul care g seşte toate solu iile, primul, 
corect. 

2. Sensul ascuns 
     Scopul : dezvoltarea flexibilit ii gândirii creatoare şi obişnuirea elevilor cu socotirea  

corect  şi exact .  
   Sarcina didactic : rezolvarea unor exerci ii cu folosirea tuturor parantezelor, dup  caz, cu 

respectarea ordinii opera iilor. Jocul se desf şoar  individual, folosinsu-se fişe de munc  
independente.  
(ex .(14 +17-3) 4/7)....etc. 
         Ast zi este unanim recunoscut  ideea c  cea mai mare bog ie a unei ri o constituie 
inteligen a şi creativitatea oamenilor, concep iile şi atitudinile acestora fa  de munc . Este necesar 
ca şcoala s  formeze pesonalit i creatoare, receptive fa  de schimb ri, capabile s  se integreze 
dinamic într-o lume nou  şi complex . 
         Noi înv torii vrem s  cre m oameni capabili s  întâmpine lumea de mâine nu ca o fiiin  
învins , ca o fiin  supus , ci ca o persoan  conştient  de puterea, de responsabilit ile şi drepturile 
sale.  De acest lucru trebuie s  inem seama atunci când ne afl m în fa a elevilor noştri. 
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273. JOCUL  DIDACTIC  CA  METOD   ACTIV  
 

 Profesor pentru înv ț mânt primar   Mihaela Todaşc  
Şcoala Gimnazial  “ Nicolae Iorga ” – Baia Mare 

 
Teoreticienii români Ştefan Bârs nescu, Constantin Narly sau Dimitrie Gusti au demonstrat 

necesitatea raport rii educa iei şi instruc iei la realit ile româneşti. S-a n scut o abordare 
echilibrat  între înv mântul fascinat de teorii şi abstractiz ri, în care profesorul reprezint  
autoritatea suprem  şi educa ia practic  şi activ , care ofer  elevilor libertatea deplin  în ac iune. 

Acum,  accentul cade pe cultivarea receptivit ii şi formarea abilit ilor holis-tice, care 
permit elevilor s  conexeze  rapid şi eficient informa iile noi, facilitarea ac-cesului direct la sursele 
de informare, preocuparea pentru performan ele individuale, stimularea creativit ii şi a activit ii în 
echip . 

Metodele de înv are pot fi instrumente importante pe care educatorii le pot utiliza s  fac  
lec iile mai interesante, s  ajute elevii s  realizeze judec i de subs-tan  şi fundamentale, s  sprijine 
elevii în în elegerea con inuturilor pe care s  fie capabili s  le aplice în via a real . Metodele de 
înv are activ  pot fi extrem de utile în procesul de predare, atât pentru con inut cât şi pentru 
dezvoltarea proceselor de gândire necesare elevilor în situa ii obişnuite sau în situa ii noi. 

Din defini ia pred rii ca fiind “o component  a instruirii care const  în dirijarea înv rii 
elevului în vederea atingerii anumitor obiective educative”, în elegem c  predarea : 

• este o activitate  a adultului care coopereaz  cu elevii în realizarea procesului de instruire; 
• constituie un proces dirijat, orientat c tre atingerea unor obiective educative stabilite 

anterior; 



• este în interac iune permanent  cu înv area, fiind intim legat  de aceasta; 
• este un proces social, realizat prin cooperarea mai multor persoane, fiecare cu rolul şi 

statutul s u bine determinate. 
Pentru a fi capabili de cea mai bun  utilizare a metodelor de predare, noi, înv - torii trebuie 

s  avem o preg tire conceptual  privind fiecare metod  şi cunoştin e solide despre cum pot fi 
dezvoltate lec iile, utilizând anumite metode.Trebuie s  ştim de asemenea: 

• în ce circumstan e s  utiliz m fiecare metod  pentru a ob ine efectul cel mai bun, inând 
cont de nivelul de preg tire şi de disponibilitatea clasei; 

• care sunt strategiile de predare – înv are pentru grupurile mici şi care pen-tru grupurile 
mari; 

• cum s  evalu m eficacitatea metodei în raport cu obiectivele instruc ionale. 
Mai mul i teoreticieni (Ausubel, Robinson,Gagné, Giordan ) au subliniat c  înv area are loc 

tocmai plecând de la ceea ce ştiu elevii despre subiectul respectiv la un moment dat, elementele noi 
integrându-se activ în structurile anterioare. 

Calitatea acestei experien e anterioare este o premis  important  a unei înv - ri eficiente şi 
de aceea trebuie valorificat  la maximum în procesul de predare – înv are. 

Trebuie s -i înv m pe elevi s  înve e, s -i abilit m cu diferite tehnici de în-v are eficient , 
preg tindu-i în acelaşi timp pentru autoînv are şi educa ie perma-nent . 

Înv area este  un proiect personal al elevului, asistat de c tre un educator care este mai 
degrab  un organizator, un animator, un manager al unor situa ii de instruire care s  faciliteze 
înv area eficient . 

Activizarea pred rii – înv rii presupune folosirea unor metode, tehnici şi procedee care s -
l implice pe elev în procesul de înv are, urm rindu-se dezvoltarea gândirii, stimularea creativit ii, 
dezvoltarea interesului pentru înv are, în sensul form rii lui ca participant activ la procesul de 
educare. 

Acum, în final de semetru şi de an şcolar, propun un proiect în care metodele active nu 
numai s -i ajute în clas  ci mai mult de atât, s -i scoat  din sala de clas  şi s -i fac  s  înve e lucruri 
noi prin propriile puteri, folosind dintre metodele acti-ve în special problematizarea şi o form  a 
jocului didactic, împrumutat  de la activit ile  de anima ie pentru timpul liber al copiilor în tabere. 

În vederea desf şur rii activit ii trebuie f cute câteva preg tiri specifice.Jocul se va 
desf şura în oraş, copiii vor urma un traseu  prestabilit şi de aceea va trebui verificat bine traseul, 
personal de c tre cadrul didactic pentru evitarea unor posibile pericole pentru copii.Se va lua de 
asemenea  în considerare şi perioada în care se va desf ura jocul – de la o or  (o zi ), la dou  ore 
(dou  zile).Jocul se poate mula pe orele de istorie –op ional, istoria local , geografie, cea local , 
pentru o mai bun  cunoaştere a locurilor în care tr iesc zi de zi elevii noştri.    

 
PROIECT DIDACTIC 
TEMA:  Baia- Mare – oraş plin de istorie 
TIPUL: Joc didactic, pluridisciplinar 
DURATA: 2 ore (2 s pt mâni) 

           ARGUMENTUL: Aceast  activitate ofer  elevilor posibilitatea descoperirii unor anumite 
obiective istorice din oraş, interesante,  prin propriile cercet ri.Lucrul în echip  îi va face s -şi 
descopere noi valen e şi noi posibilit i de dezvoltare a personalit ii. 
    SCOPUL: - evaluarea capacit ii de culegere şi de prelucrare a informa iei; 

- evaluarea capacit ii de a interpreta fapte istorice; 
- evaluarea capacit ii de a utiliza în mod creator diferite tehnici de lucru; 
- evaluarea capacit ii de integrare în activit ile de grup; 
- evaluarea atitudinilor de asumare a responsabilit ilor. 

OBIECTIVE: - s  identifice şi s  foloseasc  informa ii provenite din surse    istorice; 
- s  reprezinte în plan elemente ale mediului înconjur tor; 
- s  utilizeze toate sursele de informare posibile pentur a-şi atinge 

obiectivul; 



- s  se integreze în activit ile de grup. 
RESURSELE: - materiale: h r i cu traseele ce le vor urma, bile ele cu indi-cii, lista cu 
întreb ri ajut toare, instrumente de scris, lipici. 

- umane: patru p rin i ai elevilor, muzeografi, cet eni din oraş şi elevii 
clasei. 

ORGANIZAREA ŞI DESF ŞURAREA JOCULUI 
Voi stabili componen a grupelor participante la joc, în vederea asigur rii unui echilibru 

calitativ  între ele. Voi stabili rutele pe care se vor deplasa elevii şi obiectivele pe care trebuie s  le 
ating  în traseul lor. Pentru aceasta voi întocmi fie o hart  cu un singur traseu şi atunci elevii vor 
porni în curs  la intervale regulate de timp, fie patru h r i diferite şi atunci elevii vor porni deodat , 
pe trasee diferite. P rin ii vor înso i grupele de elevi în traseele lor pentru a le asigura securitatea în 
timpul deplas rii în oraş, nu au voie s  intervin  cu nimic în demersurile f cute de elevi pentru a 
descoperi obiectivele şi indiciile. În timpul c ut rilor elevii se vor ajuta de lista cu întreb ri legate 
de obiectivele pe care le au de c utat sau în leg tur  cu unele particularit i ale acestor obiective. 

Înainte de a porni în curs  elevii sunt instrui i în leg tur  cu ceea ce vor c uta, modul în care 
pot s  fac  cercet rile, cui pot adresa întreb ri, unde s  caute indiciile şi mai ales asupra faptului c  
p rintele care îi înso eşte  urm reşte modul în care ei s-au descurcat pe traseu, cum au colaborat în 
echip , cine nu a contribuit la realizarea obiectivului. 

Un exemplu de traseu poate fi : curtea şcolii, str. G.Coşbuc, str. Gh. Şincai. Centrul vechi, 
str. Crişan, Pia a de alimente, str. 22 Decembrie, bd. Bucureşti, str. N. Iorga, curtea şcolii. 

 Pe  parcursul traseului vor avea lista cu întreb ri de tipul : 
1. De unde po i vedea stelele de parc  le po i atinge cu mâna? 
2. Cum se numeşte liceul construit pe malul S sarului? 
3. Câ i b trâni stau duşi pe gânduri lâng  Palatul Administrativ? 
4. Câ i ani are unul dintre cei mai b trâni copaci din oraşul nostru, aflat pe lâng  Colegiul 

“Gheorghe Şincai”? 
5. În ce an a fost ridicat Turnul  Ştefan ? 
6. Unde se sacrificau animalele puse în vânzare pe pia , în vremurile vechi? 
7. Cum se numeşte locul în care copiii îl pot vedea foarte des pe clovnul Ronnie? 
 Elevii vor primi hârtie pe care îşi vor nota r spunsurile pe care le-au aflat.Pe unele dintre 

obiective vor g si unele bile ele care con in p r i dintr-o propozi ie pe care o vor putea alc tui 
numai dac  au toate elementele, adic  toate bile elele cu indicii, ceea ce îmi va demonstra c  au fost 
într-adev r pe la fiecare obiectiv în parte. Pentru a nu se încurca, fiecare echipaj va avea o alt  
culoare a bile elelor cu indicii. 

La întoarcere  vom putea citi pe bile ele propozi ia :”Pintea Haiducul a tr it în Baia –Mare.” 
Elevii îşi vor împ rt şi impresiile din expedi ia pe care tocmai au terminat-o, iar în ora a doua vor 
realiza, la alegere, fie o compunere în  care s  descrie peripe iile avute pe traseu fie un desen cu o 
imagine care i-a impresionat pe ei atât din oraş, unul dintre obiectivele pe care le-au descoperit sau 
o scen  imaginar  despre Pintea Haiducul. 

EVALUAREA JOCULUI: se vor prezenta lucr rile elevilor şi, în loc de calificative, elevii 
vor primi diplome pentru cei mai buni cercetaşi sau cei mai buni descoperitori de dovezi istorice, 
toate acestea fiind f cute într-un cadru festiv,  la care s  participe şi p rin ii elevilor,  pentru a 
mul umi pe aceast  cale p rin ilor care s-au implicat în activitate. 

Metodele active  au valoare formativ : se consolideaz  structuri cognitive, se stimuleaz  
spiritul de explorare, se formeaz  un stil activ de munc , se cultiv  autonomia şi curajul în afişarea 
unor pozi ii proprii. 
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INTERFERENTE 
 

Complexitatea procesului instructiv-educativ multitudinea disciplinelor pe  care l vizeaz , 
diversitatea capacit ilor de înv are, a aptitudinilor şi intereselor elevilor fac necesar  utilizarea 
unei game variate de activit i în vederea realiz rii obiectelor educa ii. Din aceasta gam  fac parte şi 
activit ile extracurriculare. Acestea au un rol complementar fa  de activit ile didactice urm rind 
l rgirea influen elor exercitate în procesul de înv mânt, valorificarea şi dezvoltarea intereselor şi 
aptitudinilor elevilor, organizarea judicioas  şi atractiv  a timpului liber al acestora. 

Aceste activit i au o mare valoare educativ , asigurând condi iile de aplicare în practica şi 
consolidare a cunoştin elor, de cunoaştere a elevilor între ei, de îmbun t ire a rela iilor cadru 
didactic – elev, elev – elev, de dezvoltare a sentimentelor de admira ie şi pre uire a frumuse ilor 
naturii, a operelor de art , de identificare şi dezvoltare a valen elor artistice şi sportive. Prin natura 
şi specificul lor, activit ile extracurriculare atesta însuşiri proprii printre care amintim: marea 
varietate, flexibilitate sporit , diferen ierea  con inuturilor şi a tehnicilor de lucru, caracterul 
op ional sau facultativ, implicarea mai ampla a cadrelor didactice, acestea având posibilitatea s  se 
implice în acel tip de activitate care-i reprezint  mai bine, pentru care manifest  un interes aparte, 
sporind satisfacerea profesional  şi personal .    

   O form  de activitate recreativ , atractiv  şi instructiv  o reprezint  serb rile şcolare. 
Tematica acestora se stabileşte în func ie de momentul de desf şurare ales:  s rb torirea unor zile 
importante de interes na ional sau interna ional (1 Decembrie, 15 Ianuarie, 8 Martie, 1Iunie etc.) 
manifest ri dedicate tradi iilor româneşti  (Cr ciunul, Anul Nou, Paştele), serbarea unor evenimente 
din via a şcolii („Serbarea Abecedarului” , „R mas Bun, clasa a IV-a”) 

Prin con inutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprind acestea valorific  
varietatea, preocuparea intereselor şi gusturilor şcolarilor, evalueaz  talentul, munca şi priceperea 
colectivului clasei şi transform  în pl cere şi satisfac ie public  str duin ele colectivului clasei şi ale 
fiec rui copil în parte. Perioada de preg tire a serb rii, dorin a sincer  de succes, sudeaz  colectivul, 
impulsioneaz  în mod favorabil, face ca elevul s  tr iasc  clipe de desf tare sufleteasc . Fiecare 
copil trebuie s  aib  un loc bine definit în cadrul programelor, pentru a se sim i parte integrat  a 
colectivului, s  fie conştient c  şi de participarea lui depinde reuşita unei serb ri şcolare. Tr ind 
al turi de ei bucuria succesului, am remarcat, c  acel contact cu publicul trezeşte în sufletul copiilor 
dorin a de a învinge dificult ile, de a-şi st pâni timiditatea, de a tr i bucuria reuşitei. 

Jocurile şi concursurile literare sunt activit i care consolideaz   cunoştin ele dobândite de 
elevi în orele de limb  şi literatur  român , stimuleaz  imagina ia şi creativitatea  elevilor şi 
contribuie la educa ia estetic , moral  şi intelectual   a acestora. În func ie de tematica urm rit , 
aceste activit i pot avea diverse forme şi pot cuprinde un anumit num r de participan i. Cele mai 
antrenante sun concursurile şi jocurile pe echipe, cu recompense, organizate pe baza unor reguli 
bine stabilite. Ele dezvolt  spiritul de echip , de competi ie şi stimuleaz  dorin a de a ob ine 
recompense. Acestea pot fi : calificative, diplome de premii, diplome de participare. Se pot 
desf şura urm toarele concursuri cu caracter literar: „Cel mai bun recitator” , „Cel mai bun 
povestitor” , „Recunoaşte i autorul” , „Recunoaşte i personajul”. 

O alt  form  de activitate atractiv  si antrenat , care contribuie la dezvoltarea capacit ii de 
comunicare o reprezint  şez toarea. Fiind forma de activitate colectiv , creeaz  elevilor cadrul 
prielnic de a se manifesta liber. Aceast  activitate are o multitudine de valen e formative, deoarece 
solicit  comunicarea verbal  şi non-verbal , reprezint  o modalitate eficient  de îmbog ire a 
cunoştin elor prin con inutul  informa iilor (poezii, poveşti, ghicitori, proverbe, zic tori, cântece) 
stimuleaz  şi educ  aten ia, contribuie la dezvoltarea laturii estetice şi morale a personalit ii. 



Conceperea şi redactarea unei reviste a clasei sau a şcolii contribuie la folosirea în  mod 
pl cut şi util a timpului liber, dar şi la dezvoltarea personalit ii  elevilor. Aceştia sunt antrena i în 
lectura unor texte, , crearea unor poezii, realizarea unor compuneri pe diferite teme, dezlegarea unor 
rebusuri, probleme distractive, exersarea unor deprinderi practice stimulându-se astfel imagina ia şi 
creativitatea lor. 

În vederea aprofund rii preg tirii elevilor într-un anumit domeniu, al dezvolt rii 
aptitudinilor şi exprim rii creativit ii, se organizeaz  cercurile de elevi. 

La nivelul claselor a II-a am organizat un cerc de educa ie plastic , în cadrul c ruia elevii 
talenta i au realizat lucr ri de pictur  pe suporturi diferite, cu diverse tipuri de culori şi materiale. 
Rezultatele ob inute de elevei au fost valorificate prin realizarea de expozi ii în cadrul şcolii, în 
cadrul unor sesiuni de comunic ri şi referate, participarea la diferite concursuri. 

O alt  activitate deosebit de pl cuta care contribuie la stimularea personalit ii elevilor este 
excursia. Aceasta ajut  la dezvoltarea intelectual  şi fizic  a copilului, la educarea lui cet eneasc  
şi patriotic . Elevii, pe baza perceperii directe şi nemijlocite a obiectelor şi fenomenelor, dobândesc 
noi cunoştin e , le sistematizeaz  şi le consolideaz  pe cele dobândite anterior. Excursia este cea 
care îl reconforteaz   pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experien e sociale importante, dar şi 
imbog irea orizontului cultural ştiin ific. În timpul desf şur rii  excursiilor, înv torii dirijeaz   
observarea în mod sistematic, îndemnând elevii s  noteze ceea ce li se pare mai interesant. Datele 
culese astfel vor fi valorificate la toate disciplinele de înv mânt la care se preteaz , astfel 
consolizându-se cunoştin ele care vor îmbog i cultura general . 

În valorificarea cunoştin elor dobândite în timpul excursiilor, elevii vin cu note originale de 
nuan a afectiv , prin care-si exprim  propriile impresii şi sentimente fa  de cele v zute. 
Îmbog irea, consolidarea şi valorificarea cunoştin elor de geografie şi istorie, aflate într-o 
armonioas  interdependen , se realizeaz   atât în orele de clas , cât şi printr-o armonioas  îmbinare 
a lec iilor cu excursii documentare adecvate. Paşii f cu i în zonele geografice înc rcate de fream tul 
istoriei prilejuiesc îmbog irea cunoaşterii , generând totodat  sentimentele de pre uire  fa  de 
genera iile care ne-au precedat şi de dragoste fa  de ar . 

În urma acestor  excursii tematice se desprind unele concluzii : reuşita ac iunilor implic  
preg tire riguroas , pe baza unui proiect bine definit , finalit ile actului educativ sunt un câştig pe 
planul formativ în primul rând şi apoi informativ, colaborarea cadre didactice, p rin i, al i factori 
implica i constituie o condi ie prioritar  în realizarea obiectelor propuse, beneficiul este de partea 
tuturor celor implica i: elevi (în primul rând) cadre didactice, p rin i.     

La fel ca excursiile, taberele şcolare contribuie la l rgirea sferei de cunoştin e, la formarea 
unei personalit i mai pu in dependent   de  familie; elevii au posibilitatea de a-şi petrece în mod 
divers, util şi pl cut timpul liber, leag  prietenii cu copii din diverse locuri ale rii, schimb  
impresii .  
Activit ile extracurriculare sunt atractive la orice vârst . Acestea stârnesc interesul, faciliteaz  
acumularea de cunoştin e, dezvolt  spiritul practic, opera ional dând posibilitatea fiec ruia s  se 
afirme conform naturii sale. Participarea efectiv  şi total  în activitate angajeaz  atât elevii timizi 
cat şi pe cei slabi, îi tempereaz  pe cei impulsivi, stimuleaz  curentul de influen e reciproce, 
dezvolta spiritul de cooperare, contribuie la formarea colectivului de elevi. Elevii se 
autodisciplineaz , prin faptul c  în asemenea activit i se supun de bun  voie regulilor, asumându-şi 
responsabilit i. Dasc lul are, prin acest tip de activitate posibilit i deosebite s -şi cunoasc  elevii, 
s -i dirijeze s  le influen eze dezvoltarea. 

 Diverse şi atractive, activit ile extracurriculare sunt preferate de elevi deoarece îi 
deconecteaz  de stresul s lii din clas , iar noi trebuie s -i provoc m s  participe la desf şurarea 
acestor activit i pentru a realiza paşi importan i în întreaga activitate instructiv-educativ . 
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Jocul ocup  locul preferat în activitatea cotidian  a copilului.A ne întreba de ce, pentrucopil, 

aproape orice activitate este joc înseamn  a ne întreba de ce este copil.Putem defini jocul ca 
o activitate modelatoare caracteristic  omului, o inven ie cultural  instaurat  pe baza unui acord 
socio-comunicativ.De-a lungul anilor au fost eviden iate valen ele multiple ale jocului. Latinii 
numeau competi iile sacrale jocuri. Pentru ei sim ul ludic însemna demnitate, superioritate, 
frumuse e, aspira ie spre libertate i voio ie.Caracterul de joc era specific celor mai elevate ac iuni. 

Jocul are,la copil,rolul pe care munca îl are la adult. Între joc i munc  exist  un raport 
mutual, jocul fiind vestibulul natural care conduce spre munc , spre disciplin ,spre activitatea de 
grup(El. Simionic , F.Bogdan-Gramatica prin joc).Numai cine cunoa te locul pe care îl ocup  jocul 
în via a copilului poate în elege u or cât de mare este eficien a folosirii lui în procesul instructiv-
educativ.Prin jocul didactic în special,copilul (elevul) î i dezvolt  poten ialul biopsihic, î i dezvolt  
spiritul de observa ie, î i cultiv  flexibilitatea gândirii, inventivitatea, ini iativa etc. În joc, colarul 
mic are posibilitatea s - i manifeste personalitatea.Prin caracterul lui practic, jocul didactic 
mijloce te cunoa terea direct  a lumii i, mai ales,contribuie la formarea unor deprinderi trainice, 
tr s turi complexe de caracter, convingeri, intense tr iri emo ionale.  

Numai un joc didactic bine preg tit poate avea o mare valoare educativ . Eficien a jocului 
didactic depinde de felul în care educatoarea (înv toarea) tie s  asigureo concordan între tema 
jocului i materialul didactic existent, de felul în care tie s  foloseasc  cuvântul, ca mijloc de 
îndrumare a elevilor, f r  s  neglijeze recompensa. Jocul didactic –ca metod în care predomin  
ac iunea didactic  simulat -se folose te mai ales în înv mântul primar i pre colar. Prin el “se 
valorific  la nivelul instruc iei finalit ileadaptive de tip recreativ proprii activit ii umane în 
general, în anumite momente ale evolu iei saleontogenetice, în mod special”(Sorin Cristea-
 Dicționar de termini pedagogici). 

Ceea ce caracterizeaz , în esen ,jocul didactic este faptul c îmbrac  haina ludicului i 
asigur  un pronun at caracter formativ. Folosirea jocului didactic în predarea matematicii, în 
în elegerea no iunilor i a conceptelor specific acestei tiin e, face ca elevul s înve e cu pl cere, s  
aib  o comportare mult mai activ ,acceptând competi ia cu sine însu i i cu ceilal i parteneri de joc, 
s  devin  interesat fa  deactivitatea ce o desf oar .Indiscutabil exerci iile i problemele sunt 
manifest ri ale unor jocuri deinteligen .Orice joc se desf oar  dup  reguli dinainte stabilite sub 
supravegherea cuiva, care judec i vegheaz  dac  regulile jocului sunt cu stricte e respectate. În 
clas  rolul arbitrului este îndeplinit de educatoare (înv toare). 

 Este foarte important ca fiecare joc s  se termine cu unrezultat care s  confirme i s  
r spl teasc  spiritul competitiv. În înv mântul pre colar i primar, jocul se poate organiza cu 
succes la toate “disciplinele” colare, în orice moment al lec iei, în func ie de sarcina didactic  
urm rit :dobândire de cuno tin e,priceperi i deprinderi, fixare i consolidare, verificare i 
evaluare.Un exerci iu sau o problem  poate deveni joc matematic, dac : 

1.Realizeaz  un scop i o sarcin  din punct de vedere matematic. 
2. Folose te elemente de joc în vederea realiz rii sarcinii propuse. 
3.Folose te un con inut matematic accesibil i atractiv. 
4. Utilizeaz  reguli de joc, cunoscute anticipat i respectate de pre colari i colarii mici. 
Reu ita jocului didactic este condi ionat  de proiectarea, organizarea i desf urarea lui 

metodic , de modul în care educatoarea (înv toarea) tie s  asigure o concordan  deplin  
întretoate elementele lui.Educatoarea (înv toarea) trebuie s  aib în vedere urm toarele cerin e: 



1.Preg tirea jocului didactic; 
2.Organizarea judicioas  a jocului didactic matematic; 
3.Respectarea momentelor (evenimentelor) jocului didactic; 
4.Ritmul i strategia conducerii; 
5.Stimularea copiilor în vederea particip rii active la joc; 
6.Asigurarea unei atmosfere prielnice de joc; 
7.Varietatea elementelor de joc. 

În func ie de scop i de sarcina didactic , jocurile didactice matematice se clasific  astfel: 
a) Dup  momentul în care se folosesc în cadrul lec iei: 

-Jocuri didactice matematice, ca lec ie de sine-st t toare, complete; 
- Jocuri didactice matematice,folosite ca moment propriu-zis al lec iei; 
- Jocuri didactice matematice, în completarea lec iei sau a finalului acesteia. 

 b) Dup  con inutul capitolului(temei) însu it în cadrul “disciplinei” de înv mânt: 
-Jocuri didactice pentru aprofundarea unui capitol sau a unui grup de lec ii; 
-Jocuri didactice matematice specifice unei vârste sau unei clase. 

În înv mântul pre colar, jocurile didactice matematice urm resc: 
1.Dezvoltarea senza iilor i percep iilor prin ac iuni directe cu obiectele; 
2.Recunoa terea i denumirea însu irilor: form , culoare, m rime; 
3.Perceperea i sesizarea unor pozi ii spa iale; 
4.Formarea deprinderilor de triere, seriere, clasificare dup însu iri comune; 
5.Formarea deprinderilor de apreciere global  prin punere în perechi; 
6.Formarea deprinderilor de a ordona obiectele dup  m rime; 
7.Formarea reprezent rilor matematice (formele geometrice, mul imi,numerele 1-10 ) 
8.Formarea limbajului matematic; 
9.Formarea no iunilor de num r natural i opera ii cu numere naturale. 
Jocurile didactice matematice antreneaz  opera iile gândirii,dezvolt  spiritul de ini iativ  i 

independen a în munc , precum i spiritul de echip , aten ia, disciplina i spiritul de ordine în 
desf urarea unei activit i, formeaz  deprinderi de lucru corecte i rapide i asigur însu irea 
mairapid , mai temeinic i mai pl cut  a unor cuno tin e relativ aride pentru aceast  
vârst .Acceptarea i respectarea regulilor de joc îi determin  pe elevi s  participe la efortulcomun al 
grupului din care fac parte.Subordonarea intereselor personale celor ale colectivului,angajarea 
pentru învingerea greut ilor, respectarea exemplar  a regulilor de joc i, în final, succesul vor 
preg ti treptat pe omul de mâine. 
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Orientarea şcolar  şi profesional  este „un sistem de m suri şi de ac iuni educa ionale 

întreprinse de factorii responsabili în vederea sprijinirii elevului în alegerea unei şcoli/profesiuni 
care se potriveşte în cea mai mare m sur  cu structura personalit ii sale şi care este solicitat  de 
societate (cerin ele vie ii). Orientarea şcolar  este o premis  pentru orientarea profesional , iar 



orientarea profesional  constituie o finalizare şi o validare a orient rii şcolare‖ (G. Tomşa, coord. 
Dic ionar de O.S.P., 1996, pag. 82-83).  

În zilele noastre, orientarea nu mai este o simpl  ac iune psihodiagnostic  şi de îndrumare 
profesional , ci a devenit un proces educativ îndelungat de preg tire continu  şi sistematic  a 
elevilor în vederea alegerii studiilor şi a profesiunii viitoare. Aceast  preg tire const  în cultivarea 
aptitudinilor, intereselor, aspira iilor şi a atitudinilor, capacit ilor de autocunoaştere, care, 
conjugate cu o activitate de informare cu privire la re eaua şcolar , lumea profesiilor şi cerin ele 
vie ii sociale, vor permite elevilor s  opteze pentru şcoli şi profesii ce corespund în cea mai mare 
m sur  calit ilor lor personale şi ofertei sociale. În vreme ce consilierea este o form  de asisten  
psihopedagogic  oferit  elevilor de c tre şcoal , orientarea şcolar  şi profesional  se refer  la un 
subsistem educativ care îi va cuprinde pe to i copiii şi care se concretizeaz  într-o direc ie de 
ac iune educativ  a şcolii. Activitatea concret  de îndrumare a elevilor spre diferite studii şi 
profesiuni urmeaz  s  fie realizat  în acord cu mai multe principii: a) principiul conducerii de c tre 
şcoal  a procesului de orientare potrivit c ruia, deşi orientarea şcolar  şi profesional  este opera 
colectiv  a mai multor factori (şcoala, familia, mass-media etc.), în cadrul acestei colabor ri şcoala 
trebuie s  de in  rolul conduc tor b) principiul autodezvolt rii şi autodetermin rii elevului în 
procesul orient rii care solicit  ca în cele din urm  elevul s  fie acela care s  decid  asupra propriei 
sale perspective şcolare şi profesionale, pe baza unei cunoaşteri obiective a propriilor capacit i, 
interese şi înclina ii, dar şi a oportunit ilor sociale de realizare a aspira iilor sale. c) principiul 
asigur rii unei concordan e optime între structura personalit ii elevilor şi cerin ele 
psihofiziologice ale profesiunilor solicit  orientatorilor s  pun  accentul pe formarea 
comportamentelor specifice practic rii profesiunilor cerute de societate în etapa respectiv ; d) 
principiul activiz rii rezervelor probabile ale personalit ii elevilor în procesul orient rii solicit  
ca în orientarea elevilor s  se ia în considera ie nu numai poten ialul actual pe care îl probeaz , ci şi 
ceea ce ar putea s  realizeze în viitor. Con inutul orient rii carierei elevilor const  în patru categorii 
de ac iuni desf şurate de c tre factorii de orientare:  

 
 

 
 

„Fiec reia dintre aceste componente ale oric rui act de orientare îi corespund metode şi 
tehnici specifice, astfel încât metodele orient rii şcolare şi profesionale pot fi clasificate în tot atâtea 
categorii‖ (G. Tomşa, 1996, pag. 69-70): 

 1) Metode şi tehnici de cunoaştere a personalit ii elevilor : observa ia, analiza rezultatelor 
activit ii elevilor, convorbirea, chestionarul, analiza datelor biografice, autocaracterizarea, metoda 
aprecierii obiective a personalit ii, experimentul, testele psihologice etc.;  

2) Metode de educare a elevilor în vederea alegerii studiilor şi a profesiunilor metodele de 
instruire (lucr rile practice, vizitele în produc ie, munca în grup, înv area prin descoperire ş.a.), 
stabilirea unei leg turi permanente între procesul de înv mânt şi activitatea social productiv  prin 
aplicarea în practic  a cunoştin elor dobândite de c tre elevi, activitatea individual  cu elevii dota i 
pentru diferite domenii în cadrul cercurilor de elevi, concursuri, olimpiade etc., influen a 
personalit ii profesorului;  

3) Metode şi mijloace de informare a elevilor : academice sau orale (cicluri de conferin e, 
cursuri, consulta ii, întâlniri cu specialişti etc.) scrise (monografii profesionale, ghiduri şcolare şi 
profesionale, buletine de informare, articole de pres  etc.), audio-vizuale (expozi ii, muzee tehnice, 
filme, emisiuni TV), concrete (vizite în institu ii, stagii de practic , activit i în laboratoare, ateliere, 
cercuri ştiin ifice, artistice, tehnice etc.);  

4) Metode de consiliere şi îndrumare : metode bazate pe analiza realiz rilor precedente ale 
elevului, metode bazate pe analiza perspectivelor de viitor ale elevului. Consilierea şcolar  este o 
activitate desf şurat  în şcoal  de o persoan  special abilitat  şi care const  în a acorda asisten  
psihopedagogic  elevilor şi celorlalte persoane implicate în procesul educa iei (cadre didactice, 
p rin i, autorit i şcolare). „Consilierea nu se pred , nu poate fi tratat  ca o disciplin  de studiu, ci 



se face în cabinetul de consiliere sub forma unor şedin e de lucru, în cadrul c rora s  se dezvolt  un 
tip special de rela ie-rela ia de consiliere.‖ (G. Tomşa, 1999, pag. 3). Rolul consilierii şcolare este cu 
prec dere unul proactiv, ceea ce înseamn  c  ea încearc  prevenirea situa iilor de criz  personal  şi 
educa ional  şi în general dezvoltarea personal , educa ional  şi social  a elevilor. Prin metodele şi 
tehnicile utilizate, consilierul urm reşte s  ofere sprijin elevului pentru ca el s  devin  capabil s  se 
ajute singur, s  se în eleag  atât pe sine însuşi, cât şi realitatea corespunz toare. Prin urmare, sarcina 
consilierului şcolar nu este de a da sfaturi, ci de a ajuta pe elev s  devin  capabil s -şi rezolve singur 
problemele cu care se confrunt . 
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Prin prezenta cercetare ne propunem s  demonstr m importan a pe care o au strategiile 

didactice bazate pe intui ie în formarea i dezvoltarea abilit ilor de citire, concomitent cu p strarea 
interesului pentru cunoaştere i mai ales dezvoltarea interesului pentru a citi. 

Pornim de la premisa c  un mijloc educa ional eficient are în primul rând caracteristicile 
specifice epocii de dezvoltare a umanit ii în care se desf şoar  activitatea cu elevii, în acest caz un 
mijloc educa ional multimedia utilizat pe calculator. Acest mijloc educa ional ar trebui s  fie destul 
de flexibil încât s  asigure parcurgerea materiei în ritmul propriu de înv are al fiec rui copil, dar şi 
organizarea înv rii de c tre fiecare cadru didactic în func ie de necesitate pe care le identific  la o 
clas  de elevi. Mijloacele educa ionale astfel concepute ar trebui s  se adreseze mai ales aten iei, 
motiva iei, memoriei dar i creativit ii elevilor – fiind vorba de formarea unor deprinderi 
intelectuale – deprinderi de citit - scris – care se consider  a fi cel mai greu de format datorit  
nivelului de abstractizare pe care îl presupun, i care dep şeşte capacitatea de achizi ie a 
cunoştin elor copiilor de vârste cuprinse între 6-10 ani. 

Abecedarul suport al cercet rii a fost construit astfel încât s  cumuleze caracteristicile 
enumerate mai sus, combinând metodologia înv rii citirii prin analiza fonematic  a cuvintelor cu 
cea a citirii globale, antrenând copilul în înv are, atât ca înv cel cât i ca autodidact. 

Ipoteza cercet rii: Cu cât mai mult sunt utilizate metodele didactice intuitive în predare, cu 
atât mai mult procesul de înv are i formare a deprinderilor de citire i de scriere este accelerat i 
individualizat. 

S  urm rim aşadar rezultatele acestei cercet ri, prin confirmarea sau infirmarea ipotezei 
lansate. 

Educa ia în secolul XXI – provocarea tehnologiz rii. Omul este capabil de a crea unelte, 
de a le transfera altor persoane i altor genera ii prin comunicare conştient  i prin educa ie, 
dep şindu-şi astfel condi ia de fiin  st pânit  de instincte primare. Tehnologia este o extensie 
direct  a min ii i ale abilit ilor psihice umane. 

Ritmul de dezvoltare a tehnologiilor în domeniul informaticii i politicile de marketing ale 
marilor firme produc toare de calculatoare preseaz  guvernele i popula ia s  achizi ioneze sisteme 
de hardware i software din ce în ce mai performante. Ast zi calculatorul a p truns în aproape toate 
s lile de clas , odat  cu electrificarea la sate. Oare se întruneşte la orizont o nou  er  educa ional , 
sau omenirea s-a implicat într-un uriaş experiment care supune genera iile actuale de copii unui 
mare risc? 



De-a lungul timpului, progresul tehnic s-a reflectat în instrumentele de predare în coli: de la 
planşe didactice, animale împ iate i machete s-a trecut la derularea diapozitivelor, dotarea tot mai 
sofisticat  a laboratoarelor de fizic , biologie i chimie, ajungând ast zi la prezentarea filmelor i a 
prezent rilor în Microsoft Power Point pe calculatorul clasei sau prin video proiector, lec ii online, 
forum-uri, chaturi i videoconferin e. Ast zi copiii i tinerii îşi fac temele/referatele f r  s  mai 
mearg  la bibliotec , ci c utând de acas  pe internet bibliografia necesar . 

Argumente pentru utilizarea calculatorului de c tre copii ar fi: calculatoarele îmbun t esc 
performan a academic  a copilului, fiind un factor motivant de înv are; cu cât mai devreme 
utilizeaz  copiii calculatorul, cu atât vor face fa  mai bine mai târziu cererii de pe pia a muncii i 
vor avea mai mult succes în carier ; dac  calculatorul nu va fi introdus pe scar  larg  în coli, atunci 
copiii din familiile cu posibilit i sc zute de a oferi acestora acces la un calculator personal au mai 
pu ine şanse de a se adapta noilor tehnologii, deoarece înv area este dependent  de informare i de 
leg tura cu lumea. 

Pe de alt  parte, contra-argumente: cercetarea, pe plan mondial, în privin a impactului 
calculatorului asupra înv rii, este aproape inexistent , astfel c  nimeni nu poate spune cu precizie 
cum se poate utiliza în modul cel mai eficient tehnologia în educa ie; şcolile au de f cut mari 
eforturi financiare pentru dotarea tehnologic , existând parc  o presiune a firmelor produc toare de 
hardware de a-şi vinde produsele; exist  o mare penurie de software educa ional eficient, de înalt  
de calitate, testat la clas ; mişcarea, respectiv sim ul kinestezic i senzorial în timpul înv rii sunt 
esen iale în copil rie, ele sprijin  dezvoltarea intelectual  i în elegerea conceptelor ştiin ifice, iar 
calculatorul ofer  doar activit i statice; activit ile artistice aduc o atitudine pozitiv  referitoare la 
înv are i îmbun t esc performan ele academice ale elevilor; contactul emo ional al copilului cu 
adul i responsabili, care îi trateaz  cu grij  i respect pentru ceea ce este i devine copilul, este 
extrem de important  pentru întreg procesul de asimilare a cunoaşterii; oferta de informa ii mult 
prea mare de pe internet poate dezorienta copilul, iar lucrul cu calculatorul nu dezvolt  aceste 
capacit i copiilor; calculatorul poate crea dependen . 

Utilizarea excesiv  a calculatorului de c tre copil i de la o vârst  fraged  îl poate determina 
pe copil s -şi minimalizeze capacitatea creatoare i personalitatea, atribuind calculatorului 
capacitatea de a g si solu ii la orice problem , pe când experimentarea direct  a realit ii îi d  
copilului încrederea în for ele proprii şi respect de sine. 
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 Creativitatea îşi are originea în cuvântul latin « creare » care înseamn  a z misli, a f uri, a 
creea, a naşte. Creativitatea reprezint  cel mai înalt nivel comportamental uman, capabil de a 
antrena şi polariza toate celelate nivele de conduit , toate însuşirile psihice ale unui individ. 

De ce este nevoie de creativitate? 
Pentru a se putea des vârşi, realiza şi actualiza, pentru a putea contribui activ la modelarea 

lumii. Creativitatea se caracterizeaz  prin noutate, originalitate, valoare, armonie, relevan . 



Creativitatea înseamn  îndr zneal , tot ceea ce este nou este incert şi neconformist. Pentru a 
se putea avânta în necunoscut, copilul trebuie s  dispun  de acea libertate interioar , de acel 
sentiment de siguran , provenite din lumea sa înconjur toare. 

Lipsa de creativitate se datoreşte îns  unei insuficiente în elegeri a fenomenelor, lipsei 
sentimentului de libertate interioar  sau lipsei de stabilitate a condi iilor externe. 
Creativitatea înseamn  posibilitatea de comunicare: copilul se afl  într-un contact continuu cu 
lumea sa interioar  şi cu lumea sa exterioar . 

Curiozitatea şi setea de cunoaştere ne face receptivi fa  de lumea exterioar . Libertatea 
interioar  face posibil  folosirea cunoştin elor acumulate de c tre lumea tr irilor noastre subiective. 
Copilul care îşi manifest  permanent mirarea şi surpriza, încercând s  surprind  ineditul lumii, 
neinfluen at este considersat prototipul creativit ii. 

Copilul preşcolar este prin natura sa un creativ datorit  imensei sale curiozit i, a 
fream tului permanent pentru a cunoaşte tot ceea ce se petrece în jurul s u. În perioada preşcolar  
imagina ia se exprim  viu prin tot ceea ce face copilul la gr dini  la toate activit ile. 

Preşcolaritatea reprezint  vârsta la care este imperios necesar stimularea poten ialului creativ 
al copilului, neviden iat sau neexprimat prin cunoaşterea şi stimularea aptitudinilor, prin 
mobilizarea resurselor latente prin sus inerea manifesta ilor printr-o motiva ie intrinsec . 

Activitatea didactic  trebuie în eleas  ca un act de crea ie nu ca un şir de opera ii şablon, de 
rutin . 

Educatoarea trebuie s  dispun  de capacitatea de în elegere a copiilor, s  tr iasc  împreun  
sentimente puternice, s  creeze situa ii care s  îmbog easc  mintea copilului cu anumite 
reprezent ri şi obişnuin e, s -şi transforme ocupa ia într-o frumoas  minune. 

Creativitatea, spre deosebire de inteligen , este la copil un fenomen universal. 
Nu exist  preşcolar care s  nu deseneze, s  nu fabuleze. 
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           Istoria, disciplin  complex . Se ştie c  istoria este o ştiin  care are multiple leg turi cu 
celelalte domenii ale cunoaşterii. Probabil, nici o alt  disciplin  nu are într-o asemenea m sur  
conexiuni cu diverse alte activit i intelectuale ale omului. Aceasta este doar unul din motivele 
pentru care istoria trebuie s  ocupe locul cuvenit în ştiin ele de înv mânt. F r  a minimaliza 
importan a celorlalte discipline de studiu, probabil nu exist  domeniu cu mai multe valen e de 
formare a personalit ii precum istoria.  
Profesorul de istorie care este pasionat de meseria lui este un intelectual rafinat care cunoaşte 
multe…..,  multe lucruri pe care le poate transmite elevilor s i.  
Caracterul acesta complex, ,,holistic” pe care nu-l mai întâlnim într-o asemenea m sur  la alt 
domeniu , poate fi cu uşurin  pus în eviden  în momentul în care profesorul utilizeaz  calculatorul 
în procesul de instruire al elevilor, dar şi a sa personal. 



De ce calculatorul? Pentru c  este un instrument f r  egal care are posibilitatea s  lucreze cu toate 
elementele ce pun în eviden  conexiunile istoriei cu celelalte domenii: filme, fotografii, grafice, 
piese muzicale etc. 
      Istorie şi filozofie. Leg turile dintre cele dou  discipline sunt evidente. 
Exist  cazuri în care filosofii încearc  s  explice mersul istoriei, în timp ce istoricii explic  apari ia 
sau dezvoltarea unui curent filosofic în anumite circumstan e ale trecutului. Totul devine mai 
spectaculos şi mai actual dac  utiliz m anumite imagini de film documentar. 
     Istorie şi economie. Fenomenele economice sunt extrem de importante în istorie. Multe dintre 
evenimentele mai mult sau mai pu in spectaculoase, mai mult sau mai pu in profunde îşi g sesc 
cauzele în via a economic . Spre exemplu, este bine ştiut faptul c  Marea Criz  din 1929-1933 a 
reprezentat un moment important în istorie datorit  schimb rilor majore pe care le-a adus. Un 
fragment de 3 minute şi 8 secunde dintr-un documentar cuprinde tot dramatismul situa iei; se începe 
cu anii prosperit ii Americii de dup  r zboi şi se încheie cu spectacolul dezolant al mizeriei, 
şomajului şi cozilor la pâine. În cele trei minute este descris fenomenul Marii Crize, cu toate 
aspectele sale, ce puteau arunca în aer ordinea social  din întreaga lume. 
Un astfel de film scurt poate crea o atitudine: textul unei lec ii, din manual este, pentru elevi, de 
multe ori abstract. În spatele unor cuvinte precum criz , crah, depresiune, Burs ,şomaj etc. se 
ascund situa ii îns  dramatice. Elevii conştientizeaz  acest fapt mai bine cu ajutorul unor imagini 
sugestive înso ite de o ilustra ie sonor  adecvat . 
      Istorie şi literatur . Şi în cazul literaturii, anumite lucr ri pot fi considerate izvoare istorice, în 
special, opere cu vechime mare, care suplinesc lipsa unor alte surse. Un astfel de izvor istoric-literar 
poate fi înscris pe un diapozitiv într-un program de prezentare şi discutat cu elevii. 
Utilizarea imaginilor ( statice sau în mişcare) bine selec ionate d  posibilitatea profesorului s  
creeze în mintea elevilor atitudini fa  de anumite evenimente sau fenomene istorice. Spre exemplu, 
la lec ia despre Primul R zboi Mondial se prezint  un diapozitiv în care elevul extrage urm toare 
informa ie: ,, Utilizarea gazelor de lupt ”. Pentru elev este o informa ie care nu are asupra sa un loc 
deosebit şi care nu provoac  apari ia unei atitudini. Dac  îns  în diapozitiv se introduce o imagine 
extras  dintr-un film documentar înso it  de lectura dintr-o poezie clasic  scris  în timpul 
r zboiului, lucrurile se pot schimba, imaginile sunt atât de impresionante, iar poezia are un efect atât 
de mare, încât şansele ca elevul s -şi formeze o atitudine de condamnare a r zboiului ca mijloc de 
reglementare a diferendelor între oameni sunt foarte mari. 
 
          Istorie şi art  plastic . În programa de istorie exist  lec ii care se refer  la istoria culturii şi 
civiliza iei. În aceste situa ii este foarte important s  prezin i elevilor imagini reprezentând 
reproduceri de art  cu ajutorul calculatorului. 
În acelaşi timp se pot utiliza opere de art  (pictur , sculptur , arhitectur )ca izvoare istorice: 
mozaicurile de la Ravenna, de la biserica San Vitale(cu portretele lui Justinian şi al Teodorei), 
faimosul tablou al lui Goya,,Tres de Majo”, tabloul lui Delacroix ,,Libertatea conducând pe 
baricade poporul”etc. 
În ceea ce priveşte istoria na ional , la capitolul De la geneza etnic  la geneza statal  la clasa a XII-
a (ca şi la capitolul corespunz tor de la clasa a VIII-a)se poate prezenta macheta forului lui Traian 
de la Roma construit  de împ ratul cuceritor al Daciei din prada luat  de la daci. Reconstituirea 
aspectului ini ial al forului are drept rost ca elevii s -şi fac  o imagine despre importan a economic  
şi bog ia Daciei antice. Imaginile pot fi înso ite de comentarii privind alte realiz ri edilitare ale lui 
Traian realizate cu ajutorul pr zii dace .Între capodoperele artei din toate timpurile se num r  şi 
vestitele fresce exterioare de la cinci m n stiri din Bucovina(Vorone , Gura Humorului, Moldovi a, 
Sucevi a, Arbore). 
          Istorie şi cinematografie. Cinematograful este arta care datoreaz  cel mai mult progresului 
tehnic. Imaginile cinematografice pot fi utilizate în dou  moduri: 
- ca document istoric; 
- ca modalitate de a crea în fiin a elevilor o atitudine fa  de un eveniment sau proces istoric. 



 Filmul documentar este un izvor istoric de baz : cu totul altele ar fi fost cunoştin ele noastre despre 
istorie dac  tehnica cinematografic  ar fi fost inventat  mai devreme. Cu ajutorul documentelor 
cinematografice de arhiv  pot fi reconstituite diverse evenimente ale istoriei(spre exemplu, sosirea 
la Bucureşti a preşedintelui american Nixon în istorica vizit  din 1969). 
Filmul artistic nu constituie, de obicei, un izvor istoric. Totuşi, imaginile de film artistic pot 
constitui o modalitate prin care s  fie realizat  de c tre elevi o atitudine fa  de un eveniment sau un 
proces istoric. Spre exemplu, se poate insera imaginea memorabil  a intr rii lui Mihai Viteazul în 
Alba Iulia aşa cum este prezentat  în filmul lui Sergiu Nicolaescu dedicat personalit ii marelui 
domnitor. Scena este de un efect deosebit şi datorit  muzicii compus  de Tiberiu Olah. Datorit  
ariei, te  sim i mândru c  eşti român Evident, scena intr rii lui Mihai Viteazul în Alba Iulia din 
filmul lui Sergiu Nicolaescu nu reprezint  un izvor istoric, dar este o reconstituire destul de fidel  a 
acestui excep ional eveniment din istoria na ional ; în mare m sur  modul în care cineastul prezint  
acest moment de glorie al istoriei na ionale concord  cu relat rile din izvoarele istorice. 
      Istoria şi muzica. Şi muzica poate fi utilizat  de c tre profesor la ora de istorie pentru uşurarea 
activit ii de înv are de c tre elevi. Astfel, exist  lucr ri muzicale care au o anumit  rezonan  în 
leg tur  cu anumite evenimente istorice:,,Marseieza” şi Revolu ia francez , ,,We shall overcome”şi 
mişcarea pentru drepturi a cet enilor americani de culoare, ,,Trece i batalioane române Carta ii” şi 
r zboiul pentru întregirea patriei” etc. 
Cântecul nu este decât un pretext pentru realizarea unei atmosfere deosebite la or , pentru atragerea 
aten iei elevilor. Se pot, de asemenea, pune întreb ri pe marginea textului cântecului. 
Evident, este comod s  se insereze cântecele respective prin utilizarea calculatorului. 
Frumuse ea istoriei. Exemplele de mai sus in s  sublinieze complexitatea, valen ele educative şi 
frumuse ea disciplinei c reia profesorii de istorie i-au închinat via a. Un personaj dintr-un roman al 
scriitorului SF Arthur C. Clark spunea: ,,…tuturor tinerilor din lume le pot oferi un singur sfat. În 
toat  via a mea, am descoperit c  dou  lucruri sunt de nepre uit: înv tura şi dragostea. Nimic 
altceva, nici gloria, nici puterea, nici realiz rile de dragul realiz rilor nu au aceeaşi valoare de 
durat . Întrucât, dac  la sfârşitul vie ii eşti capabil s  afirmi ,, am înv at” şi ,, am iubit”, atunci 
înseamn  c  po i declara ,, am fost fericit”. Cine studiaz  istoria înva  cât de frumoas  este lumea 
în care tr im. În acelaşi timp îşi iubeşte semenii precum şi cele mai de seam  realiz ri ale lor, 
devenind cu adev rat un Om fericit!” 
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 În ceea ce priveşte integrarea mijloacelor de înv mânt în activitatea didactic  trebuie 
avut  în vedere valoarea loc psihopedagogic , condi iile şi modalit ile de utilizare a lor. Fiind 
instrumente pedagogice, ele au menirea de a optimiza comunicarea educa ional  dintre educator şi 
elev.  



 Parte component  şi foarte important  a strategiei didactice este mijlocul de înv mânt 
definit ca parte material , natural  sau inten ionat  care sus ine realizarea obiectivelor activit ii de 
instruire. Ansamblul resurselor materiale folosite în procesul de înv mânt de c tre cadrul didactic 
are ca scop perceperea, în elegerea cunoştin elor, formarea no iunilor, fixarea şi consolidarea 
informa iilor. 
 Valoarea pedagogic  a mijloacelor de înv mânt rezult  din implica iile pe care o au 
asupra transmiterii şi asimil rii mesajelor didactice, iar criteriul de apreciere al acestei valori nu 
poate fi decât acela al efectului pe care îl au în realizarea obiectivelor. 
 Alegerea mijloacelor de înv mânt adecvate situa iilor educa ionale favorabile înv rii 
depinde de capacitatea înva torului de a opta pentru un mijloc de înv mânt care s  asigure 
conştientizarea celor înv ate, concomitent cu motivarea înv rii. Înv torul trebuie s  perceap  
psihologia tipului de înv are care intervine în condi iile mijlocului de înv mânt  ales la un anumit 
grup de copii, cu anumite particularit i fizice şi intelectuale. 
 Mijlocul de înv mânt are contribu ie efectiv  la transmiterea informa iei noi cât şi aportul 
la formarea unor aptitudini şi deprinderi intelectuale. 
 Eficien a diferitelor mijloace de înv mânt se face în func ie de contribu ia lor la realizarea 
obiectivelor propuse luând în considerare trei criterii de ordin pedagogic, tehnic şi administrativ: 

1. Criteriu pedagogic se refer  la identificarea func iilor pe care trebuie s  le îndepli- 
neasc  mijloacele de înv mânt în cadrul activit ilor: de sensibilizare la o problem  de 
comunicare, de prezentare a unor situa ii problem ; de transmitere de informa ii suplimentare; de 
captare a aten iei; de sprijinire a form rii deprinderilor practice. 

2. Criteriul tehnic presupune mod de care dispune de mijloacele dorite, uşurin a de pro- 
curare şi folosire, caracterul practic al utiliz rii lor, cât de familiare ne sunt nou  şi copiilor. 

3. Criteriul administrativ const  în luarea în calcul a posibilit ilor de dotare a s lii de  
clas  cu anumite materiale, ambian a în care se produce înv area, arhitectura intern , flexibilitatea 
împ r irii spa iului educa ional. 
 Alegerea mijloacelor care s  fie la maximum utilizate cu eficien  depinde în ultima 
instan  de competen a cadrului didactic de ale integra şi adapta unei situa ii de înv are având în 
vedere atât criteriile de selectare men ionate cât şi tipul de activitate în care se utilizeaz . La nivelul 
înv mântului primar se delimiteaz  trei direc ii de utilizare: în activitatea frontal , în  activitatea 
pe grupe (echipe) şi în activitatea independent .  
            Având în vedere vârsta copiilor şi particularit ile lor individuale, deşi materialul didactic 
ales spre a fi folosit în activitatea didactic  este adecvat con inutului şi situa ilor de înv are, nu este 
suficient, acesta trebuie s  respecte cerin ele de ordin estetic şi igienic. Nu se va folosi sub nici o 
form  un material didactic uzat sau care atenteaz  la s n tatea copiilor. 
           Utilizarea mijloacelor de înv mânt în cele trei tipuri de activit i, subliniem c  în 
activit ile frontale, activit i desf şurate cu întreaga clas , aceste instrumente sau resurse materiale, 
sunt în majoritatea cazurilor prezentate de înv tor. Elevii recep ioneaz  mesajele transmise cu 
ajutorul lor şi opereaz  apoi cu ele în func ie de scopul urm rit. Mijlocul de înv mânt utilizat când 
se lucreaz  cu întreaga clas  este ales în func ie de tipul lectiei de şi în concordan  cu 
obiectivele/competentele de realizat.  
  De exemplu, la o lec ie/activitate de Stiințe ale naturii, în cazul observ rilor se foloseşte 
explorarea obiectelor şi fenomenelor prin contactul nemijlocit al elevului cu acestea. Se impune: 
utilizarea obiectelor din natur  sau a substitutelor acestora, care s  trezeasc  interesul copiilor, s  
ofere informa ii veridice, concrete, complete, s  ofere acces la cunoaştere prin mai mul i analizatori, 
care au şi un impact afectiv puternic. Înv torul le va duce în sala de clas , în m sura în care 
condi iile îi permit sau va duce copiii s  le vad  în mediul lor natural. 
 O alt  categorie de activitate cu multe valen e pedagogice, care, impune un variat şi bogat 
material didactic este lec ia de Limba i literatura român . În textele epice, imaginile şi planşele  se 
dovedesc a fi captivante pentru elevi.  Este important ca planşele prezentate s  fie relevante pentru 
momentul povestirii, s  fie viu colorate, s  fie suficient dimensionate pentru a fi v zute de copii, s  
fie îngrijite şi curate.  În func ie de obiectivele urmarite în lectie, un rol deosebit îl au: aparatele de 



proiec ie, diafilmele, casetofonul, CD-ROM-urile, TV-ul. Şi desenele animate sunt deosebit de 
eficiente, deoarece într-un context relaxant, populat cu personaje pl cute, copilul recep ioneaz  mai 
uşor mesajul verbal. 
 Utilizarea mijloacelor de înv mânt în cadrul lectiilor de Matematic  este absolut necesar  
datorit  nivelului gândirii logice la care se afl  copilul. Se foloseşte material didactic distributiv în 
înv area num ratului, în stabilirea coresponden ei a dou  mul imi, în rezolvarea problemelor, în 
descompunerea numerelor, în compunerea lor, în efectuarea m sur torilor. Numai mânuind 
materialul didactic copilul va în elege mai uşor no iunile matematice atât de abstracte, va reuşi s  la 
însuşeasc  şi s  opereze cu ele. 
 În desf şurarea lec iilor de Arte vizuale i abilitati practice materialele didactice sunt 
indispensabile. Materiale care permit copiilor s -şi exerseze deprinderile şi aptitudinile artistice 
sunt: creioanele, pensulele, acuarelele, foile de desen, hârtia glasat , foarfecele, m rgelele etc. 
 La lec iile de Muzicã i mi care se cere folosirea instrumentelor muzicale, a casetofoanelor, 
a CD-ROM-urilor ca mijloace de înv mânt. Utilizarea lor ajut  copii s  se familiarizeze cu liniile 
melodice ale cântecelor, educ  memoria muzical . 
  Calculatorul este mijlocul care ajut  copii s  fac  primii paşi în lumea informaticii. Copii 
înv  s -şi scrie numele recunosc litere, cifre etc. Pornind de la joc calculatorul poate realiza 
educarea limbajului prin povestiri dup  un şir de ilustra ii, citirea dup  imagini selective, denumirea 
unui peisaj, vorbirea dialogat . Calculatorul ofer  un set variat de informa ii, de întreb ri sau 
probleme, prezentate sub form  sonor  sau vizual , prin texte, imagini fotografice, imagini video 
animate, desene sau grafice. Calculatorul este un mediu interactiv, care men ine aten ia şi motiva ia 
elevului treze, indiferent de gradul de dificultate. 
 La disciplina Joc i mi care, elevii folosesc: mingea, coarda, popicele, cret  de colorat.  
 În predarea/înv area/evaluarea Istoriei la clasa a IV-a se utilizeaz  în mod frecvent urm -
toarele mijloace de înv mânt : 
 1.Obiecte şi urme istorice, arheologice, etonografice, numismatice (mijloace obiectuale) – 
reprezint  realit i istorice autentice şi intensifica motiva ia pentru cunoaştere. 
Avantajul lor const  în faptul c  permit perceperea direct  a urmelor vie ii din trecut, a obiceiurilor, 
a faptelor de arme ale înaintaşilor, contribuind, în felul acesta, la formarea, dezvoltarea şi consolida- 
rea reprezent rilor şi no iunilor de istorie ale elevilor. 
 2.Reprezent rile grafice (modelele – mijloace grafice). Mijloacele grafice concretizeaz  
spa iul istoric şi geografic, timpul istoric, detaliaz  şi generalizeaz  fenomene şi evenimente 
istorice. Modelele care se pot utiliza în predarea – înv area istoriei la clasele primare pot fi: tabloul 
istoric, care în func ie de scopul pentru care a fost creat, poate fi: didactic şi artistic. Un loc aparte îl 
ocup , tot aici, portretul istoric, care reprezint  figuri ale unor personalit i ale trecutului iar în urm  
vizualiz rii portretelor istorice, a observ rii lor cu aten ie de c tre elevi se cultiv  sentimentele de 
admira ie ale acestora fa  de eroii neamului sau ai omenirii. 
 La acestea se pot adaug : macheta (reprezentarea la scar  redus  a unor monumente, scene 
de lupta, cet i etc; harta istoric , mijloc foarte important care contribuie la formarea şi însuşirea 
no iunilor de spa iu şi timp în istorie, la informarea elevilor despre dinamic  transform rilor 
petrecute într-un anumit spa iu geografic, îmbinând cunoştin ele de geografie cu cele de istorie. 
H r ile istorice – generale sau tematice sunt mijloace de înv mânt absolut necesare în procesul de 
înv mânt, deoarece ele permit observarea de c tre elevi a detaliilor desf şur rii în timp şi spa iu a 
unui eveniment istoric, ceea ce îi ajut  la în elegerea mai profund  a acestuia. 
 3.Mijloacele audio – vizuale, care pot fi de dou  categorii: mijloace tehnice vizuale – 
epiproiectorul pentru suporturi opace, fotografii, scheme, desene, epidiascopul pentru diapozitive şi 
diafilme, aspectomatul  şi diastorul pentru proiec ia diapozitivelor, aparatul de filmat, retroproiecto- 
rul pentru folii transparente, video - documentarul pentru citit microfilme, videocasetofonul, 
compact – discul; mijloace tehnice auditive:  casetofonul, magnetofonul, radioul, pickup-ul pentru 
discuri, hard-discul pentru calculatorul electronic. 
 Integrarea mijloacelor de înv mânt în cele trei categorii de activit i depinde de 
obiectivele urm rite, de strategiile folosite şi de posibilit ile tehnice de care dispunem. 



 Mijloacele de înv mânt au un rol important în evaluarea randamentului şcolar, da 
posibilitatea diagnostic rii şi aprecierii progreselor copiilor, prin crearea unor situa ii-problema, 
care s  testeze capacitatea lor de a opera cu datele înv ate, de a identifica, compar  sau interpreta.  
Este foarte important c  înv torul/institutorul s  cunoasc  poten ialul didactic al mijloacelor de 
înv mânt şi tehnicile de ac ionare a mijloacelor audio – vizuale. 
  Valoarea pedagogic  este dat  de eficient  lor în realizarea obiectivelor pedagogice.102  
Mijloacele audio – vizuale au o mare for  de comunicare şi demonstrare, operationeaza procesele 
gândirii, realizez  în esen  un înv mânt formativ. 
 În ultima vreme se utilizeaz  tot mai mult videocasetofonul, filmele didactice, artistice, 
istorice, televiziunea şi calculatorul electronic, care dezvolt  la elevi capacitatea de sintez , permit 
sesizarea cauzelor unui eveniment istoric, elementele caracteristice ale unei culturi sau civiliza ii. 
Integrarea mijloacelor de înv mânt în lec iile de istorie sau alte activit i didactice cu con inut 
istoric, pentru a eficientiza procesul de predare/înv are/evaluare trebuie s  respecte anumite 
condi ii, care ne trimit la calitatea mijloacelor de înv mânt şi la modul cum sunt integrate în 
lec iile de istorie şi activitatea didactic . 

  Este necesar  selectarea judicioas  a mijloacelor de înv mânt pentru o tem /lec ie, având 
în vedere urm toarele criterii: obiectivele urm rite; specificul con inuturilor; particularit ile 
elevilor; condi iile locale de dotare; competen ele cadrului didactic; 

  Integrarea mijloacelor de înv mânt în strategii didactice adecvate. În general, se parcurg 
trei etape: 

a) preg tirea elevilor în vederea recept rii mesajului didactico-vizual, ceea ce presupune: 
stimularea aten iei, a curiozit ii; actualizarea unor cunoştin e anterior înv ate; orientarea elevilor 
în vederea recept rii optime a mesajului audio-vizual (elevii afl  ce au de urm rit, cum s  
consemneze informa iile etc.); 

b) utilizarea efectiv  a mijlocului de înv mânt, urm rindu-se activarea elevilor pe parcursul 
utiliz rii; 

c) valorificarea informa iilor dobândite în urma utiliz rii mijlocului de înv mânt, prin 
activit i ulterioare (conversa ie, efectuarea unei teme etc.). 
           Mijloacele de înv mânt  contribuie la realizarea obiectivelor   cognitive, afective, psiho-
motorii, la reconsiderarea rela iei educator-elev şi la evaluarea procesului de înv mânt dac  cadrul 
didactic are în vedere, în primul rând, proiectarea strategiilor didactice în care sunt integrate 
mijloacele de înv mânt, dar şi activit ile de între inere a materialului didactic, a aparaturii tehnice 
şi mai ales de confec ionare de noi mijloace de înv mânt (folii, fişe, planşe etc.) 
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Dezvoltarea tehnologic , progresele ştiin ifice şi tehnice, trecerea de la societatea 

industrializat  la cea postindustrial , informatizat , marile probleme globale create de civiliza ie şi 
cu care omenirea se confrunt  determina o aten ie corespunz toare educa iei tehnologice. 

Lumea noastr  este un amestec de promisiuni excep ionale şi de perspective neliniştitoare, 
de evolu ii dezirabile şi izbucniri tehnologice necontrolabile, tehnologia fiind poten ial ambivalen a, 
de om depinzând sensul evolu iei: spre progres, ordine şi perfec iune sau spre autodistrugere - fapt 



ce trebuie s impun  o înalta moralitate şi responsabilitate în utilizarea imenselor energii şi înaltelor 
tehnologii de care azi omul poate dispune. 
Accelerarea schimb rilor şi şocul inevitabil al viitorului, impactul dintre tehnologie şi mediul 
natural sau social, trecerea de la tehnologia for at  la înalta tehnologie reclam  o educa ie şi 
mentalitate tehnologic  nou . 
Explozia informa ional  şi uzur  accelerat  a cunoştin elor ştiin ifice, tehnice c  şi proliferarea, 
diversificarea şi perfec ionarea continu  a produselor tehnologice impun educa ia tehnologic  prin 
care omul s  fie capabil s  st pâneasc  mai bine şi s  exploateze mai eficient tehnologia nou . 

Realizarea unei culturi de baza în perioada înv mântului general reclam  includerea 
educa iei tehnologice în contextul acestuia, vizând cultivarea unei viziuni de ansamblu asupra 
tehnologiei, formarea unei atitudini active morale şi responsabile în raport cu dezvoltarea şi 
exploatarea acesteia - premisa pentru o via  socio-profesional  adecvat , într-un univers super-
tehnologizat. Includerea educa iei tehnologice în planurile de înv mânt pentru ciclul gimnazial, 
printr-o eşalonare corespunz toare, poate conduce la realizarea progresiv  a multiplelor sale 
obiective educative şi s  fac  din aceast  disciplin  una din cele mai interesante şi atractive 
activit i ale procesului instructiv-educativ. 

I. Definirea conceptului de educa ie tehnologic  şi a specificului s u 
"Lumea se schimb , şi cu ea şi locul omului în aceast  lume. În întreag  Europa, 

responsabilii înv mântului caut  s  atenueze divor ul dintre educa ia primit  şi via  
profesional  viitoare. Aşa s-a n scut educa ia tehnologic , integrat  progresiv în programele 
şcolare şi devenit  o nou  disciplin  a ciclului mediu" (Yves, Deforge, 1969). 

Încerc m o definire a educa iei tehnologice prin reliefarea unor tr s turi distinctive în raport 
cu celelalte discipline, subliniind în continuare obiectivele sale educative, precum şi elementele de 
con inut şi modalit ile specifice de realizare. 

Educa ia tehnologic  nu este înv mânt profesional tehnic şi nici înv mânt teoretico-
ştiin ific în sens strict, ci este o forma ie cultural  nou , n scut  din raportul omului modern cu 
tehnologia şi pe care o consider m o component  a culturii de baza şi o coordonat  de ac iune 
pentru educa ia permanent . 

Educa ia tehnologic  are un caracter specific interdisciplinar şi totodat  caracter dual: 
teoretic şi practic, ştiin ific şi tehnologic. Ea nu se reduce la nici una din materiile cuprinse în 
programa de înv mânt. Educa ia tehnologic  nu se reduce nici la instruirea practic , la ini ierea 
într-un meşteşug tradi ional sau o profesie modern , deci nu este o profesionalizare timpurie, ci are 
c  obiectiv fundamental o nou  viziune şi atitudine practic  asupra omului şi sensurilor vie ii, prin 
prisma tehnologiei, precum şi o în elegere a rolului tehnologiei în progresul omenirii. Astfel, va fi 
în eles omul în efortul sau continuu de perfec ionare, asociindu-şi tehnologia pentru a-şi dezvolt , 
prelungi şi multiplic  for  şi sim urile prin instrumente şi maşini, produse ale tehnologiei 
(telescoape, radar, macarale, noi surse de energii etc.); pentru a comunica la distan  prin sunet şi 
imagine (în elegând şi utilizând structura func ional  a unei emisii-recep ii); pentru a se extinde în 
spa iu şi a reduce distan ele (prin noi mijloace de transport moderne, colonizare cosmic  etc.); 
pentru a se elibera de muncile grele, repetitive, în medii nocive (utilizând automate, robo i); pentru 
a-şi multiplic  capacit ile de informare şi operare a informa iei (cunoscând func ionarea şi 
ini iindu-se în exploatarea ordinatoarelor, calculatoarelor), disponibilizandu-se pentru activit i 
creatoare şi, nu în ultima instan a, pentru a fi în armonie cu natur  şi a evita dezechilibrele, pentru a 
şti s  înve e permanent de la mama natur . 

Educa ia tehnologic  se integreaz , totodat , într-un sistem al preg tirii în perspectiva a 
individului, facilitând: op iunea, inser ia şi flexibilitatea socioprofesional  într-un univers 
tehnologic dinamic, în expansiune, diversificare şi schimbare permanent . 

II. Obiective instructiv- educative ale educa iei tehnologice şi c i de realizare a 
acestora: 

      Definitorii pentru educa ia tehnologic  sunt urm toarele obiective: 
o  cultivarea unui veritabil umanism tehnologic; 
o  dezvoltarea spiritului ştiin ific de cercetare; 



o  amplificarea capacit ilor creative, a disponibilit ilor pentru inven ie şi inova ie; 
o  ini ierea în preg tirea tehnico-practic ; 
o  ini ierea în limbajele tehnologice specifice; 
o  cunoaşterea dezvolt rii ştiin ei şi tehnicii, a istoriei sumare a ingeniozit ii spiritului  

uman; 
o  în elegerea raportului dintre tehnologie-mediu şi cultivarea unei atitudini şi a unui  

comportament ecologic; 
o  cunoa terea marilor familii profesionale, cu specific tehnologic, pentru o viitoare op iune 

socio-profesional . 
 
 Cultivarea unui veritabil umanism tehnologic trebuie s  se fundamenteze pe ideea c  omul 

este scopul evolu iei sociale, inclusiv al progresului tehnologic. Astfel, progresul tehnico-ştiin ific 
este conceput în folosul omului şi umanit ii şi nu al subordon rii şi compromiterii condi iei umane. 
Aceast  înseamn  c  ştiin  şi tehnologia trebuie s  fie utilizate în sens benefic şi nu nefast pentru 
autodistrugere. Totodat , automatizarea şi robotizarea urm resc s -l fac  pe om disponibil pentru 
noi acte de crea ie, evitând alienarea şi stresul. 

  Cultivarea umanismului tehnologic vizeaz , totodat , şi realizarea unui echilibru între 
preg tirea şi forma ia ra ional-tehnic  şi eliberarea şi cultivarea sensibilit ii prin art , cultur , 
discipline socio-umane. 

Cultivarea unei noi motiva ii a muncii, cu accent pe latura expresiv  a acesteia, pe afirmarea 
puternic  a eu-lui, a personalit ii, precum şi a unei etici a muncii, cu accent pe înalta 
responsabilitate derivat  din înalta tehnologie şi puternicele energii pe care omul este şi trebuie s  
fie st pân - constituie alte sarcini şi cai de realizare a obiectivului propus: cultivarea umanismului 
tehnologic. 

      Dezvoltarea spiritului ştiin ific de cercetare."Elevul viitorului va fi un explorator" - spune 
Marshall McLuhan. Pentru aceast , el trebuie înv at s  cerceteze. Înv area prin cercetare, prin 
descoperire trebuie s  duc  la sesizarea fondului de probleme, la g sirea şi punerea problemei, la 
formularea acesteia, st pânirea unor strategii pentru determinarea rela iilor cauzale, interdependente 
dintre fenomene. În ultima instan a, atitudinea interogativ , capacitatea de a pune întreb ri lumii 
înconjur toare constituie calit i ale adev ratului cercet tor. 

     Ini ierea în strategia elementar  pentru determinarea rela iilor în domeniul fenomenelor 
fizice - esen iale în procesele tehnologice - va constitui o sarcina didactic  cu valoare aplicativ  
concret  pentru profesorii de educa ie tehnologic . În acest sens, elevii vor parcurge principalii paşi 
ai acestei strategii: definirea variabilei dependente (lucrul pe care inten ion m s -l schimb m); 
specificarea variabilelor independente (factorii care ar putea schimba lucrul pe care încerc m s -l 
schimb m); modificarea valorilor primei variabile independente şi înregistrarea rezultatului; 
sintetizarea rezultatului sub form  unei rela ii de genul: "Modificarea lui A atrage dup  sine 
modificarea sau nu a lui B" sau "M rindu-l pe A, înregistr m m rirea sau micşorarea lui B"; se 
iau, pe rând, celelalte variabile independente, se înregistreaz  şi sintetizeaz  rezultatele, se 
concluzioneaz . 

     În acest mod, prin experimente practice cu valoare aplicativ  pentru vaste domenii, se va 
dezvolta aptitudinea de analiz  a legit ilor mediului fizic, tehnologic; capacitatea de a observa, 
clasifica, m sura, tabela şi extrage deduc ii. De aici, treptat, se poate trece la dezvoltarea capacit ii 
de a se sesiza diverse defecte ale unor produse tehnologice şi abilitatea de a interveni pentru 
depanare (repararea aparaturii electrocasnice, dep n ri RTV etc.). 
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282. TULBUR RILE DE VORBIRE ŞI DEZVOLTAREA EMO IONAL  A 
PREŞCOLARULUI  

 
Prof. Dorneanu Emilia, Gr dini a Nr. 8, Vaslui 

 
Investiga iile ştiin ifice au relevat faptul c  dezvoltarea personalit ii copilului se afl  într-o 

strâns  leg tur  cu dezvoltarea şi func ionalitatea limbajului, acesta constituind suportul şi 
instrumentul gândirii, de corectitudinea şi bog ia limbajului depinzând corectitudinea şi claritatea 
proceselor cognitive. 

În perioada form rii sale, vorbirea este mai uşor supus  tulbur rilor func ionale. Dintre 
acestea, dislalia constituie una dintre cele mai serioase şi mai frecvente tulbur ri de vorbire. Ea se 
manifest  prin omiterea, substituirea, deformarea sau denaturarea diferitelor sunete sau silabe, 
pronun area incomplet  sau neclar  a acestora. La copii apar frecvent tulbur ri dislalice determinate 
de deficien e de auz, anomalii denta-maxilare, imita ii ale unor modele de pronun ie neadecvat , 
deprinderea greşit  a pozi iei limbii, desf şurarea activit ii într-un mediu social pu in stimulativ din 
punctul de vedere al vorbirii.  

Chiar dac  sunt simple, tulbur rile de vorbire determin  dezorganizarea echilibrului 
personalit ii. Cu cât handicapurile de limbaj sunt mai grave, cu atât efectele negative sunt mai 
mari, iar tulbur rile de personalitate sunt mai accentuate. Dac  în perioada preşcolar  copiii dau 
pu in  importan  defectelor de vorbire, la şcolari existen a acestora poate determina adev rate 
drame emo ionale. Ei trec printr-un amalgam de tr iri negative (ruşine, umilin , singur tate, 
deprimare, exasperare, invidie, mâhnire, neîn elegere, team , neîncredere), tr iri care duc, 
inevitabil, la o imagine de sine deficitar  şi stim  de sine sc zut .  

Pe copiii de vârst  şcolar  mic , existen a handicapurilor de limbaj îi împiedic  s  se simt  
degaja i, s -şi exprime gândurile şi ideile pe m sura posibilit ilor lor intelectuale. Solicitarea 
copilului de a vorbi în fa a colectivului de elevi şi neputin a lui de a se exprima corect îi provoac  o 
stare de oboseal  intelectual  şi fizic , o hipersensibilitate afectiv  şi refuzul de a mai r spunde, de 
team  s  nu greşeasc . Cu trecerea timpului, tabloul manifest rilor psihice se complic  tot mai mult 
şi poate determina sc derea randamentului şcolar, închiderea în sine, slaba integrare în colectiv, 
negativism şi înc p ânare, nesiguran a punându-şi, astfel, amprenta pe întreaga activitate. Tot în 
perioada şcolarit ii, fiind bine ştiut faptul c  pronun ia influen eaz  scrierea corect , defectele de 
vorbire se asociaz  şi cu disgrafiile şi dislexiile (deficien e ale cititului sau ale scrisului), deficien e 
care, netratate, duc spre eşecul şcolar. 

Toate influen ele descrise mai sus pot afecta dezvoltarea psihic , adaptarea emo ional  şi, în 
consecin , comportamentul unei persoane, indiferent de nivelul s u intelectual. Acestea sunt câteva 
din argumentele de ordin psiho-social pe care le aduc în sus inerea necesit ii corect rii şi 
dezvolt rii vorbirii şcolarilor mici. 

Deşi logopedul este specialistul care intervine în corectarea tulbur rilor de vorbire, şi dasc lii 
pot  sprijini activitatea acestuia. Unele dificult i de pronun ie ale copiilor pot fi înl turate în 
condi iile obişnuite din şcoal  sau din gr dini . Pentru a putea interveni eficient în prevenirea şi 
corectarea dislaliilor, un cadru didactic trebuie s  cunoasc  atât particularit ile dezvolt rii 
ontogenetice normale ale limbajului copilului cât şi unele m suri de prevenire şi corectare a 
tulbur rilor de vorbire. Acesta are la îndemân  metode şi procedee de ordin general folosite în 
profilaxia dislaliei şi tehnici speciale de terapie recuperatorie în cazurile dislalice.  



Dintre modalit ile de ordin general fac parte exerci iile de gimnastic  a trunchiului, 
membrelor, gâtului, asociate cu o respira ie corect , exerci iile de mobilitate a organului articulator, 
exerci iile de gimnastic  lingual  şi exerci iile de dezvoltare a auzului fonematic.  

 
Iat  câteva exerci ii din sistemul celor recomandate de literatura de specialitate:  

 Programul motric 
 gimnastic  asociat  cu exerci ii de respira ie, cu ritm şi muzic ; se va inspira pe nas şi  

se va expira pe gur  cu suflu puternic 
 îndoirea trunchiului în spate cu inspira ie, aplecarea în fa  cu expira ie 
 coborârea lent  a capului spre spate cu inspira ie şi revenire cu expira ie 
 exerci ii de mers şi mişcare a mâinilor cu inspira ie şi expira ie 

 
 Gimnastica organului articulator 

 închiderea şi deschiderea alternativ  a gurii 
 umflarea şi sugerea simultan  a obrajilor 
 imitarea surâsului (tragerea puternic  a comisurilor gurii în p r i, urmat  de uguierea 

buzelor-pâlnie) 
 vibrarea puternic  şi prelungit  a buzelor (tractorul, calul, etc.) 
 plesc itul buzelor (se sug buzele între incisivi şi se deschid brusc) 
 atingerea alternativ  a incisivilor cu buza opus  (se poate şi sufla simultan un jet de aer uşor: 

fff…) 
 

 Exerci ii de gimnastic  lingual  
 ridicarea şi coborârea limbii în cavitatea bucal , atingând incisivii inferiori apoi cei superiori 
 proiectarea limbii în afara cavit ii bucale şi retrac ia brusc  a acesteia în fundul gurii 

(asociat  şi cu sunete) 
 ascu irea şi l irea limbii între buze 
 acoperirea cu limba l it  a buzei superioare apoi a celei inferioare (sunetul ,,l”) 
 mişc ri de lateralitate a limbii cu o form  cât mai ascu it , astfel încât limba s  ating  

col urile gurii care sunt puternic trase în p r i 
 formarea cupei linguale prin ridicarea vârfului şi a marginilor laterale a limbii, în afara apoi 

în cavitatea bucal  
 lipirea limbii de palat astfel înc t la desprindere s  se aud  un ,,pocnet” 
 vibrarea limbii între buze şi a limbii l ite între din i, prin aruncarea firicelelor de hârtie de 

pe vârful limbii 
 

Pentru executarea acestor exerci ii se utilizeaz , de regul , onomatopeele, jocurile de mişcare, 
cântecele. Tot prin jocuri se semnaleaz  şi pozi ia sunetelor în cuvintele care denumesc obiectele-
juc rii din jur, se asociaz  sunetele cu anumite zgomote familiare copiilor. 

 
Terapia recuperatorie presupune cunoaşterea şi parcurgerea unor etape obligatorii. În prima 

faz  se corecteaz  pozi ia deficitar  a organului articulator şi se exerseaz  motricitatea acestuia în 
scopul preg tirii pentru emiterea corect  a sunetului. Se insist  apoi pe diferen ierea sunetului din 
cuvinte şi de deosebire a acestuia de altele apropiate ca pronun ie. Se exerseaz  emiterea corect  a 
sunetului înso it de altele. Consolidarea emisiei corecte se finalizeaz  prin exersarea continu  a 
pronun iei sunetului în silabe (cu şi f r  sens), în cuvinte şi,  în final, în propozi ii. 

Deoarece de-a lungul activit ii la clas  am întâlnit şi am corectat câteva cazuri de 
sigmatism/parasigmatism, am ales s  prezint, în mare, tehnicile speciale de terapie recuperatorie în 
cazul afect rii siflantelor(s-z) , şuier toarelor(ş-j) şi africatelor( -č,ğ). 

 
 S-Z 



Pozi ia organului articulator: col urile buzelor întredeschise, trase în p r i, din ii apropia i, 
marginile limbii se apropie uşor de arcada dentar  inferioar , iar suflul se scurge prin mijlocul 
cavit ii bucale, printr-o adâncitur  longitudinal  a limbii, încât la ieşirea printre din i se produce un 
suflu puternic. Când la aceeaşi articulare vibreaz  şi corzile vocale, se produce sunetul z (copilul 
palpeaz  laringele sau creştetul capului pentru perceperea vibra iilor laringiene).  

 
Sunetul s-z se ob ine prin exerci ii care duc la exersarea motricit ii organului articulator: 

formarea jgheabului lingual ( inerea unui be işor între din i, pe mijlocul longitudinal al limbii şi 
emiterea unui suflu continuu), exerci ii de suflu prin orificii înguste, limba ,,lop ic ” între din i cu 
expira ie prelungit  pe gur , limba ,,lopat ” pe alveolele inferioare şi suflu puternic în expira ie pe 
gur , limba jgheab între din i şi trimiterea suflului rece prin acesta, exerci ii de suflu cu limba pe 
incisivi folosind be işorul. Se acord  o aten ie deosebit  exerci iilor de diferen iere a sunetului din 
cuvinte şi de deosebire a acestuia de şuier toare şi africate (mai ales prin curentul de aer emis şi 
palpat pe dosul mâinii-rece la s/z, cald la ş/j). Uneori se ob ine s din f prin dezlipirea buzei 
inferioare de din ii superiori de c tre logoped, apoi de logopat. 

 
În cazul sigmatismului interdental se ridic  vârful limbii în sus, pe din ii superiori, având grij  

ca limba s  fie sub form  de jgheab. 
 
În sigmatismul lateral (bilateral) se cere ca marginile laterale ale limbii s  fie puternic ap sate 

pe m sele, iar gura s  fie închis  în timpul pronun iei. Se fac multe exerci ii de suflu cu be işorul 
între din ii strânşi, pe limba inut  jgheab şi ap sat  pe m selele şi din ii maxilarului superior. 

 
În sigmatismul nazal se realizeaz  emiterea lui s prin inspira ie pe gur  in pozi ia limbii, 

din ilor şi buzelor pentru pronun ia corect  a sunetului, apoi repede, aerul inspirat se d  afar  printre 
din i. Se repet  inspira ia cu trimiterea suflului rece afar  prin expira ie, ob inându-se sunetul s 
corect, f r  nuan  de nazalizare. 

 
 Ş 

Pozi ia organului articulator: buzele uşor rotunjite, limba în form  de cup , având vârful l it 
şi ridicat aproape de palat în spatele alveolelor cu care formeaz  o constric ie îngust  pe linia 
median , în timp ce marginile laterale ating molarii superiori, iar parea dorsal  îndreptat  înspre 
palat formeaz  o a doua constric ie. 

 
Pronun ia acestui sunet se ob ine prin exersarea motricit ii organului articulator în scopul 

ob inerii lui s. La aceste exerci ii se adaug  formarea cupei linguale în afara cavit ii bucale şi în 
interior (limba ,,lopat ” se ridic  în sus şi se las  în jos, limba în form  de cup  în afara gurii şi în 
interiorul ei cu suflu puternic şi continuu), exerci ii de lipire a marginilor limbii de marginile 
m selelor şi din ilor maxilarului superior, ridicarea p r ii dorsale a limbii c tre palat. Dac  mişcarea 
de ridicare nu reuşeşte, se poate ac iona mecanic prin împingerea limbii în sus cu degetul, cu o 
spatul  sau cu o hârtie pliat  şi  îndoit  sub form  de potcoav  (capetele afar  iar partea rotunjit  
împinge limba înspre palat). Cu ajutorul potcoavei de hârtie copilul pronun  sunetul ş de la primul 
exerci iu şi se poate exersa pronun ia lui în silabe tot cu hârtia în gur . Sunetul ob inut se 
îmbun t eşte dac  se apas  pe ambii obraji, astfel încât buzele s  înainteze şi s  se rotunjeasc . 

 
  

Pozi ia organului articulator este ca la s. 
Pentru formarea unei pronun ii corecte a lui , se pronun  de mai multe ori t-s într-o singur  

expira ie. Ritmul pronun iei se accelereaz , suflul trebuie s  fie puternic, sim it pe mân . Se 
accelereaz  ritmul pân  ce pauza dintre cele dou  sunete (t-s) se elimin  iar sunetele se suprapun. 
Se emite sunetul rapid, sacadat, cu for .(Pentru emiterea sunetului cu for  se folosesc bilu e din 
hârtie, m rgele, semin e, care, aşezate pe mas  se împr ştie când suflul este destul de puternic). 



 
În final, putem trage câteva concluzii: 
 din cunoaşterea caracteristicilor evolutive ale limbajului se poate deduce c  

majoritatea greşelilor de pronun ie nu sunt altceva decât simple particularit i normale 
de vârst  care pot fi înl turate în timpul oportun dac  se cunoaşte modul de formare al 
sunetelor şi dac  se urm reşte educa ia sistematic  a laturii fonetice a limbajului; 

 vorbirea copiilor trebuie încurajat  şi corectat  de timpuriu; 
 atunci când defectele de vorbire se prelungesc în timp este bine s  se apeleze la un 

ajutor specializat deoarece ignorarea acestor aspecte poate atrage dup  sine 
insuccesele şcolare care se pot agrava în timp sau îi pot afecta personalitatea copilului. 
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283. IMPLICAREA FAMILIEI ÎN FORMAREA COMPORTAMENTULUI MORAL 
 

prof. Greta Ciubotaru 
Şcoala Gimnazial  „Ştefan cel Mare” Vaslui 

 
„Omul, ca s  devin  om, trebuie format.” 

Jan Amos Comenius 
 

 Familia este cadrul în care are loc modelarea personalit ii copilului, trecerea de la un 
comportament normativ (reglat din exterior), la un comportament normal (bazat pe autoreglare şi 
autonomie moral ). 
 Familia este un reper permanent şi fundamental în manifestarea unor atitudini şi 
comportamente civice şi morale, ea fiind unitatea de baz  a societ ii, care asigur  transmiterea 
obiceiurilor, atitudinilor, valorilor de la p rin i, orientând copiii din punct de vedere moral (şi nu 
numai). 
 O serie de studii atest  faptul c  un copil îndep rtat de familie încearc  un sentiment 
profund de frustrare afectiv , se simte respins, neglijat, fapt ce va influen a direct formarea şi 
dezvoltarea conduitelor sale ulterioare. Prin urmare, familia asigur  pe o parte siguran a afectiv , iar 
pe alt  parte educa ia primar . 
 Scap  îns  de sub control buna creştere a noului vl star. Nu sunt pu ine cazurile când 
abaterile p rin ilor de la normele de convie uire social  uman  se r sfrâng asupra copilului ca o 
pedeaps . 
 Familia trebuie s  intre în jocul educa iei şi printr-un parteneriat familie-înv tor trebuie s  
se implice în formarea comportamentului moral al elevilor. 
 Cum şcoala acord  aten ie, r bdare şi tact pentru a cultiva încrederea în sine, interesul pentru 
cunoaştere, pentru a le forma atitudine pozitiv  fa  de disciplin  aşa trebuie s  se procedeze şi în 
familie. 
 Limbajul folosit, felul cum gesticuleaz , cum reac ioneaz  în unele situa ii sunt modele 
pentru copii care imit  întocmai şi-şi descarc  la şcoal  toate neîmplinirile. 
 Este nevoie ca familia s  se aplece asupra copiilor cu grij , s  li se asigure un climat de 
încredere, c ldur , securitate care s  le permit  copiilor formarea st pânirii de sine, de reglare 
conştient  a propriilor reac ii şi st pâniri emo ionale. 



 Orgoliul şi exigen a exagerat  a unor p rin i, lipsa de cunoaştere şi în elegere fa  de 
posibilit ile reale ale copiilor, jignirile, amenin rile la adresa lor, dar şi dorin a de a nu produce 
suferin  p rin ilor pot determina manifest ri negative la elevi. 
 Raporturile dintre p rin i, certurile, neîn elegerile şi starea de tensiune din cas  exercit  o 
influen  negativ  asupra structurii comportamentului la copii. 
 Familia trebuie s  fie cât mai aproape de problemele copilului pentru a-i în elege 
neîmplinirile şi a-l ajuta s  lupte din toate puterile pentru autodep şire. 

„Copiii au nevoie mai mult de modele decât de critici.” J.Jobert 
Educarea caracterului este strâns legat  de ansamblul întregii munci de educa ie. Munca de 

educare a caracterului trebuie s  înceap  foarte de timpuriu. 
Dezvoltarea comportamentului moral parcurge o etap  a instinctelor, o etap  a regulilor 

morale şi o etap  a aspira iei morale. 
Sanc ionarea şi responsabilitatea dau valoare moralit ii. 
Morala constrângerii şi morala cooper rii duc la manifest ri de comportament sub forma: 
 sentimentului de respect 
 conştiin a datoriei 
 sentimentul de simpatie. 
Nivelul moral al caracterului este considerat ca fiind deosebit de concludent pentru 

aprecierea personalit ii în ansamblul ei. 
Cei mai mul i psihologi consider  c  elementul de baz  al caracterului este atitudinea. 
Fiecare atitudine ine de dou  laturi: 

 este o modalitate de orientare prin motive, convingeri, norme morale; 
 este un fapt de voin . 

Atitudinile negative ca arogan a, egoismul, indisciplina, r utatea, invidia sunt tot mai des 
observate în rândul elevilor. De aceea, datoria noastr  este de a afla originea acestor atitudini şi de a 
analiza împrejur rile în care copilul s-a dezvoltat, cum a fost crescut în familie, ce prieteni a avut, 
ce alte exemple a urmat, ce c r i a citit, ce emisiuni TV, video a urm rit, etc. 

Copilul este minunea lumii, floarea vie ii omeneşti, sinteza tuturor speran elor de mai bine 
ale omenirii din toate timpurile. Grija p rin ilor pentru via a şi s n tatea copilului este 
incomensurabil . 

Calitatea vie ii şcolarului este dat  şi de comportamentul lui moral. În şcoal  se observ  
atitudini şi comportamente între elevi care creeaz  st ri tensionale nedorite. Limbajul folosit de 
elevi, jargoanele folosite, lipsa respectului  fa  de aproapele s u pun întreb ri din ce în ce mai 
multe. A cui este vina? Cine ar trebui s  se implice în a-i preg ti pentru o „înv are social ”. 
 Într-o lume tot mai gr bit  şi ocupat , familia nu mai are timp s  se ocupe de copii. 
Neîncrederea, suspiciunea, multitudinea problemelor din familie intr  în via a elevilor.  
 Prima copil rie este etapa decisiv  pentru viitorul s u de adult. 

O comportare „frumoas ” cere însuşirea unor norme de bun  cuviin  şi o atitudine 
superioar  de respect fa  de semeni, impuse de via  şi specifice omului civilizat. 
 

Climatul afectiv al familiei şi personalitatea copilului 
Familia este unul din factorii care prin Legea nescris  a naturii, dar şi prin Legea drepturilor 

omului are obliga ia de a oferi un clima fundamental atât afectiv, cât şi ocrotitor. 
Deoarece cea mai mic  tulburare care apare în echilibrul afectiv al p rin ilor provoac  

tulbur ri în psihicul copiilor, trebuie s  se acorde o deosebit  importan  unor situa ii de acest gen, 
cum ar fi: 

 iubirea tiranic  a p rin ilor pentru copii determin  dependen  exagerat  şi astfel imaturitate; 
 ambivalen a afectiv  manifestat  fie prin: 

 acordare neechilibrat  a afec iunii din partea celor doi p rin i (când unul îl ceart , 
cel lalt îl ap r ); 

 neconcordan a dintre mesaje; 
 indiferen a afectiv . 



Caracterul protector al familiei se caracterizeaz  prin sentimentul securit ii, al sus inerii, al 
echilibrului, sentimentul de a tr i în linişte. În acest sens câteva situa ii cu efecte negative sunt:  

 certuri, violen e, agresivitate verbal  şi fizic  în cadrul familiei; 
 divor ul sau separarea p rin ilor. 

Cercet rile de specialitate arat  c  temperamentul este înn scut, în timp ce caracterul se 
formeaz  prin educa ie. Datorit  faptului c  din 24 de ore pe zi copilul îşi petrece în cadrul familiei 
cele mai multe ore, familiei îi revine o importan  major  în educa ie. Deci, este deosebit de 
important cum se achit  p rin ii de sarcinile şi responsabilit ile lor în educarea şi formarea 
copilului şi cum interac ioneaz  ac iunea educativ  a familiei cu cea a şcolii. Astfel de sarcini şi 
responsabilit i sunt: 

 asigurarea subzisten ei şi educa iei; 
 educarea şi dirijarea comportamentului în concordan  cu standardele socio-culturale;  
 realizarea unor rela ii de comunicare; 
 corectarea erorilor de comportament; 
 comunicarea verbal  despre no iunile de „bine” şi de „r u”; 
 oferirea de modele proprii – exemple personale ale p rin ilor; 
 educarea copiilor în scopul de a nu min i în diverse situa ii pentru a absolvi pe p rin i de 

anumite responsabilit i; 
 sus inerea afectiv-moral , stabilirea unei rela ii de iubire, respect şi încredere  reciproc , 

încurajarea în a persevera; 
 acordarea dreptului de membru al familiei, de participant activ la schimb rile din cadrul ei. 

 
Metode de interven ie personal  a familiei 

 Explic  clar copilului în ce const  comportamentul nedorit. 
 Încearc  s -l fac  s  în eleag  c  ceea ce-a f cut este un lucru nedorit. 
 Arat  copilului c  are încredere în el. 
 Aminteşte comportamentul pe care îl aşteapt  de la el. 
 Dac  elevul se comport  într-un anumit fel, înseamn  c  accept  şi consecin ele care decurg 

din aceasta. Ajut  pe copil s  în eleag  c  el şi-a ales sanc iunea. 
 Dac  se repet  comportamentul nedorit, poate s  încheie cu el un acord scris cu privire la 

comportamentul s u. 
Este necesar un program de informare psihopedagogic  a p rin ilor pentru a şti s  formeze la 

elevi un comportament s n tos şi sugerez o serie de teme: 
 Cunoaşterea de sine şi cunoaşterea copilului 
 Problemele copilului sunt şi problemele adul ilor? 
 Ce au voie şi ce nu au voie s  fac  copiii? 
 Ce trebuie s  facem pentru a avea copii buni? 
 Idealul de via  al copiilor şi exigen ele societ ii 
 Influen a familiei în formarea caracterului elevilor 
 Rela ia copil – p rinte (empatia) 
 Timpul liber al copilului – marea resurs  a vie ii 
 Dac  aş fi copil, aş fi mul umit de educa ia pe care o primesc? 
 Sunt un model pentru copilul meu? 

A fi p rinte este „o meserie” extrem de dificil , pentru care suntem destul de pu in preg ti i, 
instrui i. Cartea „Sfaturi pentru p rin i” vine în sprijinul p rin ilor oferind un ghid general de 
ac iune corect  în situa ii cotidiene. 

Implicarea „de fa ad ” în via a copiilor nu-şi are rostul, copiii au nevoie de îndrumare. Ei 
imit  adul ii. Critica naşte dorin a de a face anumite lucruri pe ascuns.  

Sufletul copilului se cere sensibilizat cu privire la aspectele morale, trebuie format în acest 
sens; nu doar judecata trebuie s -l îndemne pe copil s  ac ioneze moral, dar şi inima sa. 

S  primim copiii cu venera ie 
S -i educ m cu iubire 



Şi s -i l s m s  plece în libertate. 
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284. ROLUL COMUNIC RII NONVERBALE ÎN COMUNICAREA DIDACTIC  
 

Prof.înv.primar Pavel Livia, Vasu Mariana 
Şcoala Gimnazial ” Viorel Cucu Paltin” Arpaşu de Jos,  jud. Sibiu 

 
Comunicarea reprezint  “o interac iune sociala printr-un sistem de simboluri şi mesaje” 

(Gerbener). 
      Comunicarea este modalitatea fundamental  de interac iune psihosocial  a persoanelor care 
presupun realizarea unor schimburi de informa ii prin intermediul unor simboluri sau mesaje, 
semnifica ii sociale generalizate în vederea conserv rii stabilit ii sau a unor schimburi la nivel 
individual sau grup.  
       F r  comunicare omul nu-şi poate desfaşura nicio activitate, implicit discut m aici şi despre 
activitatea instructiv – educativ . Comunicarea este inevitabil , o trebuin  impetuos necesar , este 
simbolic , ireversibil . În activitatea didactic  comunicarea este determinat  de con inutul 
vehiculat, de finalita ile urm rite, de caracterul sistematic şi organizat al activit ii, de strategii 
didactice utilizate, chiar de rela ia de colaborare profesor – elev.  
       A comunica în activitatea didactica înseamn  a comunica verbal, nonverbal, paraverbal dar 
mai ales o conlucrare a acestor tipuri de comunicare , o interac ionare, o sus inere reciproc , o 
completare în ceea ce au de realizat.  
      Comunicarea nonverbal  este reprezentat  de comportamentul fizic, de multe ori este 
numita “body language”, adic  limbajul corpului. Comunicarea nonverbal  înso eşte comunicarea 
verbal , o sustine, o sublineaz . De cele ma multe ori este neinten ionat , este inten ionat  atunci 
când se doreşte şi se sus ine comunicarea verbal . Comunicarea nonverbal  vorbeşte despre 
mimic , gesturi, prestant  (pozi ia corpului), vestimenta ie, proxemic  (contact fizic, spa iu 
personal). Orice gest al fe ei, modul în care îşi in mâinile, picioarele, postura corpului, modul în 
care se îmbrac , priveşte, paşeşte totdeauna ne comunic  ceva. Comunicarea nonverbal  coexist  cu 
comunicarea verbal , paraverbal . Partea fizic  se completeaz  cu partea paraverbal , verbal , 
atunci când mesajul verbal este transmis. De multe ori se spune ceva, dar se transmite prin 
nonverbal altceva. Limbajul corpului uneori tr deaz  mesajul transmis de limbajul verbal, dac  
starea sufleteasc  nu sus ine verbalul.  
      Mimica este cea mai evident  form  a comunic rii nonverbale. Expresia fe ei, privirea, 
sprâncenele, grimasele “umbrele fe ei”, zâmbetul toate comunic . Mimica de cele mai multe ori este 
involuntar  , dar şi uneori este conştient controlat  când se doreşte încorporarea, sublinierea 
mesajului transmis verbal. Gesturile, a doua modalitate de comunicare nonverbal , sublineaz  
,sus ine şi ea partea transmis  verbal, dar trebuie evitat  a nu fi folosit  în exces, deoarece devine 
obositoare pentru auditoriu. Anumite gesturi nu au nevoie de explica ie verbal : (ex. semnul pentru 
a face linişte).Postura , pozi ia adoptat , poate fi foarte influen abil  în meseria noastr . Rela ia care 
se stabileşte între profesor – elev, este impusa de postura adopat  de fiecare membru implicat în 
comunicare.  
     La fel şi vestimenta ia, stabileşte şi are rol în rela ia profesor – elev, dar indica şi starea de 
spirit, personalitatea fiec ruia, chiar cultura, stilul abordat în vestimenta ie  defineşte personalitatea. 
Proxemica sau teoria distan elor stabileşte zonele de comunicare: intim  (0 – 45cm), personal  
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(30cm – 1,20m), social  (1,20 – 3,60m), public  (peste3,60m). În cadrul activit ii didactice este de 
dorit o zon  personal  stabilit , dar unele situa ii de consiliere impun şi o zon  de comunicare 
intim . 
     Activitatea instructiv – educativ  îmbin  cele trei tipuri de comunicare: verbal , nonverbal , 
paraverbal . Orice tip de activitate la clasa de elevi utilizeaz  toate tipurile de comunicare în 
vederea organiz rii şi desf şurarii optime a acesteia.  
    Voi exemplifica prin câteva exerci ii, metode aplicate la diferite discipline care utilizeaz  
modalit i diverse ale comunic rii nonverbale, putând fi observat  conlucrarea permanent  între 
toate tipurile de comunicare, deoarece a comunica în activitatea didactic  înseamn  a atinge 
finalit ile vizate.   
    Semnul pentru stabilirea liniştii poate fi folosit la începutul oric rei activit i sau de câte ori 
se simte în activitate c  este necesar utilizarea sa. Se ridica mâna la nivelul um rului, cu palma 
deschis  înspre clas  , privirea deschis  cuprinde frontal elevii, se  tace. Elevii vor sesiza mâna 
ridicat , tacerea    impus  de aceasta şi se vor afilia acestei linişti. Se mai poate utiliza şi “Jocul 
mut” sau “Semaforul liniştii” (culoarea roşie aratat  impune t cerea, galben cere aten ie, verde se 
porneşte activitatea sau sarcina de lucru). 
       La Limba român  o metod  des utilizat în orele de consolidare şi sitematizare a 
cunoştin elor a unui text literar – dialog, este folosit jocul de rol , dramatizarea, unde replica verbal  
a personajului i sunt alaturi gesturi, mimica care înt reşte mesajul transmis.  
       Citirea dup  imagini a unui text sau chiar povestirea unui text sus inut  de imagine este 
metoda prin care imaginea transmite nonverbal mesajul. Prin aceasta se dezvolt  mesajul elevului, 
vocabularul. Se foloseşte la prescolari şi la clasa I, cu prec dere.  
        La clasa I, comunicarea nonverbal  este folosit  si-n redactarea manualelor În perioada 
prealfabetar , alfabetar  pentru ca elevii s  în eleag  ceea ce au de realizat citind anumite semne, 
care indic  sarcina de lucru (ex. un creion  care scrie ceva indic  c  este un exerci iu de scris, o 
carte deschis  indic  citirea acelui pasaj, un semn de întrebare cere r spuns pentru întreb ri etc). 
         Într-o comunicare didactica – care este preponderent verbala – comunicarea paraverbala si 
comunicarea nonverbal  nu vin în completare, ci formeaz  un întreg bine structurat, complex si 
convergent. Deşi nu au aceleaşi regimuri si ritmuri de codare, transmitere si decodare, lipsa uneia 
sau alteia s r ceşte si îngreuneaz  comunicarea, cu atât mai mult cu cât comunicarea paraverbala si 
comunicarea nonverbal  sunt de 4,5 ori mai rapid decodificate (interpretare, în eles) decât 
comunicarea verbala; de multe ori  comunicarea nonverbal  este cea care da sens mesajului (un 
gest, o clipire, o mimica etc.). De asemenea, un mesaj informa ional c ruia i se ad uga – voit – 
latura paraverbala, îşi schimba cu 180 grade semnifica ia (un accent, o pauza/t cere, o anumita 
inflexiune a vocii, un anumit ritm – poate sa treac  mesajul de la seriozitate la 
persiflare/interogare/amenin are/indiferenta/stupoare/ angoasa/etc.). 
      Tr irile afective si atitudinile – indispensabile pentru dimensiunea rela ionala a comunic rii 
– se transmit mult mai uşor si mai bine prin comunicare paraverbala si comunicare nonverbal  
(55% prin comunicare nonverbal ; 38% comunicare paraverbala). 
Exemplu: interzice i vorbitorului (profesor/şcolar), gestica si mimica atunci când transmite mesajul 
informa ional si întreaga comunicare va suferi ca ritm, coerenta, intensitate, sugestivitate, 
spectaculozitate si chiar relevanta. 

 Daca profesorul doreşte sa atrag  aten ia elevilor si ac ioneaz  la maniera: ,,Aten ie, va rog! 
– spus ca atare, monoton, linear – nu ob ine rezultate (elevii continua sa fac  ceea ce f ceau pân  
atunci). 

  Daca spune, însa, ,,Aten ie, va rog! – cu un ton ridicat (nu ipat), hot rât, ferm, sprâncene 
îmbinate, s ltând pe vârfuri – atunci cel pu in pentru câteva secunde elevii tresar, se mobilizeaz , se 
uita la profesor si se preg tesc sa retina/sa se conformeze . 
       Tot în comunicarea didactica, când avem de prezentat con inuturi implicite, comunicarea 
para si nonverbal  trebuie sa fie concordante pentru a sus ine comunicarea verbala si a-l ajuta pe 
şcolar sa descopere si sa în eleag  (exemplu: nu po i sa faci o afirma ie dura cu o voce vesela, dar 
având o mina trista). În acelaşi timp, între: comunicarea verbala si comunicarea paraverbala – pe de 



o parte, comunicarea verbala si comunicarea nonverbal  – pe de alta parte, pot apare discordante, în 
func ie de con inutul mesajului si de inten ia vorbitorului. 
    Exemplu: o ironie ca o lauda, dar pe un ton dispre uitor, având o mimica zeflemista sau 
chiar dispre uitoare poate induce în eroare interlocutorul, care nu mai ştie ce sa cread . Logic, ca 
sens, comportamentele paraverbal  si Nonverbal  – luate împreun  sunt concordante pentru c  
presupun conştien , voluntarism si spontaneitate. Cuplarea comunic rii verbale cu comunicarea 
paraverbal  si comunicarea nonverbal , interac iunea si intercondi ionarea acestora dau acurate e 
comunic rii umane, respectiv dau autenticitate si integritate, ale caror beneficii sunt multiple. 
       Acurate ea comunic rii implica întregul „EU” în comunicare: si mintea, si trupul, si spiritul 
si inima (sufletul) (si biologicul, si psihologicul, si socialul si culturalul); si conştientul si 
subconştientul; si gândirea ra ionala, si adâncurile sufletului. Acurate ea comunic rii presupune ca 
ceea ce a fost spus „curge” de la vorbitor ca sincer si complet, iar ceea ce e auzit de ascult tor e 
primit în întregime. Acurate ea comunic rii = echilibrul între minte, intelect (spirit) si inima. 
Acurate ea comunic rii genereaz  si sus ine autodesavârşirea. 
        Între cele trei tipuri de comunicare, cu comportamentele corespunz toare, se instituie rela ii 
temporare si de sens. Simultaneitatea este obligatorie în cazul celei verbale si paraverbala, în timp 
ce comportamentul nonverbal poate fi simultan, anticipativ sau succesiv.   
  De aceea Bourdieu a inut cont în calcularea eficientei actului de comunicare educativa atât 
de caracteristicile schemei de comunicare, cât si de faptul ca la un moment dat sau chiar pe întreaga 
perioada a comunic rii, aceasta poate deveni lateralizata, daca sensul sau este unidimensionat si 
unidirectionat, de la imitator la receptor, când receptorul nu devine niciodat  imitator si deci actul 
comunic rii nu e o interac iune autentica pentru ca nu exista feed-back. 
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285. EDUCA IE ŞI IMPLICARE 
 

Pof.înv.pimar Butuza Luisiana  
Şc.Gimn.,,I.G.Duca’’Petroşani  

 
,,Natura ne aseaman , educa ia ne deosebeşte’’(Confucius). 

 
Dac  un copil citeşte aceste cuvinte cu siguran  atitudinea sa fa  de şcoal  nu se va shimba 

cu nimic pentru c  el nu doreşte s  fie deosebit, vrea doar s  fie copil şi si s  se bucure de fiecare 
clip  a acestei perioade. Adul ii din via a lui au responsabilitatea de a-l îndruma pe cel mai bun 
drum şi la baza acestuia st  educa ia .  

Educa ia, fiind un concept complex, a înso it omenirea de la începuturi pâna azi.Pe parcursul 
deceniilor a îmbr cat forme diferite, dar tot educa ie a fost.Oamenii au perceput-o ca instruire, ca o 
necesitate, unii au acceptat-o, al ii au respins-o.  

Dac  ne referim la zilele noastre, la aceast  perioad  în care p rin ii îşi trimit copiii la şcoal  
vom spune ca exist  ,,educa ie pentru to i’’.Sigur c  avem toate condi iile de lucru, suntem 
,,supertehnologiza i’’, dar copiii sunt preg ti i sufleteşte pentru acest pas? Ne aştept m ca atunci 
când sun  clopo elul s  fie numai ,,ochi şi urechi’’c  de asta au venit la şcoal .  

Îngr dind elevul cu regulile ,,clare şi precise ale educa iei’’îl vom tansforma într-un subiect 
al educa iei, nu îl vom avea în sala de clas  decât pentru c  aşa trebuie, nu va fi acolo cu totul.  



Din pozi ia profesorului din înv mântul pimar sunt convins  c  fiecare dintre noi poate şi 
trebuie s  observe dac  elevul este preg tit s  primeasc  toate informa iile pe care doreşte s  le 
transmit . Nu putem lucra cu un elev care nu se simpe integrat, care nu vine cu drag la şcoal . 
Elevii noştri au nevoie, în primul rând, de siguan  emo ional , de ataşament şi incredere în cel de la 
catedr . Tot ce trebuie s  facem este s  le ar t m ca ne pas  de ei ca oameni nu doar de notele lor, 
c  pot avea încredere în noi indiferent de natura problemelor pe care le întâmpin . Pentru asta ideal 
ar fi s  facem echip  cu p rintele, dar dac  acesta lipseşte atunci implicarea noastr  este vital .  

Copilul are nevoie s  fie ajutat, iubit, în eles, ap rat, c l uzit şi s  se simt  important pentru 
cei din jurul s u. Dac  vrem s  avem un impact pozitiv asupra elevilor noştri, trebuie s  le oferim 
siguran  şi respect. Educarea copiilor reprezint  unul dintre cele mai importante roluri pe care le 
are adultul, fie c  este profesor sau p rinte. Educarea eficient  este forma prin care copiii înva  
comportamente pozitive pentru tot restul vieii, îi ajut  s  creasc  şi s  se dezvolte într-un mod 
echilibrat şi s n tos din punct de vedere emo ional şi social.  

Educa ia nu trebuie s  fac  echip  cu pedeapsa,pentru c  scopul ei pe termen lung este acela 
de „a înv a” copilul ce este controlul de sine şi deprinderea limitelor, de a-l înv a pe ce cale s  
mearg , urmându-ne asemenea unui discipol, din iubire şi convingere, nu din team  şi din durere.. 
Trebuie s  avem mare grij  şi cu pedepsele deoarece, dac  pedepsim copilul permanent, pentru 
orice mic  greşeal , sau chiar pe nedrept, nu numai c  nu-i vom îndrepta comportamentul, ci îl vom 
porni împotriva noastr . Când ne adres m unui copil care a greşit, trebuie s  facem distinc ia între 
comportamentul problematic, specific, pe care acesta urmeaz  s  îl schimbe sau s  îl înve e, f r  s  
utiliz m etichete care fac atac la persoan . Cu toate acestea, pedeapsa nu este o form  eficient  de 
educare a copilului, pentru c  ea elimin  doar pentru moment un comportament nedorit al acestuia, 
nu îl înva  cum s  realizeze un comportament pozitiv constant.  

O s  spunem c  nu putem putem lucra cu nişte copii care au problem cu disciplia.Pâna şi 
discipliplina se ob ine cu metode pozitive .  

Aceast  disciplinare pozitiv  a copilului const  în aplicarea unor principii esen iale şi fapte 
(ac iuni), unele încurajatoare, iar altele corective. Ea se refer  la modalit ile de stabilire a limitelor 
într-un mod ferm, dar plin de dragoste. Disciplinarea pozitiv  recompenseaz  comportamentul 
corect şi pedepseşte comportamentul greşit, încurajeaz  respectul pentru copil, pentru 
individualitatea fiec rui copil, presupune în elegerea nevoilor, a temperamentului şi a obiceiurilor 
copilului.  

Exist  câteva principii dup  care v  pute i ghida atunci când vre i s  disciplina i elevul:  
-l pe elev s  în eleag  rolul şi importan a sa personal  în comunitate sau în rela ie cu orice 

grup din care face parte.  
 

-l pe elev s  deprind  abilit i sociale: respectul, grija fa  de ceilal i, rezolvarea 
problemelor prin cooperare.  

-l pe elev s  descopere care sunt calit ile sale, prin încurajarea individualit ii  
Cu ajutorul acestor principii, disciplina pozitiv  îi înva  pe adul i s  foloseasc , în rela ia cu 

copiii, m sura lucrurilor: s  fie fermi, dar blânzi în acelaşi timp, s  nu fie excesiv de permisivi, dar 
s  nu abuzeze de aplicarea pedepselor.  

Noi, dasc lii, rev rs m din cupa în elepciunii, pasiunii şi iubirii, punem în balan  toleran a 
şi exigen a şi astfel, împreun , contribuim la modelarea fiin ei umane, având în minte vorbele lui 
Plutarh „consider  elevul o f clie pe care s  o aprinzi astfel încât mai târziu s  lumineze cu o lumin  
proprie”. A conduce c tre maturitate o fiin  uman  nu este deloc simplu, dar nu se poate spune c  
este un lucru imposibil. Dac  am reuşit s  ajut m alte suflete s  înfloreasc , putem spune c  a 
meritat s  tr im.  

În concluzie înainte de a lucra cu copilul trebuie s  ridic m barierele şi s  ne punem pentru o 
secund  în locul fiec ruia.  

Educa ia f r  implicare este ineficient , pune i sufletul copilului pe primul loc  
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286. EXCURSIA DE STUDIU- ACTIVITATE EXTRAŞCOLAR   
CU MULTIPLE VALEN E EDUCATIVE 

 
P.i.p. Popa Lumini a 

Şcoala Gimnazial  ,, Mihai Eminescu” Vaslui 
 

 
 Excursia este una dintre cele mai atractive, pl cute si utile activit i de recreere şi odihn  
activ , facilitând contactul direct cu mediul. 
 Excursia de studiu are ca scop principal l rgirea orizontului didactic, realizând de asemenea 
leg tura dintre teorie si practic . Etapele ce trebuie parcurse pentru organizarea acestei activit i, 
urm resc în general, structura oric rui tip de excursie, dar importan a major  o are etapa 
preg titoare, organizatoric , de preg tire a colectivului de elevi  pentru a fi capabili sa realizeze 
obiectivele propuse pe parcursul activit ii. 
 Prin formele de organizare a activit ii didactice la clas  şi în afara clasei, se urm reşte 
sincronizarea înv mântului geografic cu cerin ele sociale actuale şi viitoare. 

Educarea tinerilor prin geografie trebuie s  contribuie la în elegerea impactului dintre 
comportamentele individului şi mediul din care provine sau în care acesta evolueaz . 
 Excursia este o c latorie de cel pu in o zi, efectuat  în afara localit ii de resedin , cu un 
mijloc de transport, având ca scop recreerea, vizitarea, informarea, studiul. 
 În func ie de con inut, identific m mai multe categorii de excursii: 

 excursii pentru cunoaşterea componentelor naturale ale peisajului geografic; 
 excursii pentru cunoaşterea anumitor obiective social-economice şi culturale din peisajul 

geografic; 
 excursii cu obiective mixte. 

 Excursia de studiu urm reşte observarea şi analizarea unor aspecte care vor fi întâlnite pe 
parcurs, culegerea unor date şi informa ii care vor fi apoi prelucrate. 

Stabilirea atent  a obiectivelor este foarte important . Trebuie stimulat  dorin a şi 
curiozitatea  elevilor de a descoperi noi fenomene şi elemente, dar şi  dorin a de c l torie în scopul 
cunoaşterii şi, nu în ultimul rând, crearea unui suport informativ-educativ pe plan ecologic, pentru 
protec ia mediului. 
 Aceast  form  de excursie are ca scop principal l rgirea orizontului  didactic, realizând de 
asemenea leg tura dintre teorie şi practic . Acest tip de activitate anticipeaz   intuirea, cunoasterea 
general , uşurând succesul înv rii. Are avantajul de a facilita observarea  elementelor mediului în 
ansamblul lor, cu interrela iile specifice, uşurând deducerea cauzelor care le-au generat. 

O excursie geografic  impune o mare responsabilitate din partea celui care o organizeaz . 
De aceea, con inutul trebuie ales cu grij ,bine corelat cu scopul şi obiectivele; perioada sa fie 
corespunz toare unei bunei desf şur ri a activit ii. Pentru aceasta,excursia trebuie organizat  dup  
un plan bine stabilit, care s  parcurg  mai multe etape. 
Etapele excursiei de studiu urm resc, în general, structura oric rui tip de excursie, dar  o 
importan  deosebita o are prima etap , care const  în preg tirea teoretic . 

 Acum se alege itinerariul, care s  cuprind  aspecte semnificative ale elementelor ce vor fi 
analizate. Se încearc , pe cât posibil, alegerea celei mai reprezentative zone. 

 Se specific  obiectivele principale, dar nu se ignor  nici un aspect care ar putea consolida 
cunoştin ele dobândite anterior.(ex. – Elemente despre c i de comunica ie:şosea 
modernizat , autostrad ; cale ferat —electrificat  sau simpl ; drum forestier,potec , pod 



viaduct, funicular. La acestea se adaug  informa ii legate de împ r irea administrativ , 
obiectivele culturale, social-istorice si elemente etnofolclorice specifice zonei în care se 
desf şoar  excursia de studiu) . 

 Se stabilesc punctele de aplica ie practic  şi activit ile specifice fiec rei opriri. 
 Se realizeaz  o bun  documenta ie bibliografic , pentru c , indiferent c  la fa a locului este 

ghid sau nu, cadrul didactic este coordonatorul activit ii şi trebuie s  ofere explica ia 
ştiin ific  . 

 Se analizeaz  costul excursiei şi se întocmeşte dosarul cu actele şi aprob rile necesare 
oric rei excursii. 

 
 Un aspect important al excursiei de studiu, care o deosebeşte pu in de alte forme de 
organizare asem n toare, îl constituie preg tirea colectivului de elevi. De organizarea şi implicarea 
acestora depinde eficien a şi siguran a acestui tip de activitate. Pentru c  se presupune c , oricât 
vom reduce num rul obiectivelor, aspectele ce nu trebuie neglijate sunt multiple,dar şi pentru a 
responsabiliza elevii si a-i introduce în atmosfera de lucru, aceştia vor fi împ r i i în mai multe 
echipe de lucru. Fiecare echip  va avea sarcini precise, dinainte stabilite. Astfel organiza i scopul 
excursiei va putea fi realizat  cu mai mult  uşurin . Elevii vor conştientiza mai uşor obiectivele 
urm rite. Ei vor fi dota i cu materialul necesar culegerii de date, f r  a se înc rca  cu obiecte inutile, 
ce determin  îngreunarea  bagajului  şi vor privi totul ca pe o joac . 

1. Echipa organizatorilor  colectivului (2-3 elevi) având ca sarcini supravegherea colegilor în 
timpul repausurilor, respectarea  regulilor de circula ie, gruparea elevilor pentru vizite şi 
men inerea cur eniei. 

2. Echipa sanitarilor  (2-3 elevi) va procura şi folosi în caz de nevoie o trus  de prim-ajutor. 
Tot ei vor fi aceia  care au în vedere cur enia în autocar. 

3. Echipa geografilor  va cuprinde cei mai mul i elevi. Ei vor avea misiunea de a se 
documenta înaintea excursiei. Aceştia vor culege material pe tot parcursul etapei. Vor putea 
,de asemenea s  prezinte unele informa ii despre elemente ale cadrului natural, obiective 
economice sau surse de poluare, uşurând observarea materialului de studiat. Tot ei  vor 
colecta material de studiu(roci, ilustrate, mostre de sol) . 



4. Echipa istoricilor (3-4 elevi) va face prezentarea istoricului principalelor localit i şi 
obiectivelor istorice. 

5. Nu trebuie s  uit m echipa fotoreporterilor, cea a litera ilor, sportivilor sau 
desenatorilor. Fiecare dintre aceştia vor contribui la buna însuşire a materialului de studiat. 

6. Un  rol important îl vor avea biologii care trebuie s  colecteze  plante, fructe de p dure. 
 Cea de-a doua etap  - desf şurarea propriu-zis  a excursiei,  ine mult de experien a, dar şi 
creativitatea cadrului didactic. Acesta va face ca totul s  par  mai uşor, indiferent dac  va lucra cu 
elevi de clasele I-IV, pentru care va fi mai greu sa intre în atmosfera de studiu, sau cu elevi de 
clasele mari, gimnaziu şi liceu. Pe tot parcursul se men ine îns  buna dispozi ie,  caracteristica 
ieşirii din spa iul conven ional al clasei. 
 Tot materialul cules va fi etichetat şi grupat. Se pot face schi e şi se iau noti e. 
 Chiar dac  scopul excursie este unul de studiu se insista pe consolidarea cunoştin elor 
dobândite anterior şi integrarea acestora într-un sistem rela ional. 

De obicei,excursia de studiu, se organizeaz   la începutul unei teme, capitol , extinzând  aria 
pe care o poate acoperii o drume ie. Poate fi planificat  la începutul anului şcolar, urm rind 
preg tirea ini ial  a elevilor, dar şi cunoaştere reciproc  cu cadrul didactic. Ajut  la formarea stilului 
de munc  pe echipe, trezeşte interesul fa  de con inuturi şi familiarizeaz  elevii cu stilul( poate 
nou) al cadrului didactic. 

Desf şurarea activit ii se va face la sfârşit de s pt mân   pentru a avea suficient timp la 
dispozi ie şi pentru a îmbina utilul cu pl cutul. 
Putem exemplifica: 
 La casa a IV-a, studiind  APELE, se poate realiza o excursie de studiu  în jude . Pentru 
studiu se poate alege râul Prut. 

 Se alege itinerariul care s  cuprind  cât mai multe elemente geografice de observat. Luând 
în discu ie râul Prut, vor putea fi analizate  elementele de hidrografie: izvor, pârâu, râu, mal 
stâng-drept, l ime, adâncime, afluent, confluent, vitez  de scurgere, straturi de roci 
permeabile şi impermeabile. Se pot observa: b l i, mlaştini, ca forme de ap  st t toare, cu 
vegeta ie şi faun  specifice. În acelaşi timp, traseul ales ofer  posibilitatea consolid rii 
cunoştin elor  din capitolul anterior,legate de relief: câmpie, movil , deal, lunc , depresiune, 
dun , munte; de orientarea geografic . 
Anterior desf şur rii excursiei, cadrul didactic poate lua leg tura cu localnicii care posed  

terenuri agricole în zon , în preajma râurilor şi se aduce în discu ie creşterea nivelului apelor şi 
posibilele inunda ii. 
 Cea de-a treia etap  const  in prelucrarea materialului cules. Se desf şoar  în sala de clas , 
dup  încheierea excursiei. 

Se reconstituie traseul pe zile, dac  este cazul, în func ie de obiective. Se cumuleaz  
materialele culese de fiecare echip  şi se analizeaz  în ansamblu. Se rev d noti ele şi se 
completeaz  cu ajutorul întreb rilor. Se ordoneaz  eşantioanele de roci, fructe, ramuri, frunze. Se 
ordoneaz  fotografiile. Dac  este posibil se vizioneaz  înregistr rile. 

Pe harta fizic , care a înso it excursia şi pe care este marcat traseul cu o band  colorat , se 
marcheaz  punctele de lucru de pe parcursul excursiei; obiectivele principale (în func ie de scopul 
urm rit) pot fi ilustrate cu o fotografie reprezentativ .  
 Deşi a fost o excursie de studiu materialul cules poate fi valorificat prin realizarea unor 
panouri informative, sau panouri cu fotografii de grup ale elevilor. Acestea din urm  au, pe lâng  
scopul ilustrativ şi  unul educativ de popularizare a ac iunii pentru trezirea interesului elevilor 
pentru geografie şi pentru cunoaşterea patriei. Nu trebuie uitat faptul c  orice excursie reconstituie 
şi un mijloc important de c lire a organismului şi de unitate a colectivului. 
 De asemenea, se pot organiza  concursuri, portofolii ale elevilor şi materiale didactice pentru 
cabinetul de geografie.  

În concluzie, putem afirma, c  pe teren, în compara ie cu sala de clas , con inutul informativ 
al lec iei are o arie mai vast  de cuprindere  a elementelor adiacente care definesc categoria de 
no iuni propus  în studiu. 



O excursie temeinic organizat , cu o tem  bine stabilit , deschide elevului posibilit i 
variate  de observare şi cunoaştere;el cap t  deprinderi practice utile, care-i pot servi apoi şi în 
via , f r  s  mai vorbim de faptul c  r mane cu puternice amintiri, pe care nu le uit  aşa de uşor. 
Tocmai din acest motiv, o excursie şcolar  se deosebeşte de una turistic . Excursiile sunt 
întotdeauna prilej de bucurie, de relaxare, de cunoaştere, şi de aceea elevii sunt încânta i de 
organizarea lor. De asemenea, reprezint  un prilej de a cunoaşte alte dimensiuni ale educa iei 
copilului, de manifestare psihic  şi de adâncire a rela iilor elev-elev, elev- educator, elev- educator- 
p rinte.  
 

 
 

Cadrul didactic înso itor are, în excursie, numeroase posibilit i de a traduce în 
via   sarcinile procesului instructiv-educativ. Datorit  faptului c  este poate mai apropiat de elev 
decât in şcoala, reuşeşte s -l cunoasc  mai bine în toate manifest rile lui şi ca atare s  poat  realiza 
mai fructuos sarcinile educa iei morale. 
Excursia şi drume ia contribuie într-o mai larg  m sur   şi la educa ia estetic  a elevilor, constituie 
un prilej de stimulare a crea iei artistice, de cunoaştere a obiceiurilor şi tradi iilor, etc. 
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287. JOCUL DIDACTIC – MODALITATE DE ACTIVIZARE A ELEVILOR LA LEC IA 
DE MATEMATIC  

 
Rogozea Mihaela Elena, Rogozea Gheorghe Ovidiu, 

Şcoala Gimnazial ,,V.C.Paltin”,jud. Sibiu 
 

În vederea înf ptuirii obiectivelor sale majore, şcoala trebuie s  utilizeze cele mai eficiente 
c i şi mijloace care s  asigure înc  din primele clase, o preg tire temeinic  şi o dezvoltare complex  
a personalit ii. La îndemana oric rui cadru st  jocul didactic ca mijloc eficient, activ şi eficace de 
instruire şi educare a copilului mic. 

’’Numai prin cercetare şi descoperire, numai prin construirea adev rului ajunge cunoaşterea 
la performan ele ei cele mai înalte. De aceea, un adev r descoperit devine mult mai uşor aplicabil în 
condi ii variate. Datorit  în elegerii profunde cunoaşterea devine mai eficient , evolueaz  mai rapid 
în construirea altor adev ruri pe baza celor vechi’’. 
 Jocul este o asimilare a realului la activitatea proprie, devenind metoda activ  de educare a 
şcolarilor mici pentru ca îmbinând ineditul şi utilul cu pl cutul, activitatea didactic  devine 
intersant  şi atractiv , elevii timizi devin mai activi, mai curajoşi, manifest  mai mult  siguran  şi 
tenacitate în r spunsuri. Jocul didactic angajeaz  întreg poten ialul psihic al copilului cultiv  voin a, 
inventivitatea, flexibilitatea gândirii, dezvolta spiritul de cooperare, de echip . 
 Când activitatea de înv are îmbrac  forma de joc, pl cerea care înso eşte atmosfera jocului 
creaz  noi interese de participare, de activitate independent  pe baza unor interese nemijlocite. 
Elementele de joc încorporate în procesul instruirii au calitatea de a stimula şi motiva puternic 
elevii, mai ales în clasele I – II când nu au ap rut interesele pentru aceast  activitate, copilul fiind 
protagonist în procesul de înv are şi nu spectator. În lec iile de matematic  jocul didactic 
desf şurat într-un climat favorabil conlucr rii între elevi, creeaz  o tonalitate afectiv  pozitiv , 
în elegere dar şi exigen  în respectarea regulilor, fiecare copil aducându-şi contribu ia la realizarea 
sarcinilor, observându-se o dorin  de înv are vizibil . 
 În func ie de scopul şi de sarcina didactic  propus  jocurile didactice matematice se pot 
clasifica astfel: 
1)   Dup  momentul în care se foloseşte în cadrul lec iei. 
-jocuri didactice ca lec ii de sine st t toare; 
-jocuri didactice ca momente propriu-zise; 
-jocuri didactice în completarea lec iei. 
2)   Dup  con inutul capitolelor de însuşire sau în cadrul anilor de studiu. 
-jocuri didactice matematice pentru aprofundarea însuşirii cunoştin elor specifice unui capitol sau 
un grup de lec ii; 
-jocuri didactice matematice specifice vârstei şi clasei. 

Pentru ca jocul didactic matematic s  dea rezultate optime trebuie s  fie bine preg tit 
respectând cerin ele metodice specifice, s  se preg teasc  şi s  se organizeze elevii explicânduli-se 
regulile lui şi s  se aprecieze corect rezultatele. 

Prezint  în continuare câteva jocuri ce se pot organiza la lec iile de matematic , în 
înv mântul primar: 
1)    Cine scrie mai multe exemple ? 
 Acest joc se foloseşte la clasele I –III pentru eliminarea greşelilor tipice de calcul. Sunt 
necesare mai multe cartonaşe pe care sunt scrise numere sau semne ( +,  - ,  = ,  x , : ,  7 ,  9 ,  4 ,  2 
), cifre şi semne ( 2 + 6,    12 – 2 etc.)  particip  un mare num r de elevi, ieşind pe rând la tabl . 
 Pentru adunare şi sc dere. În col ul tablei se pun cartonaşele corespunz toare şi 
necorespunz toare num rului ales, cu adun ri şi sc deri (acestea sunt acoperite). Se fixeaz  
rezultatul urmat de semnul = şi se descoper  tabla la semnal, elevii ieşind pe rând cu cartonaşul 
potrivit şi-l aşeaz  în dreptul semnului egal. 
Ex:     14 = 10 + 4 = 16 – 2 = 12 + 2 = 17 – 3 = 19 – 5 ………  



 Acest joc place foarte mult elevilor, îi stimuleaz  pe cei slabi sau timizi, dezvolt  memoria 
şi imagina ia, aten ia r mâne treaz  şi într-un timp scurt particip  mul i copii, rezolvând un num r 
mare de exerci ii. 
2) Cum se poate ob ine ? 
Folosind numerele  în limitele 20 – 100 şi opera iile înv ate, acest joc duce la consolidarea 
deprinderii de calcul oral şi scris. Se desf şoar  pe echipe, va câştiga echipa care va g si mai multe 
exerci ii al c ror rezultat va fi num rul dat. Pentru fiecare exerci iu se primeşte un punct şi pentru 
copilul care într-un exerci iu a folosit toate opera iile se acord  dou  puncte. 
Ex: Dintr-o cutie, se scoate cartonaşul cu numarul 42. La tabl  se scriu exerci ii de tipul: 
 20 + 22 = 42   6 x 7 = 42 
 2 x 3 x 7 = 42   20 x 2 + 2 x 1 + 42 
  12 : 4 + 5 x 6 + 3 x 7 – 6 x 2 = 42 
3)   Elevii vor calcula corespunz tor adun rile din interiorul c su ei, vor g si coresponden a fiec rei 
litere cu rezultatul dat. La sfârşit, dup  o completare corect  vor avea o surpriz  pl cut ; 
       „Îmi place mult matematica.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 4)    Poezia – problem . 
 Se recita poezia – problem , elevii noteaz  pe caiet rezultatul, care apoi se verific . Câştig  
cel care a ajuns primul la rezultatul corect. 
 O g in  mititic  
 Într-o zi de prim var  
 Şi-a chemat puii afar . 
 Atunci i-am v zut şi eu: 
 Trei micu i şi g lbiori, 
 Doi mo a i şi piept na i, 
 Doi aveau gâtul golaş, 
 Iar  unul piept r ş. 
 Cloşca avea zece pui. 
Câ i din ei umblau  hai-hui ? 
10 – (3 + 2 + 2 +1) = 10 – 8 = 2 
5) Geometrie cu be işoare. 
 Se construieşte din be işoare figura format  din 5 p trate. Se elimin  3 be işoare şi r mân 3 
p trate. Cum? 
 

       
      

T 

21 + 

   69 

C 

17 + 

   26 
E 

36 + 

   45 

A 

24 + 

  25 
M 

16 + 

   48 

Î 

45 + 

   27 
I 

19 + 

   57 

L 

56 + 

     9 
U 

27 + 

   28 

P 

49 +  

   24 

72     64    76      73    65     59     43     81 

64     55     65    90 

64    59     90      81     64    59      90     76    43     59 



  
Acceptat ca divertisment şi joc al fanteziei, jocul didactic matematic rezolv  activit i de mare 
dificultate angajând elevii în ac iune într-un climat de încredere în for ele proprii, de dragoste 
pentru activitatea de matematic  în care elevii se desc tuşeaz  total. 
6 ) Elevii privesc cu aten ie desenul şi apoi completaz : 

a) Cea mai mare bucat  de tort îi revine S rb toritului. 
b) El este ...................                                                                              
c) Invita ii primesc ..... din tort. 

 
 
 
7) Ce vârst  au personajele ? 
Elevii scriu cifrele ce intr  în alc tuirea desenelor, apoi calculeaz  vârsta personajelor adunând 
numerele g site;                                
 
        
          Fata moşului                                           Fata babei 
 

 
                                                         ani                                        ani 
  
8) Se cere elevilor s  urm reasc  cu aten ie desenul dup  care: se adun  numerele, rezultatul se 
înmul eşte cu 5,  se împarte la  3, din acest num r se scade suma ini ial  şi se afl  vârsta pomlui. 
                                                                5 
                                                                                 3   1 
                                                                 4   7 
                                                                            3   2 
                                                                      9    
                5   4 
                                                    
                        8   7   6           
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288. INI IATIVE DIDACTICE ÎN INSTRUIREA  ŞI EDUCAREA ELEVILOR – REFERAT 
 

 Prof. Arn utu Alina 
coala Gimnazial  George Topârceanu, Bucure ti, sector 4 

 
Moto: „ Citește! Citind mereu, creierul t u va deveni un laborator de idei și imagini, din 

care vei întocmi înțelesul și filosofia vieții”.(Mihai Eminescu)  
Cartea este un osp  al gândurilor la care oricine este poftit.” Dac  vom ti s  trezim 

interesul elevilor no tri pentru citit, dac  vom îndruma, verifica i stimula în acest scop, vom cre te 
genera ii care vor sim i o „sete” permanent  pentru citit, pentru cunoa tere, pentru l rgirea 
orizontului lor cultural, ceea ce se va r sfrânge pozitiv asupra vie ii i activit ii lor.În condi iile 
educa iei permanente, colii îi revine misiunea de a-i înarma pe elevii cu deprinderi temeinice de 
autoinstruire i autoperfec ionare prin intermediul tuturor mijloacelor i, nu în ultimul rând, prin 
mijlocirea c r ii.Una dintre cerin ele înv mântului modern este aceea a form rii la elevi a 
deprinderilor de studiu individual i de munc  independent , a capacit ii de a gândi creator, de a 
solu iona individual sau prin conlucrare multitudinea de probleme cu care se confrunt  în anii de 
coal . 

De aceea, înc  din clasele primare si gimnaziale este necesar s  cunoa tem ce i cât citesc 
copiii, respectând particularit ile lor de vârst . Micii cititori trebuie ini ia i i deprin i cât mai de 
timpuriu cu utilizarea concomitent  a c r ii i a mijloacelor moderne audiovizuale ca premis  
esen ial  a unei înv turi eficiente. Din partea factorilor educativi este nevoie de r bdare, 
perseveren , voin , precum i de modelul propriu. 

Dintre crea iile literare în proz , basmele i pove tile au r mas de-a lungul veacurilor 
operele cele mai îndr gite de copii, începând din primii ani ai copil riei i pân  aproape de 
adolescen . Valoarea instructiv-educativ  a basmelor este deosebit . Ele aduc o pre ioas  
contribu ie la dezvoltarea proceselor de cunoa tere, a proceselor afective, la formarea tr s turilor de 
voin  i caracter, la formarea personalit ii copiilor.Alegerea c r ilor potrivite este doar un prim 
pas. Al doilea pas i tot atât de important este deprinderea lecturii, ob inerea eficien ei ei maxime în 
urma citirii unei c r i. 

Criza lecturii în rândul elevilor, sc derea apetitului pentru carte în favoarea TIC i 
dificult ile în abordarea liricului m-au determinat s  caut noi modalit i prin care s  readuc elevul 
în bibliotec  i în contact direct cu textul, paradoxal prin materiale/aplica ii din zona media. 

Pragul intr rii în poezie e cel mai greu de trecut dintre toate experien ele de lectur . Uneori 
nici nu se ajunge pân  acolo: sunt piedici de cuvinte, în epeniri în stratul de suprafa  al textului. 
Pentru ca poezia s  nu fie o simpl  în iruire de cuvinte, comod  sau conven ional , e nevoie ca 
ochiul interior s  fie pus în stare de vibra ie, vibra ie ce trebuie s  emane din i prin text. Tocmai în 
ajutorul textului i al elevului intimidat de liric, care dintr-o comoditate a efortului de receptare sau 
dintr-o dificultate de procesare a textului nu dep e te bariera actului de lectur , consider c  un 
auxiliar media (casete audio-video, prezent ri PowerPoint, fise interactive) ajut  la deblocarea 
canalului receptor al elevului. De aceea, consider important  intrarea în text, care se poate face nu 
numai printr-o simpl  lectur  – realizat  sau nu cu har de c tre dasc l –, ci i printr-o înregistrare 
audio sau o m rturie video a poetului însu i. Nu întotdeauna elevul poate percepe anumite tr iri ale 
sufletului matur. Cum s -l apropiem de eroul liric, de sim irile acestuia? Propun, ca posibile metode 
de abordare, urmatoarele fise de lucru:  

1.Parafrazarea 
Urma i pa ii de mai jos: (profesorii de gimnaziu pot aplica aceast  metod  pe textul anterior, 

al Anei Blandiana) 
1. Cite te poezia de mai multe ori 
2.  Parafrazeaz  poezia strof  cu strof . Scrie parafrazele al turi de textul original. 

Determin  sensul titlului 
3.  R spunde la întreb ri de tipul: Cine? Ce? Unde? De ce? Când? Despre ce? 



4.  Identific  tema i ideile poetice. Despre ce vorbe te textul? Care sunt semnifica iile 
poeziei? 

Tu i-ai strecurat cântecul în mine                                                  
Într-o dup-amiaz , când                                                                  
Fereastra sufletului z vorât  bine                                                   
Se deschisese-n vânt,                                                                      
F r  s  ştiu c  te aud cântând. 
 
Cântecul t u a umplut cl direa toat ,  
Sertarele, cutiile, covoarele, 
Ca o lavand  sonor . Iat ,  
Au s rit z voarele,  
Şi mân stirea mi-a r mas descuiat .  
 
i poate c  nu ar fi fost nimic  

Dac  nu intra s  sape, 
Cu cântecul, i degetul t u cel mic, 
Care pip ia mierlele pe clape –  
i-ntreaga ta f ptur , aproape. 

 
Cu tunetul se pr bu ir  i norii 
În înc perea universului închis. 
Vijelia aduse cocorii, 
Albinele, frunzele… Mi-s 
ubrede bârnele, ca foile florii. 

 
De ce-ai cântat? De ce te-am auzit? 
Tu te-ai dumicat cu mine vaporos –  
Nedesp r it – în bol i. 
Eu veneam de sus, tu veneai de jos. 
Tu soseai din vie i, eu veneam din mor i. 
         

 T. Arghezi, Morgenstimmung 
5. Alege i unul dintre tropii din text şi pune i un x pe ax  în locul considerat potrivit şi 

argumenta i: 
 detaliu  imagine central  
 adecvat   inadecvat 
 banal   original 

 
 Calificativul  
 dat tropului 

 
Audierea variantei muzicale a textului liric va crea o atmosfer  de reflexivitate, ajutându-l pe 

elev s -l în eleag  pe acel care i-a a ternut sufletul în cuvinte. Cred c  asocierea dintre cuvânt/text-
muzic -imagine permite (re)lectura motivat  a textului, altfel decât prin simpla citire a lui, i 
înlesne te ajungerea la miez, adic  la semnifica iile operei, contribuind la formarea sensibilit ii 
estetice a elevului i trezind interesul pentru lectur . 

Lectura necesit  nu numai îndrumare, ci i control. Sondajul în lectura particular  trebuie s  
constituie o cerin  obligatorie, manifestat  în cadrul verific rii cuno tin elor elevilor. Controlul 
lecturii elevilor trebuie s  fie o activitate permanent  a înv toarei/ profesorului de limba i 
literatura român , spre a preveni comoditatea, efectuarea unei lecturi facile, superficialitatea, 



neglijarea c r ilor. Pentru evaluarea lecturii, în func ie de scopul urm rit, se vor putea parcurge 
urm toarele modalit i: 

Verificarea caietelor de lectur  suplimentar  sau a fi elor de lectur : se face periodic, iar 
corectarea acestora ofer  indicii despre ce cite te elevul, ce re ine din ceea ce cite te, cum 
înregistreaz  informa iile, cum selecteaz  date i personaje semnificative. Corectarea acestor 
caiete/fi e este urmat  de analiza concluziilor în fa a întregii clase, cu prezentarea aspectelor 
pozitive i negative.Convorbirile cu clasa i individuale despre lecturile elevilor: sunt foarte utile, 
deoarece ofer  informa ii cât mai multe i cât mai precise asupra materialului citit, elevii 
beneficiind i de întreb rile ajut toare ale cadrului didactic. Propun urmatorul model de reflectie: 

 Reflec ie - C i de acces pentru poezie-  
Alege i pentru  poezia data o cale de acces pe care o considera i potrivit  i asocia i-i una 

dintre metodele discutate anterior. 
 Abordarea ilustrativ  (lectura unui text ilustrativ pentru un curent literar / un gen / 

o specie literar , identificarea, împreun  cu elevii, a tr s turilor marcante ale textului): focus pe 
tr s turile textului care permit în elegerea curentului, a genului, a speciei 

 Abordarea centrat  pe „punctele tari“ ale textului (identificarea elementelor-
cheie pentru interpretarea textului, op iuni / alternative interpretative): focus pe problematica 
textului (idei în jurul c rora se structureaz  discursul liric, opozi ii etc.) 

 Abordarea problematizant  (pornind de la elementele-surpriz  ale textului, de la 
obscurit ile acestuia): focus pe ambiguit ile textului, pe elementele şocante pentru cititor  

 Abordarea tabular  (identificarea paradigmelor semantice ale textului / câmpuri 
semantice / lexicale), corela ii în plan denotativ / conotativ: focus pe câmpurile de semnifica ii 

 Abordarea din perspectiv  comunicativ  (identificarea rolurilor de comunicare / 
cine, cu cine?, cui  îi comunic ): focus pe interpretarea mesajului ca act de comunicare 

 Abordarea structural  (analiza pe niveluri de organizare a textului: fonetic, 
morfosintactic, semantic etc., corela ii între observa iile f cute pe diversele paliere ale analizei): 
focus pe diversele niveluri de organizare a textului 

 Abordarea linear  (la prima lectur  şi la relectur  - progresie textual , 
conştientizarea aştept rile cititorilor fa  de textul citit 

Abordarea afectiv  / emo ional  (reac ii de identificare / respingere, corelarea cu 
experien e personale): focus pe asocierile pe care lectura textului le provoac  cititorului în raport cu 
experien a personal , cu valorile proprii. 
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289. PREDAREA DIFEREN IAT  - PREMISA SUCCESULUI COLAR 
 

Prof. Elena B D R U  
Prof. dr. Irina DUMITRA CU  

 
Nu toate florile înfloresc odat  deci, nu to i copiii evolueaz  la fel.  
Motiva ia şcolar  reprezint  coloana vertebral  a unui proces de înv mânt eficient care va 

permite oric rui elev s  “înfloreasc ”. 
Obiectivul central al educa iei este dezvoltarea personal  i preg tirea individului pentru via a 

social  într-o societate în continu  schimbare. În contextul actual, în care în toate sectoarele de 
activitate se caut  noi tehnologii performante, este important s  convingem elevii de faptul c  cei 
care au deprinderi de a înv a se pot adapta rapid situa iilor concrete şi noilor profesii. 

Dar cum s  aib  deprinderi de a înv a elevii când gradul de complexitate sporit al 
con inuturilor îi demobilizeaz , îi face s  se simt  incapabili s  îl în eleag ? 

Ei nu g sesc motivație s  mai înve e c ci e o înv țare mecanic , o memorare inutil . 
E foarte important s  inem cont de principiului motiva iei. 
Înv area fizicii le va dezvolta elevilor gândirea logic  dar și critic  care îi va ajuta în multe 

situa ii în via . 
Dac  reu im ca fiecare con inut al lec iilor de fizic  s -l prezent m calitativ, atractiv, s  poat  

fi accesibil oric rui nivel de inteligen  al elevului atunci avem deja în mâini cheia succesului 
colar.  

Pentru atingerea acestui obiectiv profesorul trebuie s  învețe s  predea diferențiat, lucru 
deloc u or cât  vreme programele colare nu s-au simplificat ci dimpotriv , sunt foarte înc rcate. 
Predarea diferențiat  e un mod de gândire a pred rii ce pleac  de la nivelul de disponibilitate al 
elevului, interesul i nevoile lui, posibilit țile lui reale de înv țare. 

Unii elevi înva  mai greu i pierd ritmul instruirii impus de sistemul de înv mânt organizat 
pe clase i lec ii pentru care este acordat un anumit timp motiv pentru care educatorul îi eticheteaz  
u or ca fiind “lene i”, “slabi”, ”nep s tori“ (Georg Wilhelmn Hegel, Charles Darvin). 

La coala lui Samuel Butler ce era o coal  particular , Darvin a înv at 7 ani. La acea coal  
se înv au limbile antice, metoda dominant  fiind memorarea operelor grece ti i latine cât i a unor 
date din istorie i geografie de care își va aminti toata viața dar nu cu pl cere. 

Charles Darvin scria la b trâne e în autobiografia sa urm toarele cuvinte:  
“Nimic n-ar fi putut fi mai d un tor pentru dezvoltarea inteligenței mele decât coala lui 

Butler”. 
Isaac Newton a fost i el un elev timid i “slab”, nu se remarc  la lec ii în clasele mici, i 

Einstein a fost un copil mediocru dar s-a dovedit a fi un geniu. 
Un num r restrâns de elevi ce î i folosesc foarte bine capacit ile psihice i deci înva  rapid 

sunt considera i “inteligen i”, ”geniali”, ”foarte de tep i” (Diogene din Sinope Cinicul, împ ratul 
Nero, Alexandru Macedon, Aristotel etc.). 

Gre im când etichet m elevul ca fiind slab, lene , mol u c ci nu i-am dat posibilitatea s  î i 
descopere capacitatea de a înva , nu a fost încurajat. 

Din acest motiv trebuie spus elevilor c  ne naștem cu același coeficient de inteligenț , 
excep ie f când geniile. Diferen ele apar pe m sur  ce trec anii pentru c  preocup rile copiilor sunt 
diferite. 

Chiar dac  la clasa a VI-a unii copii s-au autocatalogat deja: ”eu sunt slab, nu pot s  înv ” 
exist  metode s -i facem s  gândeasc  pozitiv. 

Pe banca fiec rui elev, pe masa de lucru de acas  trebuie s  existe scris un text: 
” i eu pot s  înv ț, vreau s  înv ț, voi reu i”. 
Vizualizându-l des, elevul începe s  verifice valabilitatea lui, va reu i s  învețe câte ceva, se 

va afirma la clas , va fi l udat de profesor i îi va cre te stima de sine i va prinde  curaj. 



colii i se cere s  deschid  c ile ce stimuleaz  combina iile intelectuale unice ale fiec rui 
copil, s  le dezvolte sentimente intelectuale i atitudini pozitive fa  de actul înv rii încât fiecare 
s  se simt  capabil c  poate înv a iar atitudinea lui fa  de actul înv rii se va schimba. 

Una din tendin ele moderniz rii înv mântului vizeaz  flexibilitatea instruc iei i educa iei  
pentru a asigura dezvoltarea capacit ților și aptitudinilor fiec rui copil în raport cu posibilit țile 
fiec ruia. 

Unii sunt inteligen i dar nu i creativi.  
Practica a demonstrat c  sunt elevi cu o inteligen  medie dar au sim ul practic dezvoltat i de 

aceea se impune încurajarea libert ților de baz , de studiu i de preg tire, de explorare i 
investigare, de exprimare, libertatea de a fi ei în i i.  

În coal  i predarea trebuie f cut  potrivit profilului intelectual al elevului. 
Acest lucru se asigur  prin con inuturi ce pornesc de la informa ii calitative, generale,  pân  la 

detalii tiin ifice complexe accesibile fiec rui elev în func ie de nevoile, interesele i capacit ile 
fiec ruia, permi ând astfel i atingerea unor criterii de performan . 

Accesibil nu înseamn  lipsa dificult ilor, nu scutirea de efort ci m sura lor în raport cu 
puterile reale ale elevului adic  acele dificult i ce pot fi dep ite prin mobilizarea for elor 
intelectuale ale fiec ruia.  

S  lu m un exemplu de con inut ce trebuie predat: randamentul mecanic. 
No iunea de randament, predat  la clasa a VII-a, trebuie explicat  plecând de la exemple ce 

pot fi discutate cu elevi.  
1) Ce înseamn  ca  un muncitor, în atelierul de croitorie, are un randament de 80 %? 
Vom primi r spunsuri de forma: 
- nu tie cât ar trebui, tie doar 80 de modele din 100; 
- nu munce te câte ore ar trebui; 
- lucreaz  prea încet;  
- în loc de 100 de produse care ar trebui s  le termine, el reu e te s  fac  doar 80. 
E eficient un astfel de muncitor? 
E rentabil s  fie mul i muncitori a a? De ce? 

  Cum ar trebui s  fie randamentul lui pentru a fi un muncitor foarte bun? 
Vor r spunde mul i copii corect, adic  randamentul lui ar trebui s  fie 100%. 
2) Randamentul unui bec cu filament este sub 10%.  Cum interpretați acest randament mic? 

 R spunsurile pot fi de forma: 
  - nu are lumin  puternic  cum ar trebui; 
  - nu ajunge tot curentul la el; 
  - nu tot ce prime te transform  în lumin , adic  din energia electric  ce o prime te doar 10% o 
transform  în lumin , restul se pierde transformându-se în c ldur . 

3) Credeți c  exist  vreun dispozitiv, motor (aspirator) cu randament de 100%? 
R spunsurile majoritare, date de elevi sunt corecte: 

- nu este aspirator cu randamentul de 100 % c ci el e construit s  aspire dar se i înc lze te, 
deci va fi i pierdere. 

Elevii au satisfac ia c  au în eles de ce nu este atins randamentul de 100% i vor urm ri cu 
interes secven ele urm toare. 

4) Ne propunem s  ridic m un corp cu un scripete fix. Dac  randamentul acestei operațiuni 
ar fi de 100 % ar fi ceva pierderi? 

R spunsul primit este majoritar: Nu  
Dar dac  randamentul lui ar fi de 80%? Cât ar fi pierderea? 
R spunsul pe care îl dau i cei mai slabi elevi, pentru care merit  încuraja i, este: 20% 
Unde se risipe te energia noastr  în aceast  opera iune? 
Cei mai mul i r spund”: 

  - funia, firul cu care leg m corpul trebuie i el ridicat deci e un efort depus în plus; 
  - este for a de frecare pe scripete care trebuie învins .  
5)  Randamentul unui plan înclinat este 80%. De unde provin pierderile? 



To i, cu excep ia a 1 sau 2 elevi r spund: 
  - datorit  frec rii dintre corp i planul înclinat. 

Not :  
Lucrul mecanic strict necesar ridic rii corpului pe vertical  e numit lucru mecanic util i este 

efectuat de forța rezistent  (G) iar cel ce se efectueaz  de om, tr gând de firul trecut peste scripete 
sau tr gându-l pe un plan înclinat, se nume te lucru mecanic consumat i este efectuat de forța 
activ  (F). 

6) Care lucru mecanic este mai mare? 
a) cel util;  
b) cel consumat. 

R spund elevii cu capacitate de corelare cu preciz rile anterioare i aleg r spunsul b). 
Cum randamentul este un num r, deci o m rime adimensional , i este de forma: 20/100, 

8/100, 90/100, înseamn  c  este un raport a dou  m rimi fizice de acela i fel. 
7) Deoarece randamentul este subunitar, care credeți c  este definiția corect  a 

randamentului: a) sau b)? 
 

a)  η= 𝐿 𝑖  𝐿 𝑐 𝑎  ;        
 

b)   η=𝐿𝑐 𝑎  𝐿 𝑖  . 

 
Folosind informa iile anterioare, un num r mic de elevi aleg varianta a) ca fiind r spuns 

corect. 
Profesorul, în final, stabile te c  randamentul mecanic este definit prin raportul: 

*η= 𝐿 𝑖  𝐿𝑐 𝑎     i se va particulariza pentru scripete fix, mobil i plan înclinat.  
În baza formulei *, se fac câteva probleme în care aplicând formula randamentului pentru 

scripetele fix, mobil i plan înclinat, se cere determinarea uneia din necunoscute (Lutil, Lconsumat, G 
sau Factiv sau Ffrecare) dup  care elevii primesc fi e de evaluare a con inuturilor nou predate.  

Profesorul creativ, eficient, raportându-se strict la programa analitic  oficial , în cazul de 
fa , la no iunea de randament prev zut  în program , se gânde te i r spunde când a terminat de 
predat la întreb rile: 

- Ce  vor înv a i vor ti cei mai mul i elevi? 
- Ce vor înv a i vor ti câ iva elevi? 
- Ce vor înv a i vor st pâni din cele predate doar mai pu ini elevi? 
  Dup  o evaluare sumativ , se constat  c : 
- 70 % - „membrii mijlocii” au în eles aproape toat  lec ia, au clar  no iunea de randament, pot 

da exemple, pot explica de ce este subunitar, pot explica unde sunt pierderile, pot aplica corect 
formula de defini ie în probleme relativ simple; 

-13% - „mediocrii” au în eles calitativ no iunea de randament, far  a în elege logic, formula de 
defini ie; 

-13 % - „membrii buni” au în eles toat  lec ia, pot rezolva probleme cu grad mediu de 
dificultate. 

A mai r mas un procent de 4% din care 1 sau 3% pot fi cei slabi i 3 sau 1% cei ce au în eles 
în totalitate con inutul, domenii de aplicare, capabili s  îl aplice corect în structura unor probleme 
cu grad înalt de dificultate (sisteme de mecanisme simple). 

Ace ti elevi performanți vor fi solicita i prin fi e de lucru la capacitatea lor maxim  f r  a-i 
pune pe cei mul i în umbr , f cându-i s  cread  c  sunt prea slabi i nu pot rezolva nici o problem . 

Fișele de lucru pentru aprofundarea cuno tin elor vor con ine solicit ri intelectuale de diferite 
nivele: de redare, recunoastere, completare, interpretare, transfer, evaluare.  

În predarea interactiv  nu trebuie s  critic m r spunsurile formulate lacunar, termeni folosi i 
nu tocmai adecvat ci s  apreciem logica elevului i s  corect m formularea ca i cum am relua 
ideea lui încât s  aib  curajul oricând s  formuleze noi puncte de vedere. 



O alt  activitate diferen iat  este tema pentru acas  care trebuie s  fie dozat  în a a fel încât s  
nu dep easc  puterea de munc  i de în elegere a copiilor i s  nu le ocupe mult timp, tema trebuie 
s  cuprind  ce au înv at, ce au în eles nu lucruri ce nu le pot rezolva. 

Predarea diferen iat  necesit  o bun  cunoa tere a elevilor, f cut  cu aten ie are menirea s  
previn  i s  diminueze multe cazuri de eșec școlar, identific  interesele i aptitudinile copiilor, 
previne i elimin  suprasolictarea sau subsolicitarea i conduce la formarea unor tr s turi de 
personalitate. 

Predarea diferen iat  face ca fiecare elev s  tr iasc  succesul i va fi motivat s  învețe, s  
fie activ la predare, nu copiator de texte ci… gânditor i analist, ofer  ansa tuturor s  se implice în  
secvențele de predare, s  vin  cu opinii, complet ri, indiferent de metodele folosite de profesor. 
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290. ARHIVAREA ELECTRONICA A DOCUMENTELOR 
 

Bl naru Tatiana Jenica 
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Evolu ia spectaculoas  a tehnologiei informa iei din ultimul deceniu ridic  tacheta în 

privin a accesului rapid i facil la o informa ie corect  i de actualitate. Pentru realizarea acestui 
deziderat este necesar  implementarea în cadrul institu iei respective a unui sistem de gestiune i 
arhivare electronic  a documentelor.  

Arhivarea electronic  a documentelor poate fi v zut  ca parte component  a unui sistem de 
gestiune automat  a documentelor dar poate constitui i o activitate de sine st t toare, mai ales în 
cadrul institu iilor publice de in toare de arhive impresionante ca volum i valoare a con inutului. 
Datele i informa iile existente în arhive se afl  sub cele mai diverse forme, cum ar fi hârtie, fi iere 
electronice, înregistr ri audio, clipuri video, microfilme. Preluarea acestora într-un sistem de 
prelucrare automat  a datelor presupune, în principal, scanarea, indexarea, stocarea lor pe supor i de 
memorie de mare capacitate, caracteriza i de o fiabilitate foarte ridicat  precum i reg sirea lor 
ulterioar  dup  diferite criterii. Cuvinte cheie: arhivare electronic , documente electronice, sistem 
de gestiune automat  a documentelor.   

Orice arhiv  manual  este format  pe de-o parte din magazia de documente organizat  în a a 
fel încât s  se poat ajunge la fel de u or la orice document, iar pe de alt  parte din cataloage sau 
cartoteci necesare pentru c utarea dup  diferite criterii în arhiva. Deci, cartotecile con in referin e 
c tre documentele arhivate. Opera iile care se efectueaz  la nivelul unei arhive manuale sunt:  

- intr rile în arhiv , presupun, pe lâng  g sirea locului potrivit pentru noile documente, i 
actualizarea tuturor cartotecilor existente.  

- ie irile din arhiv  necesit  ca i intr rile actualizarea cartotecilor existente;  
- microfilmarea documentelor de hârtie în vederea mic or rii spa iului pe care acestea îl 

ocup ;  
- între inerea/recondi ionarea documentelor este o opera ie foarte important  deoarece, pe 

m sura trecerii timpului, documentele aflate pe hârtie sau film pierd din calitate, ajungând s  fie de 
neutilizat. Analiza unui sistem de arhivare electronic  a documentelor trebuie s  înceap  din 
perspectiva existen ei unui sistem de gestiune a documentelor în care primul trebuie s  se integreze. 
Astfel, arhiva electronic  trebuie s  fie capabil  s  preia documentele finalizate (aprobate i 



exploatate) împreun  cu datele i informa iile adiacente (despre circula ia documentului, rezolu ii, 
etc.) i s  le organizeze în a a fel încât accesul la document s  fie rapid i facil. Totodat , S.A.E.D. 
trebuie s  permit  arhivarea documentelor aflate pe hârtie sau microfilm i indexarea acestora în 
vederea interog rilor ulterioare. Structura unui sistem de arhivare electronic  a documentelor 
(S.A.E.D.). Datorit  faptului c  cea mai mare parte a documentelor apar în contextul rezolv rii 
anumitor probleme sau în scopul atingerii anumitor obiective, este recomandabil  gruparea 
documentelor în func ie de problema rezolvat  sau obiectivul urm rit. Din aceste considerente se 
recomand  organizarea documentele în dosare electronice.  

Din punct de vedere al organiz rii datelor si informa iilor, arhiva trebuie structurat  astfel: 
 - baza de date, care con ine referin e la documente, clasific ri ale documentelor, dosare 

electronice, circula ia dosarelor etc.  
- magazia de documente, care reprezint  locul unde efectiv se afl  documentele arhivate. 

Rela ia dintre un dosar i un document este supus  urm toarelor reguli:  
- un document poate fi arhivat doar la un singur dosar;  
- în cadrul unui dosar un document nu poate ap rea decât o singura data.  
Drept urmare, din punct de vedere al arhiv rii, un document poate fi în una din urm toarele 

st ri:  
- în lucru (creat, în curs de aprobare, aprobat, exploatat), specific sistemului de rutare a 

documentelor;  
- arhivat temporar – documentul a fost inclus într-un dosar îns  dosarul este de actualitate;  
- arhivat definitiv – problematica dosarului nu mai este de actualitate i dosarul este arhivat 

împreun  cu documentele pe care le con ine. De obicei, arhivarea definitiv  presupune intrarea 
dosarului în arhiva central  a organiza iei. Baza de date a arhivei con ine informa ii referitoare la 
dosare electronice existente în eviden a institu iei, documentele pe care acestea le con in i date 
despre discurile pe care se afl  dosarele arhivate definitive.  

Magazia temporar  reprezint  o structur  de subdirectoare în care se afl  documentele 
electronice. Arhivarea poate fi efectuat  pentru orice document electronic care a fost aprobat i 
exploatat. Dosarele electronice sunt constituite din documente electronice al c ror con inut trateaz  
un subiect comun sau o tematic  comun . Aceast  structurare a unei arhive, chiar i electronice, 
permite o mai bun interogare ulterioar  a bazei de documente arhivate. Arhiva temporar  este 
constituit  din mul imea dosarelor (organizate pe probleme, activit i, obiective, etc.) care au 
caracter de actualitate. Opera ia de arhivare temporar  se refer  la documente i are ca efect 
înregistrarea documentului în cadrul dosarului, alocându-i un num r curent care nu va mai putea fi 
alocat în cadrul dosarului. Prin intermediul aplica iei de arhivare, orice lucr tor î i poate deschide, 
transfera, anula i arhiva definitiv dosare electronice. Deschiderea unui dosar are ca efect ad ugarea 
unei înregistr ri în nomenclatorul de dosare electronice i totodat  eviden ierea lui în contul unui 
utilizator. Astfel, numai acest utilizator poate arhiva documente în cadrul dosarului. La deschiderea 
dosarului trebuie s  se ata eze acestuia un num r unic în întreaga organiza ie, pentru ca acesta sa 
poat  circula f r  a produce confuzii. Acces la acest dosar vor avea proprietarul dosarului si efii 
acestuia. Anularea dosarelor electronice are ca efect tergerea documentelor pe care le con ine, 
r mânând totu i eviden iat faptul ca la o anumit  data si o anumita ora s-a procedat la anularea unui 
anumit dosar, care va r mâne în nomenclatorul dosarelor electronice la ANULAT.  

Arhivarea definitiv  a dosarelor electronice reprezint  opera ia prin care un dosar nu mai 
poate fi modificat i poate fi migrat pe supor i de memorie care au rezisten  la intemperii i o 
fiabilitate sporit . Opera ia invers  (dezarhivarea) poate fi efectuat , îns  aceasta trebuie utilizat  
numai în cazuri excep ionale. 

 De i nu apare ca o parte component  distinct  a SAED, sistemul de indecsuri ai 
documentelor constituie un element deosebit de important al arhivei. Deoarece documentele 
electronice care constituie dosarele pot exista i în format imagine (TIF, JPG, BMP etc.) este 
necesar  aplicarea tehnicilor de recunoa tere a caracterelor din imagini i constituirea cuvintelor 
ob inute în pseudo-documente necesare în procesul de indexare. Astfel, sistemul de c utare a 
documentelor va fi format dintr-o c utare structurat , bazat  pe datele i informa iile din baza de 



date a arhivei i dintr-o c utare dup  cuvinte cheie, un rol important având-ul serverul de indexare 
utilizat.  

Modalit i de arhivare electronic  a documentelor de tip hârtie sau microfilm 
Documentele electronice rezultate în urma scanrii hârtiei sau microfilmului reprezint   

“c lcâiul lui Ahile” în cadrul unui sistem de arhivare electronic , din urm toarele motive : 
  - documentele de tip imagine ocup  foarte mult spatiu pe disc;  

- acestea nu pot constitui o baza pentru crearea de alte versiuni (nu sunt modificabile); - nu 
se poate c uta dup  cuvinte cheie decât dup  recunoa terea caracterelor, care este  

un proces consumator de timp i de resurse i cu un randament destul de sc zut în cazul 
documentelor vechi;  
 - scanerele, mai ales cele de film, sunt foarte scumpe. Totodat , conversia documentelor în 
varianta electronic  prelunge te via a acestora datorit  fiabilit ii i rezisten ei ridicate la intemperii 
a discurilor magneto-optice. Din m sur torile efectuate asupra procesului de scanare a 
documentelor aflate pe suport film se constat  o pierdere considerabil  de calitate, de la documentul 
scanat pân  la imaginea preluat  în calculator. Dac  microfilmul nu are o calitate foarte bun  pot 
ap rea zone din în cadrul imaginii care nu sunt inteligibile chiar dac  pe un cititor de microfilme 
acestea sunt descifrabile. Ca urmare a fotografierii de slab  calitate, imaginile scanate de pe 
microfilme con in mult “fum” (zone înnegrite datorate supraexpunerii la lumin ) care afecteaz , pe 
de-o parte, procesul de recunoa tere a caracterelor, în vederea index rii documentelor, iar pe de alt  
parte m re te considerabil m rimea fi ierelor. Astfel, un document ce a trecut mai întâi prin 
fotografiere si apoi prin scanarea microfilmului poate ocupa un spa iu pe disc de pân  la 10–15 ori 
mai mare decât fi ierul rezultat în urma scan rii directe a documentului de hârtie. O solu ie care 
poate rezolva par ial problema documentelor scanate de pe microfilm const  în utilizarea de 
instrumente de procesare a imaginii scanate, retu area imaginilor f cându-se în dauna timpului total 
de conversie a documentului de hârtie în document electronic. Imaginile ob inute din scanarea 
hârtiei au o calitate foarte bun , iar spa iul ocupat pe disc este acceptabil datorit  formatelor grafice 
(TIF, PDF) ce utilizeaz  algoritmi de compresie puternici.  
 
 

291. INI IATIVE DIDACTICE 
 

Prof. Înv.Preşc. Z inescu Florentina 
Gr. cu PP. Nr. 5 S cele 

 
Înv mântul românesc este unul bazat în mare m sur  pe tradi ionalism. Din fericire 

încetul cu încetul şi-au f cut loc în actul de predare –înv are –evaluare , strategiile moderne. 
Cadrele didactice încearc  s  aplice noi metode şi mijloace de lucru în vederea 

moderniz rii şi eficientiz rii procesului istructiv- educativ. Nici nu mai e posibil  o altfel de 
abordare a procesului de înv are deoarece cadrele didactice trebuie s  in  pasul cu cerin ele 
societ ii de azi şi de interesele şi preocup rile elevilor. 

Didactica modern , spre deosebire de cea „tradi ional ” pune în centrul ac iunii didactice 
copilul. Acesta nu mai este doar un receptor pasiv al informaiilor, ci devine subiect activ al ac iunii 
educaionale. În aceste condiii ar trebui folosite, cu prec dere, strategiile didactice interactiv-
creative, în componena c rora intr  metodele didactice interactive. Prin aplicarea la clas  a 
strategiilor interactive, copiii îşi exercit  capacitatea de a selecta informa ii, de a comunica idei şi 
deprind comportamente de înv are necesare în viaa de şcolar şi adult. Ele determin  preşcolarul s  
urm reasc  atent, cu interes sporit şi curiozitate lec ia, s -şi utilizeze imaginaia, memoria, puterea 
de anticipare. 

Observând comportamentul copiilor la clas , inând cont de preocup rile lor şi de dorinele 
acestora am adoptat o serie de srategii moderne pentru ca actul educaional s  fie unul cu adev rat 
pl cut, dar şi eficient. 



Dac  cu ani în urm  jocul preferat al copiilor la gr dini  era jocul cu rol ,,De-a mama’’, 
ast zi copiii se joac  ,,Copiii şi tableta ‘’ , în condi iile în care aceasta nu exist  fizic în juc riile de 
la gr dini . Dac  în urm  cu ceva timp copiii erau încânta i de planşe , jetoane , ast zi sunt atraşi de 
imaginile proiectate, imaginile video, poveştile video. 

inând cont de toate acestea am încercat s  îmbin mijloacele moderne cu cele tradi ionale 
inând viu interesul copiilorpentru procesul de înv are. Iat  câteva exemple de desf şurare a unor 

activit i ,, altfel’’ în care am folosit metodele clasice, dar mijloacele de realizare moderne. 
La activitatea de Cunoaştere a mediului din cadrul domeniului, ,, Om şi societate’’ având 

tema ,,Animalele s lbatice ‘’ –Lectur  dup  imagini, m-am folosit de mijloace moderne: 
retroproiector, leptop, boxe. 

Captarea ateniei am realizat-o cu ajutorul unui mijloc tradiional, o ghicitoare despre 
animalele s lbatice. Activitatea a continuat prin anun area temei, a scopurilor şi obiectivelor 
urm rite. Desf şurarea activit ii s-a realizat prin prezentarea power- point-ului cu imagini 
sugestive cu animalele s lbatice. Pe parcursul derul rii imaginilor s-a desf şurat şi dialogul 
educatoare-copil, copiii r spunzând întreb rilor educatoarei privind : caracteristicile fizice , hrana , 
ad postul animalelor prezentate. Imaginile au fost înso ite şi de sunet, (graiul animalelor) ceea ce i-a 
atras şi mai mult. În încheiere un cântec despre animalele din p dure, ascultat la boxe şi vizualizat 
pe retroproiector i-a binedispus pe copii. 

La o activitate de matematic  unde ca obiectiv aveam predarea num rului 3 , am folosit în 
captarea ateniei un filmule  animat despre cifra 3. Animaia era însoit  şi de un cântecel, pe care 
copiii l-au înv at cu interes. Însuşirea cifrei 3 a devenit mult mai uşoar , copiii manifestându-şi 
interesul s  vad  şi filmule e cu alte cifre. 

La activit ile în care am folosit şi fişele ca mod de lucru, retroproiectorul mi-a fost de 
mare ajutor , deoarece explicaia fişei am realizat-o cu ajutorul acestuia. Fişa a fost mai bine 
vizualizat  şi explica iile pe marginea acesteia au fost mai bine înelese. 

La activitatea muzical  m-am folosit de instrumente, dar şi de leptop şi boxe. Am respectat 
toate etapele activit ii, noutatea fiind faptul c  audi ia cântecului pe care doream s -l înv m a fost 
f cut  cu ajutorul mijloacelor moderne. Cântecul ascultat la boxe fiind însoit de acompaniament 
muzical a fost mai atractiv pentru copii şi mai uşor de înv at. Copiii sunt antrenai în activitate mai 
uşor, chiar danseaz  şi totul este un joc. 

Ceea ce vreau s  subliniez este faptul c , folosind mijloacele pe care copiii le îndr gesc 
reuşita activit ii este garantat . Lista exemplelor poate continua şi ine de flerul fiec rui cadru 
didactic în a alege strategiile didactice potrivite ( mijloacele şi metodele ) pentru reuşita procesului 
de predare-înv are-evaluare. 
 
 

292. INSTRUIREA DIFEREN IAT  A ELEVILOR ÎN COALA INCLUZIV  
 

Prof.O el Emilia Camelia-Colegiul Tehnic Aiud 
 

Experien a recent  a ar tat existen a la scar  interna ional  a unor preocup ri sporite din 
partea organismelor şi a factorilor de decizie în scopul asigur rii de condiṭii şi şanse egale în 
societate pentru persoanele cu cerinṭe speciale aflate în diferite situaṭii de handicap.La nivel 
european,începînd cu anul 1992,au fost elaborate şi promovate,prin intermediul Consiliului 
Europei,unele recomand ri referitoare la promovarea în cadrul statelor membre a unor politici şi 
strategii coerente pentru persoanele aflate în dificultate sau în situaṭii de handicap. 

Politicile şi strategiile naṭionale pentru copii şi tineri cu nevoi speciale au la baz  ideea de 
educaṭie pentru toti şi în acelaşi timp,educaṭia pentru fiecare.Din aceast  perspectiv  au fost stabilite 
urm toarele priorit ṭi: 
-şcolile trebuie s  includ  în procesul de înv ṭ mânt toate categoriile de copii,inclusiv copii cu 
diferite tipuri de deficienṭe,prin promovarea şi susṭinerea educaṭiei incluzive; 
-interven ia timpurie s  fie o preocupare principal  a educa iei speciale;  



-eliminarea etichet rilor şi stigmatiz rilor pentru anumite grupuri de copii cu deficien e ca 
fiind’noneducabil’;acest fapt atrage dup  sine eliminarea practicilor de excludere a anumitor 
persoane de la serviciile educa ionale; 
-alocarea resurselor materiale necesare educa iei copiilor cu cerin e educative speciale s  se fac  pe 
principiul resursa urmeaz  copilul,indiferent de forma de înv mânt pe care o frecventeaz . 

În şcoala incluziv  activitatea de instruire trebuie proiectat  şi realizat  în manier  
diferen iat , în func ie de  poten ialul individual al fiec rui elev. Astfel, elevul este pus în situa ia 
s -şi asume  într-o mai mare m sur  responsabilitatea pentru propria înv are şi dobândirea, în ritm 
propriu, a cunoştin elor şi competen elor necesare, iar cadrul didactic, în acest sens, devine un 
organizator şi facilitator al activit ii de înv are. De altfel, şi cerin ele form rii individului în şcoala 
modern  impun formarea şi dezvoltarea capacit ilor acestuia de a înv a s  înve e, adic  s  se 
instruiasc  în mod independent, în vederea preg tirii pentru activitatea de înv are permanent . 

A realiza o instruire diferen iat  înseamn  a flexibiliza instruirea, a diferen ia metodele 
aplicate în activitatea educa ional , pentru a asigura dezvoltarea capacit ilor şi aptitudinilor fiec rui 
elev, în raport  cu propriul  poten ial. Prin urmare, şcoala incluziv  este chemat  în mod expres s  
organizeze procesul de predare-înv are-evaluare în aşa fel, încât s -l pun  pe elev cât mai devreme 
posibil în posesia unor mijloace proprii de însuşire a cunoştin elor de baz  şi de aplicare a acestora 
în practic  în mod constant şi creator.  

Instruirea diferen iat ,potrivit lui S. Cristea, are drept scop adaptarea activit ii de predare-
înv are-evaluare – în deosebi, sub raportul con inutului, al formelor de organizare şi al 
metodologiei didactice - la posibilit ile diferite ale elevilor, la capacitatea de în elegere, ritmul de 
lucru proprii unor grupuri de elevi sau chiar fiec rui elev în parte. În general, proiectarea şi 
organizarea instruirii diferen iate presupune valorificarea rela iei dintre resursele umane angajate în 
proces (calitatea elevilor şi a profesorilor)  – cunoştin ele şi capacit ile solicitate conform 
programelor de instruire/ educa ie - structura institu iei şcolare etc. 

Nivelurile la care poate fi diferen iat  instruirea sunt urm toarele : 
- nivelul procesului de înv are (prin valorificarea corela iei dintre resursele umane existente şi 
cerin ele programelor de instruire/ educa ie); 
- nivelul con inutuluiînv rii (prin valorificarea corela iei dintre cerin ele programelor de instruire/ 
educa ie şi structura organiza iei şcolare); 
- nivelul organiz rii înv rii, în clas , pe grupe, subgrupe (prin valorificarea corela iei dintre 
structura organiza iei şcolare şi resursele umane existente). S. Cristea  se refer  la urm toarele 
„dispozitive de diferen iere a instruirii”, proiectate şi dezvoltate în sens curricular: 
- echipe de crea ie pedagogic  institu ionalizate (consilii consultative, catedre, comisii metodice 
etc.) angajate în activitatea de elaborare a obiectivelor, tabelelor de progres şcolar, fişelor de munc  
independent etc.; 
- mijloace pedagogice orientate special pentru motivarea pozitiv  a activit ii de predare-înv are-
evaluare (prin diferite „tehnici de animare”); 
- ini iative pedagogice asumate pentru gestionarea supl  a timpului real, şcolar şi extraşcolar, 
destinat studiului, realiz rii înv rii la parametrii superiori, de „eficacitate optimal ”: 
- inform ri pedagogice periodice oferite „partenerilor”: colectiv didactic al clasei, elevi, p rin i, 
reprezentan i ai comunit ii educative locale, factori de decizie managerial  de la nivel local, 
teritorial etc.; 
- ajust ri structural determinate pedagogic în vederea reconstituirii/deschiderii filierelor,  
profilurilor, specializ rilor, examenelor anuale şi finale etc.  

Tehnicile de diferen iere a instruirii eviden iate şi recomandate de acelaşi autor sunt: 
 

 
 

 
 complexului de inferioritate; etc. 



Rolul evalu rii în proiectarea şi realizarea instruirii diferen iate este decisiv în cadrul 
procesului de incluziune şcolar  şi de elaborare a diagnosticului ini ial necesar pentru cunoaşterea 
nivelului real de  dezvoltare  a elevului, aceasta fiind premisa viitoarelor itinerarii de înv are, 
ndividualizate într-un timp şi spa iu pedagogic optim. 

În activitatea de proiectare şi realizare diferen iat  a instruirii sunt recomandabile câteva 
sugestii metodologice: 
a) Cadrul didactic focalizeaz  esen ialul: to i elevii trebuie s  posede cunoştin ele de baz .  
b) Cadrul didactic trebuie sa recunoasc  diferen ele dintre elevi.  
c) Evaluarea şi instruirea sunt inseparabile. 
d) Cadrul didactic poate schimba con inutul, procesul şi produsul.  
e) To i elevii trebuie s  participe la propria lor educa ie.  
f) Cadrul didactic şi elevii colaboreaz  în înv are: ei planific  împreun , stabilesc  
obiective, monitorizeaz  progresul, stabilesc succesele şi eşecurile.  
g) Cadrul didactic echilibreaz  normele individuale şi de grup; 
h) Cadrul didactic ghideaz  elevul în procesul de adaptare i înv are. 

Proiectarea în manier  diferen iat  a activit ii de predare-înv are-evaluare este aplicabil  
tuturor elevilor, întrucît permite progresarea, în ritmul lor propriu, i atingerea performan elor la 
nivelul posibilit ilor lor de înv are.Scara curricular  reprezint  o strategie didactic  de diferen iere 
şi adaptare şcolar  a activit ilor de instruire la capacit ile şi necesit ile specifice de înv are ale 
copiilor cu CES. Procedura const  în creşterea (pentru copiii supradota i) sau diminuarea (pentru 
copiii cu probleme de înv are) de c tre profesor a gradului de dificultate în îndeplinirea unei 
sarcini de lucru necesare de efectuat pentru însuşirea sau consolidarea unei achizi ii şcolare. În 
cazul elevilor supradota i, se procedeaz  la creşterea volumului de lucru, pe când în cazul elevilor 
cu CES, volumul de lucru se va micşora i complexitatea sarcinii va fi diferit . 

Exemplul de mai jos al „sc rii curriculare” arat  cum poate fi „coborât ”, prin descreştere, o 
cerin  sau o sarcin  de lucru pân  la un nivel minim al capacit ilor şi necesit ilor individuale de 
înv are ale elevului şi aduce o mai mare claritate asupra în elegerii faptului cum putem s  adapt m 
lucrulpe care trebuie s -l fac  elevul conform puterilor, necesit ilor, intereselor individuale precum 
şi a capacit ii individuale de concentrare a acestuia. 

Timpul alocat sarcinilor ar trebui s  fie flexibil şi adaptat necesit ilor fiec rui elev. 
 

Tabelul 1. Exemplu de aplicare a sc rii curriculare 
 Întrebarea Adaptarea sarcinii 
 1. Elevul  poate s  îndeplinesc   

aceeaşi sarcin  la fel ca şi  
colegii? 

S  scrie o dictare din 40-50 de cuvinte. 

Dac  nu, poate 2. Elevul poate s  fac  aceeaşi  
activitate, dar cu aştept ri  
adaptate? 

O dictare cu cuvinte mai pu ine. 

Dac  nu, poate 3. Elevul poate s  fac  aceeaşi  
activitate, dar cu aştept ri  
adaptate şi cu ajutorul unor  
materiale didactice? 

S  copieze un text scris cu litere mai  
mari dintr-o fiş  de lucru. 

Dac  nu, poate 4. Elevul poate s  fac  o  
activitate similar , dar cu  
aştept ri mai mici? 

S  scrie un şir  de cuvinte care sînt  
func ionale şi din mediul zilnic al  
elevului. 

Dac  nu,  
atunci poate 

5. Elevul poate s  fac  o  
activitate similar , dar cu  
materiale didactice adaptate? 

S  îndeplineasc  un exerci iu de  
verificare a ortografiei pe calculator. 

Dac  nu, poate 6. Elevul poate s  fac  o  
activitate diferit  sau paralel ? 

S  înve e un program de scriere pe  
calculator, prin care s -şi verifice  
ortografia cu ajutorul dic ionarului. 



Dac  nu, poate 7. Elevul poate s  fac  o  
activitate practic  şi  
func ional  cu ajutor? 

S  se joace cu nişte  cuvinte-puzzle sau  
s  rezolve o integram  cu ajutorul unui  
coleg. 

Aceast  scar  curricular  în şapte trepte sugereaz  c  orice sarcin  de lucru sau, gradul de 
dificultate al acesteia, precum şi gradul de ajutor necesar de acordat elevului la îndeplinirea sarcinii 
respective, pot fi simplificate şi trebuie ajustate, pentru a veni în întîmpinarea unor multiple 
necesit i individuale ale elevului. În general, activit ile şi num rul de sarcini ar trebui planificate 
sau simplificate astfel, încât s  vin  în întîmpinarea unui num r cât mai mare de cerin e 
educa ionale dintr-o clas . Adapt rile necesit  materiale didactice ad ug toare şi mult  creativitate 
din partea profesorului. 

Totuşi, principiul aştept rilor înalte chiar şi pentru elevii cu dificult i de înv are trebuie 
întotdeauna avut în vedere de c tre înv tori sau profesori, pentru a-i obişnui pe elevi cu efortul, a-i 
încuraja şi a-i ajuta s -şi dezvolte întregul poten ial. Tocmai de aceea provoc rile sau creşterea 
sarcinii de lucru în intensitate ar trebui gradate cu aten ie, astfel ca elevii s  nu se descurajeze. 
Totodat , scara indic  şi asupra faptului c  înv area participativ  şi colaborarea profesor-elev sau 
elev-elev permite copiilor cu dificult i de înv are s  îndeplineasc  diverse sarcini la un grad 
corespunz tor nivelului lor de dezvoltare.  
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Activit ile matematice desf şurate în gr dini  folosesc structurile matematice pentru a 

organiza înv area modern  în vederea preg tirii pentru şcoal . 
Nevoile şi cerintele copiilor pe scena educa ional  cer dasc lilor o schimbare radical  a 

mentalit ii, a abord rii creative a tematicilor propuse pe nivele de vârst  prin folosirea metodelor 
interactive de grup sau individuale. 

Activit ile pentru copii trebuie s  aib  un caracter spontan şi s  contribuie la dezvoltarea 
independen ei în gândire şi ac iune. Metodele interactive de grup reprezint  un început, o 
schimbare, o noutate. Ele nu sunt lec ii model, ci propuneri pentru o baz  practic , oferind un 
sprijin real copilului.  

EXPLOZIA STELAR  este o metod  de stimulare a creativit ii, o modalitate de 
relaxare a copiilor şi are la baz  formularea de întreb ri pentru rezolvarea de probleme şi noi 
descoperiri. 

Obiectivele acestei metode sunt formularea de întreb ri şi realizarea de conexiuni între 
ideile decoperite de copii în grup prin interac iune şi individual pentru rezolvarea unei probleme. 

Materialul  folosit: o stea mare, cinci stele mici de culoare galben , cinci s ge i roşii, 
jetoane. 

Descrierea metodei: 
1. Copiii aşeza i în semicerc propun problema de rezolvat, pe steaua mare se scrie sau 
se deseneaz  ideea central . 



2. Pe cinci stelu e se scrie câte o întrebare de tipul: CE?, CINE?, UNDE?, DE CE?, 
CÂND? Iar cinci copii din grup  extrag câte o întrebare. Fiecare copil dintre cei cinci îşi 
alege câte trei - patru colegi organizându-se astfel în cinci grupuri. 
3. Grupurile coopereaz  în elaborarea întreb rilor. 
4. Când expir  timpul copiii revin în semicerc în jurul stelu ei mari şi comunic  
întreb rile elaborate, fie un reprezentant al grupului, fie individual, în func ie de 
poten ialul grupei/grupului. Copiii celorlalte grupuri r spund la întreb ri sau formuleaz  
întreb ri la întreb ri. 
5. Se apreciaz  întreb rile copiiilor, efortul lor de a elabora întreb ri corecte şi modul 
de cooperare şi interac iune. 

Beneficiile metodei: 
 reprezint  o nou  cale de realizare a obiectivelor programei; 
  se utilizeaz  în activit i precum: lecturi dup  imagini, convorbiri, povestiri, jocuri 
didactice, activit i matematice, poezii, în activit i de evaluare; 
  stimuleaz  creativitatea în grup şi individual ; 
  faciliteaz  crearea de întreb ri la întreb ri în grup şi individual, pentru rezolvarea 
problemei propuse; 
 dezvolt  şi exerseaz  gândirea cauzal , divergen , deductiv , inteligen ele multiple, 
limbajul, aten ia distributiv . 

 
Activitate matematic : 
Tema: Rezolv  problema. 
Obiective: Capacitatea de a compune şi rezolva problema prin formularea de întreb ri 

specifice exploziei stelare. 
Material:  stelu e, grupe de obiecte, cifre simboluri, juc rii, fluturaşi. 
Descrierea: 
1. Copii sunt aşeza i în semicerc şi primesc sub form  de surpriz  mijloacele de 

înv mânt.Se intuiesc materialele şi se prezint  sarcina de lucru : s  formuleze întreb ri de tipul 
ce?, cine?, unde?, de ce?, când? Pentru compunerea şi rezolvarea de probleme. 

2. Copiii primesc frunze cu cifrele de la 1 la 5 şi formeaz  grupurile de lucru. Din 
ghiozdanul cu surprize câte un copil de la fiecare grup  extrage o stelu  pe care este scris  
întrebarea. 

3. Fiecare grup gândeşte şi formuleaz  împreun  întreb ri de tipul cele scrise pe stelu , 
prin care compun şi rezolv  probleme cu materialele existente. 

4. La semnalul educatoarei copiii revin în semicerc şi prezint  rezultatele muncii în grup, 
întreb rile formulate, în jurul materialelor ajut toare manipulându-le pentru convingere. Se pot 
realiza întreb ri la întreb ri realizând astfel o conexiune între ideile elaborate. 

5. În final se aleg întreb rile al c ror r spuns conduce la compunerea şi rezolvarea de 
probleme: 

 Ce sunt aceste materiale? (R: Grupe de juc rii, cifre, simboluri matematice, etc.) 
 Ce pute i face cu ele? (R: Aceste materiale pot fi grupate dup  m rime şi dup  
culoare.) 
 Ce am mai putea face cu ele? ( R: Putem s  le num r m, s  ne juc m cu ele, s  
facem opera ii de adunare şi sc dere.) 
 Ce facem pentru a fi tot atâtea maşini roşii câte maşini galbene sunt? 
 Cine compune o problem  cu materialele date ? (R: Mihai are 8 maşinu e galbene şi 
o grup  de maşinu e roşii cu una mai pu in decât cele galbene.) 
 Cine rezolv  problema dat  ? 
 Unde ad ug m o maşinu  pentru a avea tot atâtea în ambele grupe? 
 De unde lu m o maşinu  pentru a avea tot atâtea? 
 De ce nu sunt în ambele grupe tot atâtea maşinu e? 



 Când spunem c  în ambele grupe sunt tot atâtea maşini? (R: În ambele grupe sunt tot 
atâtea maşinute când ad ug m la cele 7 maşinu e roşii o maşinu , sau când din cele 8 
maşinu e galbene lu m o maşinu .) 

 
METODA CUBULUI este  folosit  în  cazul  în  care  se  doreşte  explorarea  unui  subiect 

sau  a  unei  situa ii  din  mai  multe perspective.  
Etapele metodei: 

1. Se  realizeaz   un  cub  pe  ale  c rei  fe e  se  noteaz  cuvintele: DESCRIE, COMPAR , 
ANALIZEAZ , ASOCIAZ , APLIC , ARGUMENTEAZ  (altele, în  func ie  de  resurse, 
nu  neap rat  pe  toate  fe ele  cubului). 
2. Se  anun   tema / subiectul  pus  în  discu ie. 
3. Se  împarte  grupul  în  şase  subgrupe,  fiecare  subgrup  rezolvând   una  dintre  cerin ele  înscri
se  pe  fe ele cubului. 
4. Se  comunic   întregului  grup, forma  final   a  scrierii. 

Lucrarea  în  form   final    poate  fi   desf şurat   pe  tabl   sau  pe  foi  albe A3. 
Avantajele acestei metode sunt multiple, printre care se enumer  şi: 

 participarea  conştient   a  preşcolarilor   prin  implicarea   maxim   a  acestora  în  re
zolvarea sarcinilor; 
  diferen ierea  sarcinilor  de  înv are; 
 formarea  deprinderilor  de  munc   intelectual ; 
 stimularea  gândirii  logice  a  copiiilor; 
 creşte  responsabilit ii  pre colarului  fa   de  propria  înv are, 
dar  şi  fa   de  grup; 
  sporirea  eficien ei  înv rii – preşcolarii  înva   unii  de  la  al ii; 
  dezvoltarea  abilit ilor  de  comunicare  şi  cooperare. 

 
Activitate matematic : 
Tema: Coşul cu legume 
Material : Legume de diferite m rimi, în conformitate cu sarcina primit  de fiecare grup . 
Descrierea activit ii: 

 Copiii sunt imp r i i  în 6 grupe ca câte 3-4 copii fiecare grup . 
 Grupa 1 are sarcina de a descrie elementele reprezentate şi s  fac  grupe dup  

m rime: roşii mari, ardei mici, vinete mijlocii. 
 Grupa 2 are sarcina de a compara num rul elementelor celor doua grupe: roşii şi 

ardei, m rimea (mari, mici) şi culoarea legumelor (roşii, galbene şi verzi). 
 Grupa 3 analizeaz   grosimea morcovilor alc tuind un şir cresc tor. 
 Grupa 4 asociaz  forma roşiilor cu forma geometric  pe care o deseneaz  (cerc). 
 Grupa 5  deduce succesiunea elementelor dintr-un şir de legume (ceap , gogoşari, 

usturoi) continuând şirul început. 
 Grupa 6 argumenteaz  de ce şirul nu respect  alternarea culorilor. 

Este absolut necesar ca în activitatea cu preşcolarii educatoarea s  dea dovad  de 
flexibitate şi creativitate în acelaşi timp în abordarea situa iilor didactice, pentru a evita astfel 
rutina şi a ac iona pentru transformarea înv mântului care înc  se bazeaz  pe informa ie, pe 
reproducerea ei, într-un înv mânt global, integrat şi creativ, bazat pe educa ie, pe formare. 

De asemenea,educatoarea trebuie s  exploateze orice situa ie favorabil  şi din afara 
activit ilor matematice pentru a-i face conştien i pe copii de prezen a în activit ile obişnuite a 
numerelor, a cantit ilor numerice, a obiectelor sau fiin elor unice (exemplu: mama) şi a pluralului 
(exemplu:doi pantofi într-o pereche).  

Sunt multe metode prin care copii pot înv a sau exersa concepte şi deprinderi, dar este 
foarte important modul în care ac ioneaz  educatoare şi p rintele în stimularea interesului copilului 
pentru cunoaştere, în stimularea interesului pentru a c uta informa ia necesar  şi pentru a o utiliza în 



contexte variate, stimularea interesului pentru rezolvarea de probleme prin planificarea şi 
organizarea unor activit i sau jocuri cu acest scop. 

 
BIBLIOGRAFIE 

1.      Brebean Silvia, Gongea Elena, Ruiu Georgeta, Fulga Mihaela, Metode interactive de 
grup, Editura, Arves, Craiova  

2.      Cerghit Ioan ,  Metode de înv mânt, Editura Polirom, 2006, Iaşi  
3.      Cucoş Constantin, Pedagogie, Editura Polirom Iaşi,1996 
4.      Lovinescu V.A., Jocuri exerci ii pentru preşcolari, Editura Didactic  şi 

Pedagogic , Bucureşti 1975 
 
 

294. ÎNV ARE ACTIV  ŞI EVALUARE AUTENTIC  PRIN 
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“Analfabetul de mâine nu va fi cel care nu ştie s  citeasc , ci cel care nu a înv at cum s  

înve e”( Alvin Tofler) 

Educa ia a fost determinat  de schimb rile sociale, politice şi economice din ultima perioad . 

Rapoartele Comisiei Europene şi ale Biroului Interna ional pentru Educa ie (UNESCO) reliefeaz  

tendin ele majore ale reformelor curriculum-ului în plan european: educa ia pentru to i, adecvarea 

instruirii la nevoile fiec rui individ, predarea şi înv area centrate pe elev, relevan a curriculum-ului 

pentru individ şi pentru societate, dezvoltarea unor atitudini şi valori dezirabile, dezvoltarea gândirii 

critice, evaluarea autentic  a performan elor şcolare.  

La nivelul clasei se remarc  necesitatea unei mai bune cunoaşteri a elevilor, pentru a 

identifica nevoile, interesele de cunoaştere şi ritmul dezvolt rii fiec ruia. De asemenea este 

necesar  formarea capacit ii cadrelor didactice de a adecva situa iile de înv are, con inuturile şi 

materialele educa ionale la caracteristicile individuale ale elevului, implic rii elevilor în înv are 

prin crearea unor situa ii de înv are apropiate de via a concret . Abordarea interdisciplinar  şi 

evaluarea autentic  sunt alte dou  solu ii metodologice care sus in reforma educa iei.  De aceea 

este necesar  abordarea interdisciplinar  a con inuturilor înv rii pentru a asigura unitatea 

cunoaşterii şi dep şirea grani elor disciplinelor de înv mânt. Via a este una complex , unitar , 

prin urmare ar trebui s  studiem fenomenele din perspectiva diferitelor discipline, intercorelate şi, 

mai mult, din perspectiva valorific rii înv rii nonformale şi informale în context formal. 

Literatura pedagogic  ofer  mai multe solu ii metodologice moderne: pluridisciplinaritatea sau 

abordarea tematic , interdisciplinaritatea sau abordarea integrat , transdiciplinaritatea sau abordarea 

cross-curricular .  



Perspectiva interdisciplinar  faciliteaz  elevului "formarea unei imagini unitare asupra 

realit ii" şi dezvoltarea unei "gândiri integratoare". Corela iile interdisciplinare sunt leg turi logice 

între discipline, în sensul c  explicarea unui fenomen solicit  informa ii şi metode studiate la 

diferite materii. Acestea pot fi spontane sau planificate şi pot fi legate de definirea unor concepte / 

no iuni, de utilizarea unor metode sau instrumente in contexte noi, de transferul unor valori si 

formarea unor atitudini prin diferite discipline. 

 

I. Înv area activ -element esen ial al abord rii interdisciplinare 

În cazul  metodelor de predare tradi ionale, elevii sunt nişte receptori pasivi ai înv rii. Lor 

nu li se cere s  gândeasc  sau s  pun  sub semnul întreb rii ceea ce li se ofer . Lor li se cere s  

asculte şi s  scrie, f r  s  se implice în con inutul materiei predate. Un elev pasiv nu face decât s  

recep ioneze predarea; lui nu i se cere s  participe la procesul de înv are.  

Trecerea la o metodologie mai activ  implic  elevul în procesul de înv are şi îi formeaz  

aptitudinile înv rii, precum şi cele ale muncii al turi de al ii şi ale rezolv rii de probleme. 

Metodele implic  individul în evaluarea eficacit ii procesului de înv are şi în stabilirea 

obiectivelor pentru dezvoltarea viitoare. Aceste avantaje ale noilor metodelor il ajut  la preg tirea 

atât pentru o tranzi ie mai uşoar  spre locul de munc , cât şi spre înv area continu . 

De aceea, elevii sunt evalua i pe baza a ceea ce pot face pentru a-şi demonstra competen ele. 

Cercet rile cu privire la înv are şi la scoar a cerebral  confirm  c  noi nu înv m dac  recept m 

în mod pasiv şi apoi ne reamintim ceea ce ni s-a predat. 

Înv area implic  mai degrab  construirea activ  a propriilor noastre semnifica ii. Acest lucru 

implic  efectiv crearea de conexiuni între neuroni. Ne invent m propriile concepte şi idei, legate de 

ceea ce ştim deja. 

Percepem cel mai acut acest proces creativ de creare de semnifica ii atunci când el 

func ioneaz  greşit. Greşelile veritabile arat  cum func ioneaz  “crearea de semnifica ii” în practic . 

Dac  elevii nu ar face decât s  îşi aminteasc  ce li s-a spus, ei nu ar ajunge s  fac  astfel de greşeli, 

ci pur şi simplu şi-ar aminti sau nu. Erorile conceptuale arat  c  în minte ne construim propriile 

concep ii şi nu ne amintim pur şi simplu concep iile celorlal i. 

Nu numai elevii ci şi adul ii înva  în acest mod. Dac  adul ii sunt expuşi aceleiaşi lec ii, ei îşi vor fi 

format la finalul ei concep ii foarte diferite. Aşadar, este important s  se utilizeze metode de predare 

care permit persoanei care înva  şi cadrului didactic s  depisteze concep iile greşite şi apoi s  le 

corecteze. 

Înv area activ  cere elevilor s  prelucreze informa ia. Ei au nevoie de activit i care le impun 

s  interpreteze personal materia şi astfel s  îşi creeze propriile semnifica ii. 

 Studiile arat  c : 



 activit ile de înv are care impun elevului prelucrarea activ  a informatiei duc la o fixare a 

cunoştin elor mult mai bun , sunt mai îndr gite şi duc la o înv are mai profund .  

  semnifica ia este un lucru personal şi unic; ea se construieşte pe baza înv rii şi experien ei 

anterioare, care difer  de la elev la elev. Nu exist  un mod unic, adecvat tuturor elevilor, de a înv a 

ceva; este nevoie de o multitudine de sarcini şi experien e pentru a satisface necesit ile individuale. 

 scoar a cerebral  nu prelucreaz  informa ia secven ial. De aceea, persoanele care înva  trebuie 

s  se gândeasc  la p r i şi la întreg în acelaşi timp şi s  integreze subiectele. 

 provoc rile stimuleaz  înv area, ceea ce face ca aptitudinile de gândire s  treac  pe primul plan. 

Înv area trebuie s  cuprind  activit i de prelucrare a noii materii înv ate, care trebuie legat  

de ceea ce elevul ştie deja. Sarcinile trebuie s  fie autentice, stabilite în context semnificativ şi 

legate de via a real . Ele nu trebuie s  implice doar repetarea unor lucruri, deoarece acest lucru duce 

la înv area “de suprafa ” şi nu la înv area “de profunzime”. 

Având în vedere faptul c  înv area elevilor va implica erori, sarcinile trebuie s  le ofere 

ocazia de a se autoevalua, de a corecta, de a discuta cu colegii, de a primi reac ia profesorului, 

precum şi de a face alte verific ri în conformitate cu realitatea. 

Profesorul va preda prin întreb ri sau descoperire, va explica sarcinile care cer elevilor s  îşi 

l mureasc  unii altora modul cum au în eles un anumit lucru, va pune întreb ri şi va utiliza 

r spunsurile greşite pentru a explora şi a corecta neîn elegerile (intreb rile socratice), va utiliza 

întreb ri care stimuleaz  gândirea elevilor. Aceste sarcini şi întreb ri necesit  mai mult  gândire şi 

prelucrare. Analiz : întreb ri de tip “de ce”; Sintez : întreb ri de tip “cum”, “ai putea s ”; Evaluare: 

întreb ri de judecat . 

 

II.  Evaluarea 

Având un rol important în eficientizarea activit ilor de orice tip, evaluarea este permanent  în 

orice domeniu de activitate uman . Înv mântul este un  domeniu central şi de maxim  importan  

social , arie în care activitatea de evaluare se manifest  cu prec dere şi al c rei demers este 

profound justificat. 

Evaluarea reprezint  totalitatea activit ilor prin  care se colecteaz , organizeaz  şi 

interpreteaz  datele ob inute în urma aplic rii unor tehnici, metode şi instrumente de m surare, 

elaborate în conformitate cu obiectivele şi tipul evalu rii, în func ie de con inuturi şi grupul de lucru 

vizat, în scopul emiterii unei judec i de valoare pe care se bazeaz  o anumit  decizie în plan 

educa ional.   

Evaluarea tradi ional  tinde s  fie tot mai mult înlocuit  cu evaluarea alternativ , dialogat . 

Evaluarea şcolar  dialogat  şi participativ  presupune un proces în care se negociaz  diferitele 

interese, valori şi puncte de vedere între profesor şi elev. Evaluarea participativ  are la baz  



responsabilitatea împ rt şit  între elev şi profesor. Se pune accentul pe cooperare, pe colaborare şi 

pe procesul înv rii. Elevul, ca evaluator, înva  s  cunoasc  şi îşi construieşte înv area. Este 

stimulat şi implicat atât în procesul de înv are, cât şi de elaborare a criteriilor şi indicatorilor de 

evaluare.  

Noile direc ii de dezvoltare a evalu rii sus in transferul de la evaluarea centrat  pe control, la 

evaluarea centrat  pe înv are sau, altfel spus, de la evaluarea centrat  pe ini iativa profesorului de a 

controla, la cea care pune accentul pe ini iativa elevului de a reflecta la propriul proces de 

cunoaştere, înv ând din greşeli. 

În elegerea şi utilizarea eficient  a noilor strategii de evaluare nu poate fi f cut  f r  o 

schimbare în mentalitate şi în ac iune. 

Prin urmare, adecvarea procesului didactic la particularit ile elevilor necesit  o nou  

abordare a activit ii, mai flexibil  şi mai apropiat  de experien ele reale ale elevilor. 

Interdisciplinaritatea este, în acest context, o solu ie metodologic  adecvat . Abordarea 

interdisciplinar  a con inuturilor trebuie înso it  de modernizarea celorlalte aspecte ale procesului 

de înv mânt: finalit ile, modurile de organizare a înv rii, strategiile, metodele şi mijloacele 

folosite, evaluarea etc.  

Evaluarea autentic  propune modalit i de evaluare care s  "provoace" analiza, integrarea şi 

valorificarea cunoştin elor, creativitatea. Denumirea sa subliniaz  ideea de a solicita elevului s  

demonstreze ce poate face în situa ii similare din afara şcolii, rezolvarea de sarcini complexe, 

c utare de solu ii, elaborarea unor produse, care le permit s  integreze cunoştin ele dobândite şi s  

genereze cunoştin e noi. În loc s  rezolve itemi cu alegere multipl , elevii sunt angaja i în 

experimente ştiin ifice, conduc cercet ri sociale, scriu referate şi eseuri, citesc şi interpreteaz  opere 

literare, rezolv  probleme de matematic  în contexte reale. Profesorul proiecteaz  oportunit i de 

înv are adecvate pentru elevi, implic  p rin ii, elevii, colegii şi profesorii în evaluare. Pentru 

aceasta, profesorii au nevoie de mai multe informa ii despre "cum înva  elevii". Evaluarea trebuie 

contextualizat , bazat  pe leg tura dintre experien ele concrete de via  şi ceea ce se înva  la 

şcoal .  
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295. DEZVOLTAREA INTELIGEN EI EMO IONALE LA ELEVI 

 
Prof. Vasilescu Roxana Violeta, 

Liceul Tehnologic “Ion B nescu”, Mangalia 
 

Inteligen a emo ional  este abilitatea individului de a recunoşte, a identifica, a 
conştientiza, a exprima, a evalua şi a controla emo iile. 

Cercet torul francez Le Doux "a bulversat" în mod pozitiv lumea ştiintei prin descoperirea 
bulbului amigdalian (numit şi creierul ancestral sau "magazinul memoriei emo ionale", un fel de 
"santinel  psihic "), organul responsabil pentru toate emo iile pe care le tr im: iubire, plâns, fric , 
durere, râs, ruşine, mânie, optimism, bucurie, ur .De exemplu, prin extirparea neurochirurgical  a 
bulbului amigdalian, un pacient deşi poate comunica pentru scurt timp cu cei din jur, nu mai doreşte 
s  stabileasc  contacte umane, nu mai are capacitatea de a lua o decizie, de a face alegeri, nu mai 
are sentimente, nu mai rela ioneaz  cu ceilal i, nu mai recunoaşte persoanele importante din via a 
lui. Concluzia este c  f r  bulbul amigdalian alegerile şi deciziile nu exist . În consecin , alegerile 
sunt guvernate de emo ii. Inteligen a emo ional  care func ioneaz  ca un "manager al emo iilor", 
eviden iaz  importan a emo iilor în înv are, în via a de zi cu zi, armonizeaz  mediul şi cu noi 
înşine, realizeaz  un echilibru între creierul cu care sim im şi creierul cu care gândim astfel c  
"emo iile şi impulsurile gr bite" s  fie controlate. 

Un num r mare de educatori şi cercet tori admit faptul c  la sfârşitul anilor de şcoal , elevii 
pot fi "neechipa i" pentru provoc rile viitoare, atât ca indivizi, cât şi ca membri ai societ ii. 
Abordarea prin excelen  cognitiv  a demersurilor curriculare şi didactice nu este suficient  pentru 
a avea succes. Este nevoie de abilit i practice pentru gestionarea emo iilor şi nu doar ca mintea "s  
fie hr nit ". Din perspectiva noilor teorii despre natura emo iilor, prin înv are social  şi 
emo ional , dac  inteligen a emo ional  a copiilor este dezvoltat , constituie un bagaj enorm pentru 
viitorul lor personal şi profesional.Studiile arat  c  inteligen a emotional  este cel mai bun 
predictor pentru achizi iile viitoare, pentru succes fa  de inteligen a tradi ional , cognitiv . Este 
o abilitate transferabil  care permite adaptarea rapid  la schimb rile sociale contemporane. În acest 
context, primul pas este s  în elegem rolul extraordinar pe care îl are folosirea inteligen  a 
emo iilor. Succesul în via  depinde de abilit ile emo ionale şi sociale care se formeaz  pe tot 
parcursul educa iei formale sau cel pu in ar trebui s  fie urm rite ca obiective, dincolo de discipline. 
Programele educa ionale pentru dezvoltarea inteligen ei emo ionale au rezultate foarte bune, 
avantajele sunt urm toarele: 

 Formeaz  adul i responsabili şi capabili s  adopte o disciplin  pozitiv . 
 Creeaz  un climat securizant bazat pe încredere în sine şi în ceilal i. 
  Promoveaz comunicarea asertiv  şi negocierea conflictelor. 
  Dezvolt  sim ul echilibrului ca o resursa important  a diminuarii anxiet ii, îngrijor rii, 

fricii şi a sentimentelor negative. 
 Sus ine exersarea abilit ii de a conştientiza emo iile, de a întelege şi aprecia sentimentele 

celorlal i. 
  Determin  manifestarea unei atitudini flexibile, generoase, empatice. 

Cum se dezvolt  inteligen a emo ional  în clas  şi în şcoal ? 
Dr. Maurice Elias, specialist în psihologia copilului, cercet tor şi expert în dezvoltarea emo ional  
şi social  explic  pericolele omiterii programelor sociale şi emo ionale adresate elevilor, astfel c  
"multe din problemele şcolilor noastre sunt rezultatul dificult ilor sociale şi emo ionale de care 
sufer  copiii şi ale c ror consecin e continu  s  se manifeste."  
Elevii în clas  sunt "asedia i" de un "arsenal" de emo ii şi sentimente confuze, dureroase şi 
d un toare ceea ce-i împiedic  efectiv s  înve e. Modul în care ne comport m este expresia 
emo iilor noastre. De emo iile pe care le tr im depind modul în care înv m şi rezultatele înv rii. 
Avem o stare bun , eficien a înv rii creşte. 



S n tatea emo ional  este în mod dramatic, factorul predictiv pozitiv nu numai pentru 
realiz rile academice, succesele şcolare, ci mai ales pentru experien ele productive, care aduc 
satisfac ii, integrarea pe pia a muncii, dezvoltarea unei cariere, reuşita în rela iile cu ceilal i, starea 
fizic  în general. Întreaga noastr  fiin  este o "avalanş " de emo ii. 

Dintre factorii care determin  succesul în via , IQ reprezint  20%, iar procentul de 80%, 
este de inut de abilit ile emo ionale şi sociale. De aceea, procesul de cunoaştere a emo iilor 
personale trebuie încurajat. Persoanele cu un înalt grad de autocunoaştere au şanse superioare de 
reuşit . Emo iile afecteaz  modul în care rela ion m cu ceilal i, chiar modul în care ne percepem ca 
persoane. Dezvoltarea creierului şi a înv rii sunt afectate pozitiv sau negativ de rela iile 
interpersonale. 

În elegerea şi managementul emo iilor cuplate cu abilit ile sociale (a rela iona efectiv cu 
ceilal i, a negocia, a rezolva creativ problemele sociale, a fi lideri şi colaboratori, a fi asertivi şi 
responsabili) pot fi înv ate şi dezvoltate la orice vârst , dar cu cât implicarea în programe de 
dezvoltare social  şi emo ional  se produce cât mai devreme, avantajele sunt mult mai mari. 

Ghidul cadrelor didactice pentru dezvoltarea inteligen ei emo ionale 
a i activit i pentru dezvoltarea abilit ilor sociale şi emo ionale în programul zilnic şcolar. 

(de exemplu, emo iile zilei, lucru în echip  în rezolvarea unei probleme).  
 

mijloacele TIC. 

schimbarea „st rilor” şi a dispozi iilor, conflictele, actele de grij  fa  de ceilal i, respectul, aten ia. 
 social  şi emo ional  a elevilor ca fiind mult mai important  decat 

dezvoltarea lor cognitiv . 
e dezvoltate în clasa 

dumneavoastr .! De exemplu: un afişaj despre vocabularul emo iilor, un afişaj cu complimente 
adresate de elevi între ei, de elevi profesorilor, sau probleme despre care ei doresc s  vorbeasc  şi 
r spunsuri la acestea. 

elevilor în evaluarea emo iilor şi sentimentelor: înv a i-i s  clasifice cuvintele care 
denumesc emo ii, s  g seasc  cuvinte pentru emo ii, începe i prin exprimarea emo iilor, discu ii 
despre sentimente. 

-i pentru deciziile luate, întreab -i cum pot fi ajuta i 
pentru a veni în rezolvarea nevoilor lor, dar nu insist  cu aceast  cerere. 

-i cum se simt, întreab -i ce îşi doresc înainte de a 
ac iona, gândeşte-te ce î i propui prin activit ile de înv are s  simt  elevii, ce sentimente creeaz  
un mediu pozitiv de înv are. 

oricare ar fi problema, nu uita c  întotdeauna prima dat  este de dorit s  validezi sentimentele. 
 subiectele ca fiind bune/rele, dr gu e/grosolane, 

frumoase/urâte, evita i "trebuie".  
Exerci iu "Întâlnirea de 20 ani" 
Imagina i-v  evenimentul: "Întâlnirea de 20 ani", dup  terminarea liceului. Purta i o discu ie 
deschis , în grup, despre aceast  întâlnire de bilan  pentru a "activa" emo ii! 

    Cum v  ve i preg ti pentru întâlnire? 
   Ce ve i povesti despre voi. şi "portofoliul personal şi profesional" de la absolvire? Cu ce emo ii 

v  prezenta i? Cu ce emo ii au venit colegii? 
   Diagnostica i starea emo ional  a elevilor la început de zi sau pe parcursul zilei ("ice breaking", 

activit i de dezghe .). 
   Aloca i timp pentru a vorbi despre emo iile/sentimentele asociate situa iilor de înv are. 
  Discuta i cu elevii despre responsabilitatea emo iilor (reac ii, consecin e). 
   Identifica i zilnic acele exerci ii prin care a i putea s  lucra i asupra emo iilor elevilor. 

Exerci iu "Când emo iile" 



Completa i frazele lacunare, apoi analiza i r spunsurile date în perechi, apoi în grup: 
Când emo iile m  copleşesc devin..................................................................................... 
Cel mai adesea, m  copleşesc emo iile, atunci când.......................................................... 
Persoanele care îmi trezesc emo ii pozitive/negative sunt................................................ 
Reuşesc s  controlez emo iile, prin.................................................................................... 
      Când m  calmezdevin........................................................................................................ 
Exerci iu "Istoria emo iilor" 
Care este istoria emo iilor voastre? 
Cel mai emo ionant moment din via a voastr  este. 

        pozitiv          negativ 
Emo iile voastre  sunt: 

de acas  de la şcoal   de pe strad   din timpul liber 
Da i exemple de emo ii care v  ajut  în succesul unei activit i! De exemplu: optimism, relaxare, 
ambi ie, respect de sine. 
Exerci iu "Prietenia la nevoie se cunoaşte" 
Pentru mine, prietenii sunt............................................ 
Prietenii m  ajut  s ......................................................... 
Îmi place s  am prieteni pentru c ........................................ 
Cei mai buni prieteni ai mei......................................................... 
Eu nu voi renun a niciodat  s  am prieteni, pentru c ........................................................ 
Calit ile prietenilor mei sunt...................................................................................... 

    Considera i ca a i avut succes în tot acest timp? Care au fost aştept rile colegilor? Îi ve i 
surprinde /au fost surprinşi cu/de succesele avute? Ce calit i v-au determinat reuşitele în via ? 
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L'évaluation de la CCI ne sera jamais exempte de subjectivité. Nous nous proposons 
cependant de donner quelques orientations aux enseignants qui souhaitent envisager l'enseignement 
des langues en termes d'appropriation d'une autre culture, c'est-à-dire développer la conscientisation 
culturelle, le respect des autres cultures, l'ouverture à diverses expériences culturelles, etc. Nous 
espérons que ce chapitre permettra d'avancer dans le débat sur les questions d'évaluation et qu'il 
fournira des lignes directrices utiles pour l'évaluation de la CCI. Jusqu'à récemment, l'évaluation de 
la CCI était généralement axée sur le contrôle des acquis ou des connaissances, effectué 
principalement par le biais de contrôles dits « objectifs », dont la modalité la plus courante sont les 
épreuves écrites traditionnelles papier-crayon. Ces tests objectifs sont alors utilisés pour mesurer le 
degré d'acquisition de certaines notions culturelles. Cependant, l'évaluation de la CCI devrait aussi 
conduire à prendre en considération les trois dimensions de la CCI : les savoirs, certes, mais aussi 
les habiletés (savoir-faire) et les attitudes (savoir-être) décrites plus haut. Lorsqu'ils évaluent la CCI, 



les enseignants doivent limiter le recours aux tests et utiliser d'autres stratégies d'évaluation 
alternatives. Le processus de prise de décision s'en trouve valorisé car cela oblige à utiliser de 
multiples sources de données et d'information. L'enseignant devient un observateur de processus et 
non plus seulement d'un produit. L'administration ponctuelle de tests normalisés, l'analyse des 
résultats en termes de moyennes et la comparaison des groupes par rapport à une norme ne peuvent 
pas fournir des indications aussi pertinentes qu'une cueillette d'informations continue en salle de 
classe lorsqu'il s'agit d'évaluer la dimension du savoir-être. L'enseignant doit s'appuyer sur d'autres 
sources de données, par exemple : dossiers, fiches et grilles d'observation, documentation des 
comportements fonctionnels, inventaire des attitudes, enquêtes, portfolios, journaux de bord, 
rapports d'auto-évaluation, productions écrites, inventaire des centres d'intérêt, carnets de route, etc. 
Dans la plupart des cas, il faut définir des critères ou indicateurs systématiques pour renforcer 
l'objectivité du processus. La capacité à se comporter de manière appropriée dans un nouveau 
contexte culturel (savoir-faire) est aussi importante que l'acceptation d'une nouvelle vision du 
monde (savoir-être). L'évaluation de ces deux composantes peut être très complexe, mais elle peut 
aussi s'avérer très gratifiante, car cela fournit aux apprenants une rétro-information et une 
conscientisation de leur compréhension culturelle tout en permettant à l'enseignant de se faire une 
idée de la nature et du niveau de compréhension culturelle qu'ils ont atteint. En outre, cette 
évaluation ne doit pas se focaliser uniquement sur la quantité d'information assimilée par 
l'apprenant après une période de temps donnée ; elle doit être intégrée au processus 
d'enseignement/apprentissage et fournir des informations précises sur les progrès accomplis. Dans 
cette perspective, l'enseignant joue un rôle fondamental. Il y a en effet des choix à faire pour décider 
des types d'évaluation qui semblent le plus appropriés pour mesurer la compétence en 
communication culturelle des apprenants. L'évaluation de la CCI doit être davantage formative que 
sommative. « L'évaluation formative » vise le développement de la CCI et la progression des 
apprentissages. L'enseignant met l'emphase  sur le processus de collecte d'information pour 
déceler  les  forces et faiblesses des apprenants en lien avec les objectifs d'apprentissage 
poursuivis.  « L'évaluation sommative », qui dresse un bilan des acquis à la fin d'une formation et 
les certifie par une note, n'est pas la fonction à mettre en application dans le cadre d'une évaluation 
de la CCI. Etant donné que la CCI recouvre les domaines comportemental et affectif en plus du 
domaine cognitif, l'évaluation doit davantage se baser sur une évaluation formative. 

1. L'évaluation doit être continue et non pas réalisée à un ou deux moments fixés à l'avance. « 
L'évaluation continue » est l'évaluation par l'enseignant, mais aussi par l'apprenant, des 
performances de ce dernier ainsi que de ses travaux et initiatives tout au long de la 
formation. Elle peut prendre la forme de fiches ou de grilles complétées par l'enseignant ou 
par l'apprenant. Le portfolio, qui rassemble des échantillons de tâches accomplies à 
différents stades de la réflexion ou de la réalisation de travaux, constitue aussi un précieux 
outil à cette fin.  

2. L'évaluation peut être directe ou indirecte. On parle « d'évaluation directe » lorsque 
l'apprenant est réellement en train de faire ou d'accomplir une tâche d'évaluation ; par 
exemple, lorsqu'un petit groupe discute d'attitudes particulières à une autre culture (savoir-
être) ou joue un jeu de rôle (savoir-faire), l'évaluateur observe muni d'une grille de critères 
et la complète en classant la performance de chacun selon les catégories les plus 
appropriées. On parle « d'évaluation indirecte » lorsque l'on a recours à un test, 
généralement sur papier, qui évalue le plus souvent les connaissances. 

3. L'évaluation peut être holistique ou analytique. Une « évaluation holistique » consiste à 
porter un jugement synthétique global sur la performance de l'apprenant. Dans une « 
évaluation analytique », en revanche, l'évaluateur observe attentivement toutes 
les  dimensions et les sous-dimensions de la CCI, ou chacune séparément, afin de déterminer 
différents profils de performance ou de compétence. 

4. Alors que l'évaluation peut être effectuée par d'autres, l'auto-évaluation exige de porter un 
jugement sur ses propres performances. Cela peut constituer un complément utile aux testset 
évaluations effectuées par l'enseignant. 
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În anul şcolar 2015-2016, am propus elevilor mei de la clasele gimnaziale un  proiect  

intitulat Şotron literar,  cu reguli diferite şi cu alt  form  decât cele pe care le cunoşteau pân  
atunci.   

 Elevii au fost invita i s  citeasc  poveştile spuse de o înv toare pe nume Clara Teleman. 
Doamna înv toare aflat  în sala de clas , al turi de şcolarii s i, le istoriseşte micu ilor câte o 
întâmplare cu tâlc. În total au fost opt nara iuni care puteau fi asem nate cu opt c su e ale 
şotronului. Aşadar, lectura textului literar i-a invitat pe cititori la un joc. Au avut nevoie de un loc 
liniştit, un creion şi o foaie pentru a nota unele informa ii: cum se numeşte nara iunea, ce personaje 
particip  la ac iune, ce înv tura a fost oferit . Şi dup  ce au ajuns la cap t, au parcurs drumul 
înapoi, lecturând înc  o dat  fiecare text. Nu au s rit peste rânduri. Era ca şi cum ar atins liniile 
c su elor unui şotron. Şi dac  şi-au dorit s  aib  un campion, a trebuit s  fac  lectura celor opt 
povestiri, fiecare fiind postat  la începutul unei luni calendaristice.  

Prin serviciul Email, elevii mi-au adresat câte întreb ri au dorit în leg tur  cu aspecte ale 
textelor citite.  Le-am r spuns de fiecare dat  cu pl cere.  

Ceea ce i-a interesat mai mult a fost faptul c  personajele literare din rama poveştilor  în 
poveste au fost chiar elevii mei, numele acestora prins în ac iune provocând un mare şi entuziast 
interes. Cunoscându-i foarte bine, am surprins tipologia şcolarilor şi de aceea, to i au aşteptat cu 
sufletul tremurând nara iunea urm toare. Nici nu se încheia luna şi elevii m  întrebau când se 
posteaz  ur torul text.    

La început, am reuşit s -i adun pe cei de la clasele gimnaziale pentru o activitate de catedr  
şi am f cut o prezentarea a proiectului. Elevii care citiser  prima povestire postat  pe net, intitulat  
Prima victorie, au prezentat cu pasiune şi celorlal i subiectul operei. Apoi au dezb tut atitudinea 
protagonistului şi reac ia negativ  a antagonistului. 

La sfârşitul întregii activit i, elevii care au citit integral toate povestirile, care au şi adresat 
cele mai frumoase întreb ri, au câştigat un volum tip rit şi foarte frumos ilustrat, pe care eu l-am 
intitulat Un buchet de viorele. M rturisirile înv toarei Clara Teleman, ap rut la Editura Sfântul 
Ierarh Nicolae, Br ila, 2016. 
  Poate ne întreb m cu to ii cum s  vorbim despre carte în epoca televiziunii care promoveaz  
martori ai adev rului, pune la curent cu evenimente de ultim  or  din via a vedetelor, promoveaz  
excep ii regizorale? Pentru elevii noştri, literatura plin  de personaje, chiar şi atunci când se 
raporteaz  la un text liric, este greu de ingerat. Iat  şi motivul pentru care am dorit s  pun la 



dispozi ia elevilor mei un şotron literar cu ajutorul c ruia s  pot verifica impactul mesajului 
transmis de nara iunea on line.  

Lectura formativ  a urm rit urm toarele obiective:  
o receptarea şi producerea mesajelor, în diferite situa ii de comunicare;   
o folosirea analizei tematice, structurale şi stilistice a textelor literare;  
o argumentarea scris  şi oral  a unor opinii în  situa ii diverse de comunicare;  
o cultivarea interesului pentru lectur , şi a gustului estetic în domeniul literaturii;  

stimularea gândirii reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate; 
cultivarea unei atitudini pozitive şi a încrederii în propriile abilit i de comunicare. 

   Textul, având şi tematic  religioas , a permis dezbaterea situa iei create şi în cadrul orelor 
de consiliere. Am constatat c  practicile şi gustul de lectur  s-au modificat considerabil de la o 
genera ie la alta, îns  eu, fiind cadru didactic, am creat pârghii prin care am îndreptat cititorul-elev 
c tre ceva care nu se vede imediat, c tre mesajul artistic, cel care ascunde însuşi destinul unei c r i.  
  Fiorul  terapeutic a fost resim it înc  de la prima nara iune ilustrat , scris  pentru copilul 
care abia se împrieteneşte cu el ca personaj. Apoi lectura i-a p truns în cas  chiar dac  a fost 
nevoit  s  concureze cu internetul care nu este un r u în sine. Le-am oferit elevilor texte   literare 
prin chiar canalul de comunicare preferat: computerul.  

O lectur  nu trebuie s  fac  cititorul mai naiv, nu trebuie s -l domine cu lucruri am gitoare, 
s -l arunce dincolo de simplitatea rânduielilor divine. Cel care st  lâng  fântân   devine în elept şi 
în elep ii au o responsabilitate fa  de lume, nu au dreptul s  construiasc  prin for a lor literar  pe 
fiii r t citori ai acestei lumi, nu trebuie s  participe la marea debusolare a omenirii. Nara iunile au 
fost aşadar educative. 
  Mediatizarea Proiectului Educa ional Şotron literar s-a f cut prin intermediul calculatorului, 
fiind  postat pe didactic. ro la sec iunea Proiecte  educa ionale iar textele  pot fi înc  citite.   
  Cititorii au avut la dispozi ie urm toarele nara iuni:  

NR TITLUL 
NARA IUNII 

VIZUALIZ
RI 

SUBIECT 

1 PRIMA 
VICTORIE 

479 Doamna înv toare le spune copiilor o 
poveste pentru a le atrage aten ia asupra 
invidiei şi a consecin elor acestui defect.    

2 P PUŞILE DE 
POR ELAN  

356  Pentru a împ ca una dintre şcol ri ele sale, 
înv toarea g seşte prilejul de a le spune 
tuturor elevilor c  a strica o juc rie preferat  
este un fapt care i s-a întâmplat oric rui copil.    

3   LA EXAMEN  376 Înv toarea surprinde o discu ie dintre doi 
b ie i, unul jignindu-l pe cel lalt folosind 
apelativul de ran cu sens peiorativ.  Clara 
Teleman le spune c  înseşi de la ar  şi c  
atunci când a sus inut primul examen a stat în 
gazd  la oraş.  Gazdele o considerau pe Clara 
nepreg tit . În schimb, le-a dat o lec ie, 
ob inând nota zece.      

4 UN BUCHET DE 
VIORELE 

127 De 1 martie, o şcol ri  îi prinde în piept 
înv toarei nişte viorele. Este  prilejul   
dep na o întâmplare petrecut  în copil rie, 
când scriitorul George Topârceanu  i-a prins   
un astfel de m r işor în ie.         

5 TRUPA LUI 
T NASE 

 95 Pentru a le spune şcolarilor cum trebuie s  fie 
comportamentul într-o sal  de spectacol, 
înv toarea le povesteşte ceva hazliu despre 
prima ei întâlnire cu teatrul, mai exact cu 
trupa unui mare actor, Constantin T nase.  



6 GROAPA 
ŞERPOAICEI 

163 Dup    finalizarea unei activit i, doamna 
înv toare le pun  în scen  elevilor o pies  
de teatru în care personajele sunt p puşile din 
linguri ale micilor artişti. Din aceast  
povestire, şcolarii înva  de ce trebuie s -şi 
asculte  p rin ii.      

7 BRÂUL MAICII 
DOMNULUI  

165 Fiind iarn , elevii p trund într-o povestire cu 
nea şi cu troiene pentru  a o descoperi   pe 
Mariei care i-a scris lui Moş Cr ciun. Un vis 
urât era gata s -i  spulbere bucuria, pentru ca 
în final, copila s  afle ce pre uieşte mai mult 
în aceast  via .    

8 CEL MAI R U 
COPIL DIN LUME  

214  Un b iat cu suflet gingaş credea c  este cel 
mai r u copil din lume deoarece câinele de 
curte se r nise. Doamna înv toare îi spune 
c  nu trebuie s  r mân  prins în gânduri şi 
sentimente negative şi îl roag  s  noteze într-
un jurnal evolu ia suferin ei lui Tibi. Dup  ce 
Marc citeşte însemn rile zilnice, colegii de 
clas  îl consider  cel mai bun copil din lume.     
 

 
298. ETAPELE STUDIULUI LITERATURII ÎN GIMNAZIU 

 
Agheorghiesei Gabriela, 

 coala Gimnazial ”Tiberiu Crudu” Tudora-Boto ani 
 

Lec ia de literatur  se înscrie în procesul didactic complex, derulat pe o etap  determinat , 
prin care elevului îi este stimulat interesul pentru lectura textului beletristic, ajungându-se, pe 
aceast  cale, şi la modelarea gustului estetic. Ca form  de baz  a acestui proces, lec ia parcurge o 
sum  de evenimente instruc ionale precizate de Constantin Parfene în volumul Metodica studierii 
limbii şi literaturii române în şcoal . Ghid teoretico-aplicativ: 
 Captarea aten iei elevilor; 
 Enun area temei şi a obiectivelor urm rite; 
 Actualizarea celor înv ate anterior; 
 Prezentarea con inutului noii înv ri şi a sarcinilor de înv are; 
 Conducerea înv rii; 
 Ob inerea performan elor; 
 Asigurarea feedback-ului; 
 Evaluarea formativ ; 
 Asigurarea reten iei şi a transferului.  

Aceast  schem  instruc ional  se încadreaz  îns  într-un ansamblu mai larg, studiul  
 literaturii în gimnaziu se realizeaz  etapizat. Didacticianul Nicolae Eftenie propune o succesiune de 
etape asupra c rora vom st rui în cele ce urmeaz , aducând o serie de amendamente, ca rezultat al 
experien ei noastre didactice.  
 O prim  etap  este reprezentat  de preg tirea tematico-afectiv , implicând:  

 stabilirea leg turii dintre con inutul textului literar şi via a elevilor sau cu anumite cunoştin e 
despre via , în general; se pot evoca aici evenimente din existen a copiilor, aspecte din 
excursii, experien e şcolare; 

 evocarea unor evenimente istorice, pentru textele cu aceast  tematic ; 
 actualizarea unor cunoştin e de teorie literar  şi familiarizarea cu altele, pentru a preg ti 

receptarea anumitor specii literare; 



 încadrarea unui fragment în opera din care face parte – se poate realiza prin prezentarea pe 
scurt a subiectului respectivei crea ii; 

 prezentarea unor date relevante despre activitatea literar  a unui scriitor; aceast  etap  se 
poate realiza gradat: elevii primesc sarcin  de lucru s  se documenteze în leg tur  cu 
personalitatea unui autor; în clas  sunt selectate informa iile fundamentale de istorie literar  
– locul şi data naşterii, perioada de formare, studii, debutul publicistic şi cel editorial, 
volume care l-au consacrat pe autor; elevii noteaz  pe caietele de maculator -  abordarea 
propriu-zis  a textului propus începe cu un Portret de autor schi at prin conversa ie şi 
explica ie. 
Etapa urm toare const  în procesul de studiere/ receptare a textului literar, conform  

unei succesiuni logice a evenimentelor instruc ionale: 
 lectura operei literare – se poate face fie ca lectur -model, de c tre profesor, fie atât de 

profesor, cât şi de c tre elevi, atunci când textul este de mai mari propor ii (o nuvel , o 
balad ); profesorul poate exploata, în aceast  etap , elevii-resurs , cu talent în interpretarea 
textelor dialogate sau în lectura expresiv  a texului liric; 

 conversa ia de orientare – este secven a scurt  în care profesorul se asigur  c  elevii au 
în eles textul; tot acum se pot exprima primele impresii ale micilor cititori asupra 
con inutului operei literare, anticipându-se astfel câteva direc ii în abordarea textului; 

 explicarea cuvintelor şi a expresiilor necunoscute – constituie un moment grefat pe 
conversa ia de orientare, întrucât o bun  în elegere a textului este condi ionat  de l murirea 
sensurilor pentru termenii necunoscu i; 

 elaborarea planurilor de text – secven a poate fi o parte integrant  din procesul de explorare 
a textului literar; didactica disciplinei noastre identific  în acest demers un bun prilej pentru 
elev de a-şi preg ti expunerea conving toare a ideilor operei, ca urmare a delimit rii 
unit ilor textuale; dou  mari probleme apar în procesul de elaborarea a planului – elevii 
trebuie s  primeasc , s  fie familiariza i cu un model/ o schi / un algoritm prin care s  
descopere structura textului şi, de asemenea, ei vor fi îndruma i s  surprind  esen ialul în 
propozi ii logice, clare; 

 reproducerea con inutului textului literar (oral sau scris) pe baza planului realizat; aici, în 
func ie de exigen ele curriculare pentru fiecare an de studiu, se vor preciza, pentru textul 
epic, momentele subiectului nara iunii, iar pentru cel liric, elementele de structur  proprii 
acestui tip de text; 

 pentru textul epic, urmeaz  caracterizarea personajelor, eventual, precizarea unor aspect de 
art  narativ , iar pentru cel liric, studiul mijloacelor de realizare artistic .  
Un rol fundamental în succesiunea etapelor de studiu pentru textul literar îl reprezint ,  

dup  cum anticipam, exigen ele programei şcolare; în raport cu acestea, la fiecare an de studiu se 
poate interveni cu etape noi sau se pot reconfigura cele amintite. În Metodica pred rii limbii şi 
literaturii române de Vistian Goia şi Ion Dr gotoiu, în capitolul destinat prezent rii etapelor de 
studiu al literaturii în şcoal  se porneşte de la premisa c  procesul complex asupra c ruia se 
focalizeaz  interesul profesorului ”începe cu însuşirea instrumentarului tehnic al lecturii, continu  
cu formarea capacit ii de a recepta complex opera literar , de a o comenta şi interpreta, urm rind, 
în final, formarea gustului estetic.” În etapa de gimnaziu, se realizeaz  par ial aceste deziderate, 
preg tindu-se, practic, studiul literaturii în liceu şi, implicit, formarea unui cititor avizat. 
 
 
BIBLIOGRAFIE : 

1. Constantin Parfene în volumul Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoal . 
Ghid teoretico-aplicativ, Editura Polirom,1999,  pag. 86 

2. Nicolae Eftenie Introducere în metodica studierii limbii i literaturii române, Editura 
Paralela 45, Pite ti, 2008, pag. 175-187 

Vistian Goia, Ion Dr gotoiu, Metodica pred rii limbii şi literaturii române, Editura Didactic  şi 
Pedagogic  RA, Bucureşti, 1995, p. 49 



 
299. MATEMATICA ÎN NATUR  

 
Prof. Aurora Agheorghiesei 

coala Gimnaziala ,,Ştefan cel Mare”, Vaslui 
MOTTO: 
„Cum de e cu putin  ca matematica, un produs al min ii omeneşti care e independent de 

experien  s  se potriveasc  atât de bine cu obiectele realit ii fizice?” 
Albert Einstein 

 
Din p cate, matematica, a a cum se pred  la ora actual  în colile române ti, este prea pu in 

atractiv . Din aceasta cauza, profesorul are menirea dificil  de a transpune no iuni, greu de 
aprofundat în aceast  etap  într-un limbaj accesibil vârstei, f r  a renun a la rigoarea matematic . 

inând cont de faptul c  no iunile din liceu devin din ce în ce mai abstracte, acesta trebuie 
s  creeze motiva ii puternice, s  pun  accentul pe caracterul interdisciplinar al matematicii, s  
încurajeze c utarea i cercetarea elevilor. 

Dac  profesorul pune accentul pe latura problematic  a matematicii, adic  explic  
probleme care conduc la introducerea unor no iuni noi sub forma precizat  (de ce a ap rut?, la ce 
foloseste?, de ce a a?), se vor dezvolta motiva iile care stau la baza acestora. C r ile de cultur  
matematic  general  joac  aici un rol important. Spre deosebire de manualele, revistele, culegerile 
de matematic , care au o form  conservatoare i rigid , acestea prezint  rezultate matematice sub o 
form  mai pl cut , stabilesc mai u or motiva ii i conexiuni cu alte domenii. 

Atitudinea elevului relativ la înv area matematicii trebuie s  fie activ . El trebuie înv at 
s  gândeasc  singur, s  abordeze i s  caute solu ii personale la anumite probleme sau demonstra ii 
de teoreme pe care apoi s  le confrunte cu altele. Acesta este i începutul activit ii sale de 
cercetare (care are loc la orice nivel, chiar i în gimnaziu). Oferirea unor „re ete” sau solu ii „de-a 
gata” nu dezvolt  imagina ia, c utarea, judecata elevilor. 

i atunci, ce trebuie schimbat pentru ca elevii no tri s  se apropie cu drag de matematic , 
chiar s - i doreasc  s  studieze temeinic aceast  disciplin ? În predarea matematicii, cea mai 
folosit  metod  este expunerea, nu pentru c  profesorii nu ar cunoa te i alte metode, dar volumul 
de cuno tin e care trebuie transmis este prea mare în raport cu  timpul alocat acestei discipline. De 
aceea, atractivitatea unei expuneri are un rol hot râtor pentru impactul materialului prezentat 
asupra auditoriului. 

Profesorul are posibilitatea de a-i rezerva câteva minute într-o or  în care s  expun  o 
problem , legat  de lec ie, în care s  fie solicitate gândirea logic  i practic  a elevilor, 
creativitatea, spontaneitatea lor, ie irea din abloane. 

Aplica ie: Mul imea numerelor ira ionale.  
În jurul anului 300 Î.Cr, fondatorul geometriei ca sistem deductiv formalizat, Euclid din 

Alexandria, definea o propor ie derivat  din simpla împ r ire a unui segment de dreapt  în ceea ce 
el a numit  ,,medie şi extrem  ra ie”: 

 
Un alt eveniment remarcabil în istoria culturii 1-a constituit publicarea în anul 1202 a c r ii 

"Liber Abaci" (Cartea abacului) a lui Leonardo di Pisa, cunoscut mai ales cu numele Leonardo 
Fibonacci. Acest ir este o secven  de numere în care fiecare numar se ob ine din suma 
precedentelor dou  din ir. Astfel, primele zece numere ale irului lui Fibonacci sunt: 1, 1, 2, 3, 5, 
8, 13, 21, 34, 55. 

irul Fibonacci în matematic  se refer  la explica iile metafizice ale codurilor din universul 
nostru. Numerele lui Fibonacci sunt considerate a fi, de fapt, sistemul de num rare al naturii, un 
mod de m surare al Dinivit ii. Aceste numere apar peste tot în natur , pornind de la aranjamentul 
frunzelor, de la abloanele petalelor unei flori i ajungând la falangele mâinii umane, de la zile de 
na tere i pân  la zidurile Piramidelor. Mai g sim i alte lucruri în natur , ca spirala generat  de 



ap  (vârtejurile), mi carea curen ilor de aer în spiral , cochilia melcilor, care pastreaz  aceast  
propor ie perfect  ar tând ca în întreaga crea ie se p streaz  aceast  propor ie, probabil de aici i s-a 
tras i numele de “formula fericirii”. 

A a cum Sec iunea de Aur este reg sit  în ansamblul i frumuse ea naturii, poate fi, de 
asemenea, folosit  pentru a atinge frumuse ea i echilibrul în art . Sec iunea de aur a fost folosit  
extensiv de Leonardo da Vinci. Toate dimensiunile cheie ale camerei i ale mesei în tabloul lui da 
Vinci, “Cina cea de Taina”, se bazau pe Sec iunea de Aur. 

Regulile phyllotaxisului nu se aplic  în toate împrejur rile, aşa cum se întâmpl  cu o lege a 
naturii. Totuşi, nu putem s  nu ne gândim când privim o floarea-soarelui (fie şi în tabloul lui Van 
Gogh), mirosim un trandafir sau mâncam un ananas c  modelul creşterii acestor minunate plante 
încarneaz  magnificul num r numit "Propor ia Divin ". 

Un absolvent de liceu trebuie, în primul rând, s  r mân  cu abilitatea de a gândi, de a 
elabora ra ionamente i, abia apoi, cu însu irea unor algoritmi de calcul. Dezvoltarea acestei 
abilit i presupune: 

- eliminarea rigidita ii expunerii; 
- alegerea unor metode de predare în care elevii s  de in  roluri active. 
Prin astfel de strategii, matematica poate deveni mult mai accesibil , mai atractiv , 

stârne te curiozitatea, creativitatea, dorin a de a g si solu ii, de a gândi i dezvolta ra ionamente 
logice. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
- Mario Livio, Sec iunea de aur. Povestea lui phi, cel mai uimitor num r, Editura 

Humanitas, 2005. 
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300. MODALIT I DE STIMULARE A GUSTULUI PENTRU LECTUR  
 

Profesor  Alexandru Carmen Mirela 
Şcoala Gimnazial  Sfântul Gheorghe Cuca 

 
 În desf urarea activit ii profesionale  m-am confruntat cu un interes sc zut pentru r sfoirea 
c r ilor din partea ultimelor genera ii de elevi. Acest fapt a avut  variate efecte negative atât în 
desf urarea activit ii didactice , cât i pentru dezvoltarea unei personalit tii armonioase a elevilor. 
 Într-un cadru socio-cultural caracterizat de o invadare  a culturii media , lectura pierde tot mai 
mult teren printre preferin ele , preocup rile si interesele elevilor. Fenomenul are cauze variate, 
precum excesul de informa ii, programa colar  înc rcat , ce nu ofer  profesorului posibilitatea de a 
beneficia de timpul necesar pentru apropierea elevilor de carte, diversele modalit ii de stimulare a 
lecturii  fiind, în general, cronofage.  Spre deosebire de mass-media care bombardeaz  într-un ritm 
alert cu informa ii, imagini mai mult sau mai pu in adecvate vârstei elevilor, ce le transmite o stare 
de agita ie, cartea deconecteaz  de stresul cotidian , dezvolt  cititorului imagina ia, r bdarea,le 
transmite o stare de calm. 
 Predarea literaturii române în ciclul gimnazial ofer  variate perspective de încurajare a 
gustului pentru lectur , printre obiectivele cele mai importante, dar şi mai dificile ale disciplinei, 
num rându-se formarea unei atitudini pozitive fa  de lectur . Drumul dinspre cotidian spre fic iune 
necesit  obligatoriu un ghid (profesorul), care s  îndrume i s  orienteze aten ia elevilor c tre carte. 
Stimularea lecturii i dezvoltarea competen elor de lectur   reprezint  component ale finalit ilor 
educa ionale, în general,  i competen e cheie în orele de literatur  român , în special, fapt pentru 
care profesorul caut  i realizeaz  noi strategii didactice pentru atingerea lor. Lectura are valen e 
multiple i un rol important la formarea caracterului, la dezvoltarea creativit ii, elevul l rgindu- i 
orizontul de cunoa tere, î i dezvolt  educa ia estetic  i devine capabil s  î i stabileasc  criterii 
ferme de selectare a valorilor cultural- morale.  



 F r  a exclude dintre sursele de lectur  spa iul cybernetic, mi-am propus o mai bun  
apropiere a elevului de carte , scopul fiind acela de a-l transforma într-un adev rat consumator  de 
lectur , con tient de importan a i valoarea c r ii. Consider c  motiva ia elevilor depinde în primul 
rând de efortul pe care îl depune fiecare cadru didactic în parte în cadrul orelor de literatur  pentru 
atragerea lor c tre actul lecturii. Toate demersurile didactice care vor fi f cute vor avea drept scop 
s  dezvolte elevilor gustul pentru citit, s -i fac  s  iubeasc  şi cartea şi pe cel care a scris-o . De 
asemenea, elevii descoper , prin lectura i discutarea textelor propuse,noi modele de via , principii 
de via  i vor  putea pune în balan  stilul lor de via  i cel al personajelor descoperite în minunata 
luma a c r ilor. 
 În vederea dezvolt rii gustului pentru lectur  am utilizat atât în cadrul orelor de curs, cât şi 
în afara lor, o serie de modalit i menite s  apropie elevii c tre carte: 

 Biblioteca vie – activitate în care elevii recenzia c r ilor preferate/ a unor c r i recomandate 
( titlul c r ii, autorul ei, personajele principale, rezumatul , lucrul cel mai important pe care 
l-a aflat din aceast  carte, ce a aflat citind-o despre el, despre al ii, ce personaj l-a emo ionat 
şi de ce). 

 Blog dedicat lecturii – implicarea elevilor în crearea unui blog dedicat lecturii 
suplimentare, care sa reflecte şi  activit ile desf şurate  în cadrul unui op ional de lectur : 
imagini din cadrul activit ilor (târgul de carte, întâlniri cu scriitori, medalioane literare, 
concursuri), excursii la case memoriale, muzee, dar şi recomand rile lor privind lectura unor 
c r i care i-au impresionat, ce emo ii le-au stârnit  anumite citate propuse de c tre profesor  
sau de catre colegii lor, imagini (poze, colaje, desene proprii sau picture célèbre) ce pot fi 
asociate cu textul citit etc. 

 De la film la carte -  elevii urm resc o secven  dintr-un film, de exemplu , Insula 
misterioas , de Jules Verne,  apoi  sunt invita i s  îşi imagineze   continuarea actiunii într-un 
scurt text de 150-250 de cuvinte. Profesorul le propune s  citeasc  romanul într-un interval 
de timp stabilit, apoi confrunt  sugestiile lor cu traseul actiunii imaginat de c tre autor. 

 În lumea filmului – elevii sunt încuraja i s  joace fiecare câte un rol: regizor, scenarişti, 
responsabil decor, cameraman, actori. Stimula i de aceste roluri, elevii citesc cartea propus  
( de exemplu,  o povestire din volumul Hanul Ancu ei , de Mihail Sadoveanu) şi creaz   
filmul , ce va fi promovat atât pe blog, cât şi pe pagina de facebook a şcolii. 

 Cartea în imagini - Textul multimodal- crearea unor scurte benzi desenate pornind de la 
textul literar ( activitate care se poate  realiza  şi în echipe) 

 Harta subiectiv  a lecturii – activitate  ce poate fi deschis  printr-o invita iede lectur  de 
tipul: “Lectura  este un drum prin lumea textului. Intra i f r  sfial ! Nota i, desena i ce 
vede i, ce auzi i, ce sim i i, de ce anume v  aminti i  etc” 

 Concursurile şcolare – spiritul competi ional stimuleaz  elevii care sunt puşi în situa ia de 
a participa la concursuri diverse :  cea mai buna copert / poster, cel mai sugestiv desen-  
crea ii plastice ce pot fi asociate cu textul literar, mici dramatiz ri, concursuri pe baza 
biografiei şi bibliografiei unor scriitori cu ocazia unor anivers ri etc. 

 Portofoliul de lectur  – cumuleaz  rezultatele muncii de pe parcursul unui semestru/ an 
şcolar şi poate cuprinde: prezent ri de carte, colec ie d ecitate preferate, secven e de 
comentarii ale unor texte preferate, fişe de identitate ale unor personaje, texte rescrise prin 
parodiere, modificarea perspective, file din jurnalul de lectur , monologuri imaginare ale 
unor personaje, scenariul posibil al ecrniz rii unui text literar, benzi desenate ce reprezint  
un episode al textului, proiect de copert  al unui text, ilustra ii pentru un text etc 

 Turul galeriei – activitate posibil  atunci când rezultatele muncii elevilor s-au concretizat 
într-un text sau imagine ce poate fi citit  în scurt timp: harta personajelor, o copert  de carte, 
fişa de identitate a unui personaj, ilustra ia unei secven e dintr-un text literar. Produsele sunt 
expuse in clas , elevii se mişc  de la un exponat la altul, comenteaz , iau noti e, dau feed-
backul în scris pe fila ataşat  în acest scop lâng  fiecare produs, iar dup  ce au realizat 
traseul complet, elevii se întorc la propriile crea ii, discut  observa iile . 



 Jocuri litarare - Este bine cunoscuta atractia pe care o simt copii pentru jocuri c ci prin joc 
copilul se distreaza, dar si dezvolta numeroase aptitudini. Pentru profesori, ele sunt un bun 
prilej de a observa si evalua lectura elevilor. De exemplu, Drumul pe hart , Jocul are drept 
scop sa obisnuiasca copii cu urmarirea pe harta a drumului parcurs de eroii unei carti sau de 
gasirea localitatilor unde se petrece actiunea. Sa presupunem ca participantii au citit Toate 
pânzele sus a lui I. Tudoran. Cel care conduce jocul, aduna participantii în jurul hartii si 
prezinta regulile: fiecare participant e obligat sa indice pe harta o parte a drumului parcurs 
de vasul speranta si porturile în care a ancorat. Pentru fiecare greseala se da un gaj. Cel care 
dobândeste mai putine gajuri iese învingator. Lan ul povestirii : se alege o carte despre care 
va fi vorba în acest joc, spre exemplu Amintiri din copilarie de Ion Creanga. Primul jucator 
începe povestirea. La un moment dat conducatorul jocului îl întrerupe si pune pe urmatorul 
elev sa continue exact din locul în care a ramas primul. Apoi si cel de-al doilea este întrerupt 
si un al treilea este solicitat sa continue povestirea. Cei care nu stiu sa continue din locul 
unde a fost oprita povestirea, primesc un gaj, cei care se încurca de asemenea. Repetând 
jocul si schimbând frecvent povestirea prinsa în lant, copii vor dobândi deprinderea de a citi 
cu atentie si daca doar de dragul concurentei.  
Am prezentat astfel  câteva sugestii care pot îmbun t ii demersurile unui profesor de limba 

şi literatura român  care se confrunt  cu refuzul elevilor de a descoperi lumea magic  a c r ilor. Un 
rol important îl au şi bibliotecile şcolare , care trebuie s  r spund  gusturilor noilor genera ii, 
propunând c r i nu numai din literatura clasic  universal , ci şi apari ii  mai recente. 
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301. EDUCA IA ŞI SOCIETATEA CONTEMPORAN  
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„Este imposibil s  se afirme care experien e noi sunt dezirabile şi ca atare care sunt stimulii 
necesari, dac  nu exist  o prevedere a dezvolt rii spre care se tinde; în afar  de faptul c  se conteaz  
pe cunoştin ele adultului ca dezv luind cariera posibil  deschis  copilului” (John Dewey, 1977). 

Societatea contemporan  este tot mai mult definit  în literatura de specialitate ca fiind o 
societate educativ . Analizele comparative ale sistemelor educa ionale actuale eviden iaz  
convergen a existent  între gradul de dezvolatare social , economic  şi cultural  al unei societ i şi 
viabilitatea sistemului de înv mânt pe care aceasta îl promoveaz . Acest fapt impune necesitatea 
unei cât mai bune reflect ri la nivelul fenomenului educa ional a schimb rilor survenite sau 
anticipate a surveni în sfera socio-economic  şi întreprinderea unor cercet ri riguroase cu privire la 
posibilitatea de optimizare a sistemelor educa ionale contemporane. 

Consider m necesar  în acest context precizarea c  transformarea prin educa ie a omului din 
entitate biologic  în fiin  cultural  prezint  finalit i care vizeaz  nu doar nivelul particular al 
indivizilor izola i ci şi acela al societ ii în care aceştia îşi desf şoar  existen a. Orice ideal 
educa ional exprim , în esen , un anumit model cultural iar ac iunea educativ  urm reşte nu doar 
dezvoltarea culturii individuale ca ansamblu de particularit i spirituale diferen iatoare ci şi 
dezvoltarea culturii colective, specifice comunit ii sau societ ii respective. Din aceast  perspectiv  
cultura colectiv  promovat  prin educa ie reprezint  o plac  turnant  ce leag  individul de 
comunitate şi asigur  acesteia consisten a intern  necesar  evit rii disolu iei. 

În elegerea corect  a raporturilor existente între cultur  şi educa ie presupune luarea în 
considerare a faptului ca aceasta din urm  nu numai c  vehiculeaz  variatele con inuturi ale culturii 
şi preg teşte indivizii pentru în elegerea şi asumarea adecvat  a acesteia ci şi asigur , prin 



intermediul unor ac iuni specifice, formarea şi dezvoltarea poten ialului de crea ie cultural  al 
membrilor unei societ i. Extinderea permanent  a orizontului cultural al speciei umane necesit , în 
vederea evit rii supraînc rc rii activit ilor de tip şcolar, regândirea raporturilor dintre cultura 
general  (ansamblul cunoştin elor şi deprinderilor considerate a fi necesare şi suficiente pentru 
dezvoltarea multilateral  a personalit ii elevului) şi cultura de specialitate (totalitatea informa iilor 
şi procedurilor destinate celor care aprofundeaz  un anumit  domeniu al cunoaşterii).  

Problematica optimiz rii rela iei dintre cultura general  şi cultura de specialitate, dintre ceea 
ce trebuie s  ştie to i indivizii pentru a putea fiin a optim în contextul existen ei culturale şi ceea ce 
r mâne rezervat specialiştilor din diversele domenii, reprezint  una dintre polemicile ce 
caracterizeaz  realitatea educa ional  contemporan . Aşa dup  cum precizam anterior, educa ia 
înseamn  nu numai transmitere a culturii şi preg tire a indivizilor pentru asumarea acesteia ci şi 
formarea şi dezvoltarea lor pentru îns şi activitatea complex  de generare a culturii. Acest fapt 
presupune mai multe aspecte dintre care amintim: dezvoltarea imagina iei şi a creativit ii elevilor, 
cultivarea atent  a predispozi iilor aptitudinale ale acestora, angajarea deliberat  a celor care se 
educ  în acte de crea ie cultural  etc. Ca urmare a combin rii acestor strategii ac ionale la nivelul 
realit ii şcolare, educa ia se constituie nu doar în depozitar şi vehicul al culturii ci şi în creuzet al 
crea iei culturale în general. 

Societatea contemporan  se caracterizeaz  nu doar prin extinderea orizonturilor culturale ale 
existen ei ci şi prin prograsul tehnologic accelerat, fapt ce impune implicarea activ  a educa iei în 
medierea adecvat  a raporturilor existente între cultur  şi civiliza ie. Schimb ri substan iale sunt 
preconizate a se produce şi la nivelul con inuturilor instructiv-formative vehiculate. Actorii sociali 
ai societ ii postmoderne conşientizeaz  tot mai mult faptul c , în condi iile acceler rii progresului 
tehnico-ştiin ific, achizi ia unor deprinderi şi cunoştin e mereu actuale şi de înalt  calitate 
condi ioneaz  în mod decisiv statutul şi reuşita lor profesional . Din aceast  perspectiv  eficien a 
sistemelor educa ionale este în mare parte superpozabil  cu m sura în care aceasta îşi actualizeaz  
şi diversific  în permanen  structura curricular  şi oferta de informa ii. 

Diversificarea şi actualizarea în timp util a structurii curriculare a sistemelor educa ionale 
apar inând societ ii postmoderne este determinat  şi de un alt fenomen şi anume de mercantilizarea 
ofertei informa ionale. Reducerea implic rii statului în organizarea sistemelor de înv mânt 
implic , al turi de descentralizare şi diminuarea resurselor bugetare alocate acestora. Aceast  
situa ie impune tot mai mult atât asumarea de c tre diversele institu ii de înv mânt a principiilor 
autogestion rii şi autofinan rii cât şi presocuparea pentru competivitate ca şi condi ie de baz  a 
supravie uirii în condi iile unei realit i educa ionale de tip concuren ial. 

În acest context cei care se educ  vor fi interesa i nu atât de adev rul unor cunoştin e sau 
teorii cât de utilitatea practic  efectiv  a acestora, de plusul de competen  ac ional  pe care 
achizi ionarea lor îl poate aduce cu sine. Şcoala ca institu ie şi în special universit ile devin astfel 
competitori pe pia a ofertelor educa ioanle iar posibilii beneficiari ai diverselor sisteme de 
înv mânt reprezint , în ultim  instan , consumatori de educa ie. Principiul egalit ii şanselor 
educa ionale sufer  în aceste condi ii urm toarea reformulare: to i indivizii sunt egali în calitatea lor 
de consumatori pe pia a educa ional , ei având libertatea de a alege oferta de educa ie care li se pare 
a fi cea mai convenabil . 

Aflate sub presiunea mereu în creştere a pie ei educa ioanle şi urm rind asigurarea şi 
men inerea competitivit ii în acest sector, institu iile de înv mânt contemporane se v d obligate 
nu numai la frecvente restructur ri a con inutului înv mântului şi la o mai bun  politic  de selec ie 
a personalului didactic ci şi la stabilirea unor leg turi de strâns  colaborare cu departamentele de 
cercetare ştiin ific  existente la nivelul diverselor domenii de activitate.  Acestor priorit i li se vor 
ad uga în timp, datorit  concuren ei de pe pia a educa ional , ridicarea standardelor de selec ie a 
candida ilor. În contextul autofina rii şi sistemelor educa ioanale concuren iale devine evident 
faptul c  trebuie stabilite criterii pertinente de selec ie a candida ilor astfel încât educa ia acestora s  
implice costuri cât mai reduse iar performan ele lor ulterioare s  contribuie la îmbun t irea 
imaginii institu iei care i-a preg tit. Din aceast  perspectiv , se impun schimb ri majore şi în ceea 
ce priveşte sistemul managerial al şcolii care trebuie s  devin  mai flexibil şi mai dispus s  



reac ioneze rapid şi adecvat la provoc rile socio-economice ale prezentului. La rândul lor, profesorii 
de la toate nivelurile de organizare a înv mântului, vor fi încuraja i s -şi asume în mod direct şi 
explicit responsabilitatea progresului şcolar al celor care se educ , evitându-se ca rela ia profesor-
elev s  devin  o rela ie goal  de orice semnifica ie. Educa ia inovatoare îşi dovedeşte utilitatea în 
condi iile în care apar şocuri existen iale, rupturi sau breşe în paradigma pân  la un moment dat 
acceptat . Acest tip de educa ie are menirea de a preg ti indivizii şi implicit societ ile s  ac ioneze 
în situa ii de criz  şi presupune posibilitatea de acces rapid la o gândire integratoare, capabil  s  
restructureze rapid vechile cunoştin e şi s  conexeze operativ informa iile recent integrate în 
circula ie. În timp ce educa ie de men inere tinde s  considere normele deja impuse ca inatacabile, 
educa ia inovatoare trebuie s  fie dispus  s  pun  sub semnul întreb rii valorile, scopurile şi 
obiectivele fundamentale ale oric rui sistem. Dac  educa ia de men inere, axat  în esen  pe 
procedee de factur  algoritmic , este indispensabil  în situa iile bine determinate, unde ipotezele 
r mân fixe iar valorile pe care se sprijin  sunt cert delimitate şi recunoscute, educa ia inovatoare, 
bazat  pe structuri euristice, predispune la sf râmarea clişeelor şi cadrelor paradigmatice, ştiut fiind 
faptul c  progresul nu se realizeaz  prin respectarea tradi iilor. 

Apreciem c  transpunerea adecvat  a acestor strategii la nivelul realit ii educa ionale este în 
m sur  s  contribuie atât la creşterea semnificativ  a calit ii procesului de înv mânt cât şi la 
redimensionarea spa iului socio-cultural al existen ei umane în sensul sporirii poten ialului formativ 
al acestuia.  
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„F r  creativitate nu exist  solu ii la probleme, nu exist  o viziune a viitorului, nu exist  
g sirea oportunit ilor şi fructificarea lor, nu exist  alternative, nu exist  exprimarea fiin ei umane 
la întregul ei poten ial.”   (Pera Novacovici) 
 

Via a modern , cu schimb rile socio-economice impune dezvoltarea creativit ii şi punerea 
ei în slujba progresului uman şi bun starea material  şi spiritual  a omenirii. Rolul cel mai 
important în depistarea, stimularea şi finalizarea creativit ii îl ocup  şcoala.  

Astfel, şcoala contemporan  trebuie s  fie centrat  pe elev, oferindu-i posibilitatea de 
dezvoltare la maxim a capacit ilor şi aptitudinilor creatoare prin procesul înv rii.  

Cercet rile în domeniul creativit ii au ar tat c  exist  interac iune între creativitate, 
inteligen , randament şcolar, con inutul înv mântului şi rezultatele înv rii.  

Arthur Koestler spunea: „Creativitatea este un proces de înv are aparte, la care elevul şi 
profesorul sunt una şi aceeaşi persoan ” fapt ce demonstraz  c  fiecare cadru didactic are azi o mare 
responsabilitate în procesul de înv mânt, în sensul c  e obligat s  le ofere elevilor posibilitatea 
dobândirii unei experien e sociale şi constructive noi, bazat  pe cooperare şi colaborare în 
rezolvarea problemelor vie ii, ca s  poat  s -şi asigure convie uirea într-o lume paşnic . 

Creativitatea pedagogic  defineşte modelul calit ilor necesare cadrului didactic pentru 
proiectarea şi realizarea unor activit i eficiente, prin valorificarea capacit ilor sale de înnoire 
permanent  a ac iunilor specifice, angajate la procesul de înv mânt.  

Atitudinile creative ale cadrelor didactice orienteaz  capacit ile personalit ii acestora în 
direc ia proiect rii unor activit i pedagogice inovatoare. Între atitudinile creative ale cadrelor 



didactice se remarc  încrederea în for ele proprii (dublat  de o preg tire profesional  foarte bun ), 
interesele cognitive şi devotamentul fa  de profesie, atitudinea antirutinier , perseveren a în 
c utarea de solu ii optime, atitudinea valorizatoare şi sim ul valorii, receptivitatea la nou, respectul 
fa  de originalitate şi cultivarea consecvent  a acesteia. 

Structura creativit ii exprim  interdependen a dintre produsul creator, procesul creator şi 
personalitatea creatoare. Elementul nou, raportat la experien a social  sau cea individual  a 
creatorului, este produs creativ. El trebuie s  îndeplineasc  cerin ele de originalitate, relevan , şi 
utilitate. Produsul creator de tip pedagogic se situeaz  la nivelul inventivit ii, a capacit ii 
profesorului de a realiza corela ii instruc ionale şi educa ionale noi. Condi ia de eficien  este 
întrunit  dac  activitatea didactic  nou  asigur  adaptarea proiectelor pedagogice la situa iile 
concrete ale claselor şi ale câmpului psihosocial, aflate într-o schimbare permanent .  

Pozi ia profesorului în fa a provoc rilor pe care le constituie instruirea în societatea actual  
trebuie reorientat  în acord cu cerin ele prezentului, dar mai ales ale viitorului. Este necesar  
redimensionarea rolurilor şi ipostazelor, comportamentul deschis şi atitudinea pozitiv , activizant  
şi reflexiv , promovându-se înv area interactiv  şi realizându-se stimularea poten ialului creativ al 
elevilor. 

Înv area creativ  este un proces evolutiv, bazat pe receptivitatea fa  de experien ele noi, 
c utate şi rezolvate prin explorare, deduc ie, analiz , sintez , generalizare, abstractizare, 
concretizare sau opera ionalizare, accentuându-se realizarea conexiunilor dintre sensuri şi 
solicitându-se o profund  şi autentic  implicare intelectual , afectiv , psihomotorie şi voli ional . 

Înv ând creativ, elevul descoper , redefineşte sensurile, filtrându-le prin propria 
personalitate, solicitând procesele psihice superioare de gândire şi crea ie. 

Când elevii sunt implica i în procesul înv rii creative, achizi iile sunt mai eficiente şi mai 
consistente. Elevii dobândesc capacitatea de a-şi reorganiza şi restructura permanent propriile 
achizi ii, devenind capabili s  elaboreze proiecte personalizate de înv are, s -şi asume 
responsabilitatea desf şur rii înv rii, conştientizând, aplicând, evaluând, gestionând şi dobândind 
progresiv autonomie în formarea  proprie. 

Creativitatea este o nevoie social , iar provoc rile lumii moderne impun solu ii creative.  
În acest context, şcoala poate deveni un promotor al ini iativelor creative atunci când asigur  

condi ii precum: democratizarea rela iei profesor-elev, prin participarea elevului la procesul 
instructiv-educativ, proces care s  fie interactiv; crearea unei atmosfere şcolare bazat  pe 
comunicare, încredere şi sus inere; includerea unor strategii creative şi prin promovarea unor 
metode noi. 

Cultivarea gândirii inovatoare a devenit o sarcin  important  a şcolilor. Un prim pas trebuie 
f cut în formularea obiectivelor instructiv-educative, astfel încât cultivarea creativit ii s  stea 
al turi de educarea gândirii, prin combaterea conformismului cultural manifestat la mul i dintre 
profesori. Astfel, chiar progresul gândirii în solu ionarea problemelor depinde de factorul 
creativitate. Educarea creativit ii la copiii de toate vârstele, presupune atingerea urm toarelor 
obiective cu caracter general: formarea unei atitudini pozitive fa  de progres, fa  de elementele de 
noutate şi fa  de introducerea acestora în propriile ac iuni; preg tirea lor pentru a accepta noul ca 
un indiciu al progresului, al inova iilor şi al creativit ii umane; încurajarea manifest rilor elevilor 
caracterizate prin caracter şi rezultate originale; formarea şi dezvoltarea aptitudinilor şi capacit ilor 
de a crea, de a regândi strategiile de lucru şi de a le integra în sisteme dinamice, flexibile şi 
eficiente; formarea şi dezvoltarea capacit ilor creative, a capacit ilor de a realiza ceva nou. 

Pentru ca stimularea creativit ii s  aib  loc, este necesar  cultivarea la elevi a unor capacit i: 
valorificarea şi dezvoltarea spiritului de observa ie; cultivarea flexibilit ii gândirii, a abilit ilor 
intelectuale care s  le permit  elevilor s  stabileasc  dac  o ipotez  este sau nu valid , s  renun e la 
cele neproductive şi s  identifice altele; cultivarea curajului de a încerca şi a peseveren ei, precum şi 
dezvoltarea asum rii riscului; dezvoltarea fluidit ii ideilor şi asocia iilor realizate de elevi prin 
enumerarea unui num r cât mai mare de obiecte, fenomene, procese, elemente de con inut ideatic, 
în func ie de anumite criterii prestabilite. 

În concluzie, „o şcoal  în care profesorul nu înva  şi el este o absurditate” afirma C. Noica.  



Aşadar, creativitatea didactic  în educa ie, se naşte şi se dezvolt  într-o stare de libertate a 
tuturor, individual  şi social , în deplin  concordan  cu actele politico-economice, morale şi 
culturale ale societ ii, care permit şi asigur  independen a personalit ii în voca ie şi ac iune 
practic . Pentru a se adapta la realit ile noi, cadrul didactic trebuie s -şi cultive aptitudinile 
creative, s -şi activizeze resursele interne care ac ioneaz  favorabil asupra propriei creativit i şi s  
stimuleze creativitatea elevilor pe care îi formeaz .  

Se impune ca activitatea educatic  s  fie condus  în mod conştient în direc ia stimul rii 
activit ilor cu caracter de crea ie în scopul form rii şi dezvolt rii poten ialului creativ. 

Este util  valorificarea în activitatea instructiv-educativ  a condi iilor şi principiilor înv rii 
de tip creativ, care stimuleaz  creativitatea şi anume, asigurarea în activit ile instructiv-educative a 
ponderii unor tipuri de solicitare, men inerea unui climat favorabil şi a atmosferei optime, 
îndrumarea optim  din partea educatorului, încurajarea, recunoaşterea, promovarea elevilor care 
manifest  anumite disponibilit i creative, angajarea elevilor în activit i curente de tip creativ.  
 
BIBLIOGRAFIE 
A. Cosmovici, L. Iacob, Psihologie şcolar , Editura Polirom, Iaşi, 1999. 
C. Cucoş, C., Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2001 
M. Ionescu, Demersuri creative în predare şi înv are, Editura Presa Universitar  Clujean , Cluj-
Napoca, 2000 
N. Jurc u, (coord.), - Psihologia educa iei, Editura U.T. Pres, Cluj-Napoca, 2001 
I. Moraru, Ştiin a şi filosofia crea iei, Editura Didactic  şi Pedagogic , Bucureşti, 1995 
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Societatea în care tr im şi în care vor tr i copiii pe care îi preg tim are nevoie de oameni 

care s  gândeasc  interdisciplinar, care s  treac  cu uşurin  de la un domeniu la altul  Un 
înv mânt interdisciplinar poate s -i ajute pe copii s  dobândeasc  o privire de ansamblu asupra 
vie ii şi universului, s  asimileze mai temeinic valorile fundamentale şi s  disting  mai uşor 
scopurile de mijloace. 

 Abordarea interdisciplinar  porneşte de la ideea c  nici o disciplin  de înv mânt nu 
constituie un domeniu închis, ci se pot stabili leg turi intre discipline. 

Interdisciplinaritatea se refer  şi la transferul metodelor dintr-o disciplin  într-alta, transfer   
cu grade diferite de implicare sau finalizare. Ea  apare ca necesitate a dep şirii limitelor creatoare de 
cunoaştere, care a pus grani e artificiale între diferite domenii ale ei. Argumentul care pledeaz  
pentru interdisciplinaritate const  în aceea c  ofer  o imagine integrat  a lucrurilor care sunt 
analizate separat. Predarea interdisciplinar  pune accent simultan pe aspectele multiple ale 
dezvolt rii copilului: intelectual , emo ional , social , fizic  şi estetic . Interdisciplinaritatea 
asigur  formarea sistematic  şi pogresiv  a unei culturi comunicative necesare elevului în înv are, 
pentru interrela ionarea cu semenii, pentru parcurgerea cu succes a treptelor urm toare în înv are, 
pentru înv area permanent . 

În opinia lui G. V ideanu, interdisciplinaritatea „implic  un anumit grad de integrare între 
diferitele domenii ale cunoaşterii şi între diferite abord ri, ca şi utilizarea unui limbaj comun 
permi ând schimburi de ordin conceptual şi metodologic”. În înf ptuirea unui înv mânt modern, 
formativ,  predarea – înv area interdisciplinar  este o condi ie important . Corelarea cunoştin elor 
de la diferitele obiecte de înv mânt contribuie substan ial la realizarea educa iei elevilor, la 
formarea şi dezvoltarea flexibilit ii gândirii, a capacita ii lor de a aplica cunoştin ele în 
practic .Corelarea cunoştin elor fixeaz  şi sistematizeaz  mai bine cunoştin ele, o disciplin  o ajut  



pe cealalt  s  fie mai bine însuşit .Posibilit ile de corelare a cunoştin elor dintre diferitele obiecte 
de înv mânt sunt nelimitate.  

Important este ca predarea – înv area s  fie v zut  ca o modalitate modern  de realizare a 
eficien ei lec iilor, iar înv torul, pentru a-şi atinge obiectivele propuse trebuie s  se preg teasc  
din timp şi s  apeleze la capacitatea sa creatoare. Predarea – înv area prin corelarea obiectelor de 
studiu reprezint  noul în lec ii, care activeaz  pe elevi, le stimuleaz  creativitatea şi contribuie la 
unitatea procesului instructiv – educativ, la formarea unui om cu o cultur  vast . 

Trebuie, a adar f cut pasul de la con inuturi la personalitatea celui cu care se lucreaz . 
Ast zi, acest aspect se numeşte înv are centrat  pe elev. Astfel, importante devin metodele cu care 
se prelucreaz  con inuturile şi prin intermediul c rora este implicat educatul în procesul de 
dezvoltare a sa. Solu ia este aceea de a regândi atât con inutul cât şi metoda, plecând de la studiul 
educatului. Metafora lui John Dewey sugereaz  direct c  elevul devine ,, soarele în jurul c ruia 
graviteaz ,, dispozitivele pedagogiei. Educatul, cu toate resursele sale psihologice, este centrul în 
jurul c ruia graviteaz  con inutul, metodele, mijloacele de înv mânt, profesorul, spa iul clasei, 
organizarea clasei, organizarea instruirii.  

Înv mântul modern îşi pierde treptat caracterul reproductiv, orientat spre însuşirea de 
cunoştin e, devenind din ce în ce mai creativ şi activ, centrându-se pe dezvoltarea competen elor. 
Teoriile actuale ale personalit ii arat  c  nu exist  om f r  calit i.  

Pedagogia modern  a demonstrat eficien a utiliz rii metodelor interactive la lec ie 
(conversa ia euristic , problematizarea, demonstra ia, jocul de rol, dezbaterea, metode şi tehnici de 
lucru individual sau pe echipe). Educatorul trebuie s  îşi adapteze con inuturile la specificul 
educatului şi s  g seasc  cele mai bune metode de valorificare a acestuia. Este un proces dificil dar 
merit  a fi realizat pentru c  cel mai important lucru în procesul instructiv-educativ este s  contribui 
la dezvoltarea educatului şi s  ob ii tot ce este mai bun la el. (Goodson, 1994) 

Avantajele interdisciplinarit ii sunt: 
• permite elevului s  acumuleze informa ii despre obiecte procese, fenomene care vor fi  aprofundate 
în anii urm tori ai şcolarit ii; 
• clarific  mai bine o tem  f când apel la mai multe discipline; 
• creeaz  ocazii de a corela limbajele disciplinelor şcolare; 
• permite aplicarea cunoştin elor în diferite domenii; 
• constituie o abordare economic  din punct de vedere al raportului dintre cantitatea de cunoştin e şi 
volumul de înv are. 
  Predarea interdisciplinar  pune accentul simultan pe aspectele multiple ale dezvolt rii 
copilului: intelectual , emo ional , social , fizic  şi estetic . Interdisciplinaritatea asigur  formarea 
sistematic  şi progresiv  a unei culturi comunicative necesar  elevului în înv are, pentru 
interrela ionarea cu semenii, pentru parcurgerea cu succes a treptelor urm toare în înv are, pentru 
înv area permanent . 

„Elevul viitorului va fi  un explorator” – spune Marshall McLuhan. Pentru aceasta el trebuie 
s  fie conştientizat de importan a înv rii prin cercetare, prin descoperire, de importan a realiz rii 
conexiunilor între diferitele discipline. 

Un curriculum centrat pe nevoile, posibilit ile, pe ritmul, rolurile şi demersurile celui care 
înva  ar putea reprezenta cadrul integrator care va înlocui curriculumul centrat pe disciplinele de 
înv mânt. Formarea experien ei şi dezvoltarea competen elor nu trebuie s  fie doar obiective 
scrise pe hârtie. Nou  dasc lilor ne revine misiunea de a forma aceste competen e, de a şti cum s  le 
implement m  în activitatea  zilnic  de predare, înv are şi evaluare, de a descoperi valorile ce se 
ascund în fiecare din elevii no tri. Reu ita va depinde mult de calitatea actului didactic i a 
parteneriatului educator-educat. 

Transferul cunoştin elor presupune circula ia informa iilor, fixarea lor dintr-un domeniu sau 
altul, extinderea câmpului de aplicare a celor învate ini ial spre alte domenii adecvate. De 
exemplu la citire, numeroase cunoştin e rezultate din analiza unor texte cu con inut istoric pot fi 
utilizate în procesul formul rii unor reprezent ri, no iuni şi teze istorice fundamentale. De 



asemenea, cunoştin ele de gramatic  îşi pot g si transfer,deci câmp de aplicare, în practica 
exprim rii corecte. 
 În înv mânt, interdisciplinalitatea implic  stabilirea şi exploatarea unor conexiuni între 
limbaje explicative sau opera ii, în scopul diminu rii diferen elor care apar între disciplinele de 
înv mânt clasice. 
 Sub raportul modului elabor rii, interdisciplinalitatea poate fi: 
- centrat  pe cultura logic  şi pluridisciplinar  a unui profesor: cazurile sunt mai 
rare şi presupune unele riscuri; 
- realizat  în echipe de profesori vizând fie un grup de discipline predate la 
aceeaşi clas , fie aceleaşi discipline urm rite atât în dimensiunea orizontal , cât şi cea vertical . 

Prin abordarea interdisciplinar  se urm reşte ca o idee, o informa ie, un detaliu cunoscut din 
lecturi literere s  poat  fi transferate sau asociate spontan cu elemente de con inut specifice altor 
discipline sau sfere de inspira ie: geografie, istorie, ştiin e, arte plastice, film, teatru, educa ie 
muzical , abilit i practice. 

Atitudinea interdisciplinar , pluridisciplinar , intradisciplinar  în înv are trebuie s  devin  
o mentalitate, pentru c  promoveaz  o viziune integrat  asupra fenomenelor realit ii în care 
activeaz  viitorul cet ean. Toate ac iunile umane în urma c rora  rezult  un produs cât de cât mai 
complicat este consecin a unei atitudini de activitate în echip  interdisciplinar . Este nevoie s  
înv m elevii înc  din şcoal  cu asemenea deprinderi. 

Predarea – înv area prin corelarea obiectelor de studiu reprezint  noul în lec ii, care 
activeaz  pe elevi, le stimuleaz  creativitatea şi contribuie la unitatea procesului instructiv – 
educativ, la formarea unui om cu o cultur  vast . Leg tura dintre discipline se poate realiza la 
nivelul con inuturilor, obiectivelor, dar se creeaz  şi un mediu propice pentru ca fiecare elev s  se 
exprime liber, s -şi dea frâu liber sentimentelor, s  lucreze în echip  sau individual. 

Interdisciplinaritatea este „o form  de cooperare între discipline diferite cu privire la o 
problematic , a c rei complexitate nu poate fi surprins  decât printr-o convergen  şi o combinare 
prudent  a mai multor puncte de vedere.”  (Cucoş Constantin  „Pedagogie”). Interdisciplinaritatea 
implic  stabilirea şi folosirea unor conexiuni între limbaje explicative sau opera ii, cu scopul 
diminu rii diferen elor care apar între disciplinele de inv mânt, clasice. 

Interdisciplinaritatea se mai poate baza şi pe : 
1. cultura bogat , interdisciplinar  a profesorului; 
2. pe echipe de profesori cu specialit i diferite, care s  predea ,,în echip ”, (fie numai un grup de 
discipline, predate la aceeaşi clas , fie aceleaşi discipline urm rite pe orizontal  şi pe vertical ). 

 Predarea interdisciplinar  pune accentul simultan pe aspectele multiple ale dezvolt rii 
copilului: intelectual , emo ional , social , fizic  şi estetic . Interdisciplinaritatea asigur  
formarea sistematic  şi progresiv  a unei culturi comunicative necesare elevului în înv are, 
pentru interrela ionarea cu semenii, pentru parcurgerea cu succes a treptelor urm toare în 
înv are, pentru înv area permanent . 
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304. INI IATIVE DIDACTICE ÎN PREDARE 

 
Profesor:Bazga Oana 

Institu ia: coala Gimnazial  A.P.Alexi 
 

Ce este coala?E una dintre cele mai importante institu ii din via a noastr ,care ne formeaz  
ca oameni,ne ofer  educa ie i ne transform  în ni te persoane frumoase pe interior.Ea ne ofer  
ansa de a face ceva cu via a noastr ,ne schimb  i ne ajut  s  ne îndeplinim visele,chiar dac  unele 

sunt foarte m re e.Eu consider c  ea este la temelia viitorului nostru. 
 
A înv a nu e greu,dar implic  i un gram de str danie i de ambitie. Orice lec ie neînv at  

la timp devine una în plus de înv at înainte de un examen. Tot ceea ce conteaz  e voin a. Fiecare 
î i alege viitorul lui,nu al altuia...Nu e u or s  faci ceea ce î i dore ti,dar nici imposibil. 

 
 Calitatea în educa ie desemneaz  un complex de principii i practici ce traverseaz  întreg 
mediul educa ional, în totalitatea componentelor sale, orientat spre ob inerea de rezultate superioare. 
 Pentru a avea o coal  de calitate, resursa uman  este veriga cea mai important . O coal  de 
calitate are manageri puternici, cu abilit i de leadership. Ace tia încurajeaz  munca în echip  la 
toate nivelurile unit ii colare, au în vedere perfec ionarea continu  a personalului, promoveaz  un 
climat educa ional bazat pe respect, în elegere i încredere, cultiv  participarea p rin ilor i a 
comunit ii la via a colii i promoveaz  utilizarea eficient  a resurselor colii. 
 Nou , dasc lilor ne revine sarcina grea dar în acela i timp onorant  i frumoas  de a forma 
oameni de calitate pe care s  îi d ruim societ ii. Copiii, elevii no tri sunt viitorul acestei ri i dac  
ne dorim o societate prosper  trebuie s -i preg tim cu responsabilitate pentru via . Astfel, cu spirit 
de ini iativ , cu ingeniozitate, îndr zneal  trebuie s  întreprindem aceast  ac iune de educare a 
elevilor, de dezvoltare a lor i de con tientizare a responsabilit ii pe care o au fa  de societatea în 
care tr iesc. 
 În contextul unei societ i aflate în permanent  schimbare, activitatea instructiv-educativ  se 
prezint  ca un proces de adaptare din mers a tinerei genera ii la cerin ele societ ii.Sarcina colii 
actuale române ti, la toate nivelele de înv mânt, deriv  din idealul educa ional, acela de a forma 
personalit i comunicative, creative i u or adaptabile la mediul social. 
 Orice cadru didactic este con tient de faptul c  metodele de predare nu devin eficiente prin 
ele însele, ci sunt puse în valoare de inteligen a i priceperea fiec ruia.Alegerea metodei de lucru se 
face inând cont de avantajele i importan a folosirii ei, privite atât din punctul de vedere al elevului, 
cât i din cel al dasc lului. 
 Înv mântul modern preconizeaz  o metodologie axat  pe ac iune, operatorie, deci pe 
promovarea metodelor interactive care s  solicite mecanismele gândirii, ale inteligen ei, ale 
imagina iei i creativit ii. 
 Schimbarea este un proces de durat , desf urat cu pa i mici. În fiecare lec ie se introduce 
un element nou (strategie, tehnic ), iar dup  evaluarea rezultatelor se renun  la anumite aspecte i 
se aplic  altele. 
 În ultima vreme, sfera rolului profesorului în raport cu elevii s-a extins cu mult dincolo de 
nucleul s u didactic ini ial, incluzând func ii cum sunt acelea de consilier, de prieten i confident al 
elevului, sf tuitor etc. 
 Dac  ne vom focaliza pe schimb rile necesare pe care e important s  le realiz m pentru ca 
aceşti tineri s  fie mai preg ti i pentru via a real , activit ile cu tinerii vor fi mai eficiente, mai 
atractive, noi ca formatori mai mul umi i şi împlini i, iar copiii şi adolescen ii mai implica i şi 
dornici de înv are. 
 Abilit ile de via  reprezint , în formarea tinerilor, puntea de leg tur  necesar  pentru 
tranferarea performan elor dobândite în coal  la realitatea în care tr im. A dep şi cu succes aceste 
provoc ri ale vie ii, ca şi cum ai s ri rând pe rând obstacolele dintr-o curs , î i asigur  adaptarea cu 



succes la via a de zi cu zi. Istoria ne înva  c  oricine poate învinge obstacolele vie ii odac  ce şi-a 
dezvoltat abilit ile de via , indiferent de vârst , de contextul istoric şi familial în care se afl , 
indiferent de capacit ile înn scute de care dispune, de statutul s u social sau de resursele materiale 
pe care le are. 
 În m sura în care societatea se schimb , se schimb  i competen ele necesare. Astfel, dac  
cu ceva ani în urm  era suficient pentru un elev s  tie s  citeasc , s  scrie i s  calculeze, ast zi 
elevii trebuie s  citeasc  în mod critic, s  gândeasc  logic i s  rezolve probleme complexe. Ei 
trebuie, în primul rând, s  dobândeasc  alfabetizarea digital  i informatic , având nevoie de 
competen e bune în ceea ce prive te utilizarea tehnologiilor moderne.Pentru a putea forma aceste 
competen e, coala trebuie s  dispun  de dot ri precum i de profesori bine preg ti i în acest 
domeniu care s  în eleag  c  rolul educa iei este s  preg teasc  elevii s  devin  activi, competitivi 
i membri implica i ai societ ii. 

 De asemenea, colile vor crea evenimente pentru comunitatea colar , încurajând elevii s  se 
al ture comitetelor sau s  ia parte la proiectele colare i la sprijinirea comunit ii prin activit i de 
voluntariat, preg tindu-i astfel s  devin  cet eni responsabili. 
 Elevii trebuie înv a i valoarea de a-i ajuta pe cei din apropierea lor, de a proteja mediul în 
care tr iesc. Consider c  educa ia nu este un privilegiu, ci un drept al tuturor i noi, profesorii 
trebuie s  ne implic m în formarea elevilor, descoperirea talentelor, cultivarea i dezvoltarea 
acestora pentru ob inerea de performan e. 
 Rolul colii este s  inoveze, s  promoveze valorile i s  reinventeze educa ia. S  nu uit m 
c : „ coala se confund  cu via a...una o întrege te pe cealalt . coala î i d  posibilitatea s  tr ie ti 
via a complet. Via a nu-i decât  continuitatea colii, dar f r  profesori.” 
 
 

305. EDUCA IA MODERN  DIN PRISMA STRATEGIILOR DIDACTICE 
INTERACTIVE  

 
Prof. Bighiu Carmen- Nica 

coala Gimnazial  ‟Episcop Iacov Antonovici‟Bârlad 
 

        Într-o perioad  a schimb rilor sarcina profesorului modern este una nu tocmai u oar . 
Tendin ele educa ionale actuale sunt orientate tot mai mult spre implicarea elevului în procesul de 
înva are. Crearea şi men inerea unui mediu de înv are adecvat în care elevii s  participe cu 
entuziasm, în mod activ şi creativ la procesul instructiv-educativ a devenit o adev rat  provocare 
pentru fiecare cadru didactic în parte. Astfel, utilizarea unor metode moderne, interactive în 
procesul de predare-înv are, reprezint  o necesitate real . Pentru a stimula înv area i dezvoltarea 
personal  a elevilor profesorii folosesc tot mai des metode didactice interactive, centrate pe elevi, 
care favorizeaz  interschimbul de idei, de experien e i de cunoştin e.  
        Interactivitatea se referǎ la procesul de învǎ are activǎ. În loc sa fie pasiv elevul îndepline te 
sarcini care-l ajut  s  în eleag . El ac ioneazǎ asupra informa iei pentru a o transforma într-una 
nouǎ, personalǎ şi interiorizatǎ. În cadrul învǎ ǎrii, copilul îşi asumǎ rolul de subiect, de agent al 
propriei formǎri, iar cadrul didactic are rolul de a-l ghida în demersurile intreprinse. Învǎ area 
interactiv-creativǎ pune accentul pe învǎ area prin cercetare-descoperire, pe învǎ area prin efort 
propriu, independent sau dirijat.  

Una dintre cerin ele educa iei moderne, conform lui Jean Piaget, este de a asigura o 
metodologie diversificat  bazat  pe îmbinarea activit ilor de înv are şi de munc  independent , cu 
activit ile de cooperare, de înv are în grup şi de munc  interdependent  . Strategia didactic , 
devine astfel, rodul unei munci colective desf şurat  de cadrul didactic împreun  cu copiii, aceştia 
completând planul de lucru cu propriile interese, dorin e de cunoaştere şi de activitate intelectual . 
În aceste condi ii, copiii pot alege modul în care doresc s  lucreze: în echip , colectiv sau 
individual, pot alege ce materiale didactice s  utilizeze, pot opta pentru anumite metode de lucru.  
        Metodele interactive de predare - înv are contribuie la îmbun t irea calit ii procesului 



instructiv - educativ, având un caracter activ - participativ şi valoare activ - formativ  asupra 
personalit ii elevului. Ele presupun o înv are prin comunicare, prin colaborare, produc o 
confruntare de idei, opinii şi argumente, creeaz  situa ii de înv are centrate pe disponibilitatea şi 
dorin a de cooperare a copiilor, pe implicarea lor direct  şi activ , pe influen a reciproc  din 
interiorul microgrupurilor şi interac iunea social  a membrilor unui grup. Astfel, sub supravegherea 
profesorului, elevii îi asum  responsabilitatea propriei înv ri dezvoltându- i competen e 
metaconitive i autoevaluative.  

Crengu a L cr mioara Oprea a eviden iat rolul esen ial al strategiilor didactice în toate cele 
trei faze ale conceperii i realiz rii activit ii didactice, i anume: 
-în faza proiect rii când profesorul decide ce strategie va utiliza; 
-în faza de desf urare a activit ii când se concretizeaz  strategia didactic  aleas ;  
-în faza (auto)evalu rii când se apreciaz  rezultatele i calitatea strategiilor didactice aplicate.  
          Elementele componente ale unei strategii didactice interactive sunt:  
- metodele, tehnicile şi procedeele;  
- mijloacele de înv mânt;  
- formele de organizare a elevilor;  
- con inuturile;  
- timpul şcolar disponibil.  

Exist  numeroase tipuri de strategii didactice interactive utilizate în procesul de înv mânt 
ce pot fi grupate in diferite categorii:  
1.Metode i tehnici de predare-înv are interactiv  în grup:  
-metoda pred rii/înv rii reciproce;  
-metoda mozaicului (jigsaw);  
-metoda piramidei.  
2.Metode i tehnici de fixare i sistematizare a cuno tin elor,priceperilor i deprinderilor 
-Diagrama cauzelor i a efectului  
-tehnica Lotus (Floarea de nuf r).  
3.Metode i tehnici de rezolvare de probleme prin stimularea creativit ii  
-Brainstorming  
-Explozia stelar  (Starbursting)  
-metoda P l riilor gânditoare (‖Thinking hats‖- Edward de Bono)  
-Tehnica 6/3/5  
-Philips 6/6  
-Metoda Frisco  
-Sinectica  
-Studiul de caz.  
        Una dintre metodele interactive mai pu in folosite la noi este metoda acvariului. Numele 
metodei provine de la modul de a ezare al elevilor în spa iul destinat dezbaterii în dou  cercuri 
concentrice, cel din interior fiind asem nat cu un acvariu. Particularitatea acestei metode const  în 
faptul c  elevii implica i în activitate sunt pu i în dou  ipostaze - de participan i activi la dezbatere 
i de observatori ai interac iunilor care au loc. Folosirea acestei metode asigur  un mediu dinamic i 

permisiv de exprimare a unui spectru larg de idei, opinii, solu ii, argumente i contraargumente.  
        Folosirea metodelor interactive prezint  o serie de avantaje i de dificulta i. Printre avantajele 
folosirii metodelor interactive pot fi enumerate: comunicarea direct , feed-back-ul imediat, 
interrela ionarea, empatia, spiritul ludic, încurajarea colabor rii, valorificarea experien ei anterioare 
i mai ales dinamismul.  

Metodele interactive au i anumite limite impuse de timpul îndelungat de utilizare, de 
neconcordan a cu gradul de motivare al elevilor, de nestimularea tuturor participan ilor si de 
transmiterea unor informaii limitate.  
        În vederea asigur rii unui proces educativ adecvat cadrul didactic trebuie s  fie preocupat de 
faptul cum va reu i s -i determine pe elevi s  înve e, i mai pu in de ceea ce va preda elevilor. 
Astfel, putem spune c  strategiile didactice constituie cheia reu itei activit i instructiv-educative i 



elementul ei central.  
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306. EDUCA IA, O POART  PENTRU DEZVOLTARE 
 

Prof. Bl jan Iuliana 
coala Gimnazial  “Constantin Ioan Mota ”, Media , jud. Sibiu 

 
Lumea se schimb , fie c  ne place acest lucru sau nu. Ritmul acestei schimb ri este numai 

rareori mai rapid decât cel normal i aceasta se întâmpl  de cele mai multe ori cu inova iile tehnice 
i tiin ifice.În asemenea timpuri tr im noi ast zi. 

Internetul reprezint  o no iune bine definit  care influen eaz  i determin  via a a milioane 
de oameni.E foarte important s  folosim web-ul nu numai ca un mijloc de distrac ie dar mai ales ca 
mediu de comunicare interactiv.Cea mai mare re ea de informa ii i comunicare din lume ne ofer  o 
mul ime de informa ii din toate domeniile de activitate i cunoa tere.Internetul, în special, joac  un 
rol tot mai mare în înv mânt. i aceasta nu numai c  elevii au posibilitatea s  rezolve temele i s  
elaboreze referatele prin desc rcarea informa iilor din Internet. Mult mai importante sunt 
posibilit ile care se deschid prin dezvoltarea uria elor biblioteci cu informa ii, special pentru 
anumite obiecte de studiu i teme, utile atât pentru profesori cât i pentru elevi. 

Tabla, creta, cartea i caietul au fost instrumentele clasice ale înv mântului colar vreme 
de secole.Prin contrast, programele moderne de înv are ofer  foarte multe avantaje : sunt elaborate 
în mod remarcabil, într-un spirit cu adev rat didactic i pedagogic, eliminându-se astfel orice 
confuzii. În plus, beneficiaz  de anima ie, sonorizare i niciodat  nu sunt neatractive.Când elevului i 
se prezint  lec ia în culori atractive, înso ite i de sunete vesele, înv atul poate deveni distractiv. 

Totu i, trebuie s  remarc m critic c  nici cel mai bun program nu poate înlocui în totalitate 
contactul personal sau statul fa  în fa  cu un cadru didactic. Programele de înv are trebuie s  fie 
v zute ca o completare i o extindere a formelor clasice de educare. 

Nu ne putem imagina, în secolul XXI, c  am putea s  ne desf ur m activitatea la catedr  în 
absen a mijloacelor media tocmai datorit  impactului pozitiv, pe care îl are tehnologia în nobila 
profesie pe care o desf ur m. Activitatea didactic  presupune în mod obligatoriu din punctul 
nostru de vedere creativitate, originalitate i ie irea din tipare anacronice.Tocmai de aceea, a st pâni 
mijloacele media  devine o cerin  imperioas  în activitatea instructiv-educativ  din zilele noastre, 
acest ra ionament  stând la baza activit ilor curriculare i extracurriculare pe care le-am desf urat 
pân  în prezent. 

Pentru a servi nevoilor tinerei genera ii am optat pentru diverse mijloace media care permit 
desf urarea unor activit i colaborative - Google Docs, wikispaces, VoiceThread, WordPress. 

În Google Docs am creat împreun  cu elevii portofolii online, ne-am preg tit pentru 
examenele na ionale f r  a ne mai deplasa la institu ia de înv mânt, am realizat chestionare online 
pentru evaluarea satisfac iei beneficiarilor la disciplina Limba i literatura român , chestionare 
pentru evaluarea activit ii desf urate la Cercul de lectur ; am realizat teste de evaluare online mai 
ales pentru elevii din clasele terminale de gimnaziu. 

Site-ul web Wikispaces l-am utilizat în cadrul proiectului “E-vacan ”, realizând materialele 
necesare pentru acest concurs, chestionar de evaluare a activit ii elevilor, activit i colaborative cu 
indicarea sursei de documentare pentru elevi.  



Pentru a oglindi activit ile extracurriculare desf urate am creat de curând site-ul 
WordPress - RAINBOW (denumirea având leg tur  cu faptul c  revista colii noastre se nume te 
CURCUBEU ), Wordpress fiind o platform  de tip surs  deschis  pentru publicarea 
blogurilor.Avantajele majore pe care le ofer  WordPress sunt simplitatea i numeroasele plugin-uri 
create de c tre comunitate care pot modifica func ionalitatea WordPress-ului transformându-l în 
aproape orice tip de site web.  

Voice Thread este un mediu colaborativ de prezent ri multimedia care con in imagini, 
documente i fi iere video i care permite utilizatorilor s  navigheze printre slide-uri i s  posteze 
comentarii.Acest lucru poate fi realizat fie utilizând voce (cu un microfon sau cu un telefon), fie 
text, fi iere audio sau video prin intermediul unei camere web.  

Personal l-am utilizat pân  acum pentru prezent ri Power Point, documente personale dar i 
pentru postarea unor materiale necesare a fi studiate de elevi în vederea particip rii la diverse 
concursuri colare.Prezentarea aceasta de tip VoiceThread poate fi partajat  ulterior cu elevii, cu 
p rin ii, cu colegii profesori, care pot posta la rândul lor comentarii.Utilizatorii pot folosi identit i 
multiple i pot alege ce comentarii pot fi f cute vizibile prin intermediul sec iunii de moderare a 
comentariilor.Prezent rile Voice Thread pot fi integrate în orice site web iar  acestea suport  o 
multitudine de formate : PDF, Microsoft Word, Excel, Power Point, imagini, video. Am optat, de 
asemenea, în activitatea instructiv-educativ  pentru prezent ri PowerPoint pentru c  întotdeauna 
prezentarea unei teme este mult mai eficient  când se face apel i la elemente grafice-audio-
video.Iar Power Point exceleaz  la acest capitol! Nu exist  limite în crearea unei prezent ri; putem 
da frâu liber imaginaiei, iar dac  suntem o fire mai artistic  – cum e cazul nostru  - avem 
posibilitatea de a realiza o oper  de art . 

Concluzionând, consider m c  introducerea Internetului i a mijloacelor media în activitatea 
instructiv-educativ  duce la schimb ri importante în sistemul de înv mânt aducând un plus de 
valoare actului educativ prin faptul c  stimuleaz  gândirea logic  a elevilor,îi motiveaz  în 
activitatea de înv are, le dezvolt  gândirea i, nu în ultimul rând, cresc eficien a activit ilor 
educative. 
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307. Al 65-LEA P TRAT AL ELISABETEI POLIHRONIADE 

 
Grigore Doini a 
Bondrea Mirela 

Centrul colar De Educa ie Incluziv   „Elisabeta Polihroniade” Vaslui 
 

Motto: „Domnule prim-ministru, sunt atât de fericit  c  mi s-a îndeplinit un mare vis: 
introducerea ahului în coal !” 
                                                                    (Elisabeta Polihroniade) 

 
I. INTRODUCERE 

Nicio mare performan , cultural , tiin ific , sportiv  nu are finalitate dac  nu e pus  în 
slujba comunit ii, dac  nu-i confirm  acesteia poten ialul creativ, importan a pentru societate. 
Orice medalie sau titlu de prestigiu aduce cu sine evaluarea i reevaluarea opiniei despre ara în care 
tr ie ti, despre valorile pe care le promoveaz , na ionale sau universale. 

De i s-a speculat mult pe tema vie ii de dincolo de ah a Elisabetei Polihroniade, având 
norocul s  o cunoa tem personal, am ajuns la concluzia c  via a Elisabetei Polihroniade s-a împ r it 
între campionate, concursuri, olimpiade, jurnalism,  filozofie, matematic , scris i promovarea 
ahului. Timp de jum tate de secol imaginea ahului românesc, a inteligen ei i sensibilit ii 

feminine s-a confundat cu numele Elisabetei Polihroniade, atât pentru performan ele domniei sale 
cât i pentru eforturile continue de slujire a ahului i de integrare a acestuia în via a cotidian . 
Strig tul perseverent al pasiunii s-a materializat în tenacitatea promov rii sportului min ii. 
Emisiunile tematice, c r ile publicate, activitatea jurnalistic , emisiunea „ ah mat în 15 minute”, 
difuzat  de Televiziunea Român  înainte de 1989 au trezit în mul i oameni pasiunea pentru ah. 
Talentul scriitoricesc i profesiunea de jurnalist i-au favorizat i întregit asiduitatea promov rii 
ahului. Vocea inconfundabil  a maestrei aminte te i azi de o zi de duminic   i de un televizor 

alb-negru. Regin  pe tabla de ah a lumii, într-un sport dominat de b rba i, Elisabeta Polihroniade a 
f cut, ca nimeni altul, campanie îndelungat  pentru introducerea ahului  în coli i în via a 
fiec ruia. 

„ ahul nu imit  via a, ci via a ar trebui s  imite ahul…În ah nu se tri eaz , partenerii 
î i întind mâna i se respect  reciproc. ahul trebuie s  fie o lec ie de via .” ne-a m rturisit Marea 
Maestr  intr-unul din popasurile domniei sale la coala noastr .  „Cuvântul ah e sinonim cu 
cuvântul via . În morala fiec ruia se pot aplica reguli de ah.”1 

F când din ah o datorie , consider m c  profesiunea de credin  a Elisabetei Polihroniade 
poate fi sintetizat  în urm torul citat, confirmându-ne înc  o dat  c  promovarea ahului este al 65-
lea p trat al vie ii Elisabetei Polihroniade: „Nu m  las pân  când ahul nu ajunge în fiecare 
cas …Fiecare familie s  aib  un ah. Altfel nu g se ti talentele. Asta e datoria noastr .”2 
II. INTRODUCEREA AHULUI ÎN PROGRAMA COLAR  - VISUL ELISABETEI 
POLIHRONIADE ÎN CONTEXT EUROPEAN I MONDIAL 

Ca op iune personal  i ca vicepre edint  a Uniunii Interna ionale „ ahul în coli”, Elisabeta 
Polihroniade a avut posibilitatea s  cunoasc  modul de implementare a jocului de ah. În lume, 5 
milioane de copii înva  ahul în coal . În multe ri ahul a fost introdus în curricula colar , 
obligatorie în clasele primare . În Regatul Unit al Marii Britanii, din 2010, ahul este introdus ca 
disciplin   în 175 de coli de stat i urmeaz  extinderea pân  la 3000 de coli. În Germania, Anglia, 
Polonia, Italia s-au f cut studii de evaluare a impactului introducerii ahului în coal . Multe ri au 
luat aceast  decizie ca urmare a rezultatelor slabe pe care le ob in elevii la testul OECD/PISA, la 
                                                      
1http://adevarul.ro/life-style/stil-de-viata/elisabeta-polihroniade-sahista-l-am-dezamagit-Sah-
1_50ba05557c42d5a663b05123/index.html 

2http://adevarul.ro/life-style/stil-de-viata/elisabeta-polihroniade-sahista-l-am-dezamagit-Sah-
1_50ba05557c42d5a663b05123/index.html  



evaluarea competen elor curriculare i transcurriculare sau performan ele slabe ale elevilor la 
matematic . Într-o ar  în care toat  lumea joac  ah, cum este Armenia, performan a în ah a ajuns 
la nivel de orgoliu na ional. De aceea, cea mai important  conferin  referitoare la ahul în coli, a 
fost la Erevan în octombrie 2014, în urma c reia au fost formulate mai multe concluzii, printre care: 
necesitatea introducerii ahului în coli ; educa ia ar trebui s  se fac  prin ah i nu pentru 
ah; ahul ar trebui predat de cadre didactice i nu de c tre instructorii de ah, având în 

vedere predarea metodic  a ahului. 
În martie 2014, Parlamentul European a adoptat o declara ie prin care  recomand  statelor 

membre introducerea ahului în coli, începând cu anul colar 2014/2015. Ini iat  de Federa ia 
European  a ahului i de Funda ia Kasparov, declara ia a folosit ca argumente studiile care arat  
faptul c  practicarea ahului îmbun t e te rezultatele la matematic  ale elevilor i poate contribui 
la dezvoltarea psihic  i integrarea social  a copiilor. St ruin a Elisabetei Polihroniade de a 
introduce ahul în coli se înscrie în acest context i cine poate ti mai bine decât domnia sa ce 
înseamn  jocul de ah pentru dezvoltarea personalit ii? 

„Timp de 20 de ani am luptat s  introduc ahul în coal . Aceasta a fost dorin a vie ii 
mele”, ne-a m rturisit Elisabeta Polihroniade la Festivitatea de inaugurare a noii denumiri a colii 
noastre. i a reu it… i nici nu avea cum s  nu reu easc  pentru c  a luptat cu autorit ile, uneori 
chiar cu opinia public  i nu a pierdut nici un prilej f r  s  aminteasc  valen ele formative ale 
ahului: „…lumea nu în elege de ce i-ar fi util unui copil şahul. De ce? În primul rând, îi 

formeaz  caracterul, îl înva  s -şi respecte promisiunile, cum s  ac ioneze într-o unitate de 
timp. Repet: de la jocul de şah, în elegem o serie întreag  de fapte. Chiar şi sacrificiile sunt de 
în eles. Po i s  sacrifici chiar dama, ca s  ob ii ceva. Rezultatul? Dup  un sacrificiu vine şi 
r splata. Introducerea şahului în şcoli e unul dintre marile mele scopuri…". 3 
 În 2009, consecvent  ideii promov rii ahului în rândul copiilor, în încercarea de a trece 
peste bariere de opinie i peste lipsa de hot râre a factorilor decizionali, declar  c  va organiza un 
mare campionat de ah pe care „chiar dac  nu ne ajut  nimeni, vrem totu i s -l facem în aceast  
toamn … s  vede i cum joac  copiii ah.”4 
III. PROMOVAREA AHULUI PENTRU COPII – CAMPIONATE I CURRICUL   

COLAR  
Având în vedere faptul c  propunerile de introducere a ahului în coal  nu au g sit c i de 

concretizare, Elisabeta Polihroniade împreun  cu Emil D nu  Gab r, copre edinte al Clubului de 
ah „Elisabeta Polihroniade” au întocmit un program de organizare a unor campionate colare de 
ah. Pe 20 noiembrie 2010 a fost organizat primul Campionat şcolar de şah "Elisabeta Polihroniade" 

în jude ul Bac u. A avut mare succes, la nivel de competi ie. Pe lâng  alte campionate na ionale i 
locale pentru elevi, s-au organizat dou  competi ii importante: Campionatul Na ional Individual din  
vacan a intersemestrial  i Campionatul Na ional colar de ah, echipe mixte, organizat pe sec iuni 
– clasele I-IV, V-VIII, IX-XII, concurs anual care se desf oar  în luna iunie la B ile  Ol ne ti, 
sponsorizate de ROMGAZ. Marele vis al Elisabetei Polihroniade este de a organiza pentru copii o 
competi ie  na ional  la care s  participe impresionantul num r de 40 000 de ahi ti. 
       Ca orice act persuasiv, visul reginei ahului a devenit realitate. În 19 mai 2014 a fost semnat 
Protocolul dintre Ministerul Educa iei Na ionale i Federa ia Român  de ah prin care s-a 
oficializat introducerea i sus inerea ahului în coal  în cadrul Programului Na ional „Educa ie prin 
ah” în înv mântul preuniversitar, cu ocazia desf ur rii Campionatului Na ional colar 

„Elisabeta Polihroniade”, echipe mixte, la care au participat 1 000 de copii. 

                                                      
3 http://www.desteptarea.ro/elisabeta-polihroniade-sahul-ar-putea-deveni-materie-obligatorie-in-scolile-din-
romania/ 

4 https://iulianceausescu.wordpress.com/2009/07/28/interviu-cu-elisabeta-polihroniade/ 

 



 
  
IV. PROMOVAREA AHULUI ÎN RÂNDUL COPIILOR CU DIZABILIT I 
 S-a scris mult despre performan ele Elisabetei Polihroniade i despre perseveren a  
promov rii ahului, dar credem c  prea pu ini tiu despre mica inimioar  din cel de-al 65- lea p trat: 
toleran a i nediscriminarea, respectul pentru orice fiin  uman , mintea i sufletul profund 
umanizate ale domniei sale. „La ah exist  i remiz … i e bine a a, pentru c , în fond, to i 
oamenii sunt egali”, ne-a declarat Elisabeta Polihroniade. Nu a f cut din ah o cript  bine ascuns , 
pe fiecare juc tor vrea s -l prezinte a a cum este el, OMUL . De i consider  c  „omenirea va fi 
pân  la urm  ceea ce las  mintea”, crede c  ahul ar trebui jucat de oameni i nu de ma ini pentru 
c  altfel „dispar sentimentele”.  

Dragostea pentru copii este sintetizat  impresionant în urm toarele cuvinte: „ Este pentru 
mine cel mai frumos spectacol s  v d o sal  plin  de copii, care stau cu mânu ele la cap şi cu 
ochişorii lor pe tabla de şah şi pe piese şi nu ştiu ce s  mute. M  impresioneaz  în mod 
deosebit când copiii sar de bucurie în momentul în care au câştigat partida, şi alearg  în fug  
la p rin i sau la bunici, cine îi aşteapt , sau al i copilaşi c rora le curg lacrimile pe obr jori 
pentru c  au pierdut. Este înduioş tor, şi pe mine m  încânt  cel mai mult. Pentru c  cel care 
plânge înseamn  c  va fi un şahist, şi cel care se bucur  la fel, un viitor şahist.”5 
 Dragostea pentru copii, toleran a i acceptarea fiin ei umane în diversitatea ei, poate chiar i 
curiozitatea, au adus-o pe Elisabeta Polihroniade pe drumurile Vasluiului, în coala noastr . Totul a 
început cu o invita ie timid , aproape f r  speran a de a fi acceptat , adresat  de c tre un instructor 
de ah care reprezint  întruchiparea anselor unei persoane tratat  f r  discriminare, în prim vara 
anului 2011. De atunci, pân  la amprenta definitiv  pus  asupra colii noastre au fost cinci ani de 
str danii ale profesorilor i elevilor i care au condus la numele sonor, poate derutant pentru unii, de 
Centrul colar de Educa ie Incluziv  „Elisabeta Polihroniade”. Având exemplul Marei Maestre, am 
for at pu in destinul i am oferit copiilor ocazia împlinirii unor personalit i care, cu siguran  nu ar 
fi avut niciodat  posibilitatea s  joace ah, s  fie admira i i iubi i de un mare OM, cum este 
Elisabeta Polihroniade. Marea ahist  nu a afirmat niciodat  c  ahul este monopolul performan ei, 
ci este atuul dezvolt rii personalit ii umane. 
 Programul de ah din coala noastr , ini iat în anul 2007, de un grup de profesori inimo i, 
coordona i de directorul colii, Ion Soroceanu, a fost conceput pe trei direc ii: dezvoltare personal , 
performan  la nivel de ramur , hobby. Ideea de performan  s-a concretizat în participarea la 
concursurile colare, ocazie prin care ideea de ah pentru to i a c p tat dimensiuni din ce în ce mai 
largi: de la competi ii interne, la Concursul Na ional „Cupa Elisabeta Polihroniade”, organizat de 
institu ia noastr , la Campionatul Na ional colar de ah de  la B ile -  Ol ne ti. 

 Desf urate sub deviza „Onoare, toleran  i incluziune, prietenie!”, campionatele au 
reunit în jurul tablelor de ah, în Sala de conferin e a Consiliului Jude ean  Vaslui, copii din coli 

                                                      
5 https://iulianceausescu.wordpress.com/2009/07/28/interviu-cu-elisabeta-polihroniade/ 

 
 



speciale, gimnazii i licee, cluburi de ah, copii din Republica Moldova care s-au întrecut, de la egal 
la egal, s-au respectat reciproc i i-au admirat poten ialul. 

O coal  din Vaslui are înscris pe frontispiciu numele Elisabetei Polihroniade. i aceea 
este coala noastr …Adeseori am fost întreba i de ce coala va purta acest nume. i am r spuns 
invariabil: Elisabeta Polihroniade este singura mare personalitate care a promovat ahul în rândul 
copiilor cu dizabilit i. i am mai fost întreba i:  Copiii vo tri joac  ah? i le-am r spuns:  Da, 
copiii no tri joac  ah, i nu numai, joac  fotbal, tenis, picteaz , cânt  i danseaz  minunat. Cum e 
posibil? Da, este posibil, atunci când iubirea i empatia înlocuiesc indiferen a i intoleran a i mai 
ales când exist  cineva care î i recunoa te i î i respect  demnitatea. i acest cineva este este un 
nume sonor în istoria ahului românesc i mondial - Elisabeta Polihroniade, Mare Maestr  
Interna ional  de ah. 
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308. CREATIVITATE. IMAGINA IE. INOVA IE 
 

Prof. C rare Georgeta 
Şcoala Gimnazial  “Adrian Porumboiu” , Muntenii de Jos 

 
În contextul actual, al schimb rilor rapide, al competi iei accelerate care ne influen eaz  

via a, ne dinamizeaz  mediul, ne impune noi determin ri, ne provoac  la o regândire a sistemelor şi 
a structurilor economice şi sociale, dintre identitatea na ional  şi globalizare, se fac eforturi de 
adaptare a societ ii la exigen ele lumii de mâine. Tr im într-o lume bazat  pe competi ie şi 
eficen , a c rei for  exist  prin cunoaştere. În cadrul competi iei globale, Uniunea European  şi-a 
propus ca scop crearea unei societ ii bazate pe cunoaştere. Un element fundamental îl constituie 
creativitatea, inova ia. Ast zi mai mult decât oricând, creativitatea reprezint  o condi ie 
fundamental  a calit ii educa iei, una dintre premisele esen iale ale performan ei. Creativitatea este 
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acea caracteristic  a gândirii care foloseşte inventiv experien a şi cunoştin ele acumulate, oferind 
solu ii şi idei originale. Componenta principal  a creativit ii o constituie imagina ia, dar crea ia de 
valoare real  mai presupune şi o motiva ie, dorin a de a realiza ceva nou, ceva deosebit. Şi cum 
noutatea nu se ob ine cu uşurin , o alt  component  este voin a, perseveren a în a face numeroase 
încerc ri şi verific ri. Gândirea creatoare este deosebit de complex  şi are la baz  o serie de factori 
care-i permit combin rile, transform rile, implic rile, rela iile, identific rile sau evalu rile. Pe lâng  
coeficientul de inteligen , un rol important în creativitate, îl au: ereditatea, capacit ile intelectuale, 
aptitudinile, caracterul, mediul socio-cultural, efortul sus inut de preg tire şi investiga ie. Cultivarea 
gândirii inovatoare a devenit o sarcin  important  a şcolilor contemporane. Stimularea creativit ii 
tinerilor se poate realiza printr-o sus inut  şi elevat  preg tire teoretic  şi practic ; dinamizarea 
ini iativei şi muncii independente, a spiritului critic ştiin ific; dinamizarea activit ii de documentare 
şi experimentare independent ; receptivitatea fa  de nou; pasiune pentru ştiin  în concordan  cu 
aptitudinile fiec ruia.     Deosebit de important  este atitudinea profesorului, rela ia sa cu elevii. 
Aceasta implic  schimb ri importante, atât în mentalitatea profesorilor, cât şi ceea ce priveşte 
metodele de educare şi instruire. În primul rând, trebuie schimbat climatul, pentru a elimina 
blocajele culturale şi emotive, puternice în şcoala din trecut. Se cer rela ii distinse, democratice, 
între elevi şi profesori, ceea ce nu înseamn  a coborî statutul social a celor din urm , apoi, modul de 
predare trebuie s  solicite participarea, ini iativa elevilor – e vorba de acele metode active, are au 
prins uşor contur utilizate în şcoala româneasc . 

Creativitatea este motorul inov rii şi factorul cheie al dezvolt rii personale, ocupa ionale, 
antreprenoriale şi sociale şi al bun st rii tuturor indivizilor în societate. Înv mântul 
românesc trebuie s -şi consolideze capacitatea de creativitate şi inovare din motive sociale şi 
economice pentru a r spunde în mod eficent la dezvoltarea societ ii: capacitatea inovatoare este 
strâns legat  de creativitatea ca însuşire personal  şi pentru a fi valorificat  la maximum, trebuie 
difuzat  pe scar  larg  în rândul popula iei începând înc  din timpul şcolarit ii. 

Obiectivul specific este de a sublinia, printre altele, urm torii factori care pot contribui la 
promovarea creativit ii si capacit ii de inovare: 

- Crearea unui mediu favorabil inov rii şi adaptabilit ii într-o lume aflat  în continu  
schimbare; 

- Stimularea sensibilit ii estetice, dezvolt rii emo ionale, gândirii creative şi intui iei la to i 
copiii la vârsta cea mai fraged , inclusiv în înv mântul preşcolar; 

- Sensibilizarea în privin a importan ei creativit ii, a inov rii şi a spiritului antrepreonorial 
pentru dezvoltarea personal , precum şi pentru creşterea economic  şi ocuparea for ei de munc , 
precum şi încurajarea unei mentalit i antreprenoriale, în special în rândul tinerilor, prin cooperarea 
cu mediul de afaceri; 

- Promovarea educ rii în domeniile matematic, ştiin ific şi tehnologic a aptitudinilor de baz  
şi avansate favorabile inov rii tehnologice; 

- Încurajarea deschiderii de c tre schimbare, creativitate şi rezolvarea problemelor în 
competen e favorabile inov rii, care se pot aplica unei variet i de contexte profesionale şi sociale; 

- L rgirea accesului la o serie de forme creative de exprimare atât prin intermediul 
înv mântului formal cât şi prin activit ii neformale şi informale pentru elevi; 

- Sensibilizarea publicului în ceea ce priveşte importan a creativit ii, a cunoaşterii şi a 
flexibilit ii într-o epoc  a schimb rilor tehnologice şi a integr rii globale rapide pentru o via  
prosper  şi satisfac toare precum şi oferirea mijloacelor care s  permit  tinerilor absolven i s -şi 
îmbun t easc  oportunit ile de angajare în toate domeniile în care creativitatea şi capacitatea de 
inovare joac  un rol important; 

M surile care trebuie luate pentru a se atinge obiectivele stabilite mai sus, includ 
urm toarele activit i realizate, na ional, regional sau local: 

(a) Evenimente şi initiative de promovare a dezbaterii şi de sensibilizare în privin a 
importan ei creativit ii de inovare; 

(b) Campanii de informare si promovare pentru a difuza mesajele-cheie; 



(c) Identificarea de exemple de bune practici şi difuzarea de informa ii privind promovarea 
creativit ii de inovare; 

(d) Relizarea de sondaje şi studii la nivel comunitar sau na ional. 
În concluzie, ca premise ale performan elor în înv mânt, creativitatea şi capacitatea de 

inovare au un rol important, iar obiectivele pe care şcoala contemporan  ar trebui s  le aib  în 
vedere, pot fi urm toarele: 

-S  sprijine toate formele de creativitate printre care cea artistic , în cadrul programelor 
şcolare aferente ciclurilor de înv mânt preşcolar, primar, gimnazial şi voca ional; 

-S  creeze un context care s  permit  tinerilor s  dobândeasc  competen e de exprimare a 
propriei personalit i, necesare de-a lungul vie ii; 

-S  promoveze diversitatea cultural  ca surs  a creativit ii şi inovatiei; 
-S  încurajeze utilizarea TIC ca modalitate de exprimare creativ  a propriei personalit i; 
-S  contribuie la formarea unui spirit antreprenorial mai pregnant; 
Înv mântul şi formarea profesional  de înalt  calitate, de exemplu, pot contribui la 

favorizarea creativit ii şi inov rii la locul de munc . Se pot face multe pentru educarea spiritului 
creativ în şcoal , apare necesitatea modific rii modului de gândire şi a stilului de lucru în clas , 
cristalizat în secole de înv mânt tradi ional, prea pu in preocupat de aceast  latur  a personalit ii 
elevului, care cap t  în zilele noastre o valoare din ce în ce mai însemnat . 
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309. ABORD RI BAZATE PE PROIECTE 
 

Prof. Carp Laura 
coala Gimnazial  Preute ti, jud. Suceava 

 
Instruirea prin metoda proiectului arat  diferit de cea conven ional .  
Între cele dou  tipuri de instruire exist  diferen e: în instruirea bazat  pe proiecte, elevii se 

afl  în centrul procesului de înv are, se implic  într-un studiu pe termen lung al subiectelor, fac 
conexiuni între ceea ce înva  i lumea real , colaboreaz , particip  la luarea deciziilor i folosesc o 
varietate de metode de evaluare pe tot parcursul proiectului.  

O diagram  comparativ  între abord rile instructive convenționale i cele 
bazate pe proiecte, aduce um toarele costat ri: convenționalul presupune: centrarea 
pe profesor, dirijarea de c tre profesor, ascultarea, memorarea, repetarea, 
independența, luarea deciziilor de c tre profesor, instruire direct , lecții scurte, 
izolate, cu r spunsuri predeterminate, bazarea pe standarde, activit ți care au la baz  
coala. Spre deosebire de instruirea convențional , cea pe baz  de proiecte presupune 

urm toarele:  centrarea pe elev – mediul clasei se concentreaz  pe cel care învaț . 
Elevii sunt implicați în înv țare, sunt motivați i consider  proiectele relevante; 
autonomie – elevii dobândesc competențe care îi ajut  s - i monitorizeze înv țarea  
astfel c  nu mai trebuie s  se bazeze doar pe profesor; descoperirea, aplicarea, 
prezentarea – elevii învaț  prin explorare, aplic  ceea ce învaț  i î i demonstreaz  
cuno tințele; activit ți de colaborare între elevi;   luarea deciziilor de c tre elevi i 
profesori – în timp ce profesorul faciliteaz  activitatea la proiect, elevii particip  la 
luarea deciziilor legate de proiect i aplic  abilit țile de luare a deciziilor la propria 
lor activitate; competențele secolului XXI – activitatea din cadrul proiectelor 



încurajeaz  dezvoltarea competențelor secolului XXI, cum ar fi gândirea critic , 
rezolvarea de probleme, luarea de decizii i creativitatea;  strategii variate de 
instruire – profesorul folose te o varietate de strategii didactice, printre care se poate 
num ra i instruirea direct , pentru a-i implica pe toți elevii; investigații pe termen 
lung – elevii se implic  într-un studiu aprofundat al unui subiect cu final deschis;  
bazarea pe standarde – standardele orienteaz  instruirea spre conținuturi i 
competențe importante; evaluare continu  – are loc în diferite momente pe parcursul 
desf ur rii proiectelor i este realizat  de profesori, elevi i colegi; conexiuni cu 
lumea real  – în timpul proiectelor, elevii pot desf ura o varietate de sarcini 
specifice lumii reale, rezultatele activit ții lor putând fi aplicate în lumea din afara 
colii. Activitatea la proiect îi scoate deseori pe elevi  în afara s lii de clas  i implic  
i colaborarea cu profesioni ti; reflecție -  reflecția reprezint  un aspect important al 

proiectelor. Elevii reflect  la ceea ce învaț  pe tot parcursul proiectului.              
Înv țarea bazat  pe proiecte are multe beneficii pentru elevi: cre terea 

motivației, rezultate colare, gândire de ordin superior mai bun , mai mult  
colaborare, cre terea autonomiei, beneficii pentru toți.  Proiectele variaz  ca durat  
i complexitate. Pot fi interdisciplinare, pot viza câteva standarde i competențe de 

organizare a activit ților. În etapele de planificare proiectele pot solicita mai mult pe 
profesori, dar în timp i cu exercițiu, ele vor cere mai mult din partea elevului. 
Proiectele le permit profesorilor s  foloseasc  o varietate de strategii instructive, 
implicându-i pe toți i r spunzând cerințelor elevilor cu diferite abilit ți i stiluri de 
înv țare. Oportunit țile de a face ceva practic i conexiunile cu lumea real  le ofer  
tuturor elevilor posibilitatea de a înv ța.  

Am experimentat metoda proiectului la clasa a VIII a, la unitatea de înv are  Exprimarea 
înv ț turii cre tine de i m  gândeam c  nu voi reu i s  predau materia obligatorie dac  voi folosi 
aceast  metod  i elevii cu rezultate slabe se vor descurca greu sau n-au competen ele necesare 
pentru a lucra independent. 

Deseori elevii lucreaz  în grupuri pentru diverse activit i. Aceste activit i de colaborare 
presupun roluri i sarcini i observ m c  elevii sunt foarte implica i în ceea ce fac. Folosim diferite 
strategii de instruire: lucrul în grup, lucrul în perechi i activit i care implic  grupuri mici. Am 
identificat anumi i elevi în clas  care ar putea beneficia de pe urma  activit ilor din cadrul unui 
proiect. 
 Elevul 1: Dumitri a – beneficii. Dumitri a este o elev  cu rezultate foarte bune. Cere s  fac  lucruri 
suplimentare i desf oar  singur  activit i de investiga ie. Este foarte inteligent  i ar putea 
beneficia de pe urma unui mediu de înv are mai provocator i mai creativ. Cred c  Dumitri a  ar 
avea de câ tigat  de pe urma unui proiect deoarece ar putea s  exploreze un subiect mai în 
profunzime i activitatea de la coal  i s-ar p rea mai interesant . Cred c  un proiect ar ajuta-o s - i 
dezvolte competen ele de colaborare lucrând în cadrul unui grup, de i pare c  prefer  s  lucreze 
independent. 
Elevul 2: Adelina – probleme 
 Adelina este o elev  cu cerin e educa ionale speciale. Se descurc  bine doar la citire, are dificult i 
cu men inerea concentr rii în general. Nu sunt sigur  cum se va descurca într-un cadru mai pu in 
structurat i în care instruirea este mai pu in dirijat . Nu sunt sigur  nici cum va putea contribui la 
un proiect de grup astfel încât grupul s  beneficieze de activitatea ei, iar ea s  simt  c  face parte 
din proiect. M  tem c  nivelul ei de competen e este prea redus pentru a putea participa la un 
proiect. 
Elevul 3: Alexandra – beneficii 
Alexandra este o elev  foarte activ  i nu-i place s  stea lini tit  în clas . Deseori domin  discu iile 
din clas  i contribuie cu multe idei. Este sociabil  i colegii ei o v d ca pe un lider. Are multe idei 
i ofer  întotdeauna sugestii. Este implicat  în activit i comunitare, face deseori pelerinaje cu 

p rin ii la m n stiri. Presupun c  Alexandra î i va asuma rolul de lider în proiecte i c  experien ele 
ei din afara colii ar putea fi valorificate la clas .  



Elevii vor lucra la un proiect având ca produs final un articol despre felul în care cre tinii î i 
exprim  înv tura cre tin  rugându-se în biseric , în fa a icoanelor, cântând imne religioase, fiind 
pelerini  la bisericile i m n stirile din ara noastr . 

Am stabilit ni te întreb ri cheie ale curriculumului: Întrebare esen ial  - ,,Cum ne exprim m 
înv tura cre tin ?”; Întrebarea unit ii de înv are - ,,Cum ne ajut  biserica, icoana, cântarea 
religioas , pelerinajul, s  ne înt rim sentimentul religios?” i Întreb ri de con inut - ,,Care sunt 
p r ile componente ale unei biserici i cum trebuie s  te compor i în biseric ?, Ce este icoana i cum 
ne raport m la ea?, Care este specificul cânt rii religioase ortodoxe?, Ce semnifica ie are pelerinajul 
în via a cre tinului?”.  

 inând cont de competen ele secolului XXI am gândit s  desf or  câteva tipuri de activit i 
centrate pe elevi i s  introduc i tehnologia la ore:-colaborarea cu preotul parohiei, -colaborarea 
corespunz toare i productiv  cu ceilal i, - folosirea email-ului pentru a împ rt i idei, planuri i 
resurse.  

Evaluarea în cadrul proiectelor este în mare parte formativ . Se desf oar  în mai multe 
momente pe parcursul unui proiect i devine deseori o component  obi nuit  a orelor. Evaluarea 
continu  poate: determina nevoile elevilor, încuraja înv area strategic , demonstra în elegerea. 
Evaluarea sumativ  are loc la sfâr itul unui proiect. Planul de evaluare cuprinde brainstorming 
pentru cuno tin ele anterioare, reflec ii pentru monitorizarea progresului, oferirea feedback-ului i a 
adapta instruirea, fi e de observa ie pentru autoevaluare i modific ri, jurnale pentru monitorizarea 
competen elor de colaborare, conferin e cu grupurile, grila de evaluare criterial  pentru proiect. 

Planul proiectului are urm toarele obiective: cunoa terea comportamentului în biseric , 
descrierea unei icoane, interpretarea unei cânt ri religioase, realizarea unor prezent ri power point 
cu imagini de la m n stirile pe care le-au vizitat. 

Activit ile au fost echilibrate din punct de vedere al sarcinilor individuale i de grup i al 
instruirii oferite de profesor.  

Graficul de timp al proiectului a avut trei segmente: activitatea profesorului i a elevilor 
înainte de  începerea activit ilor proiectului, pe parcursul activit ilor proiectului, dup  finalizarea 
proiectului, pe parcursul a patru s pt mâni. Înainte de începerea proiectului am l sat elevilor timp 
s  se gândeasc  la întreb rile pentru investiga ie i s  completeze diagramele S-V-A-C ( tiu-Vreau 
s  tiu-Am înv at-Cum am înv at) i planurile de proiect. 

Pe parcursul proiectului am men inut elevii concentra i i motiva i subliniind mereu 
obiectivele proiectului, verificând fi ele de observa ie, oferind feedback, ajutându-i s  se descurce 
singuri, s  reflecteze asupra progreselor i a ceea ce înva . Dup  terminarea activit ilor 
proiectului, accentul l-am pus pe reflec ie. i eu am reflectat la ceea ce a mers bine sau ce ar trebui 
îmbun t it în eventualitatea unui alt proiect, s  stabilesc conferin e  conduse de elevi în care ei s  le 
spun  p rin ilor ce au înv at, s  rev d lucr rile elevilor i s  determin aspectele care necesit  
instruire cu toat  clasa, grupuri mici i elevi individual. 

Proiectul a avut i un calendar, în care au fost trecute activit ile s pt mânii respective. Am 
avut în vedere managementul resurselor i managementul colabor rii. Am împ r it proiectul în 
patru p r i distincte, fiecare parte concentrând-se pe unul dintre tipurile de resurse. În ultima parte 
elevii sintetizeaz  ceea ce au înv at pentru a genera un plan de ac iune i a r spunde la întrebarea 
esen ial . 

Elevii au avut propriul plan de proiect: 
I. Pentru tema ,,Biserica, loca  de închinare”, grupa nr. 1 
Vom scrie o lucrare în care vom r spunde la urm toarele cinci întreb ri legate de lucrurile pe care 
vrem s  le înv m despre acest subiect. 
a. Membrii grupului: 
b. Subiectul nostru legat de biseric  
c. Cele cinci întreb ri la care vom r spunde: Care sunt p r ile componente ale bisericii?, Care sunt 
obiectele întâlnite în Sfântul Altar?, Care sunt înv turile Bisericii despre modul în care trebuie s  
ne preg tim pentru a intra în Casa lui Dumnezeu?, Care este comportamentul cre tinului în 
biseric ?, Ai participat la sfin irea unei biserici.Ce sentimente ai tr it în acel moment?.    



d. Sarcini pe care trebuie s  le îndeplinim pentru acest proiect: s  r spundem corect la toate 
întreb rile cercetând i documentându-ne. 
e. Materialele sau resursele de care vom avea nevoie: caiet de religie pentru elevi, informa ii de pe 
internet, biserica din parohie, alte surse. 
f. Vom încheia acest proiect pân  la_______________________ 
Acestea vor fi evaluate cu ajutorul grilei de evaluare pentru investiga ie. 
II. Pentru tema ,,Icoana-fereastr  spre cer”, grupa nr.2: 
Vom crea o prezentare care demonstreaz  în elegerea subiectului. 
a. Membrii grupului:  
 b. Sarcini pe care trebuie s  le îndeplinim pentru acest proiect: materiale pentru prezentare 
constând în diferite icoane, scheme în care sunt prezentate func iile icoanei i defini iile metaforice 
ale icoanei, lecturi care fac referire la icoane, prezentare power poit despre icoanele f c toare de 
minuni.  
 c. Materialele sau resursele de care vom avea nevoie: icoane, caiet de religie pentru elevi, fotografii 
cu icoane f c toare de minuni,  informa ii de pe site-uri religioase. 
 f. Vom încheia acest proiect pân  la_______________________ 
Acestea vor fi evaluate cu ajutorul grilei de evaluare criterial  pentru crea ie. 
III. Pentru tema ,,Cântarea religioas  – form  de rug ciune”, elev Popovici Alina; grupa nr.3: 
Voi  scrie un eseu  în care îmi  voi sus ine opinia cu privire la importan a cânt rilor biserice ti pe 
care îl voi  trimite prin email colegilor i profesorilor colii. 
a. Sarcini pe care trebuie s  le îndeplinesc pentru acest proiect: s  redactez un eseu conform 
cerin ei. 
b. Materialele sau resursele de care voi avea nevoie: caiet de religie pentru elevi, citate despre 
importan a cânt rilor religioase ale unor autori diferi i. 
c. Vom încheia acest proiect pân  la_______________________ 
Acestea vor fi evaluate cu ajutorul grilei de evaluare criterial  pentru eseu creat  de clasa noastr . 
Vom  înv a i vom cânta în fa a clasei trei cânt ri religioase / le vom cere i colegilor s  ni se 
al ture în interpretare. 
Acestea vor fi evaluate cu ajutorul unei liste de verificare a colabor rii. 
IV. Pentru tema ,,C l torind cu Dumnezeu – pelerinajul la biserici i m n stiri”, grupa nr.4: 
a. Membrii grupului: 
b. Grupul nostru va avea rolul: de a simula un pelerinaj mental la m n stiri i mari duhovnici din 
România. c. Sarcini pe care trebuie s  le îndeplinim pentru acest proiect: vom realiza o prezentare 
power poit cu m n stiri din ar , cu chipuri de monahi i ocupa iile lor frecvente. 
d. Materialele sau resursele de care vom avea nevoie: fotografii, vederi, imagini de pe internet. 
e. Vom fi gata s  sus inem prezentarea în fa a colegilor i a Consiliului profesoral, pân  
la__________ 
Acestea vor fi evaluate cu ajutorul unei grile de evaluare criteriale pentru simulare. 
 Printre strategiile pe care le-am folosit la întâlnirile cu clasa au fost solicitarea unor scurte rapoarte 
referitoare la progrese, orale, în cazul grupurilor, i scrise, de la fiecare elev, i verific ri constante 
prin observare i discu ii. 
        Pentru elevii cu probleme am folosit urm toarele strategii: includerea în aceea i echip  cu 
elevi cu abilit i dezvoltate, asigurarea de resurse u or accesibile, idei scrise pe calculator. 
Pentru a folosi tehnologia am hot rât ca grupurile s - i trimit  ceea ce lucreaz  prin email unul 
altuia (mai ales c  nu to i elevii au calculatorul de acas  conectat la internet), promovând astfel 
colaborarea în interiorul grupurilor. 
Am avut grij  s  fie mereu organiza i în ceea ce fac (au avut un dosar  în format electronic) i chiar 
eu am avut un dosar al proiectului. În ceea ce prive te alegerea membrilor grupelor, am oferit 
elevilor posibilitatea de a face  pereche cu un alt elev, iar apoi perechile formate  le-am grupat în 
grupuri de câte patru. Am cerut grupelor s  comunice întregii clase problemele cu care se confrunt . 
Au fost i elevi ,,concedia i” de grupul din care f ceau parte deoarece nu participau la activit i. 
Ace tia au primit activit i de înv are individuale, tradi ionale. Pe parcursul proiectului întreb rile 



mele au avut scopuri diferite: apelarea la curiozitatea i interesele elevilor legate de biserici i 
m n stiri, încurajarea observ rii i descrierii, încurajarea reflec iei i a metacogni iei despre ce au 
înv at, promovarea gândirii critice prin c uta unor informa ii, aducerea unor dovezi, încurajarea 
creativit ii în ceea ce prive te pelerinarul. Proiectele le ofer  elevilor ocazii de a adresa întreb ri 
colegilor, unor exper i i lor în i i. 
Resursele externe proiectului au fost: invitat la ore – preotul paroh, vizit  la M n stirea Probota.  
Referitor la competen ele i subcompeten ele în domeniul informa iilor elevii mei  au recunoscut 
nevoia de informa ii, le-au integrat în propriul bagaj de cuno tin e, au selectat informa iile relevante 
pentru problema sau chestiunea în cauz . 
Produsele finale au fost interesante pentru to i, au însumat mult  munc  i recunoa terea c  
înv area prin metoda proiectului poate aduce bucurii neb nuite prin implicarea tuturor, mai mult  
autonomie, colaborare, dar i aprecieri. Jurnalele de reflec ii au semnalat afirma ii de tipul: ,,La 
început am crezut c  va fi foarte simplu, dar chiar am muncit.”(Magdalena P.); ,,Mi-a pl cut s  
înv  investigând, am f cut o prezentare power poit bine documentat .(Alexandra C.); ,,Reflec iile 
m-au ajutat s  con tientizez când  lucrez eu cel mai bine”(Adina B.); ,,Pot înv a i singur , dar la 
religie e nevoie de îndrumare permanent  pentru a nu gre i ”(Ancu a P.). 
Uneori a fost dificil, de aceea cred c  instruirea trebuie s  vizeze tot parcursul colar al unui elev.     
Metoda proiectului poate fi folosit  i la disciplina religie, dar presupune folosirea într-o m sur  
mai mare a tehnologiei care, uneori, nu este tocmai de recomandat.  
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710. DEMERSUL DIDACTIC MODERN ÎN ŞCOALA CONTEMPORAN  
 

Prof.Cazacu Camelia  
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Şcoala Gimnazial  ’’Constantin  Gheorghe Marinescu’’ Gala i 
 

 Metodele didactice de înv are sunt modalit i moderne de stimulare a înv rii şi 
dezvolt rii personale înc  de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizeaz  
interschimbul de idei, de experien e, de cunoştin e, asigurând perfec ionarea şi optimizarea 
demersului educa ional. 
 Metodele utilizate la gimnaziu,în cadrul orei de istorie sunt atât cele “clasice”, cât şi cele 
“moderne”, numai abilitatea cadrului didactic poate face ca orice metod  folosit  s  stârneasc  
interesul copilului şi s -l determine s  înve e în modul cel mai pl cut: prin joc. Cele mai utilizate 
metode interactive sunt cele care le dezolt  elevilor imagina ia,creativitatea, le capteaz  aten ia, 
stimuleaz  mecasnismele gândirii, ale inteligen ei, voin ei, motiva iei şi îi implic  afectiv în ceea ce 
fac.  

Procesul de formare interactiv presupune ac iune atât din partea profesorului cât şi din 
partea elevului.  

http://www.iteach.ro/
http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/foiadiecesana/1927/BCUCLUJ_FP_279423_1927_042_026.pdf
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http://www.curentul.net/2011/05/03/legatura-inseparabila-dintre-arta-si-religie/


Profesorul model pentru a crea cadrul optim de înv are este necesar s  in  cont de anumite 
criterii în aplicarea metodelor moderne de înv are, cum ar fi: competen ele ce urmeaz  a fi 
dezvoltate la elevi, nivelul intelectual şi capacit ile elevilor, resursele materiale accesibile şi gradul 
de complexitate al con inutului. Astfel metodele active trebuie adaptate acestor criterii, pentru ca 
procesul instructiv-educativ s  se desf şoare într-un cadru activ-participativ, de stimulare a 
înv rii. 

Metodele interactive de grup sunt modalit i moderne de stimulare a  înv arii şi dezvolt rii 
personale înc  de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizeaz  interschimbul de 
idei, de experien e, de cunoştin e.    

Interactivitatea presupune o înv are prin comunicare, prin colaborare, produce o 
confruntare de idei, opinii şi argumente, creeaz  situa ii de înv are centrate pe disponibilitatea şi 
dorin a de cooperare a copiilor, pe implicarea lor direct  şi activ , pe influen a reciproc  din 
interiorul microgrupurilor şi interac iunea social  a membrilor unui grup. 

Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul  de calit i şi 
disponibilit i din partea cadrului didactic: receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic, 
mobilizare, dorin  de autoperfec ionare, gândire reflexiv  şi modern , creativitate, inteligen a de a 
accepta noul şi o mare flexibilitate în concep ii. 

Uneori consider m educa ia ca o activitate în care continuitatea e mai important  decât 
schimbarea. Devine îns  evident c  tr im într-un mediu a c rui mişcare este nu numai rapid  ci şi 
imprevizibil , chiar ambigu . Nu mai ştim dac  ceea ce ni se întâmpl  este “bine” sau “r u”. Cu cât 
mediul este mai instabil şi mai complex, cu atât creşte gradul de incertitudine. 

Datorit  progresului tehnologic şi accesului sporit la cunoaştere şi la resurse ne putem 
propune şi realiza schimb ri la care, cu câtva timp în urm  nici nu ne puteam gândi. 

Trebuie, deci, s  ne modific m modul în care gândim prezentul şi viitorul educa iei pe care 
îl d m genera iei urm toare având în vedere aceste aspecte. Nu ne mai putem permite o unitate 
şcolar  “muzeu”, orientat  spre trecut, care pune accent pe cunoştin e, ci avem nevoie de o şcoal  
ce-i preg teşte pe copii pentru viitor, punând accent pe competen ele sociale şi de comunicare. 

E bine ca profesorul s  modeleze tipul de personalitate necesar societ ii cunoaşterii, 
personalitate caracterizat  prin noi dimensiuni: gândire critic , creativ , capacitate de comunicare şi 
cooperare, abilit i de rela ionare şi lucru în echip , atitudini pozitive şi adaptabilitate, 
responsabilitate şi implicare. 

Un înv mânt modern, bine conceput permite ini iativa, spontaneitatea şi creativitatea 
copiilor, dar şi dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului c p tând noi valen e, dep şind optica 
tradi ional  prin care era un furnizor de informa ii. 

În organizarea unui înv mânt centrat pe copil, profesorul devine un coparticipant al turi 
de elev la activit ile desf şurate. El înso eşte şi încadreaz  copilul pe drumul spre cunoaştere. 

Utilizarea metodelor interactive de predare – înv are în activitatea didactic  contribuie la 
îmbun t irea calit ii procesului instructiv  - educativ, având un caracter activ – participativ şi o 
real  valoare activ – formativ  asupra personalit ii elevului.  

Creierul func ioneaz  asemenea unui computer, acesta din urm  a fost proiectat şi creat  
dup  modelul de func ionare al creierului. Pentru ca un computer s  înceap  s  func ioneze trebuie 
s  ap s m butonul de pornire. În cazul în care înv toarea este „pasiv ”, butonul „pornire” al 
creierului nostru este activat. Unui computer îi este necesar pentru a fi în stare de func ionare de un 
soft adecvat pentru a interpreta datele introduse şi creierul nostru are nevoie s  fac  unele conexiuni 
cu ideile ancor  deja cunoscute. Când înv area este „pasiv ”, creierul nu face aceste leg turi. Un 
computer nu re ine informa ia procesat  decât dac  ac ion m butonul „salvare”. Creierul nostru 
trebuie s  testeze informa ia sau s  o explice altcuiva pentru a o stoca. 

Profesorii îşi inund  elevii cu propriile lor gânduri profunde şi bine organizate. Profesorii 
recurg prea des la explica ii şi demonstra ii de genul „hai-sa- i-ar t-cum”. Desigur c , prezentarea 
poate  face o impresie imediat  asupra creierului, dar în absen a unei memorii excep ionale, elevii 
nu pot re ine prea mult pentru perioada urm toare. Un profesor, oricât de str lucit orator ar fi, nu se 



poate substitui creierelor elevilor şi deci nu poate face activitatea care se desf şoar  individual în 
mintea fiec ruia. 

Elevii înşişi trebuie s  organizeze ceea ce au auzit şi v zut într-un tot ordonat şi plin de 
semnifica ii. Dac  elevilor nu li se ofer  ocazia discu iei, a investiga iei, a ac iunii şi eventual a 
pred rii, înv area nu are loc. 
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311. MATH-TEACHER Educational Software 
 

Prof. Chiosa Aurelian, 
 coala Gimnazial  Nr. 1, sat Bl ge ti, Vaslui 

 
Înv area consistent  se bazeaz  pe materiale didactice adecvate. Utilizând resurse din via a 

real , situa ii sau simul ri ale unor fenomene curente, se realizeaz o înv are autentic . 
Înv mântul colaborativ, bazat pe tehnologii care dezvolt  cunoştin e emergente, duce implicit la o 
înv are social . Selectarea proprie a resurselor pentru înv are, c utarea şi alegerea strategiilor, 
reprezint   conceptul de înv are activ-reflectiv . Provocarea elevului pentru a înv a s  înve e, 
stimularea  curiozit ii şi a motiva iei, precum şi gândirea critic , spiritul analitic pot fi consecin e 
ale înv rii prin problematizare. Aceste tipuri de înv are sunt metode pedagogice constructiviste 
şi pot fi implementate în şcoal  cu ajutorul calculatorului. 

Math-Kal Software Educa ional  a fost înfiin at  în anul 1992 de profesori de matematica 
din Minneapolis ,care au folosit expertiza, experien a şi cunoştin ele de matematic  realizând 
software educa ional. Acesta este u or de utilizat pentru elevii de liceu i de gimnaziu la orele de  
matematic , dar i ca teme pentru acas . El permite studiul graficelor, iar printr-o simpl  schimbare 
a datelor, graficul poate fi  analizat critic, pe baza cunoştin elor teoretice asimilate în clas . Elevii nu 
pot trece la exerci iul urm tor f r  a în elege teoria matematic  necesar  rezolv rii. Prin explorarea 
teoriei matematice elevii pot fixa conceptele matematice, pe care le pot aplica ulterior în exerci ii. 

 



Softul MATH-profesor pentru Windows este format din module (produse) care acoper  o 
mare parte din programa de matematica din clasele a VI I-a – a XII-a. Software-ul este disponibil în 
urm toarele limbi: englez , spaniol , francez , ebraic  şi par ial în german , portughez , suedez  şi 
turc . 

MATH-profesor include un  "Test Generator" , care este un instrument valoros pentru 
profesori. Aceasta permite dasc lilor de a pregti teme şi teste, cu toate etapele pentru solu ii 
incluse, pe o pagina separat . Pachetul complet face MATH-profesor, un software extrem de 
folositor pentru elevi şi pentru profesorii de matematic . 

 
Programul tutorial ofer  o varietate de activit i interactive, de înv are pentru elevi: 
1. Elevii pot citi lec ii înso ite de un num r nelimitat de exemple rezolvate. 
2. Elevii pot exersa prin rezolvarea problemelor şi a exerci iilor. Ei pot dobândi   

abilit i eficiente în timp ce MATH-profesor, care se comport  ca un tutore privat, urmeaz  fiecare 
pas al procesului de solu ie şi comentariu, dac  acesta este corect sau nu. 

3. Elevii pot testa aptitudinile lor matematice. 
4. Un raport tip rit, rezum  realiz rile elevilor în timpul sesiunii interactive. 
 
 Ce îl face special pe acest software ? 

  Un feedback imediat la fiecare pas în procesul de rezolvare a solu iei; 
  Orientare şi sugestii; 
  Adaptarea la nivel de elev; 
  Elevii pot parcurge programul în ritmul lor propriu; 
  Flexibilitate în procesul de rezolvare; 
  Num r nelimitat de exemple rezolvate; 
  Teste on-line temporizate; 
  Afi area raportului de evaluare pentru profesor. 

 
MATH-profesor ofer  dou  programe utile pentru profesori:programul pentru generarea şi 

imprimarea de teste, precum şi programul de personalizare. 
 
Generatorul de probleme pentru teste imprimate 
Acest program este un instrument util pentru profesori ,care pot s  preg teasc  teste off-line 

si teme pentru elevii lor. Profesorul foloseste subiecte matematice, num rul de probleme şi gradul de 
dificultate al acestora fiind aleatoriu. Programul genereaz  automat un set de probleme pe baza 
acestor criterii. Profesorul poate parcurge lista şi o imprim . O anumit  op iune  permite 
profesorului de a imprima r spunsuri detaliate pe o pagin  separat . Sarcina de a verifica activitatea 
elevilor este uşoar . Alternativ, profesorul poate da r spunsuri pentru elevi, le poate cere s  se 
autoverifice în activitatea lor. Acelaşi set de probleme poate servi ca un prototip, din care mai multe 
teste diferite, care au acelaşi grad de dificultate pot fi generate şi tip rite. 

 

                                          
 



În mod evident, acest program nu este doar un editor de texte matematice, ci mai degrab , un 
instrument sofisticat, care poate salva mult efort şi ore de lucru pentru preg tirea de teste şi teme. 

 
Utilitatea  personalizarii 
Spre deosebire de generatorul de teste, acesta este un program de sine st t tor; ajut  
profesorul s  ajusteze programul tutorial la nivelul elevilor şi al capacit ii lor. Exemple sunt 

majoritatea problemelor pe care elevul trebuie s  le  rezolve înainte de a trece la nivelul urm tor, şi 
înainte de a parcurge un test de grad minim. Al i parametri de control ai dificult ii testului on-line 
o reprezint   num rul de probleme în cadrul unui test, compozi ia de testare i durata testului. 

 
Sursa:  www.mathkalusa.com 

 
 

312. MODALIT I  PRACTICE  DE  PROMOVARE  A LECTURII 
 

Chiru Paula Luiza  - Bibliotecar 
 coala Gimnazial   Nr. 142, Bucureşti 

 
coala i biblioteca şcolar  ofer  elevilor posibilit i multiple de a-şi însuşi o larg  arie de 

informa ii din toate domeniile şi, totodat , de a-şi forma şi dezvolta acele calit i şi instrumente 
ale muncii intelectuale care s  le permit  adaptarea la schimb rile rapide şi profunde ce se produc 
într-o societate predominant dinamic , cum este societatea româneasc  a zilelor noastre.  

Cu toat  amploarea pe care au luat-o mijloacele audio-vizuale în difuzarea culturii, cartea şi 
lectura ei r mân printre cele mai importante mijloace de formare a culturii generale, de formare a 
personalit ii cititorului.  

Ne str duim s -i înve m  pe elevi  marea valoare a c r ii, universul de via  pe care îl 
reflect . Pentru reuşit  este nevoie de mult  d ruire profesional , competen  şi dragoste 
nem rginit , mai întâi pentru ecoul tainei c r ii în propriul suflet şi mai apoi în sufletele copiilor.  
Nimeni nu poate vorbi copiilor aşa cum le vorbesc paginile tip rite despre natur , istorie, 
societate, dezv luindu-le şi însufle indu-le atâtea şi atâtea no iuni abstracte. Dialogul cu lumea, 
cu istoria şi cu viitorul prin intermediul cuvântului tip rit nu este nici eliminat şi nici m car 
diminuat de pasiunea omului modern pentru cinematograf, radio, televizor, calculator.  

In practica bibliotecilor şcolare au ap rut numeroase metode şi mijloace care contribuie la 
stimularea elevilor, cât şi la controlul şi aprecierea lecturii lor. Preocuparea pentru stimularea 
elevilor pentru lectur , pentru controlul şi aprecierea lecturii  constituie un obiectiv permanent în 
toate activit ile, mai cu seam  lectura  reprezint   un izvor spiritual al form rii tuturor elevilor şi 
tinerilor. Trebuie urm rit  totdeauna parcurgerea integral  a programelor şcolare şi încercat prin 
metode diferite s  atragem câ i mai mul i cititori la bibliotec , astfel reuşim s  determin m pe 
mul i elevi s  citeasc  în condi iile în care ei folosesc exclusiv calculatorul şi  televizorul.  

Am ini iat în cadrul şcolii un cerc de lectur  în speran a de a schimba m car la nivel local 
aceast  situa ie general . În cadrul primei întâlniri, prin intermediul blazonului personal,  am 
reuşit s  identific m interesele celor prezen i, care vizau în special practicarea unor sporturi, 
plimb rile cu prietenii sau jocurile pe calculator. Cititul c r ilor reprezenta aproximativ 15% 
dintre r spunsuri, un sfert dintre elevi nereuşind s  enumere patru titluri de c r i ce i-ar putea 
defini.  

În aceste circumstan e le-am oferit oportunitatea de a-şi alege o carte prin intermediul 
metodei “dans cu o carte”, punându-le la dispozi ie o mare varietate de volume, mai ales din 
afara programei şcolare.  Am realizat apoi o list  de lecturi, notând titlurile şi autorii scrierilor  
selectate. Chiar a fost uimitor faptul c  le-a f cut pl cere acest moment şi s-au dovedit apoi 
doritori s  citeasc  respectivele c r i. 

Pentru a invita şi al i elevi s  ia parte la şedin ele noastre viitoare elevii au realizat, lucrând 
în grupe, afişe pe care le-am expus pe holurile şcolii. 

http://www.mathkalusa.com/


Activitatea ,,Bra  la bra  cu personajul preferat” a fost dedicat  personajului literar, fiind 
gândit  în sensul valorific rii inteligen elor multiple, astfel încât s  succite interesul tuturor celor 
implica i în func ie de aptitudinile fiec ruia.  

Un alt moment al activit ii de un real interes a fost „interviu în direct”. Acesta const  în 
alegerea personajelor intervievate de c tre colegi. Ei  au adresat întreb ri adecvate statutului 
personajului în scopul eviden ierii caracteristicilor sale morale, specificului comportamentului 
s u în diverse situa ii. Astfel este stimulat  în mod concret fantezia atât a celor ce întreab , din 
dorin a de a afla lucruri inedite, cât şi a celui pus în situa ia de a formula r spunsuri interesante 
pentru a satisface curiozitatea celorlal i, conformându-se mentalit ii personajului pe care îl 
reprezint . Iar cei care nu cunoşteau  dinainte c r ile din care fac parte aceste personaje devin 
interesa i s  le citeasc . Elevii au trecut printr-un proces de empatie, încercând s -şi inchipuie 
reac iile, atitudinile respectivelor personaje în circumstan ele oferite.  

Realiz rile tuturor elevilor participan i la cercul de lectur  confirm  faptul c  pot fi 
determina i s  se apropie de carte prin variate procedee care s  le solicite în mod inedit 
implicarea. Ner mânând  simpli receptori pasivi, descoper  c  pot colabora cu textul pentru a-i 
p trunde sensurile,  ceea ce  contribuie la dezvoltarea personalit ii, formarea unui spirit critic, 
analitic, schimbarea mentalit ii. 

Cele mai reuşite ac iuni pe care le-am realizat, au fost întâlnirile cu scriitori, editori şi critici 
literari – în cadrul c rora s-a discutat despre fenomenul literar sau despre anumite opere, 
expozi iile de carte, prezentarea nout ilor editoriale, şez torile şi medalioanele literare şi alte 
asemenea manifest ri dedicate unor evenimente culturale.  

Ideea de a ne adresa scriitorilor semnatari ai lecturilor din manualele de citire sau al 
lecturilor recomandate în afara clasei, nu apar ine numai cadrelor didactice şi bibliotecarului, ci şi 
copiilor. Atunci am invitat la noi în şcoal  pe scriitorii : Niculae Tache, Aurelian B lt re u şi 
George Zarafu. Domniile lor ne-au f cut onoarea de a  se întâlni cu elevii şi cu cadrele didactice 
în mai multe rânduri. Scriitorii invita i s-au aflat în mijlocul copiilor, ne-au vorbit despre c r i, 
despre revista “Luceaf rul copiilor”, ne-au oferit momente de încântare sufleteasc . Prin tot ceea 
ce au transmis atât copiilor cât şi cadrelor didactice n-au f cut altceva, decât s  sporeasc  
interesul şi gustul pentru carte.  

O parte din elevii noştrii între in coresponden  cu aceşti scriitori, o coresponden  de 
suflet, în care afl m multe din dorin ele, întreb rile, aspira iile copiilor. S-a pus bineîn eles şi 
problema: “Ordinatorul sau cartea”?. Domnul George Zarafu a r spuns foarte frumos: 
“Ordinatorul nu stric , dar urez tuturor copiilor s  stea mai pu in la ecranul ordinatorului şi s  
aib  în mân  mai mult timp o carte bun , deoarece cuvântul scris te îndeamn  întotdeauna la 
medita ie”.  

Prin aceste întâlniri realizate cu scriitorii s-a dezvoltat gustul şi interesul pentru literatur  
astfel încât din şcoala primar , elevii încep s  deosebeasc  calitativ con inutul unei buc i literare. 
Orizontul literar al elevilor s-a îmbog it, cunoscând şi numele altor scriitori şi principalele lor 
opere. Elevii cu înclina ii literare au fost încuraja i s -şi valorifice de timpuriu posibilit ile 
creatoare.  

Dobândind mai multe cunoştin e din domeniul limbii şi literaturii române, elevii vor 
în elege mai bine menirea de avu ie na ional  a limbii, o avu ie ce trebuie p strat  cu sfin enie, 
cultivat , perpetuat , îmbog it  şi ferit  de tot ceea ce poate denatura vorbirea şi scrierea 
neamului. 

In calitate de bibliotecar, activitatea ar fi de neconceput f r  efortul riguros de a cultiva la 
elevi dorin a pentru studiu şi curiozitatea de cunoaştere care s  le dezvolte spiritul critic al 
gândirii şi discern mântul cultural, imagina ia şi motiva ia în l rii spirituale.  

In concluzie ,,biblioteca este vitrina unei comunit i” şi ,,cartea este ca un osp  al 
gândurilor la care to i suntem pofti i în timpul liber”. 

 
 
  



 
313. METODE ŞI STRATEGII DIDACTICE INCLUZIVE DE PREDARE ŞI EVALUARE 

 
Prof. Chitea Mihaela- c. Gimn. ,, Nicolae B lcescu” Pite ti 

 
,,Fericit este copilul care g seşte în fiecare etap  a drumului s u pe educatorul capabil s -i 

insufle treptat for a şi elanul necesare împlinirii destinului s u ca OM’’. 
Maurice Debesse 

 Educa ia incluziv  (dup  defini ia dat  de UNESCO) este un mod de educa ie adaptat şi 
individualizat în func ie de nevoile tuturor copiilor în cadrul grupurilor şi claselor echivalente ca 
vârst , în care se reg sesc copii cu nevoi, capacit i şi nivele de competen  foarte diferite. 
 Conceptul de incluziune şcolar  se poate defini prin acceptarea de c tre institu iile de 
înv mânt a tuturor copiilor, indiferent de sex, apartenen  etnic  şi social , religie, na ionalitate, 
ras , limb , grad de normalitate sau situa ia social  a familiei lor. Incluziunea este strâns legat  de 
recunoaşterea şi acceptarea diversit ii, care este la rândul ei o valoare a democra iei. 
 Gr dini a constituie o etap  fundamental  în dezvoltarea copilului, nu doar prin con inutul 
ştiin ific al procesului instructiv-educativ, ci prin libertatea de ac iune a preşcolarului, care-i 
stimuleaz  interesele de cunoaştere şi contribuie la l rgirea câmpului de rela ii sociale.  
  Orice copil se confrunt , la un moment dat cu o situa ie special  care necesit  o 
interven ie personalizat . Educa ia pentru to i porneşte de la premisa c  orice copil este o persoan  
care înva  într-un anumit ritm şi stil şi deci poate avea nevoie de un sprijin diferit. 
 De ce s  ne pese? Pentru c  aceşti copii nu se pot descurca singuri. Ei au nevoie de ajutor 
din partea familiei, vecinilor, prietenilor, colegilor, dasc lilor, autorit ilor şi specialiştilor, pentru 
c  to i aceşti copii au dreptul la educa ie, pentru c  to i sunt capabili s  înve e, pentru c  dac  nu 
frecventeaz  gr dini a şi şcoala şansele de a înv a se reduc foarte mult. Pentru c  sunt sporite 
oportunit ile de înv are prin interac iune cu ceilal i copii. Cerin elor suplimentare ale copiilor cu 
dezavantaje diverse li se poate r spunde la grupe obişnuite cu ajutorul unor mijloace puse la 
dispozi ia cadrelor didactice. Pentru c  to i copiii, chiar şi cei f r  dezavantaje, au de câştigat atunci 
când cadrul didactic adapteaz  curriculumul şcolii şi propriul stil de predare pentru a se potrivi cu 
marea diversitate a copiilor din orice grup . Pentru ca aceşti copii s  ştie c  nu e nici o problem  
dac  sunt diferi i. Noi îi preg tim pentru via  şi societate. De aceea e necesar  dezvoltarea 
practicilor incluzive în gr dini e şi şcoli.  
 Caracteristicile individuale difer , dar acesta este un dat, este ceva natural, este condi ia 
speciei umane; deci esen a incluziunii se rezum  la ,,cum putem tr i diferi i în acelaşi grup’’. 
             Pentru a se adresa tuturor copiilor şi a deveni deschis , flexibil , adaptat  şi orientat  spre 
fiecare şi pentru to i, educa ia trebuie s  presupun  în practic   o nou  orientare care pune accentul 
pe cooperare, parteneriat, înv are social  şi valorizare a rela iilor pozitive, umaniste în educa ie. 
 Educa ia pentru to i corespunde în educa ia şcolar  şcolii incluzive. Şcoala incluziv  se 
refer  în sens restrâns la integrarea/includerea tuturor copiilor indiferent de capacit ile şi 
competen ele de adaptare şi deci de înv are, într-o form  de înv mânt. În sens larg, ea înseamn  
ca fiecare copil s  fie sprijinit şi s  se lucreze în beneficiul tuturora. Fiecare copil este în eles ca un 
participant activ la înv are şi predare pentru c  aduce cu sine: o experien , un stil de înv are, un 
model social, o interac iune specific , un ritm personal, un mod de abordare, un context cultural 
c ruia îi apar ine. Specificul integr rii înseamn : 

 A educa copiii cu cerin e speciale în şcoli obişnuite, al turi de copiii normali; 
 A asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educa ional , consiliere şcolar , 

asisten  medical  şi social ,etc.); 
 A acorda sprijin personalului didactic şi managerilor şcolii în procesul de proiectare şi 

aplicare al programelor şcolare; 
 A permite accesul efectiv al copiilor cu cerin e speciale la programul şi resursele şcolii 

obişnuite(bibliotec , terenuri de sport,etc.); 
 A încuraja rela iile de prietenie şi comunicarea între to i copiii din clas /şcoal ; 



 A educa şi ajuta to i copiii pentru în elegerea şi acceptarea diferen elor dintre ei; 
 A ine cont de problemele şi opiniile p rin ilor, încurajându-i s  se implice în via a şcolii; 
 A asigura programe de sprijin individualizate pentru copiii cu cerin e speciale; 
 A accepta schimb ri în organizarea activit ilor instructiv-educative. 

De la cea mai fraged  vârst  conştiin a copiilor trebuie format  şi dezvoltat , înv ându-i c  
primirea celor ,,diferi i’’ al turi de ei înşişi trebuie f cut  nu doar din obliga ie sau mil , ci pentru c  
fiecare individ are dreptul de a participa la ac iuni comune care s  conduc  la dezvoltarea lui 
ulterioar  şi la dezvoltarea  comunit ii în care tr ieşte. 

Acceptarea necondi ionat  a diversit ii într-un grup şi stimularea toleran ei este o adev rat  
provocare pentru educatori. Ei trebuie s  încurajeze cooperarea, lucrul în perechi sau formarea de 
grupuri eterogene, cunoaşterea şi discutarea diverselor obiceiuri, tradi ii, valori. Desigur c  
rezultatele nu se v d imediat, ci în urma multor activit i educative având la baz  obiective clar 
precizate şi accesibile copiilor preşcolari. 
 Evaluarea ini ial  ne d  nou , educatoarelor, posibilitatea de a analiza nivelul de cunoştin e 
al copiilor precum şi modul de socializare al lor la grupul respectiv, în vederea elabor rii unei 
optime strategii de interven ie. Ca atare am încercat s  fac un inventar al cunoştin elor copiilor 
preşcolari despre colegii lor ,,diferi i’’, despre problemele acestora şi cum reac ioneaz  ei în 
situa iile ,,diferite’’ întâlnite.  
 Prin activit ile educative folosind diferite strategii, punând accent pe metodele şi tehnicile 
interactive, am reuşit s -i înv  pe copiii ce înseamn  toleran a. Prin tema de discu ie ,,Diferi i, dar 
egali’’, care a avut şi suport intuitiv şi anume: reviste, c r i, albume ilustrând via a copiilor din alte 

ri, am reuşit s -i familiarizez pe copii cu diversitatea oamenilor(de culoare, de aspect) în general. 
Le-am relatat întâmpl ri din via a de zi cu zi punându-i în situa ia  de a spune şi ei alte întâmpl ri 
auzite şi cum ar fi procedat în astfel de situa ii. Nu mic  mi-a fost mirarea când am sesizat c  
anumi i copii pornesc de la judec i înv ate în familie. 
 În grupuri de 3-4 copii au sortat dup  preferin  imagini cu copii ,,diferi i’’, dar pe care i-ar 
alege ca prieteni. Fiecare grup a motivat alegerea f cut  şi a alc tuit o poveste intitulat  ,,Aşa vreau 
s  fie prietenul meu’’. Dup  fiecare expunere, copiii din alte grupuri trebuiau s  g seasc  un alt 
sfârşit poveştii. Am sesizat c  în urma celor discutate se pot reduce prejudec ile copiilor prin 
diminuarea concentr rii aten iei asupra diferen elor intergrupale şi creşterea aten iei asupra relev rii 
individualit ilor. 
 Am antrenat copiii în povestiri create de ei cu tema: ,,O fapt  bun ’’ pe care le-am analizat 
împreun : ,,În ce a constat fapta bun ?’’, ,,Tu cum ai fi procedat?’’, ,, Ce alte fapte bune se mai pot 
face?’’ 
 Tot împreun  cu ei am tras urm toarele concluzii: indiferent de ras , aspect fizic, to i copiii 
au aceleaşi drepturi. 
 La apari ia unor incidente care apar în grup  am folosit  şi folosesc întotdeauna 
braistorming-ul. Aceast  metod  îi determin  pe copii s  elaboreze solu ii personale pentru 
problemele identificate în diverse situa ii. Atunci când în grup  s-a petrecut un incident prin care s-a 
încercat îndep rtarea unui copil dintr-un grup sau o alt  situa ie nepl cut , le-am amintit copiilor 
regulile discutate despre drepturile fiec ruia, despre modul în care trebuie s  ne comport m unii cu 
al ii. Împ r i i în grupuri de 4-5 copii, le-am cerut s  se gândeasc  şi s  g seasc  solu ii la incidentul 
produs. Notându-le toate ideile în lista de opinii, le-am citit pe rând, le-am analizat împreun , 
c utând solu ia cea mai bun  pentru to i. Cei care greşeau îşi schimbau opiniile, acestea devenind 
pozitive. 
 Desigur c  acestea sunt doar câteva exemple din activitatea noastr . Modelând copiii de la 
cea mai fraged  vârst  avem avantajul c  anumite prejudec i înv ate în familie pot fi diminuate, 
iar ideea de apartenen  etnic  nu este înc  format . 
 Dar, putem spune c  munca noastr  a avut succes, dac  se implic  şi familia în propria 
formare a copiilor. La orice copil, în mod particular la copiii cu cerin e speciale, gradul de interes şi 
de colaborare al p rin ilor este direct propor ional cu rezultatele şi evolu ia copiilor. 



Psihopedagogia modern , centrat  pe copil, se bazeaz  pe convingerea c  familia este primul 
educator şi are cel mai mare poten ial de modelare. Rolul nostru – foarte important – este acela de a 
sprijini familiile s  aib  încredere în resursele proprii, s  fac  fa  greut ilor cu care ele se 
confrunt . 
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314. RELA IA DINTRE TRADI IONAL ŞI MODERN ÎN EFICIENTIZAREA ACTULUI 

DIDACTIC 
 

 Ciovnicu Lenu a Alina 
Şcoala cu clasele I-VIII „Mihai David”, localitatea Negreşti, jude ul Vaslui 

 
 În activitatea de predare-înv are se folosesc metode diverse pe care profesorul le selecteaz  

în func ie de scopurile urm rite, de specificul con inuturilor predate şi de propria sa concep ie 
despre eficien a metodelor utilizate. Metodele, tehnicile şi  procedeele selectate la un moment dat se 
subordoneaz  unei anumite strategii privind desf şurarea proceselor de instruire. Op iunea 
profesorului pentru anumite metode privind realizarea unei activit i nu este întâmpl toare, ci este 
condi ionat  de numeroase circumstan e: natura con inuturilor predate, obiectivele vizate, 
particularit i ale elevilor, chiar şi „obişnuin e” şi „preferin e” ale profesorului. 

Elevii înşişi trebuie s  organizeze ceea ce au auzit şi v zut într-un tot ordonat şi plin de 
semnifica ii. Dac  elevilor nu li se ofer  ocazia discu iei, a investiga iei, a ac iunii şi eventual a 
pred rii, înv area nu are loc. 

 Înv area presupune în elegerea, iar aceasta înseamn  mai mult decât cunoaşterea faptelor. 
 Elevii construiesc cunoaşterea pe baza a ceea ce deja cunosc sau cred. 
 Elevii formuleaz  noile cunoştin e prin modificarea şi ra ionarea conceptelor lor curente şi 

prin ad ugarea de noi concepte la ceea ce cunosc deja. 
 Înv area este mediat  de mediul social în care elevii interac ioneaz  unii cu al ii. 
 Înv area eficient  necesit  preluarea de c tre elevi a controlului asupra propriei înv ri. 
 Transferul, respectiv capacitatea de a aplica cunoştin e în situa ii noi este afectat de gradul în 

care elevii înva  pentru în elegere şi înva  cu în elegere. 
 Ştim cu to ii c  orele de matematic  nu reprezint  o pl cere pentru majoritatea elevilor 

deoarece sunt foarte rigide. Pentru a alunga aceast  idee se încearc  s  se dinamizeze orele în ideea 
de a înl tura monotonia prin adoptarea metodelor de predare interactiv , sau prin utilizarea unor 
metode specifice altor discipline astfel încât orele s  devin  cât mai atractive.  

Ideea nu este de a renun a în totalitate la metodele tradi ionale de predare a matematicii, ceea ce 
nu este posibil (chiar dac  ne-am impune acest lucru), c ci matematica nu poate fi predat  f r  
explica ii, f r  folosirea tablei şi a cretei, însa pentru a avea rezultate din cele mai bune trebuie s  
îmbin m metodele tradi ionale şi moderne într-un tot unitar în cadrul unei ore. Pentru aceasta, 
efortul profesorului este mare deoarece lec ia trebuie gândit  mai mult, însa rezultatele vor fi cu 
siguran  cele aşteptate.  

Organizarea unor astfel de lec ii centrate pe astfel de metode presupune imagina ie si ini iativ , 
atât din partea profesorului, cât şi a elevilor. 

De exemplu la începutul unei lec ii pentru a capta aten ia, eu cer elevilor s  creeze o povestire în 
care personajul principal este un concept ales în func ie de tema lec iei; de exemplu triunghiul 
dreptunghic. În acest mod, elevii ajung la caracterizarea unei no iuni. Entuziasmul şi imagina ia 
elevilor, în rezolvarea acestei sarcini de lucru, compenseaz  din plin „timpul pierdut” cu o astfel de 
activitate. 



„Viata uni triunghiule ” 
Eu sunt un triunghi şi m  numesc Maghiran-San. S  v  spun povestea mea: 
M-am n scut într-un sat din sudul Chinei. Mama mea avea catetele inegale, de 6 şi de 8 cm şi 

bineîn eles, un unghi drept. Tata avea catetele egale şi ipotenuza de 8 cm. Dup  ce am mai crescut 
un pic, m-am dus la şcoal , unde to i îşi b teau joc de mine, pentru c  to i aveau unghiurile ascu ite, 
iar eu… 

Şcoala s-a terminat şi am vrut sa m  înscriu la facultatea de matematic …, dar mai am o 
sarcin : trebuie s  m  desenez şi s  îmi aflu perimetru. Oare voi intra la facultate? 

Putem înlocui demonstra iile „pur” matematice (care de multe ori dep şesc puterea de în elegere 
a elevilor), prin experimente ce pot crea convingeri matematice. 

De exemplu, le putem propune elevilor situa ii problem : ce rela ie exist  între volumul unei 
piramide şi volumul unei prisme care au bazele şi în l imile respectiv congruente? O posibil  
argumentare este compararea (prin cânt rire) a maselor a doua corpuri geometrice realizate din 
lemn.  

De asemenea pentru a creea interes pentru obiectul matematic , problemele propuse de profesor 
trebuie s  fie cât mai concrete, probleme cere s -i ajute pe elevi în viata cotidian ; Un bun exemplu, 
folosind metoda problematiz rii, este binecunoscuta problem  a lui Titeica : problema monedei de 5 
lei : Marele matematician „jucându-se” cu monedele de 5 lei, a observat c  în jurul unei monele se 
pot aseza exact 5 monede. Plecând de la acest eveniment se ajunge la problema: „demonstrati c  în 
jurul unui cerc se pot trasa exact cinci cercuri tangente între ele”. Un alt exemplu este determinarea 
în l imii uni turn inaccesibil, imposibil de m surat; aceast  problem  poate fi propus  spre 
rezolvare în cadrul capitolului „Asem narea triunghiurilor”.  

Jocul de rol se realizeaz  prin simularea unei situa ii, care pune participan ii în ipostaze care nu 
le sunt familiare, pentru a-i ajuta s  în eleag  situa ia respectiv  şi s  în eleag  alte persoane care au 
diferite puncte de vedere, responsabilit i, interese, preocup ri şi motiva ii diferite. 

Pentru desf şurarea jocului de rol, este util s  se decid , împreun  cu elevii, împ r irea rolurilor 
şi modul de desf şurare a jocului de rol. 

Dup  desf şurarea jocului de rol, este util  realizarea unei analize din perspectiva experien elor 
de înv are avute şi evaluarea activit ii împreun  cu actorii şi observatorii. 

Un joc de rol poate fi, de exemplu, în jurul urm toarei situa ii „bisectoarea şi în l imea unui 
triunghi discut : ce îşi spun?” 

De asemenea, în aceeaşi idee, pentru a evita rigurozitatea şi monotonia orelor de matematica în 
cadrul c rora accentul cade pe conversatie, profesorul fiind cel care expune materialul stiintific, iar 
elevii simpli receptori se utilizeaz  metodele de predare centrate pe elev. Activitatea se poate 
desf şura individual, pe grupe sau cu întreg colectivul, îns  indiferent de modul de organizare al 
lectiei, elevii au de realizat câte o sarcin , deci sunt activi. Avantajul major al folosirii acestor 
metode provine din faptul c  ele motiveaz  to i elevii, chiar şi pe cei care au r mâneri în urm . În 
cele ce urmeaz , voi prezenta câteva sugestii pentru adaptarea acestor metode la orele de 
matematic . 

Metoda Mozaicului presupune înv area prin cooperare la nivelul unui grup şi predarea 
achizi iilor dobândite de c tre fiecare membru al grupului unui alt grup. Metoda Mozaicului are 
avantajul c  implic  to i elevii în activitate şi c  fiecare dintre ei devine responsabil, atât pentru 
propria înv are, cât şi pentru înv area celorlal i. De aceea, metoda este foarte util  în 
motivarea elevilor cu r mâneri în urm : faptul c  se transform , pentru scurt timp, în „profesori” 
le confer  un ascendent moral asupra colegilor.     

Aceast  metod   se poate aplica în cadrul lec iei: „Propozi ii compuse” la clasa a-V-a. 
Pentru a realiza aceast  lec ie elevii sunt împ r i i în grupe de câte patru. Fiecare grup  primeşte 
câte o fiş  de lucru individual  numerotat  de la 1 la 4, iar fiecare fiş  con ine dup  caz titlurile: 
Când ob inem propozi ii adev rate folosind „şi”/ „sau”/ „nu”/ „dac …atunci…”. Elevii se 
regrupeaz  dup  num rul pe care l-au primit, de exemplu to i elevii care au num rul 1 formeaz  o 
grup , to i elevii care au num rul 2 alt  grup  s.a.m.d.. Aşadar, unul din grupurile de „exper i” va fi 
format din to i elevii care au primit, în cadrul grupului ini ial de 4, por iunea de lec ie cu titlul: Când 



ob inem propozi ii adev rate folosind „şi”? Astfel grupa i ei lucreaz  în grupul lor, se consult  
acolo unde nu ştiu sau au nel muriri, dac  este cazul sunt ajuta i de profesor. Dup  ce au finalizat 
fişa de lucru, elevii se regrupeaz  ca la început şi devin exper i în grupul lor. Le prezint  şi colegilor 
con inutul fişei, le dau l muririle necesare acolo unde este cazul. Profesorul monitorizeaz  
activitatea elevilor. 

Metoda brainstorming înseamn  formularea a cât mai multor idei (oricât de fanteziste ar 
putea p rea acestea) ca r spuns la o situa ie enun at , dup  principiul cantitatea genereaz  
calitatea. Comform acestui principiu, pentru a ajunge la idei viabile şi inedite este necesara o 
productivitate creativ  cât mai mare.  

Ca exemplu de activitate de înv are folosind metoda brainstorming propun elevilor spre 
rezolvare o problem  în cadrul unei ore de geometrie. Astfel, cer elevilor s  propun  strategii de 
rezolvare a problemei. Pot ap rea sugestii legate de realizarea unei figuri cât mai corecte, de 
verificarea „pe desen” a propriet ilor cerute în concluzia problemei, de m surare a unor unghiuri 
sau segmente. Elevii sunt l sa i s  propun  orice metod  le trece prin minte! Sub nici un motiv, nu 
se vor admite referiri critice. Toate propunerile elevilor sunt notate. La sfârşitul orei, elevii vor 
transcrie toate aceste idei peste care vor reflecta în timpul pauzei. Pentru problema analizat , 
cuvintele-cheie pot fi: m surare, congruen , asem nare, paralelism, etc. Astfel se pot pune întreb ri 
de tipul: Am putea rezolva problema folosind m sur tori pe o figura cat mai corect ?, Este util s  
studiem un caz particular al problemei?, Ce anume trebuie s  demonstr m? 

Ca urmare a discuiilor avute cu elevii, trebuie s  rezulte strategia de rezolvare a problemei. 
Aceasta poate fi sintetizat  sub forma unor indica ii de rezolvare, de tipul: construim figura, aplic m 
o teorem , un criteriu de congruen , un criteriu de asem nare, etc. 

Ciorchinele este o metod  de brainstorming neliniar  care stimuleaz  g sirea conexiunilor 
dintre idei, presupune urm toarele etape: se scrie un cuvânt sau o tem  care urmeaz  a fi cercetat în 
mijlocul tablei, se noteaz  toate ideile care vin în minte în leg tur  cu tema respectiv  în jurul 
acestuia, tr gându-se linii între acestea şi cuvântul ini ial. Pe m sur  ce se scriu cuvinte se trag linii 
între toate ideile care par a fi conectate. Activitatea se opreşte când se epuizeaz  toate ideile. 

În cadrul unei lec ie de recapitulare si fixare a cunoştin elor legate de divizibilitatea numerelor 
naturale, (clasa a-VI-a) putem aplica aceast  metod . Pentru recapitularea no iunilor teoretice 
profesorul scrie în centrul tablei cuvântul divizibilitate încadrat într-un oval. Apoi adreseaz  elevilor 
întreb ri de tipul: Când un num r natural a este divizibil cu b? Cum not m aceasta?, Care sunt 
divizorii improprii ai unui num r natural? Dar cei proprii?, Ce sunt numerele prime? Dar cele 
compuse? Da i exemple., Când un num r natural este divizibil cu 2?, Da i exemple de numere 
naturale divizibile cu 2., Când un num r natural este divizibil cu 3?, Da i exemple de numere 
naturale divizibile cu 3., Când un num r natural este divizibil cu 4?, Da i exemple de numere 
naturale divizibile cu 4., Când un num r natural este divizibil cu 5?, Da i exemple de numere 
naturale divizibile cu 5., Când un num r natural este divizibil cu 9?, Da i exemple de numere 
naturale divizibile cu 9., Când un num r natural este divizibil cu 10?, Da i exemple de numere 
naturale divizibile cu 10., Când un num r natural este divizibil cu 25?, Da i exemple de numere 
naturale divizibile cu 25., Când un num r natural este divizibil cu 10?, Da i exemple de numere 
naturale divizibile cu 10., Cum stabilim dac  un num r natural este prim sau compus ?, Cum se 
determin  c.m.m.d.c. a dou  sau mai multe numere naturale? Cum se noteaz  acesta?, Cum se 
determin  c.m.m.m.c. a dou  sau mai multe numere naturale? Cum se noteaz  aceasta?, Ce rela ie 
exist  între (a,b) şi [a,b]? 

Elevii traseaz  pe tabl  s ge i din acel oval c tre alte ovale pe care le umple cu no iunile, 
r spunsurile întreb rilor adresate de profesor. Ciorchinele se formeaz  când toate r spunsurile apar 
pe tabl .   

Turul galeriei presupune evaluarea interactiv  şi formativ  a produselor realizate de grupul 
de elevi, presupunând urm toarele etape: Elevii sunt împ r i i în grupe de câte 3, 4, 5 elevi. Fiecare 
grup  va primi câte un poster care con ine sarcini de acelaşi nivel. Când elevii finalizeaz  
rezolvarea problemelor, posterele sunt expuse pe pere ii clasei. Apoi la semnalul profesorului 
grupurile se rotesc prin clas  pentru a examina, a discuta şi a completa (daca este cazul) fiecare 



poster. Dup  turul galeriei, grupurile îşi reexamineaz  propriile postere observând eventualele 
greşeli şi complet ri. 

Exemplu de activitate de înv are la obiectul matematic  în cadrul unei lec ii de fixare şi 
consolidare a cunoştin elor care face parte din unitatea de înv are „Puteri cu exponent num r 
natural”, clasa a-V-a.: 

Elevii sunt împ r i i în grupe de câte 4, 5 elevi. Fiecare grup  primeşte câte un poster de 
tipul: 
 
Fisa 1:     1) 32= 
                2)  02009+57:53= 
 
Fisa 2:     1)  52= 

          2)  12009+1020:109= 
 
Fisa 3:     1) 105= 
                2) (379:377)2= 
 
Fisa 4:     1) 20090= 
                2) 24+22+219:219= 
 
Fisa 5:     1)  02009= 
                2)  (659)0+62= 
Elevii vor trebui s  rezolve aceste exerci ii. Fiecare membru al echipei va avea ceva de lucru în 
echip . Unul spune o formul , altul face calculele, verific , ajut . Aceste postere se expun în clas ; 
elevii trec pe rând pe la toate posterele, le analizeaz şi noteaz  pe posterele colegilor ceea ce nu 
este bine realizat (dac  este cazul). La sfârşit se fac aprecieri şi dac  este cazul se fac şi unele critici 
constructive.  

Metodele, tehnicile şi  procedeele selectate la un moment dat fie  traditionale, fie moderne se 
subordoneaz  unei anumite strategii privind desf şurarea proceselor de instruire. Op iunea 
profesorului pentru anumite metode privind realizarea unei activit i nu este întâmpl toare, ci este 
condi ionat  de numeroase circumstan e: natura con inuturilor predate, obiectivele vizate, 
particularit i ale subiec ilor instrui i, chiar şi „obişnuin e” şi „preferin e” ale profesorului. 
Corelarea metodelor active de predare cu tehnicile, cu procedeele, cu mijloacele de învmânt şi cu 
formele de organizare a activit ii didactice se face in func ie de lec ia predat . Orice metod  nu 
poate fi aplicat f r  folosirea mijloacelor de înv mânt: tabla si creta indispensabile orelor de 
matematic fişe de lucru, planşe, postere, calculator. De asemenea modul de organizare a elevilor 
difer  de la un caz la altul: activit ile de predare-înv are pot fi frontale (atunci când se aplic  
metoda ciorchinelui); pe grupe de 3, 4 elevi (atunci când folosim metoda turul galeriei, etc.) sau 
individuale (prin fişe de lucru individuale). 
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315. CURCUBEU DE CULORI, TEMA DE INTERDISCIPLINARITATE ÎNTRE  
EDUCA IE PLASTIC , FIZIC  ŞI CHIMIE 
 
 

Prof. Ciuche Emil, Şcoala Gimnazial  ,,Miron Costin” Bac u 
Prof. Moroi Irina, Şcoala Gimnazial  ,,Mihai Dr gan” Bac u 

 
,,Culorile depind de lumina în care le vezi”  

Ulise 
To i, copii sau adul i, suntem uimi i de paleta de culori pe care 

ne-o ofer  natura tot timpul anului, dar mai ales prim vara când natura 
se trezeşte la via , şi toamna când covorul de frunze galben-ar mii se 

aşterne în fa a noastr , iar p durea ne invit  la spectacol, în fiecare zi! 
Culoarea înseamn  via , c ci o lume f r  culori ne pare moart . Culorile reflect  lumina în 

mod diferit i apar colorate în func ie de aceast  reflexie. Corpurile au propietatea de a absorbi 
aproape toat  lumina ce cade pe ele i apar negre, iar cele ce reflect  lumina apar albe; corpurile 
colorate absorb o parte din lumin  i o reflect  pe restul.  

Culoarea reprezint  stimulii sau mijloacele de expresie. Culoarea este un mesaj estetic. În 
anul 1676, fizicianul englez Isaac Newton (1642-1726) reu ea pentru prima oar  s  demonstreze c  
lumina con ine culoare.  
      ,,Dup  cum flac ra genereaz  lumin  tot a a lumina genereaz  culorile”. 

 Prin aceast  descoperire s-a stabilit c  spectrul solar este compus din apte culori: ro u, 
oranj, galben, verde, albastru, indigo i violet, prescurtat ROGVAIV, 
fenomen asem n tor curcubeului.  
Semnifica ii cromatice 
Culorile pot trezi anumite sentimente, gânduri sau reac ii, având 
diverse semnifica ii.  
Iat  câteva dintre ele: 
R - simbolizeaz  iubirea, focul, lupta, puterea, pasiunea. 
O - simbolizeaz  c ldur , energie, bucurie, încordare şi c ldura 
soarelui. 
G - semnific  lumin , m re ie, inteligen , gelozie, invidie şi 
stimuleaz  gândirea creatoare. 
V -semnific  mul umire, linişte, odihn , triste e, speran  şi stimuleaz  activitatea intelectual . 
A - semnific  puritate spiritual , delicate e, r ceal , credin  şi predispune la reflec ie. 
I - combina ie între calmul albastru şi roşu energic, exprim  spiritualitate, elevare şi o c utare 
intens  a adev rului absolut. 
Vi  - simbolizeaz  triste e, durere, sfial ,  sinceritate. 
ALB - simbolizeaz  cur enia, nevinov ia, puritatea şi pacea. Este culoarea RAIULUI. 
NEGRU - simbolizeaz  moartea, întuneric şi mister, solemnitate şi sobrietate. 
Aceste semnifica ii ale culorilor depind şi de locul unde sunt aşezate pe suport: în mijloc înseamn  
imobilitate, vertical sugereaz  în l area,  în jos sugereaz  pr buşirea, în diagonal  şi spre col ul 
lucr rii sugereaz  – instabilitate, tulburare.  

În decursul anilor mul i teoreticieni i arti ti s-au ocupat de studiul culorilor: Otto RUNGE 
(1777-1810), Paul KLEE (1879-1940), Johannes ITTEN (1888-1967); acesta din urm  a l sat o 
lucrare de referin   ,,Arta culorii” în care analizeaz  fenomenul coloristic de la percep ia subiectiv  
pân  la legile lui obiective fundamentale. El stabile te cele 12 culori: primare, binare de gradul I 
(secundare), binare de gradul II (ter iare). 

Astfel ro u, galben i albastru sunt culori pigmentare pure şi primare i din amestecul lor 
luate dou  câte dou  se ob in culorile: oranj (portocaliu), verde i violet (mov); prin amestecul unei 



culori binare de gradul I cu o culoare primar  se ob in culorile binare de gradu II, galben + oranj = 
galben-oranj, ro u + oranj = ro u-oranj, ro u + violet = ro u-violet, albastru + violet = albastru-
violet, albastru + verde = albastru-verde, galben + verde = galben – verde. 
Tonul este gradul de str lucire, de intensitate al unei culori sau tente, calitatea coloristic  a unei 
culori.  
Tenta este a ezarea unei culori pe suport; satura ia unei culori poate fi alterat  prin orice amestec 
fizic. Degradarea treptat  a unei culori spre o alt  culoare d  na tere la o serie de tente intermediare, 
degradeul uneia din aceste tente spre deschis sau închis trece printr-o succesiune de tonuri, a adar 
tonul rezult  din amestecul unei tente de culoare cu alb sau negru. 
 Culorile se  împart deasemeni în culori calde şi culori reci. 
Culorile calde: ro u, galben, oranj dau senza ia de caldur , foc, soare, var , bucurie, exuberan , de 
greutate în spa iu şi apropiere, iar culorile reci: albastru, verde, violet dau senza ia de rece, frig, 
dep rtare i dau senza ia de dep rtare în spa iu.  
Culorile lumin  sunt folosite în spectacole de lumin , teatru-film, concerte. 

Chimia-ştiin  experimental  te atrage şi te fascineaz  în special, prin explozia de culori care 
rezult  în timpul experimentelor chimice. Culoarea substan elor este determinat  de particularit ile 
spectrale, de absorb ia şi reflexia luminii, adic  de forma, pozi ia şi intensitatea curbelor spectrale, 
depinzând de structura chimic , polimorfism, respectiv de forma, dimensiunea şi distribu ia 
granulometric  a particulelor de substan  colorant .  
Colorantul este o substan  natural  sau ob inut  prin sintez  chimic , care într-o cantitate foarte 
mic  este capabil  s  imprime culoarea sa altor compu i cu care intr  în contact: piele, materiale 
textile (de exemplu: şofranul). Se ştie c  din cele mai vechi timpuri, omul a folosit s rurile de brom 
mai ales sub form  de vopseluri şi pigmen i  extraşi din melcul marin Murex brandaris. Culorile 
pigment sunt ob inute print-un proces chimic din pulberi colorate combinate cu diferi i lian i. 
Vopsele folosite în pictur  pot fi pe baz  de ap  (tempera, gua e,  acril) -cu uscare prin evaporare i 
pe baz  de ulei-cu uscare lent . 

Culoarea este o proprietate a luminii şi const  în percep ia ochiului, a uneia sau a mai multor 
frecven e de lumin .  

Iat  care sunt substan ele /solu iile şi cum se formeaz  unele dintre cele mai frumoase culori, 
în chimie: 

-Roşu: Ac iunea acizilor asupra turnesolului 
-Roşu carmin (zmeuriu): Ac iunea bazelor solubile asupra fenolftaleinei 
-Orange: Solu ia de dicromat de potasiu 
-Galben (iodura de plumb-sare greu solubil  în ap ): Iodur  de potasiu şi azotat de plumb 
-Albastru (hidroxidul de cupru): Sol. de hidroxid de sodiu (potasiu) şi sulfat de cupru 
-Verde crud (clorura de cupru II): Oxid de cupru şi acid clorhidric 
-Verde-gri (hidroxidul feros): sare de Fe II şi un hidroxid alcalin 
-Brun-roşcat (hidroxidul feric): sare de Fe III şi un hidroxid alcalin 
-Negru (oxidul de cupru/ sulfura de aluminiu) : Descompunerea termic  a carbonatului de 

cupru/reac ia sulfului cu aluminiu 
-Alb (sulfat de bariu/hidroxid de aluminiu): Acid sulfuric şi clorur  de bariu/sare solubil  de 

aluminiu cu un hidroxid alcalin. 
 
 
 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Purpur%C4%83


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unele substan e sunt sensibile la lumin  (precipitatul alb-brânzos de clorur  de argint ob inut 

în reac ia dintre acidul clorhidric şi nitratul de argint se înnegreşte în prezen a luminii) iar altele 
trebuie p strate în recipien i de culoare închis  (apa oxigenat , iodura de potasiu) 

Spectaculoase sunt şi culorile în flac r  ale unor s ruri metalice. De aceea ele sunt folosite în 
pirotehnie, la fabricarea artificiilor care apar sub forma unor stele de foc cu trasee din ce în ce mai 
spectaculoase. Iat  câteva exemple: în flac r  s rurile de stron iu dau o culoare roşu aprins, s rurile 
de sodiu volatile coloreaz  flac ra albastr  a unui bec de gaz puternic în galben, zincul arde în aer 
cu o flac r  verde-alb strui, magneziu arde cu o flac r  alb luminoas , s rurile de potasiu dau în 
flac r  culoarea slab violet. 

Culorile ne creeaz  st ri dintre cele mai complexe. Ele au un efect profund asupra psihicului 
şi fizicului nostru. Îns  nu ne d m seama c  de fapt, culorile au o influen  asupra sentimentelor 
noastre, asupra st rii noastre de spirit. De aceea trebuie s  cunoaştem care sunt culorile care ne 
binedispun şi s  le folosim frecvent în via a noastr .  

Alege o culoare frumoas  pentru sufletul t u şi via a ta va fi un poem! 
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316. INSTRUMENTE DE EVALUARE A COMPETEN ELOR LA ISTORIE 
 

profesor Ciurea Viorica, Şcoala Gimnazial  „Anton Pann”, Craiova 
 

Competenele reprezint ansambluri structurate de cunoştin e şi deprinderi dobândite prin 
înv are şi sunt  sunt centrate pe achizi iile finale ale înv rii , cu accent pe formarea personalit ii 
elevului în raport cu aptitudinile şi interesele acestuia. Din perspectiva evalurii , se pune accent pe 
evaluarea formativ, pentru c  aceste competene pot fi verificate prin raportare la seturi de criterii 
şi indicatori de performan .  

Competenele generale sunt la nivelul unei discipline de studiu şi se formeaz  pe durata unui 
ciclu de înv mânt şi se caracterizeaz printr-un nivel ridicat de generali tate şi complexitate. 

http://www.citate-celebre-cogito.ro/tag/culoare/
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Competenele specifice se definesc pe obiect de studiu şi ghideaz activit ile didactice dintr-un an 
şcolar, fiind derivate din competenele generale şi asociate cu anumite uniti de con inut.  
       Apropiindu-ne de activitatea didactic  concret , scopul evalu rii poate fi determinat, în mod 
direct, prin raportarea la întrebarea „De ce evalu m?”, întrebare care vizeaz  finalit ile evalu rii. 
Evaluarea reprezint  o component  organic  a procesului didactic, conceput ca proces de predare – 
înv are – evaluare. Demersul didactic pleac  de la competen ele generale, din care sunt derivate 
competen ele specifice. Pe baza competen elor (generale i specifice), precum i a valorilor i 
atitudinilor, programa colar  identific  domenii i elemente de con inut.  

Analizând conceptul de evaluare, Genevieve Meyer precizeaz  c  nici o evaluare nu este 
“pur ” sau “perfect ” în sine sau în mod absolut.  De aceea, prima întrebare care se impune în 
elaborarea unei strategii de evaluare este nu ce evalu m, ci cum evalu m, ci de ce evalu m. Iar de 
r spunsul la aceast  întrebare, depind r spunsurile la întreb rile: ce?, când?, cum?, prin ce 
mijloace?, pe ce baz ?, etc.  

Fenomenul evaluativ cap t  valene din ce în ce mai bogate, l rgindu-şi sfera de cuprindere. 
Ion T. Radu,  analizând practicile evaluative face remarca potrivit c reia  “evaluarea 
performan elor şcolare este tot mai mult în eleas  nu ca ac iune de control – sanc iune, limitat  la 
verificare şi notare, ci ca proces ce se întrep trunde organic cu celelalte procese ale actului 
didactic, exercitând a func ie esen ial-formativ , concretizat  în a informa şi a ajuta în luarea 
unor decizii cu scopul de ameliorare a activitii”.  
 Evaluarea introduce o norm  valoric , evoluând sub influen a peÎn programele colare sunt 
formulate recomand ri referitoare la evaluare. Din perspectiva demersului educa ional centrat pe 
competen e, programele colare recomand : utilizarea cu preponderen  a evalu rii continue, 
formative, utilizarea, al turi de formele i instrumentele clasice de evaluare i unor forme i 
instrumente complementare, evaluarea în perechi, evaluarea digital , proiectul, portofoliul, 
autoevaluarea, observarea sistematic  a activit ii i a comportamentului elevilor, corelarea direct  a 
rezultatelor evalu rii cu competen ele specifice vizate de programa colar , valorizarea rezultatelor 
înv rii prin raportarea la progresul colar al fiec rui elev, recunoa terea  experien elor de înv are 
i a competen elor dobândite în contexte non-formale sau informale şi utilizarea unor metode 

variate de comunicare a rezultatelor colare. 
Evaluarea competențelor formate la elevi prin studiul istoriei. 
Proiectarea activit ii de evaluare se realizeaz  concomitent i în concordan  cu proiectarea 

demersului de predare – înv are. Evaluarea competen elor formate la elevi prin activitatea 
didactic  la istorie presupune stabilirea competențelor de evaluat, care se realizeaz  printr-un proces 
de opera ionalizare a competen elor din programa colar . Competențele de evaluat au caracter 
derivat în raport cu competen ele din programa colar , elaborarea competen elor de evaluat are ca 
punct de plecare identificarea competen elor generale i a competen elor specifice care urmeaz  s  
fie evaluate şi au un grad de specificitate care permite o evaluare educa ional  valid  i fidel , 
deoarece acest lucru se realizeaz  pe baza aprecierii, cu ajutorul unui instrument de evaluare, a 
comportamentului elevilor. 

Elaborarea unei competen e de evaluat trebuie s  îndeplineasc  condi ii a a cum sunt: 
-s  specifice comportamentul pe care trebuie s -l demonstreze elevul; precizarea comportamentului 
pe care-l va etala elevul probeaz astfel formarea competen ei vizate în evaluare; respectarea acestei 
condi ii presupune utilizarea unor verbe concrete, de ac iune, care indic  ce tipuri de achizi ii au 
dobândit elevii, de exemplu: a recunoa te, a reformula, a utiliza, a aplica, a compara, a distinge, a 
produce, a proiecta, a crea, a argumenta, a decide; 
-s  precizeze condițiile în care se poate produce comportamentul sau în care acesta poate devenii 
vizibil, m surabil, evaluabil; respectarea acestei condi ii presupune introducerea unor preciz ri, a a 
cum sunt: cu ajutorul, având acces la..., neavând acces la...; 
-s  stabileasc  un nivel al performanței acceptabile, prin enun area unui criteriu de reu it  direct 
m surabil –exprimabil prin niveluri de cunoa tere (de exemplu, prin enumerarea a dou  cauze...),  
specificarea acestui criteriu i raportarea la acesta în evaluarea performan ei elevilor vor pune în 
eviden  dac  competen a a fost sau nu format . 



      Din perspectiv  contemporan , evaluarea se extinde pe toat  durata anului colar, se 
integreaz  total procesului de înv mânt, pentru a surprinde evolu ia elevului. Evaluarea 
contemporan  se asociaz  deopotriv  m sur rii i aprecierii valorii rezultatelor înv rii, dar i 
proceselor de predare i înv are care le explic . Centrarea evalu rii pe competen ele educa ionale / 
profesionale ale elevilor este probabil cea mai radical  schimbare de paradigm  în domeniul 
evalu rii din ultima vreme, cu implica ii profunde asupra tuturor tipurilor i formelor de evaluare i 
notare. Evaluarea pe competen e presupune succesiunea: stabilirea obiectivelor de evaluare, 
stabilirea metodei de evaluare, proiectarea  instrumentelor  de  evaluare, administrarea  acestora,  
scorarea  şi  interpretarea rezultatelor. „Dificultatea alc tuirii schemei de notare este în raport 
direct cu tipul de itemi utilizat”. 

Instrumentul de evaluare a competen elor reprezint  operaionalizarea sarcinilor de lucru 
pentru elevi în funcie de competen ele exersate şi forma de msurare a competenelor formate şi se 
clasific : 
- interne (create de profesor) sau  externe (standardizate); 
-ini iale (la începutul activit ii), de proges, formative (în timpul activit ii) şi finale, sumative (la 
sfârşitul unei etape); 
 -formale  (aplicate în  clas ) sau nonformale   (aplicate    în    activit i    extracurriculare, 
extraşcolare); 
-de evaluare (un evaluator, un evaluat) sau autoevaluare (evaluatorul este şi evaluat); 
-pentru evaluarea elevilor (pentru notare) sau ştiin ifice (pentru culegerea de informa ii). 

Elaborarea unei probe de evaluare presupune parcurgerea mai multor etape: stabilirea 
scopului probei (diagnostic sau prognostic), realizarea matricei de specificai, precizarea 
competenelor de evaluat, construirea itemilor, elaborarea baremului de evaluare şi revizuirea 
testelor şi a schemei de notare, dac  este cazul, în urma pilot rii itemilor. 

 Tipuri  de instrumente de evaluare: 
       Standardul 
 Standardele cuprind criteriile de evaluare a calit ii procesului de înv are; ele sunt prezentate 

sub forma unor enunuri sintetice care vizeaz nivelul de atingere a obiectivelor educaionale ale 
unei  discipline  de  c tre  elevi, la  finalul  unei  etape.  Reprezint   fundamentul  pentru criteriil or  
de notare (în înv mântul secundar). Din perspectiva evalurii şi examin rii, standardele de 
performan  reflect  ceea ce elevul trebuie s  ştie şi poat  s  fac  sau este capabil s  comunice 
despre ceea ce poate s  fac ; alinierea competenelor din înv mântul românesc la competenele 
europene implic  şi adecvarea standardelor. Standardele de con inut descriu achizi iile unui elev, 
la o disciplin ; dac  sunt realizate de profesor acesta stabileşte ce poate s  fac  elevul cu 
informa iile obinute (s  citeasc , s  analizeze, s  argumenteze, s  exprime opinia). Standardele 
de performan  ierarhizeaz, pe nivele de achizi ie, cunoştin ele şi deprinderile elevilor: 
insuficient, suficient, bine şi foarte bine sau note de la 1 la 10. Cele dou  tipuri de standarde se 
intercondi ioneaz . 

    Crit eriul de notare 
Criteriile de notare tradi ionale sunt cali ficativele (insuficient, suficient, bine), notele (de 

la 1 la 10), punctele (de la 1 la 100), însemne (flori, animale, personaje istorice), gesturi etc. 
Nota colar  trebuie s  asigure coeren a actului de evaluare, realizabil  la nivelul liniei de 
continuitate dintre opera iile de m surare – apreciere – decizie. În acordarea notelor cadrele 
didactice se raporteaz  la standarde de evaluare i criterii de notare.  

Testul- const  în rezolvarea unor întrebri sau sarcini standard, aceleaşi pentru to i elevii . 
R spunsurile la întreb ri se exprim  numeric. Acest instrument complex cuprinde: itemii , baremul, 
matr icea de specifica ie. În func ie de scopul folosirii rezultatelor testele pot fi normative: 
compararea  rezultatelor  unui  subiect cu rezultatele grupului  de  referin . Se realizeaz un 
„clasament” al elevilor, se face o comparare inter-individual şi criteriale: raportarea rezultatelor 
unui subiect la un nivel prestabilit al performanei în domeniul de interes. Testele în funcie de 
autorul testului sunt standardizate sunt stabilite cu precizie limitele de timp pentru  rezolvarea  
fiec rui  item,  materialele  care  trebuie  utilizate, sunt  elaborate  de specialişti şi sunt însoite de 



reguli de utili zare şi nestandardizate, elaborate de profesor sunt aplicabile doar unei situaii 
particulare sau unui anumit grup de elevi şi nu permit compara ii cu alte grupuri. În funcie de 
obiectivul evalurii pot fi : de aptitudini sau abilit i pentru predicia unor performane şcolare 
vii toare; de achizi ii pentru evidenierea nivelului cunoştin elor în momentul msur rii . În funcie de 
scopul aplic rii lor pot fi formative, adic  contribuie la determinarea nivelului  şi  deficitului  
elevului  şi  la  orientarea sa în procesul învrii şi sumative:, adic  sunt aplicate pe secvene mari 
(unit i de înv are, semestre, ani şcolari, cicluri de înv mânt) şi au ca scop notarea şi 
clasificarea elevilor. În funcie de prezentarea rspunsului pot fi teste obiective cu r spunsuri stricte 
şi teste subiective cu r spunsuri formulate diferit de fiecare subiect. În funcie de momentul în care 
sunt aplicate testele pot fi ini iale, administrate înainte de începerea activit ii, de progres, 
administrate în timpul desfşur rii activit ii şi finale,  administrate dup  încheierea activit ii. 
       It emul  
     Proiectarea itemilor este o activitate complez; itemul nu este simpl  întrebare ci este 
compus din sarcina de lucru, solu ia acesteia, criteriul de notare formulate în func ie de 
competena urm rit . Itemul poate fi folosit ca atare sau într-un test. Pentru c  sunt mai multe tipuri 
de itemi este indicat s  se formuleze gradual, în funcie de dificultate şi s  fie folosite mai multe 
tipuri. 
      În funcie de precizia m sur rii itemii pot fi: 
 -Obiectivi: m soar  exact rezultatele şi sunt utili za i mai ales în testele standardizate, sunt itemii cu 
alegere dual  (adev rat-fals, corect-greşit), itemii cu alegere multipl se alege un rspuns dintr-o 
li st  de de solu ii,  itemii de împerechere sau de asociere (corespondena între dou liste de 
afirma ii sau concepte). 
 -Semiobiectivi au r spunsuri scurte, concise; de exemplu: itemi de completare care presupun 
completarea unui cuvânt sau a unei sintagme într-un text lacunar;  
  -Subiectivi solicit  r spunsuri deschise  restrictive  sau  extinse.  Itemii  de  tip  rezolvare  de 
probleme şi cei de tip eseu (structurat sau nestructurat) constituie variantele de itemi subiectivi 
utili za i în evaluarea şcolar . 
    Baremul este un  instrument  de evaluare care asigur  fidelitatea evalu rii datorit  gradului 
înalt de obiectivitate şi aplicabilitate, menit s  reduc  la minim diferenele de notare dintre corectori. 
Elaborarea baremului sau a schemei de corectare şi notare se concretizeaz în stabilirea punctajului 
pentru fiecare item şi a ponderii în punctajul total. Din acest motiv, chiar dac  baremul se aplic  la 
finalul evalu rii el trebuie proiectat de profesor dup  stabilirea obiectivului de evaluare, deci 
înaintea elabor rii itemilor.  

Competena: Exprimarea unei opinii în limbajul adecvat istoriei 
Se poate evalua în scris prin „eseul de cinci minute”: 
Exprimai, în cinci rânduri, propria opinie referitoare la pozi ia României faş  de pierderile 
teritoriale din vara anului 1940. 

Barem: 
 -utili zarea limbajului adecvat istoriei                                                                       5 puncte; 
-prezena expresiei în opinia mea/ dup  p rerea mea/ din punctul meu de vedere    3 puncte; 
-respectarea limitei de spaiu şi de timp (în situaia evalu rii orale)                       2 puncte. 

Competena: Încadrarea  unui  eveniment  sau  a  unei  serii  de  evenimente  într-un  
context cronologic 

Completai spa iile libere cu termenii corespunz tori din lista de mai jos: 
Dup  ... , cele şapte mari puteri garante s-au întrunit la Paris în anul 1856 pentru a discuta soarta 
Principatelor Române. Dup  alegerea ca domnitor în Moldova a lui Alexandru Ioan Cuza, la .....era 
ales ca domnitor al rii Româneşti şi se realiza..... 
List  termeni: 24 ianuarie 1859, r zboiul Crimeii, primul r zboi mondial, unirea Principatelor 
Unite, marea Unire 
Barem: Câte 2 puncte pentru completarea fiec rui spaiu liber cu termenul corespunztor. 
              2 puncte din oficiu. 
      În funcie de scopul şi tipul testului care trebuie proiectat, se poate elabora o matrice de 



specificaii general  sau detaliat . Matricea de specifica ii general  este util  în proiectarea 
testelor sumative care vizeaz domenii istorice sau con inuturi largi şi competene cu nivele de 
complexitate ridicate. Ele specific  unit i mari de con inut şi nivele taxonomice generale. Matricea 
de specifica ii detaliat   este  recomandat în cazul testelor sumative care vizeaz con inuturi mai 
restrânse (evaluare la finalul unei unit i de înv are, la finalul unui semestru etc.) şi chiar în cazul 
testelor formative (care pot viza con inutul unei singure lec ii. Ea poate detalia fie con inuturile 
care vor fi acoperite prin test, fie competen ele, fie pot include informaii am nun ite despre ambele 
dimensiuni. Evaluarea competenelor dobândite de elevi, într-un înv mânt predominant formativ, 
presupune o atenie deosebit  din partea profesorului. Aceast  activitate tinde s  ocupe un rol la 
fel de important ca şi proiectarea activit ii de înv are. Atât pentru gimnaziu, începând din 2009, 
programele cuprind competene specifice ce trebuie formate elevilor pe parcursul unui an şcolar 
f r  a mai meniona şi activit i de înv are şi cu atât mai pu in modali t i de evaluare curent. 
Toate acestea sunt l sate la latitudinea profesorului ca fiind singurul în msur  s  decid  
asupra acestor puncte cheie ale procesului de instruire şi formare a elevilor cu care îşi desf şoar  
activitatea pe parcursul unui an şcolar. De asemenea, nu trebuie în eles c  evaluarea competenelor 
se face în defavoarea cunoştin elor, pe care elevii trebuie s  le dobândeasc . În absen a 
informaiil or, evaluarea competenelor nu se poate realiza. Noutatea const  în deplasarea 
accentului de pe cantitatea de informa ii pe care un elev trebuie s-o acumuleze pe utili zarea acestor 
informa ii de c tre acesta în diferite situaii de înv are. 

În contextul în care activitile evaluative reprezint  o parte a activit ii didactice este 
stimulat  interac iunea dintre evaluare i predare/ înv are, astfel încât evaluarea s  orienteze i s  
sus in  întreaga aciune instructiv-educativ. Ca urmare evaluarea formativ înregistreaz  
progresele elevilor i, în acela i timp, permite identificarea lacunelor, dificult ilor de înv are 
etc., fapt  ce  genereaz  poten ialul  ei  de  ameliorare,  în  special,  a  activit ii  de  înv are. 
Totodat  evaluarea formativ , prin efectele de reglare, facili teaz  con tientizarea de ctre elev a 
propriei sale form ri.  

Evaluarea formativ  se realizeaz pe parcursul desfur rii procesului didactic i are drept 
unul dintre scopuri verificarea sistematic  a progresului elevilor. Acest fapt decurge din 
feedback-ul continuu generat de evaluarea formativ . Astfel li se ofer  elevilor o confirmare 
imediat  a competenelor dobândite, se orienteaz activitatea instructiv-educativ prin faptul c  
elevul cunoa te progresele realizate, distana la care se afl  fa  de performana a teptat , de 
neajunsurile  sale  de  înv are,  permi ându-i  s   prefigureze direc iile  în  care  urmez  s - i 
concentreze eforturile. Pentru elev, evaluarea formativ  implic  o înv are activ  care presupune: s  
cunoasc   competenele specifice sau generale  pe  care  urmeaz s  le dobândeasc ,  s  fie pus în 
situaii-problem  ce necesit a fi rezolvate, s cunoasc progresele pe care le realizeaz, e ecurile, 
s  întreprind  ceea ce se cere i se propune pentru ameliorarea rezultatelor. Astfel, evaluarea 
formativ  antreneaz o evolu ie a elevului, generând respectarea ritmului individual, ini iativ  i o  
grij  mai mare pentru verifi carea propriil or rezultate. Func ia ameliorativ  a evalu rii formative 
decurge din intervenia direct  a cadrului didactic, prin procesul instructiv-educativ, în  corectarea 
deficienelor constatate. 
Bibliografie: 
1.*** CNCEIP, Programul National de Dezvoltare a Competen elor de Evaluare ale Cadrelor 
Didactice ( DeCeE), 2008, passim. 
2. Cerghit,  Ioan, Sisteme de instruire alternative şi complementare, Editura Aramis, Bucureşti, 
2002, p. 313-316. 
3..Cucoş, Constantin,  Teoria şi metodologia evalu rii, Editura Polirom, Iaşi, 2008, p. 
4. Lisievici,  Petru,  Evaluarea  în  înv mânt.  Teorie,  practica,  instrumente,   Bucuresti, Editura 
Aramis,  2002, p. 54-99.  
5. Manolescu, M., Evaluarea şcolar . Metode, tehnici, instrumente, Editura Meteor Press, 
Bucureşti, 2005, p. 184-285. 
6. Meyer, Genevieve, De ce şi cum evalu m, Editura Polirom, Iaşi, 2000, p. 18, 50, 141, 155- 187. 
7. Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, Bucureşti, Editura Didactic  şi .Pedagogic , 2000, p. 



42  ş.u. 
8. Stoica, Adrian (coordontor), Evaluarea curent şi examenele. Ghid pentru profesori, 
Bucureşti, Editura Prognosis, 2001, p. 85. 
9. Idem, Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practic , Humanitas Educa ional, Bucureşti, 
2003, p. 43-48, 50-84, 43- 48, 98-116. 
10..ghid de evaluare - INSAM, 
https://insam.softwin.ro/.../GHID%20DE%20EVAL_SOCIO_UMANE2.p... 
 
 

317. MODALIT I  DE  ABORDARE  PRIVIND  EDUCA IA   
COPIILOR  CU  CERIN E  SPECIALE 

 
Coman Sofia Mihaela- Şcoala Gimnazial  Comuna Birda, Timis 

 
 Problematica educa iei copiilor cu cerin e speciale  a devenit în ultimii ani o preocupare 
aparte în rândul specialiştilor. Apari ia conceptelor de educa ie  integrat  şi şcoal  incluziv  a 
determinat modific ri fundamentale în percep ia actului educativ şi a necesitat identificarea unor 
r spunsuri la câteva întreb ri fundamentale: 
 *care sunt finalit ile actului educativ în raport cu nevoile specifice ale copiilor deficien i ? 
 *cum definim scopurile si obiectivele instruirii în condi iile unei clase de elevi în care se 
realizeaz  integrarea ? 
 *care sunt criteriile în elaborare şi aplicare a unui curriculum diferen iat/adaptat? 
 *cum trebuie aplicat  şi în eleas  evaluarea şcolar  a elevilor cu diferite tipuri de deficien e, 
în special a celor cu deficiene de intelect ? 
 Analizând particularit ile specifice procesului de înv are a copiilor cu diferite tipuri de 
deficien , se ajunge la concluzia c  una dintre calit ile esen iale ale curriculum-ului şcolar vizeaz  
un grad cât mai mare de flexibilitate, astfel încât s  permit  fiec rui copil s  avanseze în ritmul s u 
şi s  fie tratat în func ie de capacit ile sale de înv are. Pentru aceasta este nevoie ca formularea 
obiectivelor, stabilirea con inuturilor instruirii, modalit ile de transmitere a informa iilor în clas  şi 
evaluarea elevilor s  se fac  diferen iat. 
Elaborarea unui curriculum flexibil şi uşor de adaptat cerin elor educa ionale ale fiec rui elev are la 
baz  mai multe argumente: 

- respectarea dreptului fiec rui copil la instruc ie şi educa ie pe m sura poten ialului şi 
capacit ilor sale; 

- formarea la copilul deficient a unui registru comportamental adecvat care s  permit  
adaptarea şi integrarea sa social  printr-o experien  comun  de înv are al turi de copiii 
normali; 

- asigurarea leg turii cu faptele reale de via  şi familiarizarea cu o serie de obişnuin e 
privind activit ile de utilitate practic  şi de timp liber; 

- dezvoltarea capacit ilor necesare pentru rezolvarea independent  ( în limitele permise 
de gradul deficien ei) a problemelor de via , autocontrol în situa ii dificile şi practicarea 
unor metode şi tehnici de munc  intelectual  care s  asigure eficien  în adaptarea şi 
integrarea şcolar  şi social . 

Modalit ile de adaptare a con inuturilor educa iei speciale în contextul moderniz rii şi reform rii 
serviciilor educa ionale destinate copiilor cu cerin e educative speciale presupun o analiz  atent  a 
urm toarelor aspecte: 

 tipul şi gravitatea deficien ei/ tulbur rilor diagnosticate – rolul şi importan a 
diagnosticului diferen ial în sus inerea unui program recuperator şi educa ional eficient; 

 vârsta copilului  - decalajul dintre vârsta cronologic  şi vârsta mintal ; 
 experien a de via  a copilului în familia din care provine – gradul de implicare a 

familiei în dezvoltarea şi evolu ia normal  a copilului, sus inerea afectiv  şi material , 



educa ia oferit  şi atitudinea membrilor familiei fa  de problemele speciale ale 
copilului; 

 ruta şcolar  a copilului – dac  a urmat sau nu programul înv mântului preşcolar, dac  
a urmat sau nu programul unei şcoli, rezultatele ob inute, problemele privind poten ialul 
de înv are a copilului etc, 

 atitudinea şi modalit ile de implicare a familiei în activit ile educative ale copiilor cu 
cerin e educa ionale speciale; 

 cunoaşterea din partea educatorilor a metodelor de lucru cu aceast  categorie de copii, a 
limitelor şi posibilit ile lor de înv are, a modalit ilor şi formelor de evaluare; 

 strategia şi modalit ile de organizare a activit ilor de predare –înv are la clas , 
maniera de lucru a educatorului, capacitatea fiec rui cadru didactic de a accesibiliza 
con inutul înv rii la nivelul de în elegere al fiec rui elev din clas , disponibilitatea de 
a desf şura activit i diferen iate şi individualizate; 

 politica educa ional  adoptat  la nivelul institu iei şcolare privind organizarea şi 
structurarea activit ilor educative extraşcolare din perspectiva cerin elor educa ionale 
speciale ale copiilor cu dizabilit i. 

Pornind de la rezultatele acestei analize, se pot stabili obiectivele şi activit ile concrete prin 
care unit ile de con inut de la fiecare disciplin  pot fi modificate, adaptate sau accesibilizate în 
func ie de nivelul cerin elor şi posibilit ilor de înv are ale elevilor din clasa respectiv . 

În scopul eficientiz rii procesului de înv are  pentru elevii cu cerin e speciale sunt invocate, 
mai ales în ultimul timp, câteva repere fundamentale: 

- înv area interactiv - presupune folosirea unor strategii de înv are focalizate pe 
cooperarea, colaborarea şi comunicarea între elevi la activit ile didactice, precum şi pe 
interac iunea dintre cadre didactice  (ca o modalitate de lucru)  cadre didactice şi elevi; 

- elaborarea în comun a obiectivelor înv rii –(educator – elev)  deoarece fiecare 
participant la actul înv rii are ideile, experien ele şi interesele personale de care trebuie 
s  se in  seama în proiectarea activit ilor didactice; 

- demonstra ia, aplica ia şi feedbeckul – orice proces de înv are (mai ales în cazul 
elevilor cu cerin e speciale) este mai eficient şi mai uşor de în eles dac  informa iile 
prezentate sunt demonstrate şi aplicate în situa ii reale de via , existând şi un feedbeck 
continuu de-a lungul întregului proces; 

- modalit ile de sprijin în actul înv rii – elevii cu cerin e educative speciale au nevoie în 
anumite momente de un sprijin activ de  înv are atât în timpul activit ilor desf şurate în clas , cât 
şi la activit ile din afara clasei, prin dezvoltarea unui parteneriat educa ional cu anumite categorii 
de specialişti, cu familiile  elevilor. 

Cele mai utile metode şi tehnici de sprijinire a înv rii elevilor cu cerin e speciale sunt:  
  *asigurarea unui confort socioafectiv favorabil înv rii; 
  *înv area de la copil la copil; 
  *colaborarea între elevi la activit ile de predare-înv are; 
  *parteneriatul cu p rin ii în înv are; 
  *comunicarea cu al i specialişti din afara şcolii; 
  *perfec ionarea formelor de înv are; 
  *cunoaşterea şi analiza conduitei de înv are specifice fiec rui elev; 

- evaluarea continu  a înv rii – fiecare dasc l s  demonstreze o atitudine şi o conduit  
flexibil  în timpul activit ilor de predare – înv are  favorabile unei evalu ri permanente, 
concretizate în disponibilitatea de a asculta toate r spunsurile şi a aprecia fiecare interven ie a 
elevilor. 
 Metodele  şi procedeele de predare-înv are  trebuie s  fie selectate în raport cu scopul şi 
obiectivele activit ii didactice, con inutul lec iei şi particularit ile elevilor (vârsta, nivelul 
dezvolt rii psihice, tipul şi gradul deficien elor/ tulbur rilor, tipul de percep ie al elevilor – analitic 
sau sintetic), stilul de lucru al educatorului. 



 În activit ile didactice destinate elevilor cu cerin e speciale se pot folosi metodele 
expozitive, (povestirea, expunerea, explica ia, descrierea) dar trebuie respectate anumite cerin e: 
 *s  se foloseasc  un limbaj adecvat, corespunz tor nivelului comunic rii verbale; 
 *prezentarea s  fie clar , precis , concis ; 
 *ideile s  fie sistematizate; 
 *s  se recurg  la procedee şi materiale intuitive; 
 *s  se antreneze elevii prin întreb ri de control pentru a verifica nivelul în elegerii 
con inuturilor de c tre aceştia şi pentru a interveni cu noi explica ii atunci când se impune acest 
lucru. 
 Pentru elevii cu deficien e mintale utilizarea povestirii ca metod  didactic  trebuie s  fie 
înso it  de suporturi ilustrativ - sugestive sau imagini filmate, deoarece se capteaz  mai uşor aten ia 
şi este facilitat  implicarea afectiv-motiva ional  a elevilor în secven ele lec iei. 
 Experien a practic  a demonstrat necesitatea îmbin rii metodelor interogative cu celelalte 
metode expozitive, demonstrative, activ-participative, înl turându-se monotonia şi stimulându-se 
gândirea şi concentrarea aten iei, condi ii necesare în ob inerea succesului la elevii cu cerin e 
speciale. 
 Metodele de simulare (bazate pe jocul didactic şi dramatizare ) pot fi aplicate cu succes atât 
în ceea ce priveşte  con inutul unor discipline  (dramatizarea unor lec ii)  cât şi în  formarea şi 
dezvoltarea comunic rii la elevii cu deficien e mintale şi senzoriale. Implicarea lor cât mai direct  
în situa ii de via  simulate (jocuri - „La libr rie”, „La pia ”, „La doctor” ) trezesc motiva ia şi 
participarea activ , emo ional  a elevilor, constituind şi un mijloc de socializare şi interrela ionare 
cu cei din jur. 
 Metoda demonstra iei ajut  elevii cu dizabilit i s  în eleag  elementele de baz  ale unui 
fenomen sau proces . Al turi de metoda demonstra iei, exerci iul constituie o metod  cu o larg  
aplicabilitate în educa ia special , mai ales în activit ile de consolidare a cunoştin elor şi de 
antrenare a deprinderilor. 
 În activitatea educativ  a copiilor cu cerin e educative speciale se poate folosi cu maxim  
eficien   înv area prin cooperare.  Lec iile bazate pe înv area prin cooperare permit evaluarea 
frecvent  a performan ei fiec rui elev care trebuie s  ofere un r spuns în nume personal sau în 
numele grupului, elevii se ajut  unii pe al ii, încurajându-se şi împ rt şindu-şi ideile, explic  
celorlal i, discut  ceea ce ştiu, se înva  unii pe al ii, realizeaz  c  au nevoie unii de al ii pentru a 
duce la bun sfârşit o sarcin  a grupului. 
 Educa ia integrat  îi va permite copilului  cu cerin e educative speciale s  tr iasc  al turi de 
ceilal i copii valizi, s  desf şoare activit i comune, dobândind abilit i, indispensabile pentru o 
via  cât mai apropiat  de cea a valizilor, pentru o adecvat  inser ie social . 
 Cu certitudine, elevii cu dificult i de înv are au nevoie de ajutor în vederea adapt rii, 
integr rii şi devenirii lor  ca şi ceilal i elevi – cu succese şi insuccese, cu realiz ri şi rat ri dar şi cu 
rezultate încurajatoare. 
 
 BIBLIOGRAFIE 
1. Alois Ghergu     - Sinteze de psihopedagogie special  , Editura Polirom, Iaşi, 2005 
2. Miron  Ionescu  - Educa ia şi dinamica ei, Editura  Tribuna înv mântului, Bucureşti, 1998 
3. I. St nic , M. Popa, Doru Vlad Popovici  - Psihopedagogie special  , Editura Pro Humanitas,  
Bucureşti, 2001. 
 
  



 
318. PREDAREA  INTERACTIV   A MATEMATICII IN GIMNAZIU 

 
Prof. Copaciu Georgeta C t lina,  

Şcoala Gimnaziala Moieciu de Jos, jud.Braşov 
 

Convingerea cvasi-unanim  c  matematica este o disciplin  dificil , este greu de demontat. 
Remarcabilul om de ştiin  care a fost Grigore Moisil opina, în acest sens, c  este mai uşor s  
dezintegr m un atom decât o prejudecat . Ast zi, dar mai ales mâine, matematica va deveni o 
component  esen ial , organic  a culturii generale: prin logic  de la baza ra ionamentelor de tip 
matematic, elevii vor fi obişnui i cu precizia şi obiectivitatea, cu ordinea intelectual  şi moral , cu 
un comportament consecvent. Rostul şcolii nu se rezum  doar la transmiterea de cunoştin e, ci şi la 
formarea capacit ilor de gândire creatoare. 

Copilul trebuie educat astfel încât s se poat  adapta noilor cerin e ale societ ii 
informa ionale, aceasta însemnând preg tirea fiin ei umane pentru a utiliza tehnici de proiectare, 
simulare, prognoz , evaluare, de a dezvolta judec i critice, de a ac iona în libertate şi independen , 
de a-şi forma capacit i de decizie, de a completa permanent informa ia cu plasticitatea creativ-
inventiv . 

Utilizarea eficient  a metodelor  moderne de predare-înv are duce la dezvoltarea 
creativit ii elevilor, manifestat  în receptivitatea fa  de nou, curiozitatea ştiin ific , originalitate, 
capacitate de elaborare, fluen  şi divergen a gândirii, imagina ie creatoare, inventivitate. Metodele 
moderne, activ-participative şi interactive, fac lec iile mai interesante, mai atractive, ajut  elevii s  
realizeze judec i de substan  şi fundamentate, sprijin  elevii în în elegerea con inuturilor pe care 
s  fie capabili s  le aplice în via a real , iar în orele de matematica s  reuşeasc  s  rezolve exerci ii 
şi probleme cu caracter nestereotip. 

 Şcoala nu trebuie în eleas  ca fiind locul unde profesorul pred  şi elevii ascult . Înv area 
devine eficienta doar atunci când elevii particip  în mod activ la procesul de înv are. 

Matematica este obiectul care genereaz  la marea majoritate a elevilor eşecul şcolar.De 
aceea profesorul de matematica trebuie s  creeze un climat institu ional favorabil folosind diverse 
metode moderne care s -l determine pe elev s  se implice activ în procesul instructiv - educativ.  

 Toate situa iile şi nu numai metodele active propriu-zise în care elevii sunt puşi şi care îi 
scot pe aceştia din ipostaza de obiect al form rii şi-i transform  în subiec i activi, coparticipan i la 
propria formare, reprezint  forme de înv are activ . 

 Înv area activ  înseamn , conform dic ionarului, procesul de înv are calibrat pe interesele 
/nivelul de în elegere /nivelul de dezvoltare al participan ilor la proces.  

 Nu numai cercetarea, dar şi experien ele cadrelor didactice cu metodele colaborative 
eviden iaz  efectul benefic al interac iunii elevilor. Gruparea şi sarcinile în care membrii grupului 
depind unul de cel lalt pentru realizarea rezultatului urm rit arat  c : 

 elevii se implic  mai mult în înv are decât în abord rile frontale sau individuale; 
 odat  implica i, elevii îşi manifest  dorin a de a împ rt şi celorlal i ceea ce 

experimenteaz , iar aceasta conduce la noi conexiuni în sprijinul în elegerii; 
 elevii acced la în elegerea profund  atunci când au oportunit i de a explica şi chiar 

preda celorlal i colegi ceea ce au înv at. 
Printre metodele care activizeaz  predarea-înv area sunt şi cele prin care elevii lucreaz  

productiv unii cu altii, îşi dezvolt  abilit i de colaborare şi ajutor reciproc.Ele pot avea un impact 
extraordinar asupra elevilor datorit  denumirilor foarte uşor de re inut, caracterului ludic şi oferind 
alternative de înv are cu “priz ” la copii. 

Metodele active necesit  o preg tire atent : ele nu sunt eficiente decât in condi iile 
respect rii regulilor jocului. Avantajul major al folosirii acestor metode provine din faptul c  ele pot 
motiva şi elevii care au r mâneri în urm  la matematic . 

 Exemple  de activit i desf şurate cu elevii  pe baza aplic rii metodelor de înv are activ-
participative în lec iile de matematic  din gimnaziu: 



METODA CADRANELOR 
Se împarte tabla în 4 p r i egale; se propune o tem  în primul cadran; se cere defini ia 

no iunii din primul cadran, în al doilea cadran; se cere o proprietate a no iunii din primul cadran, în 
cadranul al treilea; se cere s  ilustreze într-un desen tema din primul cadran , în cadranul al patrulea; 
se evalueaz  rezultatele. 

  Exemplu: 
 

Triunghi înscris în cerc 
 
O PROPRIETATE: 

DEFINI IE: DESEN: 

     
Avantaje:stimuleaz  aten ia şi gândirea, scoate în eviden  modul propriu de în elegere, 

conduce la sintetizare/esen ializare. 
 
  ESEUL DE CINCI MINUTE   
  Acesta se foloseşte la sfârşitul orei, pentru a-i ajuta pe elevi s -şi adune ideile legate de 

tema lec iei şi pentru a-i da profesorului o idee mai clar  despre ceea ce s-a întamplat, în plan 
intelectual, în acea or . Acest eseu le cere elevilor dou  lucruri: s  scrie un lucru pe care l-au înv at 
din lec ia respectiv  şi s  formuleze o întrebare pe care o mai au în leg tur  cu aceasta. 

Exemplu : 
„Dac  aş fi o un patrulater,mi-ar place s  fiu un……..,deoarece………………………….”  
 
 CIORCHINELE  
     Se scrie un cuvânt/tema în mijlocul tablei; 
     Se cere elevilor s  noteze toate ideile /sintagmele care le vin în minte legate de cuvânt/tema şi se 
traseaz  linii între acestea şi cuvântul/tema ini ial ; 
 
     Exemplu : “Cercul” 
                             

                                                    
  

POVESTIRI CU SUBIECT DAT 
 Se alege un concept matematic: p tratul şi se cere elevilor s  creeze o povestire în care 
personajul principal este conceptul ales, iar alte personaje sunt ,,rudele” acestuia-cum ar fi rombul şi 

CER
C 

apotema 

diametru 

raza 

coarda 

Unghi inscris in cerc 

Unghi la 
centru 

Lungimea 
cercului=2𝜋R 

Aria discului= 𝜋R2 
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masura                   arcului 

Triunghi inscris in       
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semicerc 

1800 
Are masura egala cu 
jumatate din arc 

a3=
𝑅2 

a4=
𝑅2 √  

a6=
𝑅2 √  

 

D=2R 

tangenta 

Arc de cerc 



dreptunghiul. În acest fel elevii ajung în mod natural la caracterizarea unei no iuni sesizând 
asem n rile şi deosebirile dintre no iunea nou  şi alte no iuni studiate anterior. 
 

Exemplu: 
,,Salut! Sunt un p trat şi am un prieten cu care m  în eleg foarte bine. S  v  spun cum ne-am 

împrietenit: 
        Era o familie de patrulatere. Unul din ei era paralelogramul, fratele p tratului şi verişorul 
dreptunghiului…Într-o zi, ne-am dus s  ne înscriem într-un club de matematic . Ca s  fim accepta i 
trebuia s  ne desen m şi s  ne afl m perimetrele şi aria. El a reuşit eu nu! Aşa c  vreau s  m  ajuta i 
voi.” 
 

JOC DE ROL 
      Jocul de rol se realizeaz  prin simularea unei situa ii, care pune participan ii în ipostaze care nu 
le sunt familiare, pentru a-i ajuta s  în eleag  situa ia respectiv  şi s  în eleag  alte persoane care au 
puncte de vedere  
 

Exemplu: 
Un joc de rol poate fi : liniile importante din triunghi discut   între ele-ce î i spun? 

 Se împart rolurile, se stabileşte modul de desf şurare al jocului,se preg tesc fişele cu 
descrierile de rol şi sunt instrui i elevii cu desf şurarea propriu-zis .Fişele pot puncta câteva dintre 
propriet ile pe care,,actorii” le pot invoca:,, noi,în l imile suntem mai importante, pentru c  ajut m 
la calcularea ariilor” şi s  ajung  la asem n ri:,, de fapt în triunghiul isoscel suntem surori 
gemene”,etc. 
 Dup  desf şurarea jocului sunt utile urm toarele întreb ri: 
 A fost o interpretare conform  cu realitatea? 
                                           

Metodele  active  acord   valoare  activismului  subiectului: 
 valorific   gândirea  critic  / creativitatea; 
 presupun  complementaritate – rela ii; 
 sistematizeaz   experien e  subiective; 
 presupun  colaborare – cercetare  comun . 

 
     Specific  metodelor  interactive  de  grup  este  faptul  c   ele  promoveaz   interac iunea  dintre  
min ile  participan ilor, dintre  personalit ile  lor,  ducând  la  o  înv are  mai  activ   şi  cu  
rezultate  evidente.   
     Acest  tip  de  interactivitate  determin   „identificarea  subiectului  cu  situa ia  de  înv are  în  
care  acesta  este  antrenat”  ceea  ce  duce  la  transformarea  elevului  în  st pânul  propriei  
form ri. 
 

SURSE BIBLIOGRAFICE: 
1. Singer,M.,Voica,C. Înv area matematicii. Elemente de didactic  aplicat .Ghidul 

Profesorului,Ed. Sigma,2002. 
P curari, O. (coord) – Înv area activ , Ghid pentru formatori, MEC-CNPP, 2001 
 
 
  



319. MODERNIZAREA I EFICIENTIZAREA STRATEGIILOR DIDACTICE ÎN 
ÎNV MÂNT 

 
Prof. Corendea Daniela 

coala Gimnazial  Nr.4 Rm.Vâlcea 
 

              Întregul proces de înv mânt reprezint  o vast  ac iune de modelare a personalit ii 
copilului (psihice si fizice), ce are loc într-o ambian  specific , colar , în care opereaz  cu 
maximum de intensitate, con inuturi/valori tiin ifice, literar-artistice, tehnice, practice i etice 
selec ionate i structurate în acest scop, pân  ce acestea din urm  se personalizeaz , devenind un 
bun al elevului. 
              Calitatea muncii elevilor i a dasc lului este în func ie de metodele de predare i de 
înv are ce constituie o surs  însemnat  de cre tere a capacit ii si eficien ei înv t mântului. Fiecare 
activitate de predare i înv are include cu necesitate în structura ei un anumit fel de a se proceda,o 
anumit  tehnic  de execu ie, de realizare a activit ii respective.   
              Metodele i mijloacele folosite în procesul de predare-înv are-evaluare reprezint  strategii 
didactice ce se pot defini  ca sisteme i forme de organizare a activit ii având la baz  o viziune 
sistemic  i care au menirea s  asigure o înv are activ  i creatoare a cuno tin elor i abilit ilor i 
s  ra ionalizeze procesul instructiv-educativ.  Transformarea elevului într-un actor, participant activ 
la propria formare presupune implicarea lui în actul de înva are,pentru ca s  i se ofere condi ii 
optime în vederea dezvolt rii gândirii, a intelectului, în direc ia flexibilit ii, creativit ii, 
inventivit ii. Astfel, o strategie activ , bazat  pe metode interactive,centrate pe elev ,pe cooperare 
i competi ie duc la o înv tare eficient  i la rezultate evidente.Tehnicile de înv are activ  sunt  

folosite la clas  pentru a ajuta elevii s  gândeasc  critic, s  înve e activ, s  lucreze prin cooperare în 
cadrul orelor. Majoritatea cadrelor didactice sunt deschise i receptive la nou, la un alt fel de 
înv are, ar tându-se interesate de implementarea i promovarea tipului modern de informare  i 
formare bazat pe în elegerea sistemului educativ, prin introducerea de strategii moderne de înv are 
i ob inerea unei experien e profesionale moderne. Printre metodele moderne, aplicate la clas  i 

care au devenit instrumente de lucru eficiente pentru elevi în cadrul activit ilor programate, 
amintesc:1.-metoda Brainstorming-o metod  prin care se dezvolt  creativitatea elevilor prin 
exersarea gândirii divergente, care solicit  g sirea unor solu ii proprii pentru problemele propuse;2.-
metoda Blazonul-o metod  complex  ce presupune fixare, sistematizare, o abordare 
transdisciplinar ;3.-Metoda tiu/Vreau s  tiu/Am înv at- solicit  elevul s  se gândeasc  la ceea ce 
tie despre tem , s  adreseze întreb ri i s  formuleze r spunsuri. Alte exemple de strategii 

didactice interactive utilizate în procesul de înv mânt sunt: metoda pred rii/înv rii reciproce; 
metoda mozaicului, metoda piramidei (tehnici de predare –înv are interactive in grup), tehnica 
Lotus, diagrama cauzelor i a efectului (tehnici de fixare si sistematizare a cuno tin elor,priceperilor 
si deprinderilor). Una din metodele folosite în cadrul orelor de limba i literatura român  este 
metoda p l riilor gânditoare prezentat  astfel pentru opera,, Amintiri din copil rie’’de Ion Creang . 
     Cu p l ria alb  pe cap, se face o evaluare obiectiv  a faptelor, situa iilor! 

 POVESTITORUL 
1.Prezint  date despre via a i opera lui Ion Creang . 
2.Realizeaz , în cel mult zece rânduri,o prezentare a operei ,,Amintiri din copil rie”de Ion Creang . 
    Când gândim cu p l ria albastr , încerc m s  oferim o privire de ansamblu asupra faptelor! 

MODERATORUL 
1.Prezint  în ansamblu opera,,Amintiri din copil rie”. 
Cu p l ria verde pe cap, nu exist  limite în calea gândurilor! 

CREATORUL 
1.Imagineaz - i alte dou  situa ii posibile în iarmaroc. 
2.Creeaz  o poezie, inspirându-te din opera,,La cire e”. 
Cu p l ria galben  gândim pozitiv i vedem numai avantajele situa iei! 
 



GÂNDITORUL 
1.Încearc  s  justifici comportamentul lui Nic . 
2.De ce crezi c  autorul a creat un astfel de personaj? 
 Cu p l ria neagr  pe cap, se face o evaluare critic  a faptelor! 

CRITICUL 
1.Ce nu i-a pl cut sau ce fapte dezaprobi? 
2.Eviden iaz  gre elile lui Nic . 
Când gândim cu p l ria ro ie pe cap, nu trebuie s  d m nicio justificare! 

PSIHOLOGUL 
1.Imagineaz - i c  e ti personajul principal. Alc tuie te un monolog în care s  prezin i faptele din 
punctul t u de vedere. 
2.Ce ti-a pl cut cel mai mult din oper ? De ce? 
 
      În cadrul orelor de limba i literatura român , se pot folosi o serie de metode care s  stârneasc  
interesul elevilor. Profesorul creeaz  mediul educa ional,favorabil, stimulativ i interesant pentru 
înv are în clas  .Elevii vor citi cu pl cere orice text daca li se orienteaz  aten ia,curiozitatea i 
interesul fa  de acesta. Receptarea mesajelor i a informa iilor se face prin comunicarea elev-elev 
sau profesor-elev, ceea ce contribuie la înv area de tip activ.              Prin urmare, pe baza 
competen elor sale profesionale mereu actualizate, profesorul va încerca noi metode de predare 
pentru manifestarea imagina iei i a creativit ii didactice cu efecte pozitive asupra elevilor, dar i a 
dasc lilor. 
              Pe de alta parte, se poate spune c  înv mântul se confrunt  i cu nota sa predominant 
teoretizant , uneori cu tendin e de înc rcare informa ional . Efortul trebuie canalizat în direc ia 
opera ionaliz rii cuno tin elor ,ceea ce va duce la motivarea elevilor pentru diferite domenii ale 
cunoa terii. Cadrele didactice sunt incluse în mecanismul societ ii într-o continu  i accelerat   
schimbare sus inut  prin munc  sistematic , bine organizat   i direc ionat . Cerin a primordial  
este de a asigura o metodologie diversificat  bazat  pe îmbinarea activit ii de înv are i de munc  
independent  cu activitatea de cooperare,de înv are. Procesul de înv mânt, considerat un sistem 
complex,rezultat al interdependen ei dintre predare i înv are se supune legii generale de apreciere 
a oric rei activit i umane cu scopul ob inerii de rezultate optime prin perfec ionarea demersului 
instructiv-educativ. 
                Metodele de înv mânt sunt c i de transformare în practic  a idealului educa ional,de 
dezvoltare multilateral  a personalit ii elevilor, c ile prin care ace tia se instruiesc  i se formeaz  
sub îndrumarea cadrelor didactice. Orice strategie este rezultatul interac iunii mai multor metode i 
procedee. Alegerea lor trebuie s  in  seama de scopul urm rit, de dezvoltarea elevilor, specificul 
lec iei respective, dar i de mijloacele de înv mânt puse la dispozi ie. 
                  Într-o lume în continu  schimbare i modernizare, elevii au nevoie de capacitatea de a 
selecta informa iile, de a în elege cum s  le foloseasc , s  le descopere sensul, s  gândeasc , s  
analizeze , s  înve e critic .Metodele de înv mânt fac parte din condi iile externe ale înv rii care 
determin  eficien a acesteia. Modernizarea înv mântului preconizeaz  o metodologie axat  pe 
ac iune operatorie, deci pe promovarea metodelor interactive care s  solicite mecanismul gândirii i 
al imagina iei , iar elevii sub îndrumarea profesorului î i formeaz  i dezvolt  priceperi i deprinderi 
intelectuale i practice, aptitudini i atitudini. 
                 Un alt aspect care vizeaz  modernizarea i eficientizarea sistemului de înv mânt îl 
reprezint  i utilizarea soft-urilor educa ionale în activitatea didactic . Educa ia este nevoit  s  in  
pasul cu tehnicile moderne. Prin intermediul programelor didactico-informatice se eficientizeaz  
procesul de predare-înva are-evaluare a cuno tin elor. Prin utilizarea lor, elevii î i dezvolt  
gândirea, logica, spiritul de observa ie, memoria vizual , aten ia , deprinderile de lucru cu 
calculatorul ,furnizeaz  un mare volum de date, asigur  o instruire individualizat , stimuleaz  
implicarea activ  a copilului în înv are, faciliteaz  realizarea unui feed-back rapid i eficient.   
                 Educa ia trebuie s  se adapteze constant la schimb rile ce apar i exprim  cerin a ca orice 
individ s  aib  posibilitatea s  înve e pe parcursul vie ii. Cum în societatea actual  are loc un proces 



dinamic ,cu to ii suntem obliga i s  inem pasul cu evolu ia societ ii i implicit a educa iei, care 
trebuie s  se adapteze constant la schimb rile acesteia.Transform rile sociale implic  necesitatea 
cre rii unui mediu de înv are i de munc  intelectual  .Cadrele didactice sunt incluse în acest 
mecanism, se adapteaz  la noi cerin e i utilizeaz  metode moderne de predare-înv are-evaluare 
pentru formarea unei genera ii utile societ ii. Voi insista în continuare pe rolul strategiilor didactice 
interactive în cadrul procesului de înv mânt. O defin ie în acest sens este data de  E.Noveanu care 
sus ine c  prin ,,strategie didactic  în elegem un ansamblu de decizii vizând desf urarea procesului 
instructiv–educativ,în vederea atingerii unor obiective, decizii adecvate situa iei concrete”,a 
factorilor care influen eaz  rezultatele proiectate. Ioan Cerghit în lucrarea ,,Metode de înv mânt” 
subliniaz  c  strategiile didactice ocup  ,,un loc central” în procesul de înv mânt. 
A adar,metodele interactive constituie modalit i de stimulare a înv rii si dezvolt rii personale de 
la vârste timpurii ,sunt instrumente didactice care favorizeaz  schimbul de idei ,de cuno tin e, de 
experien e. Totul se bazeaz  pe o înv are prin comunicare i colaborare. Se creeaz  situa ii de 
înv are centrate pe dorin a de cooperare a copiilor, pe implicarea lor direct  i activ  a acestora. 
Toate aceste instrumente implementate presupun un cumul de calit i ale cadrului didactic: 
receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic, dorin a de autoperfec ionare, gândire reflexiv  si 
modern , creativitate , flexibilitate în concep ii. 
                   Un înv mânt modern, bine conceput permite ini iative, spontaneitatea i creativitatea 
copiilor, dar i dirijarea ,îndrumarea lor, rolul cadrului didactic c p tând noi valen e, dep ind 
tradi ionalismul prin care era doar un furnizor de informa ii. Profesorul devine un coparticipant 
al turi de elev la activit ile desf urate. Utilizarea metodelor interactive de predare-înv are în 
activitatea didactic  are rolul de a îmbun t i calitatea procesului de înv mânt, având un caracter 
activ-participativ si o real  valoare formativ  asupra personalit ii elevului.            
                  În concluzie, în vederea asigur rii unui proces educativ adecvat ,modern i eficient, 
cadrul didactic trebuie s  fie preocupat de faptul cum va reu i s -i determine pe elevi s  înve e, i 
mai pu in de ceea ce va preda elevilor. Astfel, se poate spune c  strategiile didactice constituie 
,,cheia reu itei activit ii instructiv-educative si elementul ei central. “(Crengu a-L cr mioara Oprea 
în lucrarea,,Strategii didactice interactive “) 
Bibliografie: 
  Cerghit  Ioan, ,,Metode de înv mânt”,Editura Didactic  si Pedagogic ,Bucure ti,1980,p.37;      
  Crengu a-Lacr mioara Oprea , ,,Strategii didactice interactive”,Editura Didactic  si  
  Pedagogic ,R.A.,Bucure ti,2006,p.48-49; 
  Dumitru I. A., ,,Dezvoltarea gândirii critice si înv area eficient  “,Editura de                                
  Vest,Timi oara,2000; 
  Ionescu Miron , Chi  Vasile, ,,Strategii de predare –înv are”,Editura Stiintific ,                        
  Bucure ti,1992,p.87; 
  Tudoric  Roxana, ,,Dimensiunea european  a înv mântului românesc”, tiin ele  
  Educa iei,Ia i,2004. 
 
 

320. METODE INOVATIVE DE ÎN ELEGERE A TEXTELOR LITERARE 
 

 Profesor Cornea Alina Robertina, coala Gimnazial  Radu Stanian, Ploie ti 
 

Specificul procesului de receptare a literaturii în şcoal  impune diversificarea metodelor şi 
a procedeelor de predare-înv are, consecin  fireasc  a exigen elor unui înv mânt cu un puternic 
con inut formativ care solicit  o permanent  implicare a elevilor în propria formare, condi ie sine 
qua non a creşterii randamentului şcolar. Implicarea înseamn  activizare, participare la instruire/ 
autoinstruire, trezirea interesului şi a motiva iei pentru înv are prin g sirea unor r spunsuri 
potrivite la întreb ri precum: „De ce trebuie s  înv  aceste lucruri?”, „La ce îmi folosesc?”, „Cum 
pot s  le utilizez în alte contexte şi situa ii?” 



Men inerea interesului şi a motiva iei pentru înv are presupune crearea unui climat de 
încredere, asigurarea unei atmosfere de lucru stimulante, prin antrenarea elevilor în activit i 
diverse: frontale, individuale şi prin cooperare. O astfel de posibilitate se întrevede doar prin 
folosirea unor metode şi procedee participative, activizante cum ar fi: brainstormingul, înv area 
prin descoperire, discu ia, dezbaterea, problematizarea etc. cu o mare extindere în practica studierii 
literaturii române. Se impune, de asemenea, reconsiderarea metodelor expozitive prin asociere cu 
diverse procedee care s  le confere un caracter activizant: asocierea expunerii cu brainstormingul, 
interven ia motivat  a elevilor în timpul prelegerii şi asocierea acestora cu rezolvarea unor sarcini 
de lucru pe grupe, introducerea unor momente de reflec ie prin utilizarea unor tehnici ale gândirii 
critice etc. 

În activit ile de receptare a textelor literare, de însuşire a unor no iuni/ concepte de teoria 
literaturii/estetic  etc., de cunoaştere a unor epoci, curente, şcoli, ideologii literare, de studiere 
aprofundat  a literaturii ori de formare şi de cizelare a competen ei de comunicare oral /scris , prin 
producerea diferitelor tipuri de texte, didactica literaturii române utilizeaz  diferite metode şi 
procedee/ tehnici de lucru în func ie de volumul cunoştin elor, de vârsta elevilor, de stadiul 
dezvolt rii psihogenetice a acestora şi de particularit ile colectivului de elevi, respectând 
caracteristicile recept rii în context didactic. De asemenea, se subliniaz  c  nu este indicat  
utilizarea unilateral , preferen ial  a unui grup de metode, ci este necesar  aplicarea unui registru 
larg de metode, bazat pe ideea complementarit ii. Nicio metod  nu poate fi recomandat  ca 
„re et ” atotcuprinz toare, deoarece nu poate fi la fel de eficient  pentru to i elevii sau to i 
profesorii. 

Crea ia în materie de metodologie înseamn  reînnoire, deschidere, c utare. Profesorul 
modern nu se mul ume te cu „re ete de-a gata” – el cerceteaz , caut  solu ii inedite la problemele cu 
care se confrunt  în activitatea colar . Fiecare profesor poate s  fac  din clasa cu care lucreaz  un 
adev rat laborator de cercetare, de încercare i de validare a eficien ei diferitelor metode i procedee 
de predare-înv are i evaluare. 

În procesul de receptare a literaturii, de înlesnire a contactului direct cu opera literar , am 
inut cont de particularit ile intelectuale i de vârst  ale elevilor, de scopul form rii competen ei de 

comunicare, de transformarea elevului în cititor avizat de literatur , capabil de a adopta o pozi ie 
personal  fa  de propria lectur , de formarea unui tân r cu o cultur  comunica ional  i literar  de 
baz , capabil s  comunice i s  în eleag  lumea. 
 Ofer ca exemplu de bun  practic  în receptarea textului epic, în gimnaziu, dou  dintre 
metodele cele mai utilizate: Starburst (Explozia stelar ) i Scheletul de recenzie. 

METODA STARBURST (EXPLOZIA STELAR ) 
Basmul popular Prâslea cel voinic i merele de aur 
Nara iunea C prioara, de Emil Gârleanu; 
Schi a Vizit …, de I. L. Caragiale 
Am aplicat aceast  metod  în lec iile de receptare a textului epic, deoarece stimuleaz  atât 

creativitatea individual , cât i cea de grup, spiritul de cooperare i cel de competi ie. 
Le-am reamintit elevilor cum trebuie s  aplice metoda: vor scrie problema de dezb tut pe o foaie de 

hârtie i vor alc tui în jurul conceptului respectiv cât mai multe întreb ri care au leg tur  cu el („Cine?”, 
„Ce?”, „Unde?”, „Când?”, „De ce?” etc.) ; am organizat clasa în trei grupe; le-am propus problema: 
„Imagina i-v  o serie de întreb ri care s  aib  leg tur  cu întâmpl rile prin care trece Prâslea/ cu obr zniciile 
lui Ionel Popescu /cu iedul din nara iunea studiat .”; elevii au elaborat în grup o list  cu întreb ri care au avut 
leg tur  cu problema de discutat; grupele i-au comunicat rezultatele; au fost eviden iate cele mai interesante 
întreb ri. 
Concluzii: 
Din punctul meu de vedere, este una dintre cele mai relaxante i pl cute metode didactice, iar eficien a orei, 
cum bine se tie, depinde i de pl cerea elevilor de a participa la demersul didactic. Este u or de aplicat 
oric rui tip de colectiv, indiferent de vârsta sau de caracteristicile individuale ale componen ilor acestuia, nu 
necesit  acordarea unei perioade prea mari de timp pentru explica ii prealabile, întrucât este foarte u or de 
în eles de c tre to i participan ii, creeaz  posibilitatea contagiunii ideilor i dezvolt  abilit ile de lucru în 
echip . 



Metoda a stimulat participarea fiec rui elev la discu ie, a generat întreb ri la întreb ri, le-a dovedit 
spontenaitatea i creativitatea, elevii fiind încânta i de activitatea propus . Am apreciat ingeniozitatea 
întreb rilor, am provocat generarea altora pentru a evalua nivelul de receptare a textelor discutate i am 
constatat c  aceast  activitatea a clarificat i unele scven e din text neîn elese. 
METODA SCHELETUL DE RECENZIE 
Basmul popular Prâslea cel voinic i merele de aur 
Este o tehnic  simpl  pe care am folosit-o doar la clasa a V-a, ea fiind utilizat  mai ales la clasele mici. E 
util  pentru prezentarea felului în care elevii au perceput textele narative, de aceea e indicat s  fie aplicat  
pentru orice text epic i s  fie un element obligatoriu în portofoliul elevului. 
Dac  metoda nu este cunoscut , ea poate fi lucrat  cu toat  clasa, iar pe m sur  ce elevii se familiarizez  cu 
ea, poate fi aplicat  individual, în perechi sau în grupe. 
Etapele aplic rii metode: Am ordonat clasa în opt perechi; le-am  explicat ce tehnic  vor aplica; le-am 
distribuit fi ele de lucru; elevii au recitit textul, au completat fi ele, le-au prezentat i le-au a ezat în 
portofoliu; 
Aplicarea propriu- zis  a metodei: 
Scrie i într-o propozi ie despre ce e vorba în text: Prâslea pleac  în c utarea 
hoțului de mere. 
Spune ce con ine textul într-o expresie: Bine faci, bine g se ti. 
Scrie i într-un cuvânt ce con ine textul: Dreptate 
Reda i printr-un desen sau un simbol esen a textului: Steaua norocului 
Asocia i con inutului o culoare: Alb, deoarece semnific  victorie. 
Scrie i cel mai important lucru, aspect sau idee pe care îl con ine textul: 
Binele învinge mereu r ul. 
Concluzii: 

Avantajele metodei constau în dezvoltarea competen ei de comunicare scris , în dezvoltarea gândirii 
critice, în formarea capacit ii de a sintetiza un con inut de idei, în evaluarea rapid  a în elegerii textului. Pe 
de alt  parte, copiii prefer  aceast  tehnic  de lucru în locul rezumatului scris, deoarece le r pe te mai pu in 
timp. Trebuie subliniat, îns , c  aceast  metod  nu poate s  înlocuiasc  planul simplu de idei, ci  reprezint  o 
alternativ . 
În etapa de evaluare a recept rii textului epic, le-am propus elevilor Harta lecturii, o metod  care const  în 
completarea unei fi e cu elemente dintr-un text studiat (Anexa 5). Ea prezint  acelea i avantaje ca Scheletul 
de recenzie i este u or de aplicat. 

Metodologia diversificat , bazat  pe îmbinarea activit ilor de înv are i de munc  
independent , cu activit ile de cooperare, de înv are în grup i de munc  interdependent  asigur  
realizarea competen elor generale prin participarea activ  a elevului, stimuleaz  i dezvolt  
capacit i cognitive complexe, antreneaz  spiritul de competi ie, dar i de cooperare, ajut  la 
descoperirea propriilor limite i capacit i, spore te interesul pentru o tem  sau o sarcin  dat , 
motivând elevii pentru înv are, clasa transformându-se dintr-un grup amorf într-o colectivitate 
dinamic  i coerent  

Finalitatea acestor metode vizeaz  dezvoltarea personal  a elevului, „Construind i 
descoperind cuno tin e, elevul se construie te i se descoper  pe sine.”, transformarea acestuia într-
o persoan  autonom  i responsabil , capabil  „s - i utilizeze în mod eficient şi creativ capacit ile 
proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete din via a cotidian , s  poat  continua în orice faz  
a existen ei sale procesul de înv are, s  fie sensibil la frumosul din natur  şi la cel creat de om” 
(www edu.ro, sec iunea Preuniversitar, Programe, Aria curricular  Limb  şi comunicare, op. cit., 
p. 2.) 
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          Platformele electronice pentru e-learning ofer  facilit i de derulare a unor activit i de 
înv are utilizând în mod exclusiv Internetul. Platformele electronice cooperative ofer  în plus o 
serie de facilit i referitoare la partajarea informa iilor între cursan i, posibilit i de lucru în 
cooperare, posibilit i de a crea discu ii de grup pe diferite teme etc. Structura, func ionalitatea şi 
facilit ile oferite de astfel de platforme sunt foarte complexe şi pot fi diferite de la o platform  la 
alta. În general îns , orice platform  electronic  trebuie s  includ  un spa iu public, care poate fi 
vizualizat de to i utilizatorii care beneficiaz  de un cont deschis pe  platform , în acest spa iu putând 
fi stocate documente cu caracter general sau informa ii de ultim  or . În acelaşi timp, platformele 
electronice prezint  îns  şi spa ii de lucru private atât pentru cursan i, cât şi pentru profesori şi 
personalul care administreaz  platforma. 

În plus, în cazul platformelor electronice cooperative, utilizatorii mai au la dispozi ie 
posibilitatea de a crea anumite spa ii de lucru (foldere/directoare) în care pot partaja informa ii cu 
al i utilizatori, care au acelaşi subiect de interes. În aceste spaii se pot lansa dezbateri tematice şi 
utilizatorii pot lucra cu documente partajate. Cu alte cuvinte, autorul unui director poate invita alte 
persoane în spa iul s u de lucru, acestea ob inând astfel accesul la directorul partajat.  

Facilit ile generale de personalizare oferite fiec rui utilizator implic  faptul c  de la o 
sesiune la alta, modific rile f cute de fiecare utilizator în cadrul spa iului s u privat de lucru vor fi 
p strate, atât din punct de vedere al informa iilor oferite cât şi din punct de vedere al designului 
(schimbarea schemei de culori, schimbarea ordinii de prezentare a informa iilor, termenele stabilite 
în calendarul propriu etc.). 

Platformele tip e-learning reprezinta un stimul excelent pentru invatare si formare, in special 
pentru persoanele active, dinamice, care apreciaza interactivitatea.  De asemenea, este un sprijin 
pentru invatare pentru persoanele care au nevoie de un program de lucru flexibil, sau cu nevoi 
speciale educationale. 

Instruirea de tip e-learning presupune utilizarea platformelor şi portalurilor educa ionale, a 
tehnologiilor şi aplica iilor de nou  genera ie ale Internetului – generic denumite web 2.0 – sau a 
re elelor şi mediilor informatice sociale. 

În prezent, platformele de tip Web 2.0 sunt utilizate pentru dezvoltare profesional  i pentru 
consolidarea instruirii în sala de clas . Prin utilizarea de instrumente Web 2.0 pot fi realizate atât 
proiecte curriculare complexe inter şi transdisciplinare, cât şi proiecte extracurriculare ale elevilor. 
Site-urile de media sociale pot fi utilizate în vederea documentarii cu privire la concepte inovative, 
cum ar fi "s li de clasa în oglind " sau pentru a repartiza cele mai recente aplica ii Web 2.0 pentru 
licee. Profesorii si cadrele didactice folosesc în mod curent blogurile pentru a scrie despre lumea 
educa iei şi a invita la a face comentarii din partea colegilor din toata lumea. De asemenea, 
instrumentele de Web 2.0 sunt utilizate pentru evaluarea online a rezultatelor înv rii care poate fi 
realizata prin metode de actualitate precum evaluarea pe baza de proiect sau e-Portofoliul. 

Platformele de înv are online îmbun t esc calitativ con inutul înv mântului, conducând 
la ameliorarea procesului instructiv-educativ prin însuşirea unor procese de înv are active şi 
autonome, creşterea interesului elevilor pentru instruire, crearea unor medii noi de înv are formal  
sau nonformal , individual  şi în grup. 

Dotarea şcolilor cu echipamente i sisteme TIC are în primul rând un impact asupra 
nivelului de alfabetizare digital  a elevilor ceea ce va exercita o influen  indirect  asupra calit ii 
viitoarelor resurse umane. Existenta unei re ele TIC la nivelul fiec rei scoli va permite, de 
asemenea, o mai buna gestionare a materialelor didactice si va facilita accesul elevilor la informa ie.  



  Complementar, implementarea unei infrastructuri TIC complementat  de instalarea unor 
software-uri educa ionale (pentru predare, testare) vor încuraja predarea asistata de TIC si vor 
impune o evaluare obiectiv  a performan elor elevilor. 

Datorit  elementului de noutate reprezentat de factorul tehnologic elevii vor fi stimula i sa 
se implice mai mult în procesul de înv are, ceea ce va avea în timp un impact pozitiv asupra 
performan elor şcolare ale acestora, având poten ialul de a reduce rata abandonului şcolar. 

 Materialele vizuale interactive şi sursele adi ionale de informa ii oferite de internet vor 
spori angajamentul elevilor. Utilizarea TIC va permite totodat  adaptarea disciplinelor în func ie de 
competentele elevilor, sprijinind înv area personalizat  şi individualizat . În ceea ce priveşte 
procesul de înv are continu , platformele de înv are online şi materialele existente în format 
digital vor încuraja invatamantul la distanta, permitand adultilor de orice varsta sa dobandeasca 
cunostiinte intr-un anumit domeniu. 

Utilizarea noilor tehnologii în educa ie vizeaz  în primul rând acele elemente care conduc la 
o achizi ie mai bun  de cunoştin e din diverse domenii, la formarea şi dezvoltarea de abilit i, 
deprinderi şi capacit i de gândire specifice disciplinelor şcolare, dar şi transdisciplinare, la 
modelarea de comportamente şi atitudini cet enilor societ ii cunoaşterii. 

În strâns  leg tur  cu competen a digital , conceptul de e-learning acoper  o realitate în 
expansiune, la intersec ia dintre pedagogie şi dezvolt rile tehnologice. Prin e-learning în elegem, în 
sens larg, totalitatea situa iilor educative cu o semnificativ  component  de TIC, care valorific  
deplin competen a digital  în plan didactic. 

Implementarea competen elor TIC în cadrul disciplinelor are în vedere stimularea şi 
intensificarea comunic rii pe toate palierele (profesor-elev, elev-elev, elevcomunitate/ societate). 
E-learning-ul nu doreşte s  înlocuiasc  sistemele educa ionale tradi ionale ci s  înt reasc  procesul 
de înv are. A fost adoptat de unit ile de înv mânt ca o alternativ  la educa ia tradi ional , ea 
poate completa activitatea didactic  din şcoal , dar nu o poate înlocui. Acest tip de platforme este 
destinat înv rii active din partea elevilor, având în vedere c  genera iile actuale sunt obi nuite cu 
lucrul pe calculator înc  de mici. Ca profesori, putem s  utiliz m aceast  abilitate a elevilor pentru 
a-i determina s - i foloseasc  constructiv timpul liber, cu activit i specifice fiec rei discipline sau 
arii curriculare în parte. 

Profesorul nu este doar persoana care transmite informa ii, propune con inuturi, solicit  
sarcini, cere conduite. Profesorul stimuleaz  şi între ine curiozitatea copiilor pentru lucruri noi, le 
modeleaz  comportamentele sociale, le înt reşte încrederea în for ele proprii, îi ajut  s -şi 
des vârşeasc  identitatea. Din aceste motive, profesorul trebuie s  aib  calit i şi competen e 
necesare centr rii, cu prec dere, pe aştept rile, pe trebuin ele şi pe interesele elevilor. 

Şcoala şi profesorii ei nu trebuie s  uite c  educa ia se adreseaz  azi unor copii al c ror 
profil nu seam n  cu ceea ce am cunoscut pân  acum. Formarea competen elor digitale a devenit o 
condi ie sine qua non pentru integrarea şi func ionarea în lumea muncii, a profesiilor, dar şi în 
cotidianul nostru. Ca atare, procesul de instruire trebuie regândit prin formularea de probleme în 
corela ie cu noile tehnologii – instrumente TIC -, f r  a mai accepta în sala de clas  activit i 
intelectuale de rutin . În societatea cunoaşterii, treapt  superioar  a societ ii informa ionale, 
modernizarea procesului educa ional este imposibil  f r  utilizarea instrumentelor digitale moderne. 

 Avantajele e-learning-ul fa  de sistemul tradi ional de înv mânt: - accesibilitate, 
flexibilitate şi confort; - independen a geografic , mobilitatea; -prezentare concis  şi selectiv  
a con inutului educa ional; Alte avantaje: - metode pedagogice diverse – programele e-learning 
au la baz  diverse metode pedagogice, deoarece s-a ajuns la concluzia c , în general, un material 
educa ional diversificat este re inut în propor ie de 80% prin ascultare, vizionare şi interactivitate; - 
individualizarea procesului de înv are (fiecare instruit are un ritm şi stil propriu de asimilare), 
parcurgerea cursurilor poate fi f cut  treptat şi repetat, beneficiind de un feedback rapid şi 
permanent. 

Dezavantajele e-learningului : necesit  experien  în domeniul utiliz rii calculatoarelor;  
costuri mari pentru proiectare şi între inere. 
Platforme de tip e-learning:  



 Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Envinronment - Platforma AeL- 
Advanced eLearning - Wikispaces - eTwinning - iTeach - Frog - Blackboard - 
portal.compendiu.ro 
Moodle este un sofware liber i open source de înv are, cunoscut de asemenea i ca un sistem 
de management al cursului, sistem de management al înv rii sau ca un spa iu de înv are şi 
evaluare virtual. Moodle este un set de componente i module, instrumente de comunica ii, 
clas  virtual  i bibliotec  digital . Platforma de e-learning Moodle ofer  un mediu de 
socializare i comunicare, cursuri i evaluare în sistem electronic i ofer  posibilitatea cursan ilor 
de a înv a împreun . Platforma se bazeaz  pe resurse i activit i. Principala resurs  este 
reprezentat  de curs, ce poate fi definit pe baz  de lec ii sau de activit i s pt mânale.Poate fi 
parcurs pagin  cu pagin  sau se poate trece de la un capitol la altul folosind func ia "Salt rapid". La 
sfâr itul fiec rui modul de curs se poate introduce un modul de evaluare. Acest modul este 
foarte flexibil i permite trainerului s  stabileasc  mai multe modalit i de evaluare. Principalele 
activit i care pot fi definite în cadrul platformei e-learning sunt: -Tema cu dead-line -Chat -Forum 
de discu ii -Pagini Wiki -Conferin a web  Avantajele acestui tip de înv are sunt urm toarele: 
accesibilitate, flexibilitate, confortabilitate, utilizatorul putând hot rî singur, data si ora la care se 
implic  în activitatea de instruire.   

AEL  Advanced eLearning – AEL este utilizat  în majoritatea scolilor şi liceelor din 
Romania. AEL este o platform  integrat  complet  de instruire asistat  de calculator şi gestiune 
a con inutului, oferind suport pentru predare şi inv are, testare şi evaluare, având o concep ie 
curricular . AeL ofer  suport pentru predare/înv are, evaluare şi notare, administrarea, 
proiectarea şi monitorizarea con inutului. De asemenea, asigur  mijloacele necesare comunic rii şi 
sincroniz rii între centrele locale şi regionale din cadrul programului SEI. AeL permite vizualizarea 
şi administrarea unor tipuri vaste de con inut educa ional, precum: materiale interactive, tutoriale, 
exerci ii, simul ri, jocurile educative. Biblioteca de materiale educa ionale ac ioneaz  ca 
un gestionar de materiale: este adaptabil , configurabil , indexabil  şi permite o c utare facil . 

 Con inutul poate fi structurat şi adaptat în func ie de nevoile profesorilor şi îmbog it cu 
informa ii legate de program , cuvinte cheie, versiune, autor, etc. Drepturile de acces pentru fiecare 
utilizator sau grup de utilizatori pot fi adaptate şi aplicate oric rui segment al bibliotecii de 
materiale educa ionale. Baza de cunoştin e ofer  func ii de c utare ierarhic , filtrat , sau dup  
cuvinte cheie.  

Platforma iTeach integreaz  metode şi instrumente avansate pentru dezvoltarea 
profesional  a cadrelor didactice. Mai mult decât un spa iu virtual dedicat practicienilor din sistemul 
de înv mânt, iTeach propune şi implementeaz  dou  concep ii actuale asupra activit ii de 
perfec ionare: 
Formarea continu  a cadrelor didactice nu se rezum  la parcurgerea unor cursuri, ci este un proces 
care include şi schimb colegial de experien , participare în proiecte, vizite de studiu, activit i 
colaborative, cercetare pedagogic  şi în domeniul de specializare, experien  şi reflec ie asupra 
propriei activit i didactice, eforturi personale de sintez  şi de valorificare a experien ei prin 
publicarea de articole şi materiale didactice. Componenta principal  a programului iTeach este 
platforma online pentru profesori (www.iteach.ro) – un sistem avansat de „social networking” care 
integreaz  facilit i, (e-)servicii şi tehnologii web actuale, dedicat  unei singure categorii 
profesionale, care: 

 permite participarea la discu ii tematice în cadrul l rgit al tuturor utilizatorilor/ vizitatorilor 
platformei 

 permite activit i de schimb de resurse, idei, informa ii, prin utilizarea instrumentelor web 
2.0: social bookmarking, wiki, blog, mesagerie, videoconferencing tool 

 permite stabilirea de parteneriate şi realizarea unor spa ii de lucru virtuale pentru dezvoltarea 
de proiecte educa ionale colaborative la distan ; 

 permite cadrelor didactice s  creeze şi s  publice resurse pentru facilitarea pred rii-înv rii-
evalu rii sau în domeniul specializ rii; 



 permite crearea de comunit i profesionale/ grupuri de interes restrânse, centrate pe subiecte 
de interes; 

 sus ine creşterea num rului de contacte „în afara institu iei”, între profesori şi exper i din 
domeniul de studiu, furnizând un canal alternativ/ complementar de comunicare şi înv are; 

 încurajeaz  colaborarea între cadre didactice, datorit  naturii sociale şi tehnologice a 
instrumentelor web utilizate; 

 motiveaz  cadrele didactice s  participe la activit i virtuale şi conven ionale de dezvoltare 
profesional  continu . 

În plus, participarea la activit i pe platforma iTeach le permite cadrelor didactice s  se 
familiarizeze natural cu noile tehnologii, prin utilizarea facilit ilor tehnologice în continu  
schimbare pentru satisfacerea unor nevoi curente din câmpul profesional: informare, parcurgerea de 
cursuri online, schimb de resurse, schimb de idei, publicarea de materiale, dezvoltarea de proiecte 
de lec ie în colaborare etc. 
Platformele educa ionale pot fi utilizate cu succes ca şi comunit i de înv are şi de transfer de idei, 
informa ii, resurse, valori, practici şi atitudini. 
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1. Prezentarea cazului: 
C.I., b iat, din Târgu Frumos, Iaşi, n scut la 4 aprilie 2000, în Târgu Frumos.  

2. Anamneza: 
Antecedente patologice. Sarcina a evoluat normal, doar c  pe timpul sarcinii mama a 

consumat ocazional alcool. Naşterea a fost la termen, naştere natural , greutatea la naştere a f tului 
fiind de 2,80 gr. 

Istoricul dezvolt rii. Înc  din prima copil rie a crescut într-o familie unde se consuma 
alcool, fiind uneori abuzat fizic. Limbajul s-a dezvoltat începând cu vârsta de 1 an şi 2 luni. Nu 
prezint  tulbur ri ale articul rii sunetelor, are un vocabular s rac, iar odat  cu începerea şcolii se 
observ  o disgrafie-dislexie specific . Ştim c  una dintre cauzele acestei tulbur ri este dezinteresul 
familiei în educarea copilului, el nu a fost pus s  scrie  pân  acum şi nu a fost educat în ce priveşte 
exprimarea grafic . Nefrecventarea gr dini ei a fost un alt factor care coreleaz  negativ cu 
inadaptarea şcolar .  

Istoricul adapt rii pedagogice. Nu a frecventat gr dini a. S-a adaptat anevoios la activitatea 
şcolar , respect  regulile clasei. Inadaptarea şcolar  se datoreaz  lipsei deprinderilor necesare 
muncii intelectuale şi dificult ilor de rela ionare cu colegii, dar şi trat rii inadecvate a copilului în 
familia sa. Are rezultate şcolare insuficiente, a promovat clasa I cu medii la limit , datorit  legii 
înv mântului prin care înv torii nu au voie s  lase elevii s  sufere un eşec şcolar în clasa întâi, 
pentru a nu le îngreuna adaptarea şcolar . 
3. Ancheta social : 

Structura şi atmosfera familial . Mama, în vârst  de 36 de ani, absolvent  a 8 clase, este 
casnic , iar tat l, 39 de ani, este absolvent al unei şcoli profesionale, muncitor. Sunt 3 copii în 

http://www.slideshare.net/louisdoruh/moodle-romania-4513827
http://www.moodle.ro/


familie, el fiind cel mai mare. Situa ia economic  precar . P rin ii sunt ori foarte ocupa i, obosi i, 
ori vin acas  în stare de ebrietate. Copilul este de obicei nesupravegheat, nu este ajutat la preg tirea 
lec iilor. P rin ii nu sunt preocupa i de educa ia copiilor. 

Familia locuieşte cu bunicii. Rela iile în familie sunt adeseori tensionate şi conflictuale, au 
conflicte şi cu vecinii, încearc  s  rezolve  conflictele dintre ei printr-un pattern disfunc ional, prin 
agresivitate verbal  şi amenin ri. 
4. Examen somatic: 

Dezvoltare statural , ponderal  şi toracal  normal , corespunz toare vârstei. 
5. Examen psihopedagogic: 

Este dezvoltat normal pentru vârsta sa, aspectul / inuta vestimentar  este neîngrijit . Are 
deficien  mintal  moderat . Capacitate slab  de efort, de concentrare şi aten ie. Îi plac activit ile 
de colorare, educa ia fizic . Este încântat de orice. Are o fire vesel , se bucur  de orice mic detaliu. 
Elevului îi face pl cere s  se uite la copiii cum se joac , este un fel de spectator, dar atunci când este 
solicitat particip  la activit i. Îi plac activit ile de recreere, activit ile de socializare, activit ile 
ludice şi cele care îl pun într-o postur  favorabil  în fa a celorlal i. 

Îi place s  fie l udat, încurajat, este fericit când este l udat. Are nevoie permanent de 
aprecieri atunci când realizeaz  o activitate, şi nu duce la sfârşit o activitate singur, f r  s  
primeasc  aprobare pas cu pas. R splata îi formeaz  copilului o stim  de sine crescut , îl 
responsabilizeaz , îi creeaz  o atitudine pozitiv  fa  de sarcini şi fa  de efort. 

Prezint  mici dificult i de rela ionare cu colegii. Se poate vorbi de o hipomnezie. Nu şi-a 
însuşit scris-cititul, prezint  disgrafie-dislexie specific , are fixa ie pe literele „t” şi „i”. Alte 
elemente definitorii: hipoprosexie, hipomnezie, tulbur ri de orientare spa io-temporal , de 
lateralitate, tulbur ri de schem  corporal , tulbur ri de adaptare la cerin ele şcolare. 

Nu a frecventat gr dini a, a promovat clasa I în anul 2007-2008, la Scoala Ion Creang , Tg. 
Frumos, şcoal  normal . În anul 2008-2009 este inclus în sistemul de înv mânt normal în clasa a 
II -a. A promovat clasa I datorit  legii înv mântului prin care nu po i l sa un copil s  sufere eşec 
şcolar înc  din primul an de şcolarizare. 

Traumatizat afectiv deoarece provine dintr-un mediu cu p rin i neglijen i, care nu sunt 
preocupa i de aspectul s u fizic, de educa ia sa, şi nu primeşte afec iunea de care are nevoie.  
6. Examenul logopedic: 

Limbajul oral: Vocabularul este s rac, capacitatea sc zut  de abstractizare şi generalizare, 
sintezele verbale comunicative sunt foarte defectuoase, propozi ii simple, pronun area reflectat  şi 
independent  incorect , în elege cuvintele cu con inut familiar. 

Limbajul scris: disgrafie – dislexie specific , fixa ie pe literele t şi i. 
7. Diagnostic psihopedagogic: întârziere în dezvoltarea gândirii, ra ionament concret, labilitatea 
aten iei, dislexie – disgrafie specific , imaturitate afectiv emo ional , tulbur ri de orientare spa io-
temporal , hipomnezie, schem  corporal  insuficient dezvoltat , deficien  mintal  moderat , 
hipoprosexie, ritm lent de lucru în efectuarea sarcinilor, vocabular s rac. 
8. Metode de evaluare: 

Evaluarea copilului: primul contact al copilului cu un specialist a fost în momentul 
recomand rii copilului de c tre înv tor la cabinetul psihopedagogic, unde s-a realizat şi evaluarea 
ini ial . Copilul a fost evaluat de c tre Comisia Intern  de Evaluare Continu  din şcoal , coordonat  
de profesorul itinerant, unde au participat: logopedul, profesorul psihopedagog, cadrul didactic 
principal de la clas , p rintele copilului, respectiv mama. 

Pentru evaluarea complex  s-au folosit mai multe probe, instrumente de evaluare            : 
1. Testul de inteligen  – Matricile Raven color 
2. Evaluarea curricular  la limba român  şi matematic  folosind sistemul de grile din cartea 

„Evaluarea complex ”  
3. Evaluarea dezvolt rii psihomotrice folosind acelaşi sistem de grile, aprobat de CIEC din cadrul 

Şcolii Ion Creang , Târgu Frumos  
4. Testul omule ului 
5. Teste de evaluare logopedic  



Evaluarea familiei: S-a observat care este rela ia copilului cu mama, care sunt reac iile 
copilului în prezen a mamei şi ce comportament adopt  atunci când este singur. Nevoile copilului 
de dragoste şi securitate sutn extrem de importante, dar se observ  c  acestea lipsesc din familie, 
ataşamentul copilului fiind unul evitant-anxios. Lipsa jocului din familie este o cauz  major  a 
dezvolt rii deficitare a copilului, contribuind la agravarea deficien ei sale mintale. 
9.  Prognostic:   

Evolu ie bun  în cea ce priveşte activizarea vocabularului, mai lent  pentru educarea, 
formarea şi antrenarea actului grafic (datorit  instabilit ii psihomotrice, dificult ilor de coordonare 
motric  general  şi labilit ii aten iei/ capacit ii sc zute de concentrare voluntar ). 
10. Activitatea la clas  

Elevul a beneficiat de un program de terapie in care au fost incluşi mai mul i specialişti, care 
au lucrat în colaborare şi cu cadrul didactic de la clas  pentru o mai bun  evolu ie a subiectului.  

La clas  profesorul s-a axat pe exerci iile de îmbog ire şi activizare a vocabularului (care au 
constat în jocuri de cuvinte, exerci ii antonime-omonime, ghicitori, poveşti). 
      În linii mari, terapia psihomotric  a urm rit: formarea schemei personale proprii; educarea 
şi fixarea lateralit ii; dezvoltarea coordon rii oculo-manuale; antrenarea şi dezoltarea capacit ii de 
a opera cu structurile perceptiv motrice de culoare, form , m rime; formarea şi exersarea orient rii 
spa io-temporale; dezvoltarea motricit ii generale şi specifice (a aparatului fonoarticulator şi a 
motricit ii fine; 

Terapia logopedic  a fost focalizat  pe: dezvoltarea auzului fonematic; importarea sunetelor 
omise, pronun ate greşit sau înlocuite şi introducerea acestora în silabe, cuvinte; jocuri senzorial – 
motrice pentru antrenarea ritmului, coordon rii; exerci ii grafice pentru educarea limbajului scris. 

Terapia psihomotric  şi cea logopedic  au fost întregite prin educarea conduitelor sociale în 
vederea diminu rii instabilit ii psihomotorii. 

 Exerci iile grafice au constat din: colorarea în contur; trasarea conturului unor forme/ desene 
schematice; trasarea unor suprafe e date; desene simple în creion (la început cu un singur element – 
cas , om, copac – apoi asocierea lor în diferite contexte pentru a stabili sau realiza propor ii, m rimi 
şi culori); realizarea dup  model a elementelor grafice conform programei şcolare adaptate; 
realizarea dup  model a literelor mari de tipar, care sunt incluse în prenumele s u, şi a altor litere 
mai uşor  de trasat grafic 

Toate aceste exerci ii au fost precedate de antrenarea musculaturii fine a mâinii, pentru 
dezvoltarea motricit ii specifice. 

S-a folosit în terapie jocul pe calculator: jocuri de num rare, recunoaştere litere, dezvoltare 
psihomotric . S-au folosit jocuri pentru dezvoltarea memoriei, cum ar fi jocuri memo pe calculator, 
jocul: s  memor m, exerci ii şi jocuri diverse pentru dezvoltarea capacit ii mnezice. 

Familia a fost mereu inclus  în activit ile pe care le-a realizat elevul, şi a primit îndrum ri 
specifice pentru sus inerea elevului în activit ile sale. Li s-a explicat importan a lor în actul 
educa ional şi s-a încercat o colaborare cât mai bun  cu aceasta, au fost incluşi în unele activit i de 
la cabinet şi li s-a recomandat psihoterapia familial , la care nu au participat din motive personale. 

Sprijinul oferit de specialiştii implica i în acest caz familiei a fost în primul rând emo ional, 
fiind sus inut  în exprimarea emo iilor, fiind acceptat  şi mereu valorizat . Un alt tip de sprijin a 
fost informa ional şi instrumental, p rin ii fiind ajuta i s  în eleag  situa ia copilului lor, au fost 
motiva i s  se implice în educa ie, li s-a explicat c  alcoolul şi st rile de nesiguran  din familiei nu 
sunt benefice dezvolt rii copilului lor şi c  au nevoie s  consulte un specialist pentru rezolvarea 
acestor „mici dificult i” de rela ionare. Li s-a explicat într-un mod clar, simplu, f r  ca ei s  se 
simt  leza i. I s-a explicat familiei nevoia copilului de igien , nevoia de afec iune, faptul c  acesta 
îşi construieşte încrederea în sine în special în cadrul familiei, stima lui de sine coreleaz  cu rela ia 
sa cu familia. 
11.  Evolu ia pe parcursul activitatilor: 

Activit ile  realizate cu elevul ineau în medie 30 minute, şi erau mereu diversificate. Pe 
parcursul activit ilor se folosea deseori muzica în surdin , relaxant  pentru c  s-a observat a avea o 
influen  benefic  asupra structurii afective, şi copilul participa cu mai mult  pl cere la activit i. 



S-a folosit lucrul cu copilul în clasa de elevi, prin colaborare cu înv torul, în care s-au 
realizat diverse activit i psihomotrice sau ludice, alteori activit i care includeau exerci ii de 
recunoaştere a sunetelor în diverse situa ii. Benefic a fost aprecierea elevului în fa a clasei pentu 
fiecare progres oricât de mic. 

O alt  importan  au avut tehnicile moderne de grup, în care s-au folosit diferite jocuri şi 
scenete pentru înt rirea încrederii în sine, pentru îmbun t irea modului de rela ionare cu ceilal i. 

În ce priveşte grafismul, elevul a reuşit s  fac  mici progrese în trasarea grafemelor, şi a 
reuşit s -şi scrie singur numele corect, cu litere mari de tipar. 

S-a reuşit şi o îmbun t ire a vocabularului, în special prin folosirea poveştilor şi explicarea 
permanent  a cuvintelor neîn elese, şi momentele cele mai eficient au fost în grup. 

S-a folosit un material bogat, ilustrat sugestiv, atât pentru denumirea imaginilor, formularea 
propozi iilor, cât şi pentru formarea deprinderii de a asculta. Astfel s-a studiat corpul omenesc cu 
toate p r ile lui, alte fiin e cu denumirea p r ilor lor, obiecte de îmbr c minte, alimente, camera, 
diverse ac iuni, anotimpurile, momentele zilei, etc. Bineîn eles c  acestea au fost dozate progresiv, 
în raport cu nivelul vorbirii, cu dezvoltarea psihomotric  a copilului.. 

S-a reuşit o îmbun t ire sensibil  a comportamentului grafic simplu, dar şi în lucrul pe 
calculator. Elevul a prezentat interes deosebit pentru jocul pe calculator, a înv at repede cum s  
foloseasc  calculatorul pentru un num r limitat de jocuri. 

Şi-a dezvoltat reprezentarea grafic  corect  a corpului omenesc şi recunoaştrerea elementelor 
de detaliu ale figurii umane, recunoaşte culorile principale (roşu, verde, albastru, alb, negru, 
galben), a înv at s  diferen ieze st ri şi sentimente umane. 

Pe parcurs s-a constatat c  elevul a avut nevoie de încuraj ri, de recompense pe care le 
aştepta şi îl motivau, stimulau, a avut nevoie de încurajare şi aprobare. Datorit  rela iilor stabilite 
între copil şi specialişti, s-a constat o îmbun t ire a capacit ii de concentrare a elevului. 

În ce priveşte no iunile matematice, elevul şi-a însuşit numera ia în concentrul 0-10, dar are 
nevoie de sprijin concret (de exemplu pe degete). 

Am c utat mereu sprijinul familiei, şi cred c  satisfac ia este c  p rin ii au început s  aib  un 
minim interes pentru şcoal  şi pentru alte activit i educative. S-a lucrat la mentalitatea colegilor , 
nu doar a celorlalte cadre didactice din şcoal  pentru a se adopta o atitudine apreciativ  pentru 
progresul minim, cât de mic, realizat de elev, fiindu-le mereu o surs  de încurajare şi sprijin. S-a 
ob inut o atitudine de bun voin  şi încurajare, dar mai este înc  de lucrat la acest aspect. 

Toate aceste m suri au f cut s  sporeasc  încrederea copilului în sine, în ce poate face, 
axându-ne pe capacit ile copilului, dezvoltând acele arii cu poten ial.  

Timpul cât s-a lucrat cu acest elev a fost benefic pentru acesta, progresele fiind 
satisf c toare. 
12. Concluzii, sugestii şi recomand ri 

Este recomandat includerea copilului într-o şcoal  special  pentru a beneficia de mai mul i 
profesionişti, de o structur  mai simpl  a programelor şcolare, de o aten ie deosebit  din partea 
cadrelor didactice de la clas . 

Un dezavantaj al şcolii de mas  este c  cadrul didactic având mai mul i elevi în clas  nu 
reuşeşte tot timpul s  acorde suficient  aten ie şi explica iile necesare acestui copil cu cerin e 
educative speciale, cu probleme suficient de complexe. 

Dac  elevul va fi pe mai departe inclus în şcoala normal , este important ca programele 
începute s  aib  continuitate. 

Din acest studiu ştim c  deficien a intelectual  este o cauz  a consumului de alcool al mamei 
pe perioada sarcinii, şi a neglij rii afective din partea familiei. În elegem c  familia are un rol 
important în dezvoltarea limbajului oral şi scris al copilului. 

Chiar dac  evolu ia acestui copil este limitat  pentru achizi iile şcolare, datorit  
particularit ilor de limbaj, gândire, integrarea social  este evident . 
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323. INI IATIVA DIDACTIC  – CHEIA SUCCESULUI ÎN EDUCA IE 
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Ca în multe alte domenii în care se manifest  inova ia, i la nivelul sistemului de înv mânt 
defini iile sub care circul  aceasta sunt numeroase. Analiza acestor defini ii ne permite s  afirm m 
c  inova ia în înv mânt este o activitate deliberat , care urm re te introducerea unei nout i într-
un context dat i este de natur  pedagogic  pentru c  î i propune ameliorarea preg tirii elevilor 
printr-o ini iativ  didactic . 

Pentru ca inova iile la nivel de con inut dar i cele de la nivel de structur  i organizare a 
înv mântului s  poat  fi transpuse în practic  i s  eviden ieze rezultate de durat , este nevoie de 
sus inere din partea cadrelor didactice. Un aspect important în lucr rile pe tema inova iei în 
înv mânt este acela c  mai mult decât structura i organizarea înv mântului sau con inutul 
acestuia, ceea ce trebuie inovat este mentalitatea cadrelor didactice. 

Care sunt caracteristicile unui cadru didactic cu ini iativ ? 
-  Un cadru didactic care pune în discu ie pedagogia tradi ional  
- Are o alt  reprezentare asupra elevilor- din receptor al cuno tin elor, elevul devine partener 
de dialog 
- Se implic  afectiv i personal în procesul de inova ie 
- Cadre didactice ner bd toare s  inoveze 

De i ini iativa didactic  este privit  înc  de mul i profesori cu schepticism, aceasta este 
singura modalitate de a se ajunge la sufletul elevilor, de a motiva i a sus ine elevii cu scopul 
ob inerii unei educa ii de calitate, o ramp  pentru viitorul acestora. 

Tr im în era tehnologiei, când totul este informatizat i metodele tradi ionale de studiu dar i 
cele de relaxare sunt înlocuite cu mediul online. În aceste condi ii un profesor trebuie s  ia atitudine 
i s  se bazeze pe ini iativa didactic  personal . 

Ini iativa didactic  presupune mai multe c i: 
- De comunicare eficient  cu elevii dat i cu p rin ii acestora 
- De motivare spre studiu individual  
- De realizare de activit i colare în contextul realit ii virtuale a vie ii moderne 

Exemple de bune practici creative, inovative i eficiente în înv mântul preuniversitar: 
- edin ele cu p rin ii – este bine cunoscut faptul c  lunar sau ori de câte ori este nevoie, 
înv torul sau profesorul diriginte organizeaz  edin e cu p rin ii pentru a face cunoscut acestora 
situa ia colar  a elevilor dar i alte probleme organizatorice. De cele mai multe ori participarea la 
aceste edin e este minim , p rin ii motivând lipsa timpului precum i alte obliga ii sociale. Întrucât 
mul i dinte p rin i, la fel ca i elevii, sunt conecta i la Internet cu ajutorul telefoanelor, o ini iativ  
demn  de apreciat poate fi video-conferin a prin care to i cei interesa i de via a colar  pot lua parte 
la edin  în mod virtual. 

O alt  modalitate de informare a p rin ilor pot fi i cataloagele virtuale care pot fi accesate 
de ace tia pentru a fi la curent cu evolu ia beneficiarilor primari ai educa iei. În cazul elevilor 
bolnavi sau absen i din motive personale, profesorii pot opta pentru postarea online a temelor, pe un 
grup al clasei astfel încât oricine i oricând s - i poat  realiza temele. 



Stilurile de înv are ale elvilor sunt o premis  obiectiv  de la care orice profesor î i poate 
proiecta activitatea didactic  astfel încât s  cuprind  to i elevii clasei. Adaptarea materiei r mâne la 
ini iativa cadrului didactic a adar, totul depinde de m iestria acestuia în a modela con inutul i 
maniera de predare a materiei. 
Exemple de activit i care combin  stilurile de înv are la predarea-înv area-evaluarea limbii 
engleze( vizual V, auditiv A, practic P) 
1. Reading Comprehension  
- Folose te imaginile pentru explicarea textelor( V) 
- Cite te cu voce tare, pune întreb ri, f  un rezumat (A) 
- Scrie ideile principale în ordine, urm re te cu degetul titlurile/cuvintele cheie, pronun  
respectivele cuvinte i scrie-le din memorie (P) 
2. Scanning the text 
- Folose te culori pentru a eviden ia informa ia g sit  (V)  
- Ascult  un text înregistrat pe band  (A) 
- Scrie informa ia g sit  (P) 
3. Writing a paragraph/essay 
- Alc tuie te h r i mentale, scheme, înainte de a începe scrierea efectiv  (V) 
- Discut  ideile i explic -le cu propriile cuvinte (A) 
- Converte te noti ele în imagini sau benzi desenate (P) 
4. Learning new vocabulary 
- Folose te ilustra ii pentru a înso i cuvântul scris (V) 
- Pronun  cuvintele în gând, cânt  un cântec incluzând cuvintele înv ate (A) 
- Danseaz  în timp ce cân i, mimeaz  cuvintele/ac iunile (P) 
5. Domestic and wild animals 
- Vizit  la gr dina zoologic  (V) 
- Audierea unui material despre sunetele scoase de animale i identificarea lor (A) 
- Folosirea jocului de rol într-o scenet  despre animale i evaluarea practic - realizarea de 
desene ce ilustreaz  animalele studiate (P) 
6. The Human Body 
- Folosirea imaginilor pentru explicarea vocabularului (V) 
- Utilizarea de cântece despre p r ile corpului (A) 
- Atingerea p r ilor corpului în timpul cântecului 
 

Webgrafie: 
1. http://www.apizal.ro/DepartmentFileHandler/0/0/chestionar-referitor-la-stilurile-de-nvatare-
387.pdf 
2. http://www.revistacalitateavietii.ro/2009/CV-1-2-2009/12.pdf 
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        Interactivitatea presupune o înv are prin comunicare, prin colaborare, produce o confruntare 
de idei, opinii şi argumente, creeaz  situa ii de înv are centrate pe disponibilitatea şi dorin a de 
cooperare a copiilor, pe implicarea lor direct  şi activ , pe influen a reciproc  din interiorul 
microgrupurilor şi interac iunea social  a membrilor unui grup. 
        Înv ând s  colaboreze unii cu al ii, elevii constat  c  scopurile personale ale fiecaruia pot fi 
realizate într-o munc  în echip , c  succesul grupului depinde de contributia fiecarui membru al 

http://www.apizal.ro/DepartmentFileHandler/0/0/chestionar-referitor-la-stilurile-de-nvatare-387.pdf
http://www.apizal.ro/DepartmentFileHandler/0/0/chestionar-referitor-la-stilurile-de-nvatare-387.pdf
http://www.revistacalitateavietii.ro/2009/CV-1-2-2009/12.pdf


s u. Astfel, elevii, din „singuratici care înva ”, pot deveni „colegi care înva  împreun ”, care 
ating niveluri ale competen ei academice în cadrul grupului şi ca membri ai echipelor. 
        Elevii trebuie înv a i s  gândeasca critic, creativ, constructiv, eficient. 
        A gândi critic înseamn  a emite judeca i proprii, a accepta p rerile altora, a fi în stare s  
priveşti cu sim ul r spunderii greşelile tale şi s  le po i corecta, a primi ajutorul altora şi a-l oferi 
celor care au nevoie de el. Capacitatea de a gândi critic se dobândeste în timp, permi ând elevilor 
s  se manifeste spontan, f r  îngr dire, ori de câte ori se creaza o situa ie de înv are. Ei nu trebuie 
s  se simt  stingheri, s  le fie team  de reac ia celor din jur fat  de p rerile lor, s  aib  încredere în 
puterea lor de analiz , de reflec ie. 
        Ofer spre exemplificare câteva din  metodele interactive de predare-înv are  ce pot fi folosite 
cu scopul dezvolt rii gândirii critice, eficiente pentru dezvoltarea competen elor de limba şi 
literatura român : 
   
    1. CUBUL 
              În  cazul  în  care  se  doreşte  explorarea  unui  subiect/ a  unei  situa ii  din  mai  multe  
perspective, aceast  metod  ofer   posibilitatea  de  a  dezvolta  competen ele  necesare  unei  
abord ri   complexe   şi  integratoare.        
ETAPELE   METODEI: 

  Se  realizeaz   un  cub  pe  ale  c rei  fe e  se  noteaz  cuvintele: DESCRIE, 
COMPAR , ANALIZEAZ , ASOCIAZ , APLIC , ARGUMENTEAZ  ( altele,  în  
func ie  de  resurse, nu  neap rat  pe  toate  fe ele  cubului). 

  Se  anun   tema / subiectul  pus  în  discu ie. 
  Se  împarte  grupul  în  şase  subgrupuri,  fiecare  subgrup  rezolvând   una  dintre  

cerin ele  înscrise  pe  fe ele  cubului. 
  Se  comunic   întregului  grup, forma  final   a  scrierii. 
  Lucrarea  în  forma  final    poate  fi  desf şurat   pe  tabl   sau  pe  foi  albe A3. 

            
 Exemplu:            
           CLASA:  a  V-a 
           TEMA : “ AMINTIRI  DIN  COPIL RIE”, de  Ion  Creang  – exploatarea textului 
    DESCRIE 
     Imagina i-v   c  v  afla i în gr dina 
m tuşii M rioara. 

- Ce personaje vede i? 
- Ce culori vede i? 
- Ce sunete auzi i? 

   COMPAR  
    Compar  comportamentul t u cu cel al lui 
Nic . Ce ai fi f cut într-o asemenea situa ie? 

    ASOCIAZ  
  G si i  însuşiri urm toarelor cuvinte: 
         cireşe…………… 
         var …………….. 
         creang …………. 
         cânep ………….. 
         nuia…………….. 
         m tuş …………. 

   ANALIZEAZ  
    Analiza i  pericolele situa iilor în care este 
pus Nic . Ce ar fi putut p i b iatul? 

    ARGUMENTEAZ  
     Este sau nu vinovat Nic  pentru stricarea 
planta iei de cânep ? De ce? 
 
 
 

   APLIC  
    Dramatiza i textul „Amintiri din copil rie”. 

 
 2. CIORCHINELE 



Este o metod  de brainstorming neliniar . Încurajeaz  elevii la o gândire liber , deschis . 
Este folosit în fazele de evocare şi reflec ie în cadrul ERR, reprezentând o activitate de scriere. Este 
bine ca tema propus  s  fie familiar  elevilor, mai ales atunci când ciorchinele se utilizeaz  
individual. Poate fi folosit şi pe perechi sau pe grupe. Am folosit cu succes aceast  metod  mai ales 
în cadrul lec iilor de recapitulare şi sistematizare a cunoştin elor despre o anumit  parte de vorbire: 
substantiv, pronume, verb, realizându-se sub forma jocului şi, într-un mod pl cut, schemele 
recapitulative: 

 

 
 

 
 



       3. ŞTIU / VREAU S  ŞTIU / AM ÎNV AT” 
La clasa a V-a, reactualizarea cunoştin elor despre verb am organizat-o prin metoda Ştiu / 

Vreau s  ştiu / Am înv at. 
Elevii au primit urm toarea fiş : 
1) Citi i: 
Irina a mers la concurs. A câştigat locul întâi. Acum este pe podium. Şade şi m  priveşte 
fericit . Va participa şi la alte concursuri. 
2) Sublinia i verbele din textul citit şi spune i ce exprim  fiecare. 
3) Observa i formele diferite ale aceluiaşi verb: (eu) merg, (tu) mergi, (el/ea) merge. 
a) Compara i forma merg cu celelalte dou  forme. 
b) Prin ce se deosebesc? 
c) Indica i persoana care face deosebirea în fiecare caz. 
4) Observa i formele diferite ale aceluiaşi verb: (noi) mergem, (voi) merge i, (ei/ele) merg. 
a) Cine face ac iunea de fiecare dat ? (o persoan ?, mai multe persoane?) 
b) Completa i aceste forme cu formele aceluiaşi verb de la exerci iul 3. 
c) Prin ce se deosebesc? 
5) Observa i formele verbului a merge: merg, am mers, voi merge. Când crede i c  se 

petrece ac iunea în fiecare caz? 
 
Elevii au studiat fişa. Le-am cerut s  împart  pagina în trei coloane: Ştiu, Vreau s  ştiu, Am 

înv at. Am enun at tema şi am completat împreun  rubricile (eu la tabl ): 
 

ŞTIU VREAU S  ŞTIU AM ÎNV AT 
Ce este verbul; 
S  recunosc verbele; 
Ce exprim  verbele; 
Cum îşi schimb  forma. 

Cum îşi schimb  verbul 
forma dup  momentul în 
care are loc ac iunea; 
Ce func ie îndeplineşte 
verbul în propozi ie; 
Cum se pronun  şi se 
scriu unele verbe. 

Verbul  este partea de vorbire care 
exprim  ac iunea, starea, existen a 
fiin elor, lucrurilor, fenomenelor 
naturii. 
Verbul îşi schimb  forma dup  
persoan  şi num r. 

 
Folosind aceast  metod  modern , am urm rit reactualizarea cunoştin elor studiate în anul 

anterior despre verb şi am f cut leg tura cu o nou  categorie gramatical  a verbului – timpul. 
 
4. MOZAICUL 
Am folosit aceast  metod  de înv are interactiv  în predarea temei Genul substantivelor. S-a 

lucrat pe grupe de patru elevi. Fiec rui elev din grup  i-am atribuit câte un num r de la 1 la 4. 
Subiectul abordat l-am împ r it în patru p r i, de dimensiuni şi grade similare. A urmat o reaşezare a 
elevilor în sal : to i elevii cu acelaşi num r au format câte un grup de exper i, ob inându-se astfel 
patru grupe. Dup  îndeplinirea sarcinilor de lucru, fiecare grup  de exper i, elevii specializa i 
fiecare într-o parte a lec iei, au revenit în grupurile ini iale şi au predat colegilor partea preg tit  cu 
ceilal i exper i. Astfel, în fiecare grup ini ial am avut patru elevi specializa i. Fiecare elev a avut 
responsabilitatea pred rii şi înv rii de la colegi. S-au folosit urm toarele fişe de lucru: 
            Exper i 1 

1. Recunoaşte i substantivele din textul urm tor. Preciza i ce denumeşte fiecare, felul şi 
num rul. 

Când eram şcolar, bunica mi-a d ruit, spre bucuria mea, o carte despre c l toria cu balonul, 
alta despre avalanşe şi o cutie cu creioane colorate. 

2. Formula i alte sarcini pentru textul dat. 
Exper i 2 
1. Num ra i substantivul şcolar la: 
Nr. singular     Nr. plural 



(un şcolar)    (doi şcolari) 
2. Da i cinci exemple de alte substantive care se num r  la singular un şi la plural doi. 
De re inut! 
Substantivele care primesc, prin num rare, la num rul singular cuvântul un şi la num rul 

plural cuvântul doi sunt de genul masculin. 
3. Formula i alte cerin e prin care s  verifica i în elegerea substantivelor de genul masculin. 
Exper i 3 
1. Num ra i substantivul bunica la: 
Nr. singular     Nr. plural 
(o bunic )    (dou  bunici) 
2. Da i cinci exemple de alte substantive care se num r  o la singular şi dou  la plural. 
De re inut! 
Substantivele care primesc, prin num rare, la num rul singular cuvântul o şi la num rul 

plural cuvântul dou  sunt de genul feminin. 
3. Formula i alte cerin e prin care s  verifica i în elegerea substantivelor de genul feminin. 
Exper i 4 
1. Num ra i substantivul balon la: 
Nr. singular     Nr. plural 
(un balon)    (dou  baloane) 
2. Da i cinci exemple de alte substantive care se num r  un la singular şi dou  la plural. 
De re inut! 
Substantivele care primesc, prin num rare, la num rul singular cuvântul un şi la num rul 

plural cuvântul dou  sunt de genul neutru. 
3. Formula i alte cerin e prin care s  verifica i în elegerea substantivelor de genul neutru. 
Pentru a m  convinge c  fiecare expert s-a f cut în eles de grupul ini ial din care f cea parte, 

am dat în final o „munc  independent ”: 
1. Determina i genul urm toarelor substantive: trandafir, cas , ceas. 
2. Scrie câte trei substantive la num rul singular la toate cele trei genuri. Trece i-le la plural. 
Tot metoda Mozaic am folosit (la clasa a VI-a) în predarea temei Acordul adjectivului cu 

substantivul. De data aceasta, elevii au fost împ r i i în grupe de doi câte doi, lucrându-se în 
perechi. Pentru a evalua modul în care elevii au asimilat noile cunoştin e şi deprinderi, le-am cerut 
s  alc tuiasc  individual o compunere cu titlul La s niuş folosind adjectivele: argintie, îmbujora i, 
moi, c lduroase, ude, cenuşie, grozav  şi s  sublinieze substantivele pe care le determina. 
   

5. ESEUL DE CINCI MINUTE  
           Este o modalitate de a încheia o or . Prin aceast  metod  elevii sunt ajutati s -şi sintetizeze 
ideile legate de tema lec iei, iar profesorul are o idee mai clar  despre ceea ce s-a întâmplat, în plan 
intelectual, la acea or . 
          TEXT SUPORT: »Vizita » de I. L. Caragiale 

- descrie i, pe scurt ,cum era Ionel; 
- imaginându-v  c  Ionel era un b iat educat ,g si i un alt final întâmpl rii. 

 
6.CADRANELE 

 Pentru a realiza aceast  metod , pagina este împ r it  în patru p r i prin trasarea a dou  
drepte perpendiculare. Cadranele se numeroteaz  de la unu pân  la patru. În metoda cadranelor pot 
fi cuprinse patru obiective din ziua respectiv , ca de exemplu: 

 cadranul 1: scoate i şi apoi scrie i ideile principale din text 
 cadranul 2: identifica i în text şi folosi i apoi în propozi ii cuvinte scrise cu „m” înainte de 
„p” sau „b” 
 cadranul 3: scrie i trei însuşiri întâlnite în text pentru personajul principal, apoi în dreptul 
fiec rui cuvânt scrie i opusul lui 
 cadranul 4 : reprezenta i printr-un tablou ultimul fragment din lec ie. 



Aceast  metod  poate fi folosit  în etapele lec iei dar poate fi şi o excelent  metod  de 
evaluare a cunoştin elor însuşite de elevi (în cadrul unei lec ii sau al unui capitol). 

 În evocare: se poate desena cadranul şi se pot trece obiectivele sub form  de cerin e; elevii 
îşi traseaz  cadranele şi îşi citesc cerin ele; le putem cere apoi s  citeasc  lec ia cu aten ie 
pentru a face însemn rile în cadran; 

 În realizarea sensului: colaboreaz , comunic , cer sfaturi şi îndrum ri cadrului didactic, 
dezbat şi realizeaz  obiectivele prev zute; 

 În reflec ie: se confrunt  rezultatele, se dezbat, se analizeaz , se fac aprecieri. 
Metoda cadranelor poate fi aplicat  în toate etapele lec iei sau numai în etapele de reflec ie, 

realizându-se feedback-ul înv rii. 
 
              Exemplu: 
             -limba român - 
              Text  suport: Fram, ursul polar-Cezar Petrescu 
 
               ----------------------------------------------------------------------------------------------  
              1  Ce titlu are textul?                                        2 Ce alt titlu i s-ar potrivi? Da i dou   

                                                                                exemple.                         
 
     3 Forma i trei propozi ii                                 4 Reliza i un desen legat de text. 
     cu cuvintele: acroba ia, 
      deprins, desprins.                                                                             

 
            Specific metodelor interactive de grup este faptul ca ele promoveaz  interac iunea dintre  
min ile participan ilor, dintre personalita ile lor, ducând la o înv are mai activ  şi cu rezultate 
evidente. 
             Acest tip de interactivitate determin  “identificarea subiectului cu situa ia de înv are în 
care acesta este antrenat”, ceea ce duce la transformarea elevului în st pânul propriei form ri. 
             Interactivitatea presupune atât cooperarea, cât si competi ia, ambele implicând un anumit 
grad de interac iune. 
          În concluzie, prin folosirea la or  a acestor metode interactive care stimuleaz  elevul şi îl fac 
s  descopere singur, noile no iuni pornind de la ceea ce cunoaşte, înv area are o mai mult  
eficien . 

Consider c  utilizarea alternativelor metodologice moderne în activitatea didactic  
contribuie la îmbun t irea calit ii procesului instructiv-educativ, având cu adev rat un caracter 
activ-participativ şi o real  valoare educativ-formativ  asupra personalit ii elevilor. 

Un înv mânt modern, bine conceput, va permite ini iativa şi spontaneitatea, creativitatea 
elevului, dar şi dirijarea, îndrumarea sa, existen a unor rela ii de cooperare între profesor şi elev. 
Acesta este elementul esen ial al înv mântului modern. 
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Personajul dramatic la I.L.Caragiale este dominat de pasiuni literare. Avantajul personajului 
dramatic este acela de a avea acces la o multitudine de manifest ri ale emo iilor: gestuale, verbale, 
non-verbale, etc. Analizând “O scrisoare pierdut ” de I.L.Caragiale, am identificat cinci pasiuni 
literare dominante: ambi ia, furia, gelozia, pasiunea şi r zbunarea.  

Analiza pasiunilor literare din “O scrisoare pierdut ” porneşte de la îns şi defini ia comediei 
dat  de Aristotel “o imita ie a oamenilor de calitate inferioar ”.6 În opinia lui Anne Ubersfeld, 
“caracterul cel mai distinct şi mai general al comediei este c  ea îşi ia subiectele şi personajele din 
via a particular ”7, astfel ambele defini ii se pliaz  perfect pe comedia lui Caragiale. Analizând 
reac iile personajelor lui Caragiale, în elegem modul lor de a percepe via a în complexitatea ei. 
Dezechilibrul survine în via a lor perfect aranjat , dezechilibru care naşte angoasa şi, în cele din 
urm , râsul. Personajul dramatic este “suport al unei fiin e umane, parte a unui ansamblu complex 
de semne”.8 El are un idiolect care-i tr deaz  statutul şi pasiunile sale.   

Ambi ia este o pasiune pozitiv  sau negativ , putând lua mai multe forme. Ea presupune un 
scop, nişte mijloace, un complex de atitudini, un comportament şi, mai ales, o energie constant . 
Ambi ia se poate naşte spontan sau poate ap rea contextual determinat  fiind de umilin e sociale 
sau personale. Aceast  pasiune naşte dorin a de a contracara “prejudec ile” şi de a deveni mai 
puternic, mai celebru. Interesant este c  ambi ia este un act de raportare la altul. Ea are nevoie de un 
aliat care poate varia: puterea, banul sau tot ceea ce este al altuia.9  Aceast  pasiune literar  
angreneaz  o serie întreag  de sentimente precum sup rarea, furia, gelozia. Ambi ioşii îşi 
canalizeaz  toat  energia spre a-şi crea strategii menite s  serveasc  scopului lor final.10 Ambi ia 
este imposibil de saturat şi survine în toate domeniile: politic, social, militar sau personal. 
Societatea modern  condamn  ambi iosul doar dac  a eşuat, îns  dac  reuşeşte, el este apreciat.                     

La personajul lui Caragiale, ambi ia este o combina ie între orgoliu şi supraestimarea de sine, 
dorin a de parvenire, dorin a de a ac iona, de perseveren . Ambi ioşii lui Caragiale nu se ridic  la 
rangul unui Julien Sorel (Roşu şi negru de Stendhal), care are principii. La Tip tescu, ambi ia 
presupune ipocrizie calculat  şi ofensiv . El urm reşte puterea, banul şi recunoaşterea social  pe 
plan politic. Banul reprezint  obiectul recunoaşterii sociale, el are valoare în sine, spre deosebire de 
personajul stendhalian care doreşte glorie, onoare şi, mai pu in banul, ca valoare proprie.  

Reuşita politic  reprezint  pentru Tip tescu şi pentru personajele lui Caragiale fructul 
hazardului.11 Ambi ia este sus inut  de “a vrea” şi de “a putea”. La Caragiale, personajele încearc  
s  ating  aceste imperative, dar nu reuşesc. Latura negativ  a ambi iei este devastatoare, distrugând 
destine. Zoe este femeia avid  de putere şi de aten ie. Pentru ea, Trahanache şi Tip tescu reprezint  
etape menite s -i asigure un statut social. Zoe este o ambi ioas  al turi de Tip tescu, Pristanda fiind 
un element extrem de important în aceast  lupt  pentru putere. Prin servilism, el îşi atinge scopul de 
a-şi între ine familia.  

La Trahanache, ambi ia politic  primeaz  în fa a onoarei. Trece foarte uşor peste momentul 
devoal rii scrisorii pentru a se ocupa de lucrurile cu adev rat importante pentru el, politica şi, 
implicit, interesele. “Într-o so ietate f r  moral şi f r  prin ip, nu merge s-o iei cu iu eal , trebuie s  
ai pu intic  r bdare…”.12 La nenea Zaharia nevoia de putere domin . El are încredere oarb  în Zoe 
şi Tip tescu deoarece formeaz  un trio imbatabil în jocurile lor politice perfide. Dincolo de aceste 
                                                      
6 Aristotel, La Poétique, VI, Éditions du Seuil, Paris, 1980. 
7 Anne Ubersfeld, Termenii cheie ai analizei teatrului, Institutul European, Iaşi, 1999, p.19. 
8 Ibidem, p.62. 
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10 Ibidem, p.28. 
11 Ibidem, p.40. 
12 I.L.Caragiale, Teatru, Editura Minerva, Bucureşti, 1980, p.86. 



aspecte, descoperim în Trahanache un naiv, lucru confirmat chiar de Dandanache, care vede în 
Trahanache un om slab. “E slab de tot prefectul, îi spui de dou  ori o istorie şi tot nu pri epe…”.13  

Ca avencu este un alt ambi ios parvenit. “Vreau… mandatul de deputat, iat  ce vreau: nimic 
altceva! nimic! nimic! Mi se cuvine! … Te rog! … Nu m  combate … Sus ine-m  … Alege-m .”14 
El apeleaz  la şantaj şi minciuni pentru a-şi atinge scopul. Este lamentabil în prezen a eventualei 
victorii. Promite, aclam , este l tr tor întocmai ca un politician veritabil. “Se formeaz  în urbea 
noastr  o so ietate enciclopedic -cooperativ  cu numele de Aurora economic  român . Scopul 
so iet ii este ca România s  fie bine şi tot românul s  prospere!”15 Când este tr dat, reclam  
tr darea şi şantajul, deşi el însuşi a apelat la ele. “Acela care falsific  numele candidatului odat  
hot rât, acela care uit , care tr deaz  interesele şi onoarea familiei sale … D-ta!”16  

Farfuridi şi Brânzovenescu şi-ar urm ri mai acerb interesele, dar nu posed  inteligen a 
necesar  pentru a regiza jocurile politice. Apare cacialmaua ca obiect al ambi iei şi teama de a 
pierde puterea îi înnebuneşte, f cându-i ridicoli. 

 Cea de-a doua pasiune, furia este determinat  de gelozie şi este o form  de violen , de for  
şi putere.17 Sup rarea se naşte din frustrare. A.J. Greimas18 propune pentru sup rare urm toarea 
ecua ie: aşteptarea – frustrarea – nemul umirea – agresivitatea. Toate aceste etape conduc la 
explozie, care este manifestarea final  a sup r rii. Sup rarea presupune un actant, un anti-subiect19 
asupra c ruia este proiectat tot ansamblul men ionat de Greimas. Structura actan ial  a sup r rii 
presupune: subiectul, obiectul aştept rii sau dorin ei şi un alt subiect care este anti-subiectul. 
Subiectul (Ştefan Tip tescu) “explodeaz ” prin prisma agresivit ii sale, el fiind agresiv datorit  
nemul umirii de a nu avea acces la scrisoare. Încrederea la Zaharia Trahanache func ioneaz  
paradoxal atât asupra so iei, cât şi asupra rivalului nedeclarat, Ştefan Tip tescu. La Caragiale, 
încrederea ia forme obscure, în sensul profitului, astfel Tip tescu are încredere în Pristanda, 
deoarece poli istul r spunde comenzilor sale politice. Tip tescu, Zoe, Trahanache şi Pristanda 
formeaz  o redut  a ipocriziei. To i sunt anima i de dorin e acunse, de scopuri perfide. Ei au 
aştept ri unii de la al ii prin prisma interesului personal. A crede în ceva sau cineva se perimeaz  în 
lumea teatrului lui Caragiale. Sup rarea naşte frustrare datorit  rupturii dintre aşteptare şi realizare, 
datorit  inadecv rii între proiec ie şi împlinire. Ea determin  agita ie şi instabilitate reg site din plin 
la colericul Tip tescu. Când e deconspirat prin scrisoarea de amor, Ştefan Tip tescu e în culmea 
agita iei, deşi în naivitatea lui, Trahanache nu crede c  Joi ica lui l-ar putea înşela cu cel mai bun 
prieten, Tip tescu. 

Prefectul trece cu uşurin  de la agita ie la furie. “Îl împuşc! îi dau foc! trebuie s  mi-l aduc  
aici numaidecât, viu ori mort, cu scrisoarea.”20 El este un coleric trecând prin toate etapele furiei, 
fiind secondat de naivii, Farfuridi şi Brânzovenescu. O dat  descoperit, Tip tescu îşi consum  
întreaga energie prin furie, iritare. “Cum s  nu m  iu esc, onorabile?... A! asta nu pot s  v-o permit 
…”.21 Obiectul furiei este scrisoarea iar subiectul este reprezentat de Ca avencu şi de Cet eanul 
turmentat.  

Zoe este al turi de Tip tescu o coleric , încercând toate sentimentele: nelinişte, iritare. 
“Pentru tine, afişarea intrigii noastre n-ar fi o nenorocire … dar pentru mine … F nic , gândeşte-te 
… gândeşte-te.”22 Ea trece imediat de la o stare la alta. Devine hot rât  s -l înfrunte pe Tip tescu şi 
s  lupte pentru a supravie ui. Reclam  ambi ia şi interesele lui politice, deşi ea îns şi se ghideaz  
dup  ele. “Atunci … las -m , las -m  în nenorocirea mea … las -m  s  mor de ruşine …”.23 “Sunt 
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hot rât  … Da, sunt hot rît , dar nu voi s  mor pîn  nu voi fi luptat cu toate împrejur rile şi am s  
lupt! şi cu tine am s  lupt din toate puterile, cu tine, om ingrat şi f r  inim !”24 

Agresivitatea personajelor precede explozia. Ea se naşte în prezen a anti-subiectului şi se 
manifest  prin ostilitate şi iritare. Explozia este un act personal, deoarece energia negativ  se 
revars , în primul rând, asupra subiectului care resimte sup rare. Toate emo iile ini iale 
degenereaz : aşteptarea devine ner bdare, frustrarea – durere, nemul umirea – resentiment şi 
calcule paranoice, agresivitatea – ur  şi r zbunare.25 

Ner bdarea naşte nelinişte, agita ie, angoas , iritare şi, în final, frustrare. Tip tescu trece prin 
toate aceste etape. “Pentru ce? pentru ce? Tu m  întrebi pentru ce? Pentru nerozia care a-i f cut-o 
tu, pentru ca s  evit nenorocirea pe care ai cauzat-o tu din neglijen .”26 Aici furia degenereaz  în 
r zbunare, apoi capituleaz  datorit  conjuncturii nefaste şi presiunii exercitate de Zoe. “Mizerabile! 
Canalie neruşinat ! Nu ştiu ce m  ine s  nu- i zdrobesc capul. Mişelule! trebuie s -mi dai aci 
scrisoarea …”.27 

Zoe este un alt exponent al atitudinii schimb toare trecând imediat de la o stare la alta. “Eşti 
un om r u … mi-ai dovedit-o. Eu sunt o femeie bun  … am s  i-o dovedesc. Acum sunt fericit  
…”.28 Astfel, ea trece de la disperare la fericire atunci când g seşte scrisoarea.  

Greimas interpreteaz  sup rarea ca o sincop  a r zbun rii, ca o verig  lips  în procesul 
r zbun rii. Ea este o versiune atenuat  a resentimentului. Astfel, sup rarea sau bosumflarea este 
tipic  lui Zoe Trahanache. Joi ica îşi proiecteaz  sup rarea pe Agami  Dandanache, un biet pion în 
acest joc politic. Ea este frustrat  pentru c  Tip tescu nu reuşeşte s  resolve problema biletului 
conform aştept rilor ei. Tip tescu, de asemenea, este sup rat pentru c  Agami  nu îi pune la 
dispozi ie biletul. La Zoe, întâlnim furia – sup rare. Îns  preia controlul dup  ce este zdrobit , 
ren scând. Aşa-zisa iubire se transform  în repulsie trecând prin sentimente de fric  şi nelinişte. “Tu 
nu în elegi, tu nu sim i!”29 

R zbunarea este explozia agresiv  final .30 La Tip tescu, r zbunarea nu are for a unui Felix 
Grandet a lui Balzac. La Caragiale, resentimentul şi sup rarea eviden iaz  inhibarea exploziei 
agresive. Astfel, încrederea este dublat  de rivalitate, ner bdare, agita ie şi nelinişte, aşteptarea de 
exigen , disperare şi revolt , frustrarea de resentiment şi sup rare, iar nemul umirea de ur  şi 
r zbunare.  

Gelozia este o alt  pasiune literar  care intervine în drama lui Caragiale. Ea este un derivat al 
cupidit ii şi o versiune degradat  a iubirii.31 Gelozia poate fi social  sau personal . În “O scrisoare 
pierdut ”, apare mai pregnant gelozia social . Astfel, Ca avencu nutreşte gelozie fa  de Tip tescu. 
Apare acelaşi triunghi ca şi la furie: subiectul, obiectul şi rivalul. Gelozia – posesie se manifest  la 
Zoe, unde nevoia de a domina este acerb . Aceast  pasiune este un puternic resort dramatic.32 
Situa ia dramatic  implic  trei roluri: subiectul gelos, obiectul invidiat (care poate fi o persoan  sau 
un obiect) şi subiectul rival. De asemenea, gelozia implic  ataşament posesiv şi satura ie. Orgoliul 
lui Tip tescu este un element extrem de important în derularea ac iunii.  

Gelozia naşte nelinişte, suferin , furie, b nuial . Trahanache nu este capabil de gelozie 
deoarece nu iubeşte. La Zoe, aşa-zisa iubire este doar un simulacru ieftin, ea apelând la şantaj, ur , 
furie pentru a-şi atinge scopurile. Teama de eşec o domin . 

Pasiunea dintre Zoe şi Ştefan Tip tescu nu este nici pe departe a lui Romeo şi Julieta sau 
Tristan şi Isolda. Pasiunea lor e una contextual , eviscerat  de sentimente sincere, deoarece 
personajele lui Caragiale sunt incapabile de sentimente înl toare. Nu este nici pasiune 

                                                      
24 Ibidem, p.107. 
25 Elisabeth Rallo Ditche et alii, Dictionnaire des passions littéraires, Éditions Belin, Paris, 2005, p.66. 
26 I.L.Caragiale, Teatru, Editura Minerva, Bucureşti, 1980, p.104. 
27 Ibidem, p.113. 
28 Ibidem, p.155. 
29 Ibidem, p.142. 
30 Elisabeth Rallo Ditche et alii, Dictionnaire des passions littéraires, Éditions Belin, Paris, 2005, p.71. 
31 Ibidem, p.123. 
32 Elisabeth Rallo Ditche et alii, Dictionnaire des passions littéraires, Éditions Belin, Paris, 2005, p.124. 



devastatoare, nici pasiune patologic , “boal  de dragoste”, este doar un surogat menit s  acopere 
sterilitatea emo ional  a personajelor de pe scena politic  româneasc  a secolului al XIX-lea. 

Pasiunea de a avea putere îi anim  pe Ca avencu, Tip tescu, Zoe şi Trahanache. Puterea se 
naşte din dorin a de a domina. Societatea se bazeaz  pe rang şi ierarhie, aceste etaloane determinând 
conflicte interioare şi exterioare. Puterea naşte c utarea bog iei şi confer  certitudinea domina iei. 
Paradoxul puterii este c  determin  nevoia acerb  de a avea din ce în ce mai mult.  

Robert Dhal33 a dat o defini ie celebr  puterii: “A exercit  o putere asupra lui B în m sura în 
care el ob ine de la B o ac iune pe care B nu ar putea-o face spontan şi deliberat”.34 R. Dhal insist  
pe rela ia de reciprocitate care exist  în cadrul puterii. Ca pasiune literar , puterea presupune 
strategii de persuasiune.  

Se disting dou  categorii de pasiune pentru putere: o form  cotidian  care poate degenera într-
o pasiune incontrolabil  şi o alt  form  “libido dominandi”, care se exerseaz  în sfera public . 
Puterea se bazeaz  pe ambi ie şi pe setea de a domina societatea. Astfel, omul care simbolizeaz  
puterea devine proprietatea celui care l-a cucerit. Politicienii au convingerea clar  c  oamenii le 
apar in. Se naşte astfel ambi ia de a st pâni asupra victimelor, de a le manipula pân  devin 
dependente de manipulator. Farfuridi şi Brânzovenescu devin dependen i de Zaharia, Trahanache şi 
Tip tescu. Pasiunea poate degenera în ur , aceast  ultim  etap , ura, fiind neputin a de a iubi, de a-l 
în elege sau asculta pe altul.35 Excesul de putere determin  ur , pervertire.   

R zbunarea are caracterul direct al unei reac ii la o ac iune nociv . Aristotel sus ine faptul c  
fiin ele umane reac ioneaz  la r u prin r u.36 Formele care preced r zbunarea sunt violen a, furia şi 
puterea.  

Romanul, teatrul chiar şi poezia nu se pot concepe f r  r zbunare şi celelalte pasiuni asociate 
care alc tuiesc un cortegiu: orgoliul, onoarea, gelozia, resentimentul, ura, obsesia, ranchiuna, 
tr darea, ofensa. Sociologii vorbesc despre un clivaj între omul public şi omul privat. Astfel, actorii 
scenei noastre: Zoe, Tip tescu, Trahanache şi Ca avencu sunt oameni publici expuşi la o presiune 
suplimentar .   

“Axat  pe zugr virea realit ii cotidiene, comedia o ridiculizeaz  cel mai adesea prin 
optimismul deznod mântului ei”. 37  Acest aspect îl sesiz m şi în “O scrisoare pierdut ” de 
I.L.Caragiale. Dup  atâta zbucium, agita ie, violen  verbal , totul revine la normalul vie ii lor 
mediocre. Deznod mântul este ambiguu, neelucidând gravele tare ale societ ii.  

În “O scrisoare pierdut ”, Caragiale etaleaz  un complex de pasiuni dintre care primeaz , f r  
echivoc, ambi ia.  
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Metodele interactive sunt metodele prin care elevii sunt solicita i i sunt sco i din ipostaza 
de obiect al form rii, fiind transforma i în subiec i activi, coparticipan i la propria formare. 
Înv area presupune în elegerea no iunilor, aceasta semnificând mai mult decât cunoa terea 
faptelor. Elevii formuleaz  noile cuno tin e prin ra ionalizarea conceptelor pe care ei deja le cunosc 
i prin asimilarea de no iuni noi. Înv area centrat  pe elev are rolul de a-i înv a pe elevi s  

în eleag  modul în care înva , oferindu-le oportunitatea de a asimila cuno tin ele într-o manier  
care s -i ajute cel mai bine s  realizeze acest lucru, determinându-i s - i asume responsabilitatea 
propriei educa ii. Rolul profesorului este acela de a administra procesul de înv are, astfel încât 
acesta s  nu apar in  doar profesorului, ci i elevului. Metodele activ-participative vor fi folosite de 
c tre profesor inând cont de valen ele formativ-educative ale fiec rei metode în parte. Sub fiecare 
metod  de predare st  ascuns  o ipotez  asupra mecanismului de înv are al elevului, de aceea 
profesorul trebuie s  se preocupe de identificarea unor metode i procedee variate adaptate 
diferitelor situa ii de instruire în care elevii s  fie solicita i. Metodele activ-participative utilizate în 
predarea-înv area limbii i literaturii române sunt foarte numeroase i variate: brainstorming, 
cubul, rebusul, sinelg, p l riile gânditoare, tehnica tiu - vreau s  tiu - am înv at, predarea 
reciproc , mozaicul, ciorchinele, cvintetul, turul galeriei, metoda cadranelor, diagrama Venn, 
jurnalul cu dubl  intrare, cvintetul, scaunul autorului, eseul de cinci minute, copacul ideilor. Cum 
num rul lor este impresionant de mare, am considerat c  cel mai bine ar fi s  m  opresc asupra 
câtorva dintre ele, poate cele mai des utilizate în cadrul orelor de limba român . 

Pentru aplicarea cât mai eficient  a metodelor interactive, se pune accent pe o activitate în 
grup i pe înv area prin cooperare. Clasa este organizat  în a a fel încât s  existe  un ambient 
favorabil desf ur rii ac iunilor propuse, elevii cooperând i lucrând în lini te. Lucrul în grup 
presupune alc tuirea de grupe formate dintr-un anumit num r de elevi, fiecare elev având un rol 
important în organizarea i desf urarea activit ii grupului.  

Jocul didactic reprezint  o activitate utilizat  pentru asimilarea activ  i con tient  a unor 
no iuni sau reguli gramaticale, fonetice sau lexicale. Pentru ca jocurile s  fie mai atractive pentru 
elevi, trebuie ca profesorul s - i preg teasc  din timp materialele didactice (plan e, plicuri, foi), s  
dispun  de o bun  preg tire a explica iilor i s  renun e la utilizarea exagerat  a jocurilor, utilizare 
care ar putea devaloriza metoda f când-o plictisitoare. Astfel, pot fi realizate jocuri la fonetic , 
constând în desp r irea corect  a unor cuvinte în silabe, la vocabular (formare de diminutive, 
identificare de sinonime, regionalisme, arhaisme), sau chiar la morfologie. Un astfel de joc didactic 
poate fi utilizat cu succes la o or  de vocabular. Scopul acestui joc este de a consolida i dezvolta 
cuno tin ele despre vocabular, de a nuan a exprimarea elevilor. Clasa este împ r it  în grupe egale, 
iar fiecare grup  va primi câte un bilet în care sunt sarcini de tipul: preciza i sinonimele cuvintelor 
subliniate, preciza i paronimele cuvintelor subliniate, alc tui i familia lexical  a cuvântului nor, 
forma i derivate de la cuvintele subliniate. Elevii rezolv  sarcinile pe foi, iar fiecare r spuns corect 
este notat cu un punct. Grupa care termin  prima i are cele mai multe r spunsuri corecte este 
câ tig toare, iar celelalte sunt încurajate verbal. R spunsurile gre ite sunt corectate frontal. Jocul 
didactic poate fi îmbinat cu analiza gramatical  care reprezint  o opera ie de identificare, de 
recunoa tere a unit ilor morfologice, sintactice i a rela iilor ce se realizeaz  la nivelul acestora, în 
baza elementelor formale sau de expresie. Analiza gramatical  se poate folosi la predarea no iunilor 
gramaticale şi la fixarea şi consolidarea acestora. Importan a acesteia, ca mijloc pentru fixarea 
cunoştin elor, const  în faptul c  îi obi nuie te pe elevi s  se orienteze spre aspectele de limb , îi 



înva  s  aplice defini iile la exemplele particulare şi s  generalizeze cazurile concrete. Analiza 
gramatical  poate fi fonetic , lexical , morfologic , sintactic , de ortografie şi de punctua ie.  

Mijloc activ şi eficace de instruire şi educare a elevului, rebusul colar dezvolt  gândirea, 
limbajul, memoria, aten ia, creativitatea i voin a, putând fi folosit atât ca metod  sau mijloc de 
înv are şi evaluare, cât i ca procedeu în cadrul unei metode. Folosirea rebusului printre elementele 
de sprijin ale înv rii este important  prin faptul c  poate interveni stimulativ odat  cu creşterea 
curbei oboselii, ajutând la dezvoltarea intelectual  a elevului i, folosit cu succes în captarea aten iei 
pe tot parcursul activit ii didactice, conduce la evitarea plictiselii i a dezinteresului, la 
îmbun t irea rezultatelor şcolare şi combaterea insucceselor. Ca mijloc instructiv, rebusul 
contribuie la exersarea deprinderilor, la consolidarea şi la valorificarea lor creatoare.  

Brainstorming-ul, denumit i furtun  în creier sau asaltul de idei, este o metod  de lucru 
interactiv  care se bazeaz  pe formularea a cât mai multor idei pe care le provoac  o anumit  tem  
sau sarcin . Aceast  metod   stimuleaz  creativitatea prin anun area spontan  a mai multor idei 
legate de tema dat , solicitându-l pe elev s  g seasc  solu ii. Metoda poate fi utilizat  în 
compunerile libere bazate pe identificarea empatetic  sau în în elegerea psihologiei creatoare a unui 
scriitor. Se poate utiliza i la o lec ie de sistematizare a no iunilor despre vocabular. În realizarea 
eficient  a metodei, se solicit  un anumit talent din partea profesorului pentru a conduce activitatea 
instructiv-educativ  i o implicare afectiv  din partea elevului. 

Ciorchinele este o metod  asem n toare brainstorming-ului care încurajeaz  elevii 
gândeasc  deschis, liber, stimulând conexiunile de idei. Aceast  metod  poate fi folosit  individual, 
pe perechi sau pe grupe, folosindu-se texte sau imagini, frontal, asociindu-se cu brainstorming-ul, 
utilizându-se mai ales în etapa de reactualizare a structurilor înv ate anterior sau în etapa de 
evocare, elevii trebuind s  stabileasc  conexiuni între elementele studiate, s  realizeze câmpuri 
semantice sau familii de cuvinte. Astfel, se vor realiza asocia ii de idei i se vor oferi sensuri noi 
ideilor însu ite anterior. Metoda ciorchinelui se realizeaz  mai întâi pornind de la un cuvânt sau o 
propozi ie considerate nucleu, mai apoi se g sesc cuvinte sau propozi ii aflate în leg tur  cu 
termenul pus în discu ie, cuvinte care sunt legate de cuvântul-nucleu prin trasare de linii. Metoda 
ciorchinelui poate fi utilizat  în cadrul lec iilor de sistematizare i de recapitulare a no iunilor 
asimilate anterior, realizându-se sub forma jocului i finalizându-se printr-o schem . Metoda 
ciorchinelui îi determin  i pe elevii mai pu in motiva i s  lucreze i se poate realiza atât semidirijat, 
când se stabilesc anumite criterii de completare a ciorchinelui, cât i nedirijat, când elevii noteaz  
toate ideile posibile a a cum cred ei de cuviin . 

Metoda cubului reprezint  o strategie de predare folosit  cu scopul de a studia o tem  din 
perspective diferite. Ea ofer  posibilitatea dezvolt rii competen elor necesare abord rii complexe a 
unei teme. Etapele metodei sunt urm toarele: realizarea unui cub pe ale c rei fe e colorate diferit 
sunt scrise sarcinile descrie, compar , asociaz , analizeaz , aplic , argumenteaz ; anun area 
subiectului ce urmeaz  a fi analizat; împ r irea clasei în ase grupe, fiecare dintre ele rezolvând 
sarcina în func ie de cerin a existent  pe una dintre fe ele cubului; redactarea final  şi împ rt şirea 
ei celorlalte grupe; afişarea formei finale pe tabl  sau pe un anumit suport. Exist  mai multe 
modalit i de stabilire a celor şase grupe, modul de distribuire a perspectivei fiind decis de profesor, 
în func ie de timpul pe care îl are la dispozi ie i de cât de bine cunoaşte colectivul de elevi. 
Distribuirea perspectivelor se poate realiza întâmpl tor, fiecare grup  rostogolind cubul şi primind 
ca sarcin  de lucru perspectiva care cade cu fa a în sus. Profesorul însu i poate atribui fiec rui grup 
o anumit  perspectiv . Forma final  a con inuturilor realizate de fiecare grup  este prezentat  
întregii clase, timpul expunerii fiind de ase minute, câte un minut pentru fiecare fa  a cubului. 
Metoda poate fi folosit  la orele de sistematizare i recapitulare a cuno tin elor asimilate. Metoda 
cubului dezvolt  abilit ile de comunicare, l rgind viziunea asupra temei i evitând limitarea 
exprim rii p rerilor individuale. Se stimuleaz  creativitatea elevilor, favorizând colaborarea 
acestora în identificarea de r spunsuri i încurajând dialogul dintre membrii grupului.  

Metoda turul galeriei reprezint  una dintre metodele care pot fi folosite cu succes atât la o 
or  de limb  român , cât i la o or  de literatur , constituind o tehnic  de înv are prin cooperare 
care încurajeaz  elevii s - i exprime opiniile cu privire la solu iile propuse de colegii lor i care 



stimuleaz  gândirea, creativitatea i înv area. Aceast  metod  are ca obiectiv principal elaborarea 
unui plan care s  se finalizeze cu un produs ce constituie p rerea tuturor membrilor grupului. Mai 
întâi, se formeaz  grupe de câte patru elevi. Ace tia rezolv  o sarcin  de lucru care permite mai 
multe perspective de abordare sau mai multe solu ii. Produsele activit ii grupelor se expun într-un 
loc vizibil care se transform  într-o galerie expozi ional . Grupurile de elevi afla i în calitate de 
vizitatori i critici trec pe la fiecare fi  expus  pentru a examina solu iile sau ideile propuse de 
colegi i î i noteaz , pe un poster, comentariile critice, întreb ri i observa ii. Dup  ce s-a realizat 
turul galeriei, fiecare grup r spunde la întreb rile celorlal i elucidând unele solicit ri ale colegilor, 
apoi îşi reexamineaz  propriile produse comparându-le cu celelalte. Astfel, are loc înv area şi 
consolidarea unor cunoştin e, se fructific  produsul activit ii în grup şi se identific  solu ii 
alternative la aceeaşi problem  sau la acelaşi tip de sarcin . Este o metod  utilizat  în special la 
orele de recapitulare i sistematizare a cuno tin elor. La limba român  se poate utiliza la orele de 
recapitulare a elementelor de vocabular prin crearea de compuneri folosind cuvinte din anumite 
câmpuri semantice, cuvinte sinonime sau derivate sau la orele de sistematizare a p r ilor de vorbire 
sau de propozi ie.  

Ca şi celelalte cunoştin e umane, şi metodele de predare-înv are au evoluat, fiind preferate 
cele preponderent interactive, participative şi colaborative, centrate pe elev, în dezavantajul celor 
centrate pe profesor. Dac  metodele tradi ionale presupuneau o activitate individual , care se 
desf şura sub forma realiz rii unor obliga ii şcolare de c tre fiecare elev, independent de colegii s i, 
cu sau f r  ajutor din partea profesorului, metodele activ-participative stimuleaz  interac iunea 
dintre elevi, produc anumite sentimente de aprobare şi simpatie, creşte stima de sine, încrederea în 
for ele proprii, diminueaz  teama fa  de şcoal , accentueaz  atitudinile pozitive fa  de profesor. 
Înv area centrat  pe elev presupune utilizarea cunoaşterii de tip experimental a elevului ca individ 
şi crearea de condi ii favorabile transmiterii acestei cunoaşteri celorlal i indivizi care sunt educa i şi 
ei potrivit unei experien e mixte, individuale şi colective, sporind în acest fel gradul de experien  
colectiv  la to i membrii grupului. Pentru a se ajunge la un rezultat satisf c tor, este necesar s  se 
îmbine metodele tradi ionale cu cele participative, astfel încât nu s-ar mai ajunge la o oboseal  din 
partea elevilor, ace tia fiind atra i spre o participare activ  i eficient  la lec ie. O bun  cunoa tere a 
metodelor, o bun  utilizare a lor în scenariul didactic, pot contribui la formarea priceperilor i 
deprinderilor elevilor, la o însu ire temeinic  a no iunilor,  la o corect  aplicare a acestora în diferite 
situa ii, la formarea unor abilit i sociale care favorizeaz  înv area prin cooperare i la stimularea  
exprim rii unor puncte diferite.  
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                   Evaluarea Naional  reprezint  unul dintre cele mai importante evenimente din via a 
elevilor, devenind un reper important pentru elevii care schimb  statutul de elev de gimnaziu cu cel 
de licean. Şi în realizarea acestui  moment de referin  for e multiple se reunesc pentru a determina 
succesul. La sfârşitul clasei  a VIII-a elevii au ocazia de a-şi demonstra capacit ile intelectuale prin 



sus inerea unui examen foarte important al c rui impact se r sfrânge nu numai asupra lor, dar şi 
asupra cadrelor didactice, p rin i, factori de decizie şi public. Din aceast  cauz , importan a 
acordata de elevi şi profesori preg tirii acestui eveniment trebuie s  fie major . 
                   O etap  important  în preg tirea Evalu rii Na ionale o reprezint  procesul de evaluare 
care este o activitate de colectare, organizare şi interpretare a datelor privind efectele directe ale 
rela iei profesor-elevi cu scopul de a eficientiza func ionarea întregului sistem educa ional. 
Importan a şi semnifica ia evalu rii creşte foarte mult în condi iile unei bune organiz ri a procesului 
de instruire. 
                   Matematica este cea de-a doua prob a Evalu rilor Na ionale, se  va sus ine pe data de  
21 iunie 2017, dup  limba şi literatura român  care se sus ine pe data de  19 iunie 2017. Pentru 
rezultate cât mai bune este necesar ca şi pentru aceast  prob , organizarea procesului instructiv-
educativ s  fie la cote maxime. În acest sens este nevoie de o bun  planificare a materiei având 
obiective clare, de folosirea mijloacelor şi metodelor de înv are adecvate, dar foarte important de 
folosirea diferitelor tipuri şi forme  de evaluare. 
                   Evaluarea rezultatelor şcolare urm reşte s  determine modul în care competen ele 
stabilite se realizeaz  în procesul de înv are. Ea este o component  indispensabil  a procesului 
instructiv-educativ, aceasta f cându-se continuu. 
                   Principalele funcii ale evalu rii sunt: 
                   - func ia diagnostic , având în vedere depistarea lacunelor si greşelilor elevilor şi 
îndep rtarea acestora. Feedback-ul primit de evaluator îi permite acestuia s -şi modifice modul şi 
tehnicile de predare şi s  verifice dac  elevul a interpretat corect cunoştin ele transmise. Aceast  
func ie se realizeaz  prin teste de cunoştin e de tip diagnostic. 
                   - func ia prognostic , care pune în eviden   performan ele viitoare ale elevilor. Acest 
lucru prezint  o importan  deosebit  deoarece se pot lua la timp decizii privind orientarea şcolar  şi 
profesional  a elevilor. Aceast  func ie se realizeaz  prin teste de aptitudini dar şi prin teste 
pedagogice care verific  mai ales calitatea înv rii şi a capacit ii solicitate de activit i viitoare. 
                   - func ia de selec ie, ce intervine atunci când se doreşte clasificarea şi admiterea 
candida ilor la examenele şi concursurile şcolare sau când se urm reşte ierarhizarea elevilor unei 
clase. Testele standardizate de tip normativ ofer  posibilit i mai mari pentru realizarea unei selec ii 
obiective. 
                   Evaluarea cu ajutorul testelor este foarte eficient. Acestea trebuie s  reprezinte modele 
orientative, apropiate de forma examenului în cauz . Tipurile de itemi care se folosesc trebuie s  fie 
asem n toare celor elaborate de Serviciul Na ional de Evaluare şi Examinare (SNEE)  şi MENCŞ, 
cum ar fi: 
                   -itemi cu rspuns scurt sau de completare , folosi i pentru a verifica dac  elevii au 
abilitatea de a ob ine cel mai scurt şi potrivit r spuns; 
                   -itemi cu alegere multipl , care solicit  elevul s  aleag  un r spuns dintr-o list  de 
variante oferite pentru o singur  premis . Elevul doar selecteaz  un r spuns dintre cele care i se 
propun,  nu creeaz  el unul ! Acest tip de itemi  presupune, prin urmare existenta unei premise şi a 
unei liste de variante, de op iuni (lista de variante reprezint  solu iile itemului respectiv, sub forma 
unor cuvinte, numere, simboluri sau fraze). Elevul trebuie s  aleag  singur r spunsul corect sau cea 
mai bun  variant . Celelalte r spunsuri, în afara celui corect, se numesc distractori( variante 
incorecte, dar plauzibile şi paralele). 
                   -tehnica perechilor, care solicit din partea elevilor stabilirea unor coresponden e între 
cuvinte, propozi ii , fraze, numere, litere sau alte categorii de simboluri, distribuite pe dou  coloane. 
Elementele din prima coloan  denumite premise, constituie enun ul itemului, iar cele din coloana a 
doua reprezint  r spunsurile. Criteriul sau criteriile pe baza c rora se stabileşte r spunsul corect 
sunt enun ate / explicitate în instruc iunile care preced coloanele de premise şi de r spunsuri. 
Utilizarea se limiteaz  la m surarea abilit ii de a identifica rela ia existent  între dou  categorii: 
termeni-defini ii; simboluri-concepte; reguli-exemple; metode-exemplific ri. 
                   În scopul testrii cât mai multor  obiective din programa examenului , la  a VIII-a au 
fost date modele de subiecte tip Evaluare Na ional  , care cuprind trei p r i: 



Partea I: conine exerci ii şi probleme care necesit  din partea elevului efectuarea unor calcule 
simple, uneori mintale. Din acest motiv, r spunsurile constau doar în completarea spa iilor  punctate 
cu rezultate finale, f r  a se cere şi modul de ob inere a acestora . Scopul acestei p r i este acela c , 
într-un timp scurt, elevii s  parcurg  cât mai multe elemente de con inut. 
Partea a II-a şi partea a III-a: con in probleme a c ror rezolvare necesit  un ra ionament 
matematic elaborat, pe care, de aceast  dat  elevul  trebuie s -l pun  în eviden . Subiectele din 
aceste p r i sunt elaborate în stil clasic, cu men iunea c  acestea au fost selectate astfel încât s  
acopere într-un mod cât mai divers cerin ele programei de examen. 
                   Subiectele au fost structurate de la uşor la greu, gradat astfel încât elevii s  poat  fi 
departaja i, ultimele puncte fiind mai dificile. Orice elev care frecventeaza şcoala poate ob ine nota 
5 , pentru c  matematica nu se înva  în clasa a VII –a sau  a VIII-a , ci se înv a de-a lungul anilor, 
începând cu clasele I-IV (când se pun bazele aritmeticii şi se face o informare şi familiarizare cu 
figurile şi corpurile geometrice ), apoi se continua în clasele V-VIII când se consolideaz  no iunile 
însuşite şi se completeaz  cu altele noi. Cu alte cuvinte, formarea ra ionamentelor şi judeca ilor se 
face continuu, ceea ce necesit  timp si activitate intens  din partea profesorului şi studiu şi exerci iu 
, apoi munca independenta din partea elevului. 
                   Din acest punct de vedere benefice sunt şi simul rile date de c tre profesori, care 
obişnuiesc elevii atât cu subiectele de tip examen, cât şi cu stilul de notare, teste ce sunt discutate cu 
elevii, p rin ii şi profesorii. 
                   Pentru ca, cei de-a VIII-a  s fie bine preg ti i la evaluarea din var  , dirigin ii împreun  
cu colectivele de elevi, dar şi cu profesorii şcolii au efectuat urm toarele: 
                   -organizarea pregtirii suplimentare cu to i elevii la matematic ; 
                   -colaborarea cu consilierul curricular şi cu consiliul clasei, referitor la cunoaşterea şi 
multiplicarea programei de examen; 
                   -rezolvarea variantelor elaborate de MENCŞ cu to i elevii clasei a VIII-a; 
                   -şedinte cu p rin ii, lunar, pentru organizarea eficienta a timpului liber în vederea 
preg tirii individuale la disciplinele de examen; 
                   -organizarea simularii  cu subiecte unice  şi discutarea rezultatelor în şedin e comune 
profesori – elevi - p rin i. 
                   De asemenea avem în vedere urmtoarele: 
                   -efectuarea instructajului privind metodologia desfşur rii Evalu rilor Na ionale; 
                   -cunoaşterea de c tre elevi şi p rin i a re elei  şcolare profesionale şi liceale ; 
                   -completarea fişelor galbene şi introducerea pe calculator; 
                   -comunicarea repartiiilor în şedinta comun  elevi-p rin i. 
                   Totodat , în cadrul orelor de preg tire suplimentar  au fost efectuate, analizate şi 
discutate integral simul rile şi probele scrise date în anii anteriori şi se efectueaz   reactualizarea 
cunoştin elor însuşite anterior conform unei tematici riguros întocmite şi a unui plan de remediere. 
                   Examenele marcheaz sfârşitul etapelor; concursurile deschid por ile pentru cei aleşi: 
acestea sunt momente în timp, evenimente în procesul educativ. 
                   ,, To i te înva  cum s  reuşeşti ’’ 
                                                                  C. NOICA 
 
 

328. FACILITAREA INSTRUIRII ŞCOLARE PRIN STRATEGII PSIHOPEDAGOGICE  
A  ELEVIILOR CU C.E.S. 

 
Prof. Ed.Farcasanu Florentina 

Csei  Simleu Silvaniei, Salaj 
 

Strategiile didactice reprezint  sistemul teoretico-ac ional-global care asigur  orientarea, 
desf şurarea şi finalitatea educa iei pe termen lung, folosind caracteristicile şi valen ele 
resurselor,con inuturilor, metodelor, mijloacelor şi formelor de organizare a procesului de 



înv mânt. Rezultatul proiect rii strategiilor didactice depinde, în mod hot râtor de înv tor / 
profesor, v zut printr-o prism  dubl  :nivelul s u de cunoştin e psiho-pedagogice şi aptitudinea sa 
pedagogic .Nu exist  strategii bune sau rele ci doar strategii care pot aduce,în func ie de contextul 
înv rii, rezultate mai ample şi mai favorabile sau mai restrânse şi mai pu in benefice.Orice 
strategie poate c p ta valen e diverse de la o situa ie educa ional  la alta, de la un cadru didactic la 
altul, de la o clas  de elevi la alta. 

Strategiile didactice sunt doar repere pe care dasc lul trebuie s  ştie s  le adapteze la 
situa iile concrete de înv are, în func ie de factorii de schimbare care se ivesc.Unele strategii pot 
favoriza mai mult activismul în defavoarea înv rii temeinice, altele pot dezvolta mai mult rigoarea 
în defavoarea creativit ii.De aceea este indicat  complementaritatea în utilizarea strategiilor 
didactice. 
Caracteristici ale strategiei didactice: 

  implic  pe cel care învaț  în situații specifice de înv țare; 
  ratțonalizeaz  i aduce conținutul instruirii la nivelul/dup  particularit țile 

psihoindividuale; 
  creeaz  premise pentru manifestarea optim  a interacțiunilor dintre celelalte 

componente ale procesului de instruire; 
  presupune combinarea contextual , original , unic  a elementelor procesului instructiv-

educativ. 
Tipuri de strategii didactice: 

1. strategii inductive, al caror demers didactic este de la particular la general; 
2.strategii deductive ( invers fa  de cele inductive ) : general -> particular,legi sau 
principii-> concretizarea lor în exemple; 
3.strategii analogice - predarea şi înv area se desf şoar  cu ajutorul modelelor; 
4. strategii transductive cum sunt explica iile prin metafore; 
5. strategii mixte: inductiv-deductive şi deductiv-inductive; 
6. strategii algoritmice: explicativ-demonstrative, intuitive, expozitive, imitative, 
programate şi algoritmice propriu-zise; 
7. strategii euristice - de elaborare a cunoştin elor prin efort propriu de gândire, folosind 
problematizarea, descoperirea, modelarea, formularea de ipoteze, dialogul euristic, experimentul 
de investigare, asaltul de idei, având ca efect stimularea creativit ii. 

În prezent curriculum pentru înv mântul special promoveaz  implicarea activ  a copiilor 
în activit ile didactice, iar metodele care pun accent pe ac iunea copiilor, activ- participative 
r spund acestei cerin e.Activizarea pred rii-înv rii presupune folosirea unor metode, tehnici şi 
procedee care s -l implice pe copil în procesulde înv are,urm rindu-se: dezvoltarea gândirii critice, 
stimularea creativit ii,dezvoltarea interesului pentru cunoaştere,în sensul form rii lui ca participant 
activ la procesul de educare. 

Proiectarea lec iei trebuie s  in  seama de opera iile logice de care sunt capabili elevii la 
diferite vârste. Diversificarea este o consecin  a particularit ilor de vârst  ale elevilor. 

Principiile care stau la baza înv rii centrate pe elev sunt: 
 în elegerea procesului de înv are nu trebuie s  apar in  doar profesorului, ea trebuie 

împ rt şit  şi elevilor; 
  elevii sunt l sa i s  aleag  singuri modul cum se informeaz  pe o anumit  tem  şi cum 

prezint  rezultatele studiului lor; 
  lec iile cuprind o combina ie de activit i, astfel încât s  fie abordate stilurile pe care elevii 

le prefer  în înv are (vizual, auditiv, practic/ kinetic); 
 accentul activit ii de înv are trebuie s  fie pe elevul care înva  şi nu pe profesor; 
  procesul de predare în sensul tradi ional al cuvântului nu este decât unul dintre 

instrumentele care pot fi utilizate pentru a-i ajuta pe elevi s  înve e 
  lec iile solicit  participarea activ  a elevilor la înv are. 
Caracterul formativ presupune metode centrate pe elev,care solicit  g ndirea şi imagina ia. 



 Pentru amplificarea caracterului formativ, profesorul diversific  metodele,foloseşte mijloace 
moderne în predare – înv are şi arta pred rii care îl individualizeaz  şi îi formeaz  un stil de 
predare.  Caracterul formativ este amplificat atunci când elevul este pus s  rezolve o sarcin ,s  
descrie o imagine sau s  constate leg turile şi consecin ele unor evenimente. 

Prin metodele de înv are activ  procesul de înv are ine cont de interesele şi nivelul de 
în elegere,de dezvoltarea copiilor şi totodat  activitatea se bazeaz  pe stimularea copiilor de a 
manipula obiecte,de a cerceta,investiga,de a c uta şi descoperi solu ii,ceea ce asigur  un transfe 
rmai bun al informa iilor.Înv area bazat  pe metodele activ participative conduce la dezvoltarea 
unor comportamente observabile precum: 

  comportamente de participare activ  (copilul e activ, r spunde la întreb ri, pune întreb ri); 
  gândire creativ  (copiii au propriile interpret ri,ofer  sugestii); 
  aplic  strategiile de înv are însuşite în situa ii diverse; 
  metodele active ajut  copiii s -şi construiasc  cunoştin ele, s  în eleag . 
Activit ile terapeutice, solicit  metode care s  fac  din şcolari participan i activi la procesul 

înv rii, care s  faciliteze însuşirea cunoştin elor pe calea activit ii 
proprii.Fie c  sunt aplicate în cadrul jocurilor didactice ca form  de organizare tradi ional  a 
activit ilor terapeutice, fie în cadrul activit ilor de educa ie special , metodele active sunt c ile 
prin care se realizeaz  aceste activit ti într-un mod stimulativ. 

Pe lâng  metodele active-participative, profesorul de educa ie special  poate organiza 
con inuturile şi prin preluarea unor metode didactice utilizate de obicei în cadrul altor activit i. De 
exemplu,însuşirea no iunilor matematice se poate realiza prin povestiri, poezii şi cântece, fixarea şi 
evaluarea poate fi realizat  prin ghicitori, activit i practice şi artistico-plastice,jocuri de mişcare, 
activit i de educa ie fizic ,atât în cadrul activit ilor obligatorii,cât şi la activita ile terapeutice. 

Aceste metode,prin faptul c  se centreaz  pe activitatea şcolarilor, valorific  într-un mod 
activ poten ialul acestora, permi ând abordarea lec iilor din perspective variate, diverse, ceea ce 
favorizeaz  men inerea aten iei pentru o perioad  mai îndelungat  de timp,asimilarea,fixarea şi 
p strarea mai îndelungat  a cunoştin elor. De asemenea,prin faptul c  ofer  posibilitatea corel rii 
lec ilor cu alte forme de activitate,profesorul îi ajut  pe copii s  în eleag  c  activit ile terapeutice 
nu sunt doar discipline care îi înva  reguli şi conven ii, ci face parte din via a de zi cu zi, şi pentru a 
folosi aceste cunoştin e în contexte practice.     Una din c ile prin care profesorul antreneaz  elevii 
în cadrul activit ilor terapeutice este aceea de a utiliza o serie de metode cu caracter activ,bazate pe 
ac iune direct , pe manipulare, observare, colaborare, investiga ie personal . Al turi de jocul 
didactic, metodele preponderente în cadrul activit ii terapeutice, sunt metodele activ-
participative.Utilizarea acestor metode presupune satisfacerea cerin elor educa ionale prin efort 
personal sau în colaborare cu colegii. Specific acestor metode este faptul c  se stimuleaz  interesul 
pentru cunoaştere, se faciliteaz  contactul cu realitatea înconjur toare ele fiind subordonate 
dezvolt rii mintale şi a nivelului de socializare al elevilor.important  în proiectarea activit ilor 
educative deoarece stimuleaz  şi dezvolt  foarte mult înv area prin cooperare ( lucrul în perechi 
sau în grupe mici de elevi )facilitând astfel comunicarea,socializarea,rela ionarea colaborarea,şi 
sprijinul reciproc pentru rezolvarea unor problem sau pentru explorarea unor teme noi se 
favorizeaz  în acest mod cunoaşterea reciproc  , precum şi integrarea copiilor cu cerin e speciale în 
colectivul clasei.Aceste metode, pe lâng  eficien a lor în activitatea didactic  dezvolt  o serie de 
aptitudini şi capacit i referitoare la spiritul de toleran , ascultare activ ,luarea deciziei, autonomia 
personal  responsabi litatea şi participarea social , formarea opiniilor şi în elegerea corect  a 
realit ii. 
Avantajele metodelor active : 
*  Transform  elevul din obiect în subiect al înv rii ; 
*   Este coparticipant la propria formare ; 
*   Angajeaz  intens toate for ele pshice de cunoaştere; 
*   Asigur  elevului condi ii optime de a se afirma individual şi în echip ; 
*   Dezvolt  gândirea critic  ; 
*  Dezvolt  motiva ia pentru înv are ; 



*   Permite evaluarea propriei activit i. 
Concluzii: 
* Toate metodele trebuie îns  adaptate la nivelul cognitiv al elevilor astfelîncât cerin ele s  nu 
dep şeasc  posibilit ile proprii. 
* Capacitatea de lucru independent fiind redus ,supravegherea elevilor se realizeaz  continuu, chiar 
dac  metoda utilizat  nu prevede acest lucru. 
*  Unele metode se descompun în paşi mai mul i decât ar fi nevoie pentru ca sarcinile 
trasate s  fie cât mai simple şi deci accesibile elevilor. 
*  Elevul este coparticipant la propria formare. 
*  Angajeaz  intens toate for ele psihice de cunoaştere. 
*  Transform  elevul din obiect în subiect al înv rii . 
*  Asigur  elevului condi iile optime de a se afirma individual şi în echip . 
*  Dezvolt  gândirea critic  . 
*  Dezvolt  motiva ia pentru înv are. 
*   Metodele active sunt foarte agreate de elevi. 
*   Rela iile interpersonale sunt consolidate, creşte capacitatea de lucru în echip . 
*   Creşte încrederea în for ele şi cunoştin ele proprii. 
*   Creşte coeren a şi spontaneitatea în exprimare. 
*   Nu se mai resimte la nivel conştient handicapul (sentimentul ,,diferit fa  de al i copii“). 
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329. CUM ÎNV M COPIII S  NU MAI URASC  MATEMATICA: CÂND GREŞESC 
P RIN II ŞI CE POT FACE CA S  ÎNLOCUIASC  TEAMA CU PL CEREA DE A 

DESCOPERI UNIVERSUL CIFRELOR 
 

Fe anu Elisa-Ioana 
coala Gimnazial  Nr.1 Negomir 

 
O treime din adul i a „urât” matematica în şcoal , dup  cum a indicat un studiu recent, 

percep ie dezvoltat  de la vârste foarte fragede din cauza modului în care i se face cunoştin  
copilului cu aceast  materie. Un psiholog este de p rere c  ne putem „împrieteni” copiii cu 
matematica şi chiar îi putem face s  iubeasc  universul cifrelor, sau m car le putem ar ta c  nu 
trebuie s  se team  de ea. 

O treime din adul ii participan i la un sondaj a afirmat c  au dispre uit matematica de dou  
ori mai mult decât orice alt  materie, pe vremea când erau elevi. Pentru p rin ii care nu stiu cum s  
fac  fa  comportamentului copiilor teroriza i de matematic  şi cum s -i motiveze mai bine, 
psihologul american Judy Willis a realizat un mic îndrumar cu sfaturi menite s -i fac  pe copii s  
scape de tem  şi s  descopere matematica în moduri cât mai atractive. 

Exist  mituri care îi vor demotiva pe copii şi pe care p rin ii trebuie s  le spulbere pentru a 
preveni eşecul lor la aceast  materie, care poate fi de durat  având în vedere c  este o disciplin  
care se înva  progresiv. Acestea ar fi: trebuie s  fii foarte inteligent pentru a putea înv a 
matematica; este acceptabil s  nu fii bun la matematic  pentru c  aşa sunt cei mai mul i oameni şi 
oricum matematica nu este atât de utilizat  în afara anumitor specializ ri. V  pute i ajuta copiii s -şi 
construiasc  atitudinile pozitive necesare pentru a le sus ine efortul pe care îl depun prin provoc ri 
şi chiar şi prin intermediul greşelilor. Primii paşi se refer , în opinia psihologului, la spulberarea 



stereotipurilor pe care cei mai mul i le avem în privin a matematicii sau a miturilor legate de 
abilit ile la matematic  pe care le-ar putea avea o persoan . 

Mul i copii cred c  dac  p rin ii lor nu prea le-au avut cu matematica, atunci din cauza 
moştenirii genetice, nici ei nu se vor descurca de minune la aceast  disciplin . Pe de alt  parte, la fel 
de descurajant este pentru copii s  cread  c  dac  p rin ilor li s-a p rut matematica uşoar , 
înseamn  c  eforturile lor indic  lipsa aşa-numitului creier matematic. Benefic este s -i determin m 
pe copii s  se focuseze pe poten ialul lor, nu pe existen a unor abilit i care ne face mai buni sau 
mai slabi la matematic . Nu exist  creier matematic sau nematematic. Copiii trebuie s  ştie c  
indiferent de experien ele voastre sau ale lor în materie de matematic , to i avem poten ialul de a 
atinge succesul în matematic . Ajuta i-i s  în eleag  c  efortul şi exerci iul fortific  puterea 
creierului. Ei trebuie s  în eleag  c  s-au n scut cu poten ial şi c  vor avea întotdeauna şansa 
succesului la aceast  disciplin  „detestat ”. 

Un sfat venit din partea psihologilor este s  le stimula i imagina ia, pentru c  atunci vor fi şi 
mai motiva i s  descopere matematica. Creierul este mult mai receptiv la a înv a despre un anumit 
subiect dac  exist  o leg tur  direct  între cunoaştere şi ceva ce copilul valorizeaz . În loc ca 
aceştia s  se gândeasc  la aceast  disciplin  ca la o materie izolat , le pute i ar ta beneficiile 
matematicii în moduri pe care ei le g sesc inspira ionale. De exemplu, le pute i ar ta acestora 
beneficiile pe care matematica le poate avea în vie ile, hobby-urile şi zonele lor de interes. Situa iile 
din via a de zi cu zi sunt de mare ajutor la vârste mici: încuraja i-i s  estimeze cât timp mai este 
pân  la începerea serialului lor preferat;   la cump r turi, l sa i copilul s  v  fie ghid şi înv a i-l 
cum s  aprecieze raportul calitate-cantitate-pre ;   chiar înainte de a recunoaşte numerele, pute i s  
le stimula i gândirea matematic  prin diverse jocuri. 

Pot, oare, numerele sã asigure onestitatea? 
Evident, este vorba despre axa puterii financiare. Aceastã axã are multe dimensiuni, multe 

cauze şi efecte.  
Matematica este o materie grea?  
Nu, matematica este o materie complex . Î i ofer  posibilitatea de a gândi corect, de a evalua 

valoarea exact . 
 
 

330. DEZVOLTAREA SPIRITULUI CREATIV LA ELEVI 
 

Prof. Filipescu Elena-Daniela, coala Gimnazial  „ tefan cel Mare” Vaslui 
 

 Descoperirea, educarea, mobilizarea şi declanşarea energiilor creatoare ale elevilor sunt 
imperative ale timpului actual când societatea aflat  în rapid  transformare necesit  oameni creatori, 
adaptabili. Creativitate nu înseamn  numai capacitatea de a realiza produse originale, noi; în 
înv mânt nu se pune problema de a forma creatori de valori originale, ci e vorba de a forma şi 
cultiva tr s turi care vor permite manifest ri creatoare: perseveren  în c utarea de solu ii, 
curiozitatea, originalitate în punctele de vedere afirmate. E „creativ ” o minte totdeauna în lucru, 
totdeauna pornit  s  întrebe, s  descopere probleme unde al ii g sesc solu ii satisf c toare, capabil  
de judec i autonome şi independente. 

 Creativitatea presupune multe însuşiri: 
- fluiditatea const  în aptitudinea de a reproduce, în condi ii determinate, amintiri sub forma unor 
cuvinte, idei, asocia ii, propozi ii; 
- flexibilitatea se manifest  prin disponibilit ile omului creativ de a se adapta la orice situa ie, 
prin capacitatea de a schimba punctul de vedere, modul de abordare a unei probleme; sunt oameni 
care ne surprind prin „bog ia de idei”, viziuni; 
- sensibilitatea fa  de probleme înseamn  capacitatea unei persoane de a reac iona la ceea ce 
formeaz  universul nostru, de a se identifica cu problemele altor oameni şi de a g si modul de 
rezolvare a lor; 



- originalitatea este expresia nout ii, a inova iei, a fi original înseamn  a fi, a gândi, a rezolva 
altfel decât se întâmpl  în mod obişnuit; r spunsurile ieşite din comun provin mai degrab  din 
capacitatea personal  de a inventa decât din informa ie. 

    În ceea ce priveşte factorii creativit ii trebuie s  amintim, mai întâi, de aptitudinile pentru 
crea ie, de experien a şi cunoştin ele acumulate (este important  cantitatea, bog ia experien ei, dar 
şi varietatea ei). Motiva ia şi voin a pot fi considerate factori interni ai dezvolt rii creativit ii. 
Creşterea interesului pentru crea ie, dorin a de a birui obstacole au un rol important în sus inerea 
activit ii creatoare. 

 Cercet rile au dovedit, în mod incontestabil, c , la orice persoan , creativitatea poate fi 
cultivat , talentul poate s  se dezvolte. Orice individ dispune de for ele necesare manifest rii 
creative. În şcoal , fiecare obiect de înv mânt are valen e creative, pe care profesorul trebuie s  le 
identifice şi s  le organizeze. Gândirea creativ  şi înv area din proprie ini iativ  trebuie încurajate 
prin laud , elevii trebuie îndruma i pentru a dobândi: o gândire independent , nedeterminat  de 
grup, toleran  fa  de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi, de a g si modul de 
rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Ce se poate face deci pentru stimularea 
creativit ii? Mai întâi, trebuie s  combatem anumite piedici în calea manifest rii imagina iei.  
Între factorii care frâneaz  înv area creativ  se afl : conformismul (care se sprijin  pe teama sau 
lipsa de curaj de a fi altfel decât cei din grupul de referin  ), negarea fanteziei (elevului i se 
interzice orice manifestare personal   de gândire, imagina ie şi ac iune, pentru ca activitatea şcolar  
s  se desf şoare strict în tiparele gândite, expuse şi supravegheate de profesor. O influen  
important  asupra creativit ii  o au şi factorii afectivi. Teama de a nu greşi, de a nu se face de râs 
poate împiedica pe cineva s  se exprime şi s  dezvolte un punct de vedere neobişnuit.  
 Lec iile de limba şi literatura român  ofer  multiple posibilit i prin care s  se cultive 
spiritul creator. Orele presupun o permanent  întrep trundere a rutinei cu creativitatea. 

Un rol important în dezvoltarea capacit ilor creatoare ale elevilor îl au compunerile,  
deoarece  presupun  atât reorganizarea, restructurarea cunoştin elor, cât şi manifestarea imagina iei. 
Tema compunerilor trebuie adecvat  la orizontul de aşteptare al elevilor şi la experien a lor de via  
şi de lectur , s  intereseze şi s  provoace... Este necesar ca profesorul s  construiasc  un spa iu de 
libertate tematic  şi generic , în care s  se poat  înscrie, cu uşurin , op iunile elevilor. Conturarea 
unui asemenea orizont tematic larg se poate realiza prin evitarea temelor anoste sau uzate în clasele 
anterioare (ex.: „Iarna” sau „Cum mi-am petrecut vacan a”) şi înlocuirea lor cu subiecte alese chiar 
de elevi sau considerate de profesor adecvate aştept rilor lor (ex.: „Eroi / vedete preferate”, 
„Primele amintiri"”, „Ghiozdanul ideal” etc). O alt  variant  ar consta în impunerea unei teme 
generice („Iarna”, „Apa”, „Instrumentele de scris” etc.) şi în structurarea unor secven e didactice în 
cadrul c rora elevii s  poat  ancora tema în propria lor experien  de via  sau de lectur . 

Spa iul de libertate poate fi l rgit şi mai mult. În acest caz profesorul poate orienta scrierea 
înspre genurile pentru care elevii manifest  interes, l sându-i s  opteze pentru orice formul : 
imaginativ , realist , sub forma unei coresponden e pentru o publica ie, a unei scrisori c tre un 
prieten, a unei schi e, a unor amintiri inventate. Ipoteza imaginativ  presupune elaborarea de texte 
plecând de la premise neaşteptate. De exemplu: „Ce s-ar întâmpla dac  ar vorbi stiloul?”, „Ce s-ar 
întâmpla dac  am tr i într-o lume condus  de pisici?” ipoteze care pot desc tuşa imagina ia şi 
ingeniozitatea lor, pot genera şi texte umoristice. 

 Cândva, într-o or  de literatur , le-am prezentat elevilor  o semnificativ  poveste oriental  
citat  de Anatole France, într-una din c r ile sale: Un copil ob ine de la un spirit „privilegiul” de a 
scurta momentele plicticoase ale existen ei. Ca şcolar, el nu p streaz  decât recrea iile şi gr beşte 
timpul orelor de clasa; apoi el cere s  se scurteze durata serviciului militar şi timpul studiilor sale 
pentru a se c s tori cu femeia pe care o iubeşte, apoi pentru a-i vedea crescând  repede pe copiii 
s i, apoi pentru a ieşi la pensie, în sfârşit, pentru a scurta o b trâne e nepl cut . În total, el n-a 
tr it decât câteva zile… Le-am cerut elevilor mei s  scrie o compunere în care fiecare s -şi 
imagineze c  el este copilul „privilegiat” care de ine taina timpului… Într-o alt  or , le-am cerut s  
îşi imagineze c  fiecare este o juc rie pe raftul unui magazin de juc rii în care, într-o zi, intr  o 
familie cu un copil, iar copilul doreşte s  cumpere chiar acea juc rie…  Orele urm toare, de lectur  



şi comentarii, au fost ore de încântare şi uimire. Nicio abordare nu sem na cu alta! Aşadar, s  
punem elevii în fa a unor ipoteze imaginative şi vom r mâne deseori surprinşi de fantezia şi de 
ingeniozitatea lor. 

Lec iile de gramatic  de in şi ele componente care pot fi valorificate din punct de vedere 
creator. Un exemplu ar fi compunerile gramaticale prin intermediul c rora se urm resc şi se 
realizeaz  dou  obiective: se consolideaz  deprinderea de a elabora o compunere şi se fixeaz  
anumite cunoştin e gramaticale. Acestea pot fi orientate tematic (ex.: scrierea unei compuneri 
despre o c l torie în spa iul extraterestru, în care s  foloseasc  verbe ce arat  mişcarea) sau pe baz  
de material lingvistic dat (ex.: scrierea unei compuneri cu tema „În vacan ” în care s  foloseasc  
verbe la trecut – se dau verbe care sugereaz  şi traseul narativ al compunerii). Scopul lor este de a 
optimiza exprimarea elevilor, de a le oferi posibilitatea s  aib  autocontrolul asupra propriei 
elabor ri orale şi scrise. 

Crea iile literare din manuale ofer  elevilor structuri-model, pe baza c rora ei pot elabora 
(prin analogie) texte proprii. Lor li se cere s  nareze fapte tr ite sau auzite. Unii dintre elevi se 
men in foarte aproape de text, al ii reuşesc s  se distan eze, prin capacitatea de a veni cu elemente 
noi, ob inute din alte lecturi sau din experien a lor de via . 

 Pe baza experien ei cu elevii din primele clase ale ciclului gimnazial, se apreciaz  ca utile în 
direc ia dezvolt rii spiritului creativ povestirile prin analogie, dar la timpul viitor (elevii sunt puşi 
în situa ia de a imagina situa ii verosimile) şi povestirile prin contrast (pornindu-se de la textul dat, 
se cere elevilor s  imagineze un text paralel, în care un personaj s  apar  cu tr s turi opuse celor din 
primul. 

 Alte modalit i de cultivare a capacit ilor creative ale elevilor prin producere de texte sunt 
exprimarea unor  atitudini personale cu privire la cele citite: De ce crede i c  a procedat aşa? Ce s-
ar fi întâmplat dac  ...? Voi cum a i fi procedat?, continuarea într-un alt fel a nara iunii, propunerea 
unui alt deznod mânt, în elegerea sensului figurat al unor structuri de limb , animarea metaforelor 
sau compara iilor (citirea ad literam a metaforelor şi compara iilor uzate „a-şi omorî timpul”, 
„scaune cu bra e şi picioare, sticle cu gât) etc. 

 Relatarea unor întâmpl ri personale.  Acest tip de scriere se reg seşte, în didacticile 
str ine, sub denumirea generic  de nara iune personal  şi reuneşte tipuri de text diverse, ca, de 
exemplu, amintirile, m rturiile, jurnalele intime sau autobiografia. Prezen a, în clas , a acestor tipuri 
de texte este, dup  p rerea specialiştilor, necesar  datorit  valen elor lor formative; redactarea lor 
ofer  elevilor atât bucuria de a vorbi despre ei înşişi şi, în felul acesta, de a se cunoaşte, cât şi 
posibilitatea de a descoperi şi exersa noi structuri textuale. 

 Fişa biografic  este un tip de text ce ofer  elevilor posibilitatea de a descoperi singuri 
problemele pe care le pune fiecare autobiografie şi anume selec ia evenimentelor, dificultatea 
de a începe textul, dificultatea de a reda importan a pe care o au unele evenimente pentru 
fiecare dintre noi. Iat  un posibil scenariu ce poate preceda intrarea într-un text autobiografic 
precum Amintirile... lui Creang :1. formularea sarcinii de lucru: relata i evenimentele 
importante ale vie ii voastre pe o singur  fil , în 10 minute; 2. lectura câtorva fişe; 3. discu ie, 
cu clasa, despre asem n rile şi deosebirile dintre textele lor; sublinierea diversit ii precum şi 
eviden ierea unor stereotipuri. 

 Autobiografia imaginar  reuneşte scrierea imaginativ  şi cea reflexiv .În centrul 
textului se poate afla elevul însuşi - tr ind experien a inedit  a proiect rii propriei existen e 
într- o alt  lume - sau un personaj preferat; în ambele cazuri discursul are valoarea unei 
m rturisiri indirecte şi permite „autorului" posibilitatea de a se cunoaşte. Mai mult, acest 
exerci iu se poate constitui ca punct de pornire pentru o discu ie legat  de sensul discursului 
autobiografic: acela de a reprezenta existen a ca devenire, ca proces de formare a 
personalit ii. 

  Jurnalul personal este un tip de text ce permite elevului s  retr iasc  întâmpl ri diverse şi s  
se raporteze la ele prin redarea tr irilor şi gândurilor şi prin analiza reac iilor. Dat  fiind deschiderea 
tematic  extrem  (proiecte şi descoperiri, vise şi amintiri, anecdote şi observa ii legate de via a celor 
din jur etc), jurnalul poate fi v zut ca un cadru optim pentru cele mai diverse exerci ii de scriere. 



Prezen a jurnalului în clas  - în situa ia în care profesorul doreşte s  aloce 10 minute din fiecare or  
pentru completare - impune m suri de protejare a intimit ii expuse în cuvânt : 1. profesorul nu va 
citi paginile jurnalelor f r  acordul elevilor; 2. în cazul în care are acordul, nu va corecta 
eventualele greşeli de scriere; 3. într-o or  special , consacrat  jurnalelor, elevii vor avea 
posibilitatea de a alege fragmentele pe care doresc s  le citeasc , dac  doresc s  citeasc , sau de a 
rescrie unele secven e în vederea lecturii lor. 

 Jurnalul de lectur  ofer  posibilitatea înregistr rii unui alt tip de experien ; e vorba de 
experien a lecturii, manifestat  în reac iile emo ionale şi în reflec iile provocate de întâlnirea cu 
cartea. Mai mult, în situa ia în care este corect orientat, jurnalul poate oferi elevului şi posibilitatea 
de a reflecta asupra propriului proces de în elegere şi de a-şi numi şi / sau interoga rela ia cu 
literatura. 

 Acest tip de text este, dup  p rerea mea, formula didactic  ce trebuie s  înlocuiasc  
tradi ionalele „caiete de lecturi suplimentare”. Pline cu rezumate şi caracteriz ri copiate de la colegi 
sau din prefe e, aceste caiete sunt ineficiente şi vinovate. Şi asta, datorit  sarcinilor de lucru ce 
presupun prezen a unei lecturi critice, a cere elevilor de gimnaziu rezumate, caracteriz ri şi judec i 
de valoare dup  prima lectur  înseamn  a-i face s  recurg  la subterfugii. Mai mult, a nota textele 
lor contraf cute înseamn  a valida solu iile incorecte la care au apelat. 

 Superioritatea jurnalului fa  de caietul de lecturi suplimentare const , paradoxal, în 
presta ia „modest ” pe care o înregistreaz , în faptul c  nu aspir  la o lectur  critic , ci valorific  
doar lectura inocent , cea pe care o poate, cu adev rat, realiza elevul de gimnaziu. Din acest motiv, 
se pledeaz  pentru introducerea jurnalelor de lectur  - cu notele lor stângace, expresii ale unor 
reac ii şi gânduri autentice, cu rândurile lor în neordine, grafiere fidel  a impresiilor de lectur  – iar 
profesorul s  nu fie altceva decât un cititor cordial şi / sau un partener entuziast de dialog.Substan a 
acestor jurnale se poate constitui din reac ii emo ionale, din analogii între evenimentele citite şi 
propria experien  de via , din ipoteze legate de evolu ia posibil  a textului şi din corela ii 
intertextuale. O structur  posibil  a unui astfel de jurnal ar putea al tura:1. o fil  cu lista 
c r ilor citite; 2. o fil  cu textele pe care elevul doreşte s  le citeasc  şi / sau care au fost 
indicate de profesor ca lecturi suplimentare; 3. pagini de lectur  datate; 4. o pagin  liber , la 
sfârşitul notelor despre un text, pentru comentariile profesorului. 

 Concluziile de lectur  pot fi organizate în jurul urm toarelor trei întreb ri: 1. Ce a i 
re inut din ceea ce a i citit?; 2. Ce sentimente v-a provocat lectura?; 3. Ce amintiri v-a trezit 
lectura? R spunsul lor scris nu trebuie s  fie un r spuns la cartea pe care o citesc. Ceea ce 
scriu în acest jurnal trebuie s  con in  ceea ce doresc ei s  p streze ca lectori şi «scriitori». 
Notele lor pot cuprinde gânduri, reac ii, interpret ri, întreb ri legate de ceea ce citesc şi ceea 
ce observ  în jurul lor. 

 În concluzie, înv area creativ  impune o anumit  atitudine: elevul trebuie s  ştie c  i se cere 
s  fie creativ. Aspira ia spre dezvoltarea spiritului creativ a dus la conceperea unor metode care s  
combat  blocajele şi s  favorizeze asocia ia cât mai liber  a ideilor: brainstormingul, sinectica, 
metoda 6-3-5, philips 6-6, discu ia panel etc., toate prezentate în c r ile de specialitate.  
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331. INTEGRAREA COPIILOR CU DIZABILIT I ÎN ŞCOALA  DE MAS  
 

Profesor  Focşa Constantin, Şcoala Gimnazialǎ “Ştefan cel Mare ”, Vaslui 
 

Dizabilitatea face parte din existen a uman , fiind o latur  a dimensiunii universale a 
umanit ii. Ea este cea mai puternic  provocare în acceptarea diversit ii, pentru c  limitele sale 
sunt foarte fluide.  



În categoria persoanelor cu dizabilit i poate intra oricine, în orice moment, ca urmare a 
unor împrejur ri nefericite (boli, accidente) şi exist  opinia c  segmentul de popula ie marcat de 
dizabilit i este poten ial în creştere. 

Sacina evalu rii pesoanelor cu dizabilit i nu este una uşoar . Rolul cadrului didactic este 
s  ştie exact ce este dizabilitatea, dar şi s  o recunoasc  fie ca pe-o experien  unic , fie ca pe o 
dimensiune a diversit ii umane. Numai astfel se poate  aprecia corect dac  programele de 
interven ie educa ional-recuperatorii r spund necesit ilor celor c rora le sunt adresate.  

Integrarea şcolar  reprezint  procesul de includere în şcolile de mas  sau în clasele 
obişnuite, la activit ile educative formale şi nonformale, a copiilor considera i ca având cerin e 
educative speciale.  

Integrarea şcolar  reprezint  o particularizare a procesului de integrare social  a acestei 
categorii de copii, proces care are o importan  fundamental  în facilitatea integr rii ulterioare în 
via a comunitar  prin formarea unor conduite şi atitudini, a unor aptitudini şi capacit i favorabile 
acestui proces. 

In plus, integrarea şcolara a copiilor cu cerin e speciale permite, sub îndrumarea atent  a 
cadrelor didactice, perceperea şi în elegerea corect  de c tre elevii normali a problematicii şi a 
poten ialului de rela ionare şi participare la via a comunitar  a semenilor lor care, din motive 
independente de voin a lor, au nevoie de o abordare diferen iat  a procesului de instruc ie şi 
educa ie din şcoal  şi de anumite facilit i pentru accesul şi participarea lor la serviciile oferite în 
cadrul comunit ii. 

Rela ia dintre incluziune şi integrare comport  urm toarele caracteristici: 
a)      Integrarea copiilor cu cerin e speciale are în vedere includerea acestora în clasele 

obişnuite; se centreaz  pe transferul copiilor de la şcoli separate (asa-numitele şcoli speciale) 
la şcolile obişnuite din cadrul comunit ii; dac  nu se constat  o creştere a interac iunilor 
între elevii cu sau f r  dizabilit i sau cu diferen e în înv are, putem considera c  nu este un 
proces de integrare şcolar  real , ci numai o etap  în integrare: integrarea fizic . 

b) Educa ia incluziv  presupune un proces permanent de îmbun t ire a institu iei şcolare, având 
ca scop valorificarea optim  a resurselor existente, mai ales a resurselor  umane, pentru a sus ine 
participarea la procesul de înv mânt a tuturor elevilor din cadrul unei comunit i. 

Practica a demonstrat c  integrarea presupune adaptare, deci instrumentele de lucru propuse 
şi proiectele de interven ie unitar  corectiv-compensatorie trebuie s  ofere idei flexibile, uşor 
adaptabile la situa ii concrete. 

Capacitatea de rela ionare, profesionalismul, exemplul de d ruire, perseveren a cu care 
educatorii îşi desf şoar  activitatea impulsioneaz  şi oblig: „Din suflete formate, pentru suflet în 
formare”. 

Într-un colectiv de elevi din şcoala public , copilul cu nevoi speciale va trebui s  
dep şeasc  cel pu in dou  bariere: propria sa timiditate, inhibi ie social  coroborat  cu un complex 
de inferioritate care se manifest  prin izolare şi respingerea de c tre ceilal i, datorate de cele mai 
multe ori ignoran ei şi prejudec ilor.  

Conştient de aceast  realitate, înv torul/profesorul integrator va avea în vedere realizarea 
um toarelor obiective: 

·                 Încurajarea rela iilor naturale de sprijin; 
·              Promovarea interac iunilor copiilor de aceeaşi vârst  prin stategii de tipul 
„înv area în cooperare şi parteneriat între elevi”; 
·                 Dezvoltarea prieteniei prin cunoaştere reciproc ; 
·                 Consilierea p rin ilor copiilor. 
Introducerea în clasa integratoare a elevului cu dizabilit i nu trebuie s  se fac  

întâmpl tor, prezentarea acestuia trebuie preg tit  în prealabil, printr-un proces de sensibilizare şi 
informare a factorilor implica i. Aceast  activitate este necesar  pentru ca integrarea s  nu se fac  
brutal, iar înv torul/profesorul şi copiii s  fie peg ti i, s  cunoasc  ce poate şi ce nu poate s  ofere, 
s  realizeze ce reprezint  un copil cu nevoi speciale, cât, cum şi unde trebuie ajutat şi nu în ultimul 
rând, s  conştientizeze faptul c  este copil, un copil ca to i ceilal i ...  



Strategii: 
·           Prezentarea copilului în fa a colegilor trebuie s  se desf şoare normal, s  fie 
aceeaşi ca şi pentru orice coleg nou venit; 
·           Pentru a favoriza comunicarea şi receptarea mesajului verbal este necesar ca 
mesele s  fie aşezate în semicerc sau în grupuri mici (maxim 4 elevi); 
·         Folosirea, preponderent, a metodelor activ-participative care stimuleaz  interesul 
pentru cunoaştere, dezvolt  înv area prin cooperare şi dezvolt  colaborarea şi sprijinul 
reciproc pentru rezolvarea diferitelor sarcini;   
·        Reconsiderarea metodelor de predare-înv are, în sensul adapt rii la cerin ele 
educa ionale specifice gradului şi tipului de handicap; 
·           Utilizarea jocului de rol ca modalitate pentru înv area comportamentului social; 
·           Solicitarea elevului la diferite activit i practice şi de gospod rire; 
·           Recompensarea; 
·           Existen a unor structuri de sprijin la nivelul şcolilor publice; 
·           Implicarea autorit ilor locale; 
·           Implicarea mass-mediei în sensibilizarea comunit ii la problemele copiilor cu 
CES; 
  

Modalit i de dep şire a barierelor: 
·                 Informarea eficient  în şcoala public  şi în comunitate; 
·                 Cursuri specifice pentru cadrele didactice din şcolile publice ce urmeaz  a fi 
integratoare; 
·                 Metodologie adecvat ; 
·                 Motivarea personalului; 
·                 Activit i preintegrative; 
·                 Team-building-uri; 
·                 Set de materiale şi instrumente de evaluare. 
În complexul proces de integrare a copiilor cu dizabilit i în şcoala public , luarea 

deciziilor asupra con inutului şi a strategiilor de instruire cele mai potrivite constituie inima pred rii 
strategice. Conceptul  de  predare  strategic  se contureaz  în principal pe rolul profesorului ca 
model şi ca mediator, deşi nu exclude rolul s u de manager şi conduc tor al procesului de instruire. 
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332. PREDAREA LIMBII FRANCEZE IN CONTEXTUL  CERINTELOR ACTUALE 
 

Gârlea Gabriela-Alexandra 
Scoala Gimnazial  nr. 149, sector 3, Bucure ti 

 
 Pornind de la citatul filosofului Platon, potrivit c ruia educa ia reprezint   „arta de a 
forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile native pentru virtute ale acelora 
care dispun de ele”1, pariul profesorului în contextul societ ii actuale este acela de a transgresa 
rolul avut odinioar , respectiv emi tor de cuno tin e într-un domeniu în care s-a perfec ionat, 
pentru a ajuta elevul s  se contureze, s  se defineasc , s  fie preg tit pentru tarele iminente ale 
vie ii. A adar, profesorul nu are doar menirea de a fi un bun pedagog, ci acesta trebuie s  aib  
abilit ile unui p rinte, unui psiholog, unui prieten, dincolo de calit ile didactice pe care se 



presupune ca trebuie s  le aib , pentru a-i conferi elevului confortul de care acesta are nevoie în 
vederea form rii ca individ, dincolo de statutul de elev.  
 Predând limba francez , despre care se tie c  este limba culturii, limba iubirii, limba 
colo ilor din filosofie,dar i din literatur , aceast  limb  atrage dup  sine provoc ri în rândul 
majorit ii profesorilor care o predau, având in vedere avantajul pe care limba englez  i l-a garantat 
deja. Ca atare, inova iile didactice iau na tere din dorin a de a seduce elevul întru limba iubirii, care, 
din p cate ocup  un loc secund în rândul priorit ilor lingvistice cotidiene.  
 Una dintre strategiile didactice este aceea de a dep i dimensiunea abstract  a actului 
pred rii. Inv area unei limbi str ine presupune verbalizare, deci înfruntarea temerilor de a ne 
exprima i înfrângerea timidit ii în ceea ce-i prive te pe elevi. Jocurile de rol  constituie un bun 
prilej de a pune în scena latura pragmatica a unei limbi str ine studiate. Elevii reu esc s  se 
transpun  în contextul cerut, iar deficien ele lexico-gramaticale sunt tolerate, pentru a nu descuraja 
elevul s  se exprime oral i pentru c p tarea fluen ei într-o limb  care nu este cea matern .  
 Pentru a exploata dimensiunea ludic  în cadrul orelor de curs, am conceput un joc asemenea 
celui de societate cunoscut sub numele de Monopoly. Jocul creat este numit Francopholie – pas 
d’ennui. Pentru a-l juca, este nevoie ca elevii s  formeze grupe omogene ca nivel de cuno tin e, 
pentru a evita discrepan ele majore. Sunt exploatate atât con inuturile lexicale, cât i cele 
gramaticale, precum i realizarea oral  de mesaje scurte în limba francez . Jocul con ine zar i 
pioni, iar indicarea r spunsului corect asigur  avansarea pe plan a jocului. Acest tip de activitate 
atrage dup  sine competitivitatea, colaborarea i spiritul de echip , exploateaz  educa ia non-
formal , deoarece elevii sunt a eza i în cerc, pot discuta, a adar dep esc barierele formalului. Pe de 
alt  parte, jocul constituie o buna modalitate de actualizare a cuno tin elor, de verificare, dar i de 
evaluare. Din punct de vedere psihologic, potrivit feedback-ului elevilor în urma activit ii, 
evaluarea de acest tip aduce cu sine mai pu in stres. Jucându-se, elevii pierd din vedere no iunea de 
evaluare i se concentreaz  s  r spund  corect, fiind în joc competi ia i dorin a de a acumula cât 
mai multe puncte.  

Un alt exemplu de ini iativ  didactic  inovatoare a fost desf urat  cu ocazia Zilei europene 
a limbilor str ine, care se marcheaz  în fiecare an pe data de 26 septembrie, prin activit i didactice 
desf urate la nivelul colii.  

Activitã ile au fost concepute şi desfãşurate cu elevi ai claselor V-VIII sub coordonarea 
domni oarei profesor de limba francez , Alexandra Gârlea. Elevii au format ȋn prealabil echipe 
pentru a realiza desene/ilustra ii/machete/puzzle-uri care au fost ulterior expuse ȋn şcoalã. 
Activitã ile propriu-zise au constat ȋn:  

1) Document audio „Hello 30 different languages” – care a vizat sensibilizarea elevilor cãtre 
limbi strãine şi pronun area formulelor de salut ascultate;  

2) Dialog plurilingv – au fost selecta i elevi care au reprezentat diverse limbi strãine, 
precum: limba francezã, limba englezã, limba spaniolã, limba italianã, a fost inclusã şi limba 
maternã, respectiv limba românã. Unul dintre elevi a ini iat dialogul, iar ceilal i colegi au rãspuns la 
ȋntrebãri ȋn limbile pe care le reprezentau. La sfârşitul activitã ii, a fost introdus si explicat succint 
fenomenul de „intercomprehensiune”. 

3) Diseminare informatii cu privire la plurilingvism, conceptul de intercomprehensiune si 
despre limbile romantice cu aplicatii. 

4) „Poveste din mânã ȋn mânã” – exerci iu de exprimare scrisã, care a vizat plurilingvismul. 
Pornind de la o frazã ale cãrei cuvinte erau ȋn : limba românã, limba francezã, limba englezã, limba 
spaniolã şi limba italianã, elevii au continuat povestea, pãstrând diversitatea limbilor utilizate ȋn 
cadrul aceleiaşi fraze. 

In urma activit ilor derulate, potrivit feedback-ului elevilor, activit ile au fost percepute ca 
fiind interactive, antrenând exprimarea concomitent  a mai multor limbi str ine de circula ie 
interna ional . Pe de alt  parte, ace tia au fost foarte interesa i s  descopere formule de salut în alte 
limbi decât cele cunoscute de ei. Caracterul interdisciplinar al activit ii le-a permis acestora s  
descopere ri i capitale europene noi, dar i drapelele aferente. Pentru a sensibiliza elevii în 
vederea aprofund rii studiului limbii franceze, le-am introdus no iunea de plurilingvism i 



intercomprehensiune, concept care ne ajuta s  în elegem alte limbi care fac parte din aceea i familie 
de limbi, prin intermediul limbii materne, respectiv prin intermediul cuvintelor „transparente„. 
Elevii au în eles c  grafia limbii franceze difer  de cea a limbii române, dar c  la nivel fonetic, 
pronun ia este aceea i, iar primul exemplu a fost cuvântul trotoar, provenit din limba francez  
„trottoir„ , deprinzând deja câteva reguli de fonetic . 

În ceea ce prive te evaluarea, în afar  de clasicele lucr ri scrise i conversa ia existent  la 
fiecare or , respectiv evaluarea formativ , mi-am obi nuit elevii cu quiz-uri care-mi servesc pentru 
a evalua înv area. Quiz-ul presupune trei sau patru itemi ai c ror rezolvare nu necesit  prea mult 
timp. Pentru a-mi determina elevii s - i însu easc  abilitatea de a lucra repede i eficient, ace tia 
lucreaz  în contratimp, iar primii cinci elevi care rezolv  quiz-ul primesc un ab ibild cu o fa  
zâmbitoare . Când acumuleaz  ase ab ibilduri «», primesc nota zece. Aceast  bonificare 
stimuleaz  foarte bine elevii, iar implicarea lor creşte vizibil, chiar dac  se ştie deja c  nota nu 
reflect  întotdeauna realitatea şi notarea poate fi subiectiv , îns  în orice caz, aceast  metod  
stimuleaz  competi ia în rândul elevilor, aşadar calea spre reuşit .  
 De altfel, tot în ideea de a incita şi de a sus ine elevii, am amenajat un col  pe care l-am 
intitulat «Le coin de la franco-pholie» fr. – «Col ul iubirii pentru francez » rom. care const  într-un 
avizier existent în fiecare sal  de curs, avizier în care men ionez elevii cei mai sârguincioşi, sub 
numele de «Francofonul lunii», metod  care urmeaz  modelul american «Employee of the month» 
eng. - «Angajatul lunii» rom. Diversitatea în ceea ce priveşte metodele de înv are şi de predare au 
declanşat feedback-ul elevilor mei, în sensul c  apreciaz  dimensiunea ludic  a activit ilor din 
timpul orelor de limba francez  şi se implic  activ şi creativ în rezolvarea sarcinilor propuse. 
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333. EDUCA IA ÎN VIZIUNEA EUROPEAN  
 

Prof. Anişoara GHEORGHE, Şcoala Gimnazial ,,George Topârceanu”, Mioveni - Argeş 
 
 
 Raportul UNESCO relev  o nou  concep ie despre educa ie într-o lume dinamic , 
tehnologizat  şi globalizat . Educa ia nu se desf şoar  numai în şcoal  ci creşte tot mai mult 
preocuparea pentru educa ia noninformal  şi informal . Conceptul de cultur  sufer  modific ri, 
accentul deplasându-se de la cultura de  tip academic c tre cea de tip func ional, de la cultura scris , 
c tre cea de tip oral şi audio-vizual, de la predominanta monoculturalit ii c tre deschiderea 
intercultural . 
  La nivelul curriculum-ului, reg sim şi o serie de implica ii ale acestor evolu ii conceptuale, 
printre care abordarea integrat  a con inuturilor. Curriculum-ul integrat presupune  crearea de 
conexiuni semnificative între teme sau competen e, care au o puternic  leg tur  cu via a cotidian  a 
elevilor şi îşi propun s  contribuie la formarea unor valori şi atitudini. 
 Abordarea integrat  nu se opune organiz rii pe discipline ci este complementar .  

 Activit ile de înv are cap t  un caracter predominant aplicativ. 
 Faciliteaz  transferul de cunoştin e şi de capacit i formate prin discipline separate de 

studiu. 
 Se urm reşte formarea unor competen e complexe de gândire critic , de comunicare şi a 

unor atitudini şi valori. 
 Abordarea integrat  permite adaptarea curriculum-ului la cerin ele sociale şi economice, la 

dinamica vie ii contemporane. 
Avantajele abord rii integrate a con inuturilor sunt:  

 asigur  condi ii optime de dezvoltare pentru to i elevii; 
 se realizeaz  o colaborare între profesori şi elevi ; 

https://1cartepesaptamana.ro/40-de-citate-despre-educatie/


 reflect  lumea real  în condi ii mai bune; 
 se creaz  conexiuni între discipline; 
 permite implicarea factorilor educa ionali în afara şcolii în procesul de predare-

înv are. 
Pentru a defini misiunea educa iei în rela ie cu provoc rile lumii contemporane, Raportul 

pentru UNESCO al Comisiei Interna ionale pentru educa ie în secolul XXI a propus patru ,,piloni” 
strategici ai înv rii: 

1. 1. ,,A înv a s  tr ieşti împreun  cu al ii” vizeaz  în plan didactic, dezvoltarea la elevi a 
cunoştin elor şi capacit ilor necesare pentru a accepta şi a valoriza pluralismul şi diversittatea, 
valorilor democra iei şi drepturile omului. 

2. 2. ,,A înv a s  cunoşti” presupune înzestrarea elevilor cu tehnicile şi instrumentele cunoaşterii şi 
mai ales, a înv a cum s  înve e.  

Comunicarea oral  şi scris , verbal  şi nonverbal , calculul matematic şi rezolvarea de 
probleme, cunoaşterea şi în elegerea lumii, a drepturilor şi responsabilit ilor sunt câteva din 
abilit ile necesare omului capabil de adaptare. 
3. ,,A înv a s  faci” constituie un reper al educa iei contemporane care presupune orientarea 
pragmatic : nevoia de a dezvolta deprinderi profesionale şi competen e sociale, capabili s  ia decizii 
ra ionale în situa ii diferite de via a pentru a participa la via a comunit ii şi a ameliora calitatea 
vie ii personale şi a vie ii împreun . 
3. ,,A înv a s  fii” aduce în prim plan dezvoltarea personalit ii autonome şi responsabile. 
Competen ele vizate sunt complementare celorlalte amintite anterior: dezvoltarea de atitudini şi 
valori, asumarea de responsabilit i, dezvoltarea unor rela ii sociale proactive. 

A înv a s  fii presupune dezvoltarea unor competen e de observare autocritica, de rela ionare, 
de recunoaştere a drepturilor celorlal i. Modalit i recomandate în acest sens sunt: organizarea de 
activit i şcolare transdisciplinare şi de activit i extraşcolare cu mijloace şi surse sociale-culturale. 

Noul curriculum tinde s  devin  tot mai flexibil, la nivelul certific rii – prin eforturile de a crea 
proceduri de recunoaştere şi de echivalare, şi la nivelul sistemului de formare a cadrelor didactice, 
care ar trebui s  fie preg tite prin formarea ini ial  şi continu  pentru proiectarea şi conducerea 
activit iilor de educa ie nonformal , pentru complementarizarea acestora cu educa ia formal . 

Şcoala îşi l rgeşte sfera de activitate c tre educa ia nonformal  prin parteneriatecu societatea 
civil , comunitatea local  sau cu diferite institu ii culturale. 
Evaluarea autentic  sau evaluarea prin înv are? 
 Concep ia despre evaluare cu rezultatele elevilor se schimb , modelul de evaluare este mai 
flexibil, care sprijin  cu adev rat procesul de predare-înv are şi nu doar achizi iile finale ale 
elevilor. 
 Noua abordare a evalu rii rezultatelor marcheaz  trecerea de la ,,cultura  test rii” la 
,,cultura evalu rii”, adic  de la m surare la ,,evaluare autentic ” – v zut  drept parte integrant  a 
întregului proces de instruire – a activit ilor de înv are. Se evalueaz  de fapt procesul de înv are. 
Nu mai evalu m rezolvarea de probleme, utilizarea unor algoritmi ci formularea de probleme, 
descoperirea unor alternative la diferite probleme. Este o modalitate care sprijin  procesul de 
predare-înv are numit  fiind ,,evaluarea pentru înv are”. 
Caracteristicile evalu rii autentice sunt: 
 Elevii realizeaz  experimente, elaboreaz  proiecte, nu memoreaz  informa ia; 
 Elevii îşi analizeaz  rezultatele, le compar , îşi revizuiesc strategia de înv are, se 
autoevalueaz ; 
 Sarcinile de evaluare permit exprimarea stilului de înv are a elevului, aptitudinile, 
interesele; 
 Criteriile de evaluare s  pun  accent pe esen ial, elevii cunosc sarcinile şi criteriile de 
evaluare, este eliminat ,,elementul surprinz tor”. 

Evaluarea autentic  este o evaluare global  care promoveaz  principiul ,,întregul este mai 
important decât partea”. Elevii sunt evalua i în mediul obişnuit de înv are, realizeaz  experimente, 



elaboreaz  proiecte, alc tuiesc portofolii, acestea fiind în acelaşi timp sarcini de instruire şi probe de 
evaluare. 

Cadrul didactic trebuie s  comunice elevilor care sunt criteriile de evaluare şi care sunt 
aştept rile(coeren a exprim rii, claritatea mesajului, relevan a r spunsurilor, originalitatea). Aceste 
criterii formulate s  nu fie considerate ,,preten ii” ale educatotrului, ci derivate din standardele de 
evaluare. 

În ceea ce priveşte dimensiunea european  în educa ie, aceasta se refer  la atitudini, 
comportamente, valori acceptate şi promovarea atât la nivel individual – ca membru al unei 
comunit i, cât şi dintr-o perspectiv  colectiv . De aceea în contextul dimensiunii europene, 
înv area de sine se realizeaz  prin înv area despre ceilal i. 

Principalul suport îl con ine curriculum-ul, prin intermediul c ruia sunt oferite informa ii despre 
Europa ca entitate cultural , social , politic  şi economic . 

Dimensiunea european  în educa ie se bazeaz  pe o concep ie interdisciplinar , relevante, în 
acest sens fiind disciplinele: geografie, cultur  civic , istorie, limbi str ine. Nu exist  disciplin  cu 
rol dominant. Între disciplinele de studiu exist  o interdependen . Finalitatea acestui demers va fii 
formarea viitorilor cet eni europeni care s  poat  exprima o viziune personal  asupra spa iului 
european, s  manifeste în elegere şi solidaritate fa  de ceilal i, afla i la mare distan . 

Tân rul, astfel format, trebuie s  conştientizeze cu adev rat c  participarea activ  şi 
responsabil  este modul cel mai potrivit pentru dezvoltarea sa intelectual  şi profesional  în calitate 
de cet ean european. 

Educa ia în spiritul valorilor europene trebuie s -şi aduc  contribu ia la schimbarea rela iilor 
între oameni bazate pe mai mult respect şi mai pu in  violen . 
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334. ELEVII – PARTE CREATIVA, ACTIVA SI COOPERANTA A PROCESULUI DE 
INVATAMANT 

 
Profesor: Glavaschi Romica, Şcoala Gimnazial  nr.7, Gala i 

 
“Scopul educa iei este atins atunci când individul ajunge la acea autonomie care îl face s  fie st pân 
pe propriul destin şi pe propria personalitate.” 
                                                                Constantin Cucoş 
 

Interactivitatea presupune o înv are prin comunicare, prin colaborare, produce o 
confruntare de idei, opinii şi argumente, creeaz  situa ii de înv are centrate pe disponibilitatea şi 
dorin a de cooperare a copiilor, pe implicarea lor direct  şi activ , pe influen a reciproc  din 
interiorul microgrupurilor şi interac iunea social  a membrilor unui grup.      
 Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul  de calit i şi 
disponibilit i din partea cadrului didactic: receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic, 
mobilizare, dorin  de autoperfec ionare, gândire reflexiv  şi modern , creativitate, inteligen a de a 
accepta noul şi o mare flexibilitate în concep ii. Un înv mânt modern, bine conceput permite 
ini iativa, spontaneitatea şi creativitatea copiilor, dar şi dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului 
c p tând noi valen e, dep şind optica tradi ional  prin care era un furnizor de informa ii. În 
organizarea unui înv mânt centrat pe copil, profesorul devine un coparticipant al turi de elev la 
activit ile desf şurate. El înso eşte şi încadreaz  copilul pe drumul spre cunoaştere. Un profesor, 
oricât de str lucit orator ar fi, nu se poate substitui creierelor elevilor şi nu poate face activitatea 



care se desf şoar  individual în mintea fiec ruia Elevii înşişi trebuie s  organizeze ceea ce au 
auzit şi v zut într-un tot ordonat şi plin de semnifica ii. Dac  elevilor nu li se ofer  ocazia discu iei, 
a investiga iei, a ac iunii şi eventual a pred rii, înv area nu are loc. 
 În procesul de înv mânt, elevii trebuie s  p r seasc  pozi ia de receptori pasivi şi s  
devin  parte creativ , activ  şi cooperant  a acestui proces. Ei trebuie ajuta i s -şi asume nu numai 
drepturi, ci şi responsabilit i, întrucât acestea din urm  îi vor ajuta s -şi formeze un spirit civic. În 
înv mântul modern, se promoveaz  un rol nou al elevilor, aceştia fiind stimula i s  dobândeasc  
abilit i şi capacit i. De asemenea, se pune mare accent pe studiul individual, pentru ca elevii, 
odat  ieşi i din câmpul şcolar, s  fie capabili s -şi continue educa ia, abordând latura informal  a 
acesteia. 
 Societatea actual , aflat  în plin proces de globalizare, propune modele îndoielnice, pe care 
tinerii şi le asum  ne inând cont de faptul c  acestea nu sunt decât imagini care se vând şi care nu 
însumeaz  tr s turi puternice de caracter. Coordonatele vremii, simplu, repede, facil, influen eaz  şi 
modul de a gândi şi de a se comporta al tinerilor, care viseaz  cariere de succes, modalit i cât mai 
rapide de a face bani, munca pierzându-şi din importan . Discursul şcolii, învechit şi bombastic, nu 
reuşeşte s  atrag , deşi elevii îşi petrec o mare parte din timp în acest spa iu.  
 Valorile vehiculate de învatamant nu îşi g sesc un corespondent viabil pentru tineri, aceştia 
îndep rtându-se şi mai mult de educa ia propus  de şcoal . Cartea, alt dat  cel mai important mijloc 
de informare şi de divertisment, este ast zi abandonat , în favoarea imaginii, care nu necesit  un 
efort atât de mare. Televizorul, calculatorul, iat  modalit i mult mai pl cute pentru tineri de 
petrecere a timpului liber. Totul în detrimentul lecturii, a c r ii cu valen e formative: dezvoltarea 
imagina iei, îmbog irea vocabularului. 
 Din p cate, şcoala înc  nu şi-a reformulat discursul şi nu şi-a diversificat metodele didactice, 
pentru ca acestea s r spund  nevoilor elevilor. Confrunta i cu situa ii conflictuale noi, profesorii 
r spund cu solu ii vechi, ce nu duc la rezolvarea conflictelor, ci la agravarea lor.  

Discursul teribilist, atitudinea nonconformist , toate acestea creioneaz  o genera ie aflat  
sub semnul confuziei şi al nehot rârii. O genera ie care nu-şi poate g si identitatea, pentru c  nici 
societatea nu mai ştie care îi sunt tr s turile caracteristice. Şcoala ar trebui s  propun  o variant  în 
fa a acestei nehot râri generalizate şi s  identifice strategii optime în desf şurarea procesului 
instructiv-educativ, astfel încât s  atrag  aten ia elevilor şi s  le formeze acestora abilit i şi 
aptitudini. 

Influen ele negative exercitate de televizor, în fa a c ruia mul i elevi îşi petrec timpul liber, 
se reflect  în clas , pe strad  ori în mediul familial. S r cit  prin imagine, prin strategiile didactice 
plictisitoare, pe care destui profesori le mai utilizeaz , şcoala nu poate ine pasul cu schimb rile 
societ ii, de aceea elevii nu îşi vor c uta refugiul într-un spa iu care nu le în elege nevoile şi care 
nu îi ajut  s -şi g seasc  identitatea.  Pe de alt  parte, chiar şcoala promoveaz  modele culturale 
nespecifice spa iului propriu şi în concordan  cu identitatea acestuia. De exemplu, Valentine’s Day 
sau Halloween, care se impun şi în cadrul şcolii, fiind o atrac ie pentru elevi.  
 Limbajul elevilor este primul care trage un semnal de alarm . Împestri at cu termeni 
proveni i din limba englez , el reflect  preocup rile acestora. Cool, trendy, fresh, full. Iat  
caracteristicile unei genera ii care tr ieşte numai la prezent, nepunând pre  pe experien a trecutului, 
care caut  senza ionalul, pentru c  se opune plictiselii, şi care iubeşte viteza şi schimbarea. 
Obişnui i cu rolul pe care şcoala li-l rezerv , şi anume acela de obiec i ai educa iei, nesolicita i s  
r spund  în clas  ori s  dea dovad  de creativitate, de imagina ie, elevii se vor elibera de prejudec i 
într-un spa iu care nu este supus constrângerii şi în care se simt liberi, cum ar fi strada, un spa iu 
ieşit de sub inciden a normelor şi a regulilor.  

Şcoala trebuie s -şi asume un rol activ şi responsabil în formarea şi educa ia copiilor, 
propunându-le acestora s  se implice şi s  participe la propriul proces de formare şi educare, astfel 
încât s -şi g seasc  identitatea.  
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335. METODE MODERNE ÎN PREDAREA MIJLOACELOR DE ÎMBOG IRE A 
VOCABULARULUI 

 
Griga Iuliana, coala Gimnazial  Meri ani, jude  Arge  

 
În înv mântul românesc, studierea  vocabularului necesit  o aten ie mult mai mare 

deoarece bog ia unei limbi este oferit  atât de varietatea vocabularului ei, cât i de schimb rile care 
au loc în societate i spectaculoasele progrese ale tiin ei contemporane. Toate acestea se reflect  
inevitabil în vocabular considerat ca fiind compartimentul limbii cel mai deschis influien elor 
exterioare. 

Am pornit de la premisa c  însu irea vocabularul nu trebuie socotit  terminat  odat  cu 
explicarea amanun it  a cuvintelor necunoscute, ci trebuie continuat  pân  când acestea sunt 
integrate în vocabularul activ al elevilor, pâna când le folosesc corect în vorbire. 

Prin aceast  lucrare, Metode moderne în predarea mijloacelor de îmbog țire a 
vocabularului, mi-am propus s  eviden iez necesitatea îmbog irii i activiz rii vocabularului prin 
intermediul metodelor moderne de predare. 

 
Tehnica 6/3/5 
Tehnica 6/3/5 este asem n toare branstorming-ului. Ideile noi îns  se scriu pe foile de hârtie 

care circul  între participan i, şi de aceea se mai numeşte şi metoda brainwriting. Tehnica se 
numeşte 6/3/5 pentru c  exist : 
− 6 membri în grupul de lucru, care noteaz  pe o foaie de hârtie câte 
− 3 solu ii fiecare, la o problem  dat , timp de 
− 5 minute (însumând 108 r spunsuri, în 30 de minute, în fiecare grup) 

Metoda presupune urm toarele etapele: 
- Împ r irea clasei în grupe a câte 6 membri fiecare. 
- Formularea problemei şi explicarea modalit ii de lucru. 
Elevii/studen ii primesc fiecare câte o foaie de hârtie împ r it  în trei coloane. 
- Desf şurarea activit ii în grup. 
În aceast  etap  are loc o îmbinare a activit ii individuale cu cea colectiv . 

Pentru problema dat , fiecare dintre cei 6 participan i, are de notat pe o foaie, 3 solu ii în 
tabelul cu 3 coloane, într-un timp maxim de 5 minute. Foile migreaz  apoi de la stânga spre dreapta 
pân  ajung la posesorul ini ial. Cel care a primit foaia colegului din stânga, citeşte solu iile deja 
notate şi încearc  s  le modifice în sens creativ, prin formul ri noi, adaptându-le, îmbun t indu-le 
şi reconstruindu-le continuu. 
- Analiza solu iilor şi re inerea celor mai bune. 
Se centralizeaz  datele ob inute, se discut  şi se apreciaz  rezultatele. 
Avantajele aplic rii tehnicii 6/3/5 sunt urm toarele: 
 ofer  elevilor mai pu in comunicativi posibilitatea de a se exprima; 
 similar brainstorming-ului, stimuleaz  construc ia de „idei pe idei”; 



 încurajeaz  solidaritatea în grup şi competi ia între grupuri, îmbinând munca individual  cu 
cea de echip ; 
 are caracter formativ-educativ, dezvoltând atât spiritul de echip  cât şi procesele psihice 
superioare (gândirea cu opera iile ei: analiza ideilor emise de ceilal i, compara ia, sinteza, 
generalizarea şi abstractizarea; dezvolt  imagina ia, creativitatea, calit ile aten iei etc). 

Dezavantajele rezult  din constrângerea participan ilor de a r spunde într-un timp fix. De 
asemenea, pot exista fenomene de contagiune negativ  între r spunsuri. Elevii pot fi influen a i de 
solu iile anterioare, intrând într-un blocaj creativ. 
Metoda poate fi exemplificat  astfel: 
Pasul 1. Profesorul explic  elevilor cum se desf oar  aceast  metod  i care sunt materialele de 
care au nevoie. (timp 2 min.) 
Pasul 2. Metoda este aplicat  pe grupe. Colectivul de elevi este împ r it în 5 grupe a câte 6 membri 
fiecare. Profesorul propune elevilor situa ia problem : Completa i cele trei coloane ale tabelului, 
dând exemple de cuvinte compuse care s  denumeasc : nume de animale i p s ri, nume de jocuri 
i dansuri populare i moderne, numele unor s rb tori religioase i evenimente istorice. Timpul 

alocat este de 5 minute. 
Nume de animale i p s ri Nume de jocuri i dansuri 

populare i moderne 
Numele unor s rb tori 
religioase i evenimente 
istorice 

Botgros, câine-lup, cal-de-
mare… 

Baba-oarba, cha-cha, sârba-n-
c ru … 

Întâmpinarea Maicii 
Domnului, Duminica Tomii, 
Unirea Principatelor… 

Pasul 3. Grupele primesc fi a cu tabelul, iar fiecare membru ofer  câte 3 exemple pentru fiecare 
coloan , într-un interval de 5 minute.  
Pasul 4. Reprezentantul grupei va prezenta clasei rezultatele ob inute.  
 

Metoda Philips 6/6 
Metoda Philips 6/6 a fost elaborat  de c tre profesorul de literatur  J. Donald Philips (de 

unde provine şi numele) care a testat-o la Universitatea din Michigan. Este similar  brainstorming-
ului şi tehnicii 6/3/5, îns  se individualizeaz  prin limitarea discu iei celor 6 participan i la 6 minute. 
Etapele metodei Philips 6/6 sunt: 
1. Constituirea grupurilor de câte 6 (4 membri + un secretar + un conduc tor de grup). Secretarul 
fiec rui grup are în plus, sarcina de a consemna ideile colegilor. Conduc torul este cel care dirijeaz  
dezbaterea în cadrul grupului şi prezint  concluziile. 
2. Înmânarea temei/problemei ce urmeaz  a fi dezb tut  în particular, de c tre fiecare grup şi 
motivarea importan ei acesteia. 
3. Desf şurarea discu iilor pe baza temei, în cadrul grupului, timp de 6 minute. Acestea pot fi 
libere, în sensul c  fiecare membru propune un r spuns şi la sfârşit se re in ideile cele mai 
importante sau pot fi discu ii progresive în care fiecare participant expune în cadrul grupului s u o 
variant  care e analizat  şi apoi se trece la celelalte idei. 
4. Colectarea solu iilor elaborate. 
Conduc torii fiec rui grup expun ideile la care au ajuns sau ele sunt predate în scris coordonatorului 
colectivului (profesorului). 
5. Discu ia colectiv  este urmat  de decizia colectiv  în ceea ce priveşte solu ia final , pe baza 
ierarhiz rii variantelor pe tabl . 
6. Finalul discu iei se face în urma prezent rii din partea profesorului a concluziilor privind 
participarea la desf şurarea activit ii şi a eficien ei demersurilor întreprinse. 

Avantajele metodei Philips 6/6 sunt similare braistorming-ului şi tehnicii 6/3/5, în ceea ce 
priveşte facilitarea comunic rii, ob inerea într-un timp scurt a numeroase idei, prin intensificarea 
demersului creativ şi prin stimularea imagina iei tuturor participan ilor. Ea permite înt rirea 
coeziunii grupului şi angajeaz  elevii/studen ii în (auto)evaluare. Cooperarea din interiorul echipei 
se îmbin  cu competi ia dintre grupuri. 



Dezavantajele apar atunci când num rul elevilor nu este multiplu de 6,dar şi de limita de 
timp impus , de 6 minute.  
Metoda poate fi exemplificat  astfel: 
Pasul 1. Profesorul explic  elevilor cum se desf oar  aceast  metod  i care sunt materialele de 
care au nevoie. (timp 2 min.) 
Pasul 2. Metoda este aplicat  pe grupe. Colectivul de elevi este împ r it în grupe a câte 6 membri 
fiecare. Profesorul propune elevilor situa ia problem : Completa i cele trei coloane ale tabelului, 
dând exemple de cuvinte derivate cu: sufixe de agent, sufixe de instrument, sufixe mo ionale. 
Timpul alocat este de 6 minute. 
Sufixe de agent Sufixe de instrument Sufixe mo ionale 
Macaragiu, l ptar, croitor Toc tor, luminator, 

strecur toare, îndreptar 
Doctori , croitoreas , 
leoaic , vulpoi 

Pasul 3. Grupele primesc fi a cu tabelul, secretarul consemneaz  ideile colegilor într-un interval de 
6 minute.  
Pasul 4. Conduc torul de grup prezint  clasei rezultatele ob inute i concluziile. 

 
Metoda Starbursting (Explozia solar ) 
Starbursting (eng. “star” = stea; eng. ”burst” = a exploda), este o metod  nou  de dezvoltare 

a creativit ii. Începe din centrul conceptului şi se împr ştie în afar , cu întreb ri, asemenea 
exploziei stelare. Se scrie ideea sau problema pe o foaie de hârtie şi se înşir  cât mai multe întreb ri 
care au leg tur  cu ea. Un bun punct de plecare îl constituie cele de tipul: Ce?,Cine?, Unde?, De 
ce?, Când?. Lista de întreb ri ini iale poate genera altele, neaşteptate, care cer şi o mai mare 
concentrare. 

Scopul metodei este de a ob ine cât mai multe întreb ri şi astfel cât mai multe conexiuni 
între concepte. Este o modalitate de stimulare a creativit ii individuale şi de grup. Organizat  în 
grup, starbursting faciliteaz  participarea întregului colectiv, stimuleaz  crearea de întreb ri la 
întreb ri, aşa cum brainstormingul dezvolt  construc ia de idei pe idei. 

Etapele metodei sunt: 
- Propunerea unei probleme; 
- Colectivul se poate organiza în grupuri preferen iale; 
- Grupurile lucreaz  pentru a elabora o list  cu cât mai multe întreb ri şi cât mai diverse. 
- Comunicarea rezultatelor muncii de grup. 
- Eviden ierea celor mai interesante întreb ri şi aprecierea muncii în echip . 
Facultativ, se poate proceda şi la elaborarea de r spunsuri la unele dintre întreb ri. Metoda 
starbursting este uşor de aplicat oric rei vârste şi unei palete largi de domenii. Nu este costisitoare şi 
nici nu necesit  explica ii am nun ite. Participan ii se antreneaz  repede în joc, acesta fiind pe de o 
parte o modalitate de relaxare şi, pe de alt  parte, o surs  de noi descoperiri.  

Metoda Starbursting poate fi   integrat    într-o    secven     didactic   a   unei    ore  de predare 
a Mijloacelor interne de îmbog ire a vocabularului. 
Pasul 1. Profesorul explic  elevilor cum se desf oar  aceast  metod  i care sunt materialele de 
care au nevoie. (timp 2 min.) 
Pasul 2. Metoda poate fi  aplicat  atât la nivelul întregii clase sau pe grupe. Colectivul de elevi este 
împ r it în 5 grupe. Profesorul propune elevilor situa ia problem : Mijloace interne de îmbog ire a 
vocabularului şi se înşir  cât mai multe întreb ri care au leg tur  cu ea, pornind de la un text suport: 
i când îmi aruncam ochii spre negurile munților din miaz zi, i când închipuirea mea str b tea în 

taina lor adânc  i lini tit , mi se p rea c  ceva m  soarbe, c  întreaga mea ființ  se subție ca 
supt  de o gur  nev zut  i c  nu r mâne din ea decât ceva sec i neînsuflețit. (C. Hoga ) 

1. Care sunt cuvintele formate prin derivare? 
2. Cum s-au format compusele din textul dat? 
3. Câte valori morfologice identifica i pentru cuvântul o? 
4. De ce cuvântul miaz zi este compus? 
5. Ce tip de derivare este întâlnit în fiecare din cuvintele identificate la punctul 1? 



Pasul 3. Fiecare grup  prime te fi a cu textul suport i o întrebare din cele cinci la care trebuie s  
g seasc  r spunsul.(20 min) 
Pasul 4. Reprezentantul grupei va prezenta clasei rezultatele ob inute. Clasa poate adresa întreb ri 
reprezentantului. Profesorul corecteaz  eventualele gre eli ale elevilor i asigur  desf urarea în 
condi ii optime a lec iei. (25 min – câte 5 min pentru fiecare grup ). 

 Am constatat existen a în cadrul lec iilor care utilizeaz  metodele moderne, interactive 
prezentate a unui climat de încredere i de cooperare, în sensul c  elevii înva  prin interac iunea cu 
ceilal i. Astfel ei î i formeaz  o atitudine pozitiv  fa  de cadrul didactic, fa  de disciplina de studiu 
i de con inutul acesteia. Nu în ultimul rând, aceste metode moderne contribuie la dezvoltarea 

competen elor sociale ale elevilor. 
 

BIBLIOGRAFIE: 
Apetroaiei, Elena, Strategii activ-participative în predarea-înv țarea limbii i literaturii române, 
Editura Paradigme, Pite ti, 2009, pag. 30 
Cr ciun, Corneliu, Metodica pred rii limbii i literaturii române în gimnaziu i liceu, Edi ia a III-a, 
Editura Emia, Deva, 2009, pag. 29.  
 
 

336. STRATEGII DE STIMULARE A CREATIVIT II ELEVILOR ÎN CADRUL 
ORELOR DE GEOGRAFIE 

 
Prof. Grigorie Ionela – Alina 

Şcoala Gimnazial  „Ion uculescu” Craiova 
 

      Pentru înv mânt o importan  deosebit  o constituie educabilitatea creativit ii în 
general, care implic  receptivitate şi atitudine deschis  fa  de experien a pozitiv , sensibilitatea fa  
de nou, dorin a de a experimenta şi valorifica noi ipoteze, o activitate c l uzitoare de norme şi 
achizi ii valorificate, dar bazate pe inven ie, pe crea ie şi pe d ruirea dasc lului fa  de copil şi 
valori. Resursele de materie cenuşie sunt inepuizabile şi ele îmbrac  forma inteligen ei umane. 
                  Creativitatea poate fi stimulat  la nivelul întregii clase cu ajutorul unor strategii 
adecvate. Ea poate deveni o modalitate de înv are cu multiple beneficii pentru şcolari. Aceştia sunt 
de-a dreptul încânta i s  li se ofere şansa s -şi exprime gândurile şi sentimentele în moduri cât mai 
variate şi originale, jocurile de creativitate fiind un cadru optim în acest scop. 
                    Dezvoltarea spiritului de observa ie, a gândirii şi imagina iei asigur  originalitatea în 
cazul aplica iilor la geografie. .De asemenea, este nevoie de crearea în clas  a unei atmosfere 
permisive, care s  favorizeze comunicarea în activitatea de înv are. 
                    Lec iile de geografie ofer  reale posibilit i de organizare şi desf şurare a unor multiple 
activit i menite a dezvolta capacitatea de crea ie a elevilor. Obiectivele generale actuale ale 
geografiei cuprind achizi ia unui sistem de cunoştin e, formarea unei gândiri geografice, dezvoltarea 
unor capacit i intelectuale, practice, afective, motiva ionale şi atitudinale. Pentru a atinge aceste 
obiective, se impune folosirea activit ilor, metodelor activ – participative. Dintre acestea, se pot 
folosi cu success la or  urm toarele: 

ORGANIZATORUL GRAFIC COMPARATIV 
Exemplu:  Comunicarea sarcinii de lucru: Grupa i în perechi, pe baza textului ,,Rasele 

umane şi structura confesional ” (manual clasa a V-a, Geografia fizic  general ) vor specifica pe 
prima coloan  denumirea raselor umane ce sunt comparate şi pe coloana a doua sunt specificate 
structurile confesionale pe Glob. Se completeaz  cu semnul ,,+” pentru caracteristicile existente şi 
semnul ,,-“ pentru cele absente. 
         
RASELE UMANE ŞI STRUCTURA CONFESIONAL  
RASELE UMANE STRUCTURA CONFESIONAL  
Rasa Culoar Culoar Culoar R spândir Creştinis Islamis Hinduis Budis Alte 



ea 
pielii 

ea 
ochilor 

ea 
parului 

ea pe 
continente 

m m m m relig
ii  

Alb  / 
Europea
n  

Alb  - - Europa + S 
Greciei 

- - + 

Galben           
Neagr           
 
 DIAGRAMA VENN 
 Exemplu:  Comunicarea sarcinii de lucru: Desena i  în caiet dou  cercuri par ial 
suprapuse. Între România si Fran a exist  asem n ri şi deosebiri. Într-un cerc scrie i elementele 
esen iale prin care se caracterizeaz  ara noastr , iar în cel lalt elementele specifice Fran ei. În 
spa iul în care se suprapun cele dou  cercuri scrie i asem n rile celor dou  ri. Ave i la dispozi ie 
10 minute.  

 
 
 CIORCHINELE 
 Exemplu:  Comunicarea sarcinii de lucru: Scrie i DANEMARCA în mijlocul unei foi 
goale şi încercui i cuvântul.. Scrie i toate cuvintele care v  vin în minte despre aceast  ar .  
Activitate individual : Lucra i timp de cinci minute.  
Activitate în perechi: Prezenta i colegului de banc  ciorchinele realizat, completa i-l cu informa iile 
primite de la el.  
Activitate frontal : Vom completa ciorchinele pe tabl . 

 



 
TEHNICA PHILIPS 6/6 
Exemplu: Tema : R spândirea Geografic  A Popula iei  

1. Comunicarea sarcinii de lucru: Forma i grupuri de şase. Timp de şase minute discuta i în fiecare 
grup despre factorii care determin  r spândirea geografic  a popula iei, apoi timp de dou  minute 
un reprezentant al grupului va expune ideile voastre în fa a colegilor. 
 2. Discu iile în interiorul subgrupurilor: Fiecare grup alege un moderator care noteaz  ideile 
grupului şi numeşte un purt tor de cuvânt.  
3. Prezentarea rapoartelor: Dup  expirarea timpului, în timp de dou  minute, fiecare purt tor de 
cuvânt prezint  p rerea la care a ajuns grupul s u. 
 4. Sinteza rapoartelor se poate face în diverse moduri: sinteza purt torilor de cuvânt sau sinteza 
realizat  de moderator. 
 

BIBLIOGRAFIE: 
Cucoş, C., Psihopedagogie pentru examenele de defi nitivat şi grade didactice, Editura Polirom, 
Iaşi, 1998 Sarivan L, Predarea-înv area interactiv  centrat  pe elev, Bucureşti : Educa ia 2000+, 
2009 
Mîndru, Elena; Niculae, Areta; Borbeli, Lucica, Strategii didactice interactive, Editura Didactica 
Publishing House, 2010 
 
 

337. INI IATIVE DIDACTICE DE SUFLET 
Hagiu Rodica,  

coala Gimnazial  ,,George Topârceanu’’, sector 4, Bucure ti 
 

Dintre toate frumoasele manifest ri extra colare la care au luat parte p rin ii i copiii, din 
ini iativ  didactic , doresc s  prezint vizitarea expozitiei domnului pictor, Mihail Coțovanu, de la 
Cercul Militar din Bucure ti. Aceasta a fost deschisa publicului iubitor de art , în perioada 28 
septembrie- 14 octombrie 2015. Copiii, împreun  cu p rin ii, au avut bucuria s  uite de cotidianul 
anost, uneori, prin intermediul culorilor m iastru a ezate prin talent i d ruire de c tre pictorul 
Mihail Co ovanu. Eu, ca profesor i ca diriginte al clasei a VI-a, am fost deosebit de impresionat  
de impactul pe care aceasta activitate l-a avut în rândul participan ilor.  

Ca profesor de limba i literatura român , observ cum arta cuvântului i arta culorii sunt 
aproape îngem nate, uneori. La orele de literatur , descrierea artistic  este pictural , spa iul 
imaginar conturându-se fidel prin apelul la culoare, la reprezentarea artistic  pur . Astfel, nu exist  
or  în care s  se discute un pastel al lui Vasile Alecsandri ori al lui Ion Pillat, f r  a face conexiune 
cu artele plastice. Tabloul în cuvinte este similar tabloului în culori, sugestiile sunt la fel de 
profunde, atâta timp cât receptorul vizual –auditiv este înzestrat cu sensibilitate artistic .  Adesea, le 
prezint elevilor mei tablouri pe care s  le compare cu un text liric studiat ori la prima vedere. De 
asemenea, compunerile descriptive, prin reamintirea unui tablou v zut recent într-o expozi ie ori 
prin imaginarea lui, reprezint  un alt model de tem  de lucru. O carte preferat  care îmi este 
instrument de lucru pentru acest capitol este Albumul GRIGORESCU , realizat de Alexandru 
Cebuc. 

P rin ii elevilor mi-au mul umit pentru ini iativ  i mi-au spus c  s-au sim it extrem de 
încânta i de impactul avut cu picturile inspirate din realitatea peisajului rural i citadin românesc i 
str in. P rin ii i copiii, deopotriv , au fost deosebit de entuziasma i s -l întâlneasc  pe domnul 
pictor i s -i adreseze acestuia câteva întreb ri ce reprezentau, în mare parte, curiozit i specifice 
vârstei. Am sim it din vocea p rin ilor c  i dumnealor au redevenit pentru câteva clipe copii, în 
contextul favorabil creat de contactul direct cu arta i cu artistul. 

Redau în continuare câteva dintre impresiile copiilor participan i la expozi ie. Precizez c  
am trimis pictorului o bun  parte dintre compuneri, fapt care l-a bucurat nespus.  



 O elev  deosebit de silitoare,  Pi igoi tefania, din clasa a VI-a B, a scris cu privire la 
tabloul ei preferat:,,  Culorile  predominate ale tabloului ,,Nuferi pe oglinda apei” (54 X 46 cm) 
sunt verde i albastru. Peisajul pictat reprezint  natura care se reflect  în lac. Nuferii colora i 
plutesc precum barcuele pe apa cristalin . Prima oar  când am v zut tabloul, am fost cuprins  de 
farmec. St team i îl admiram, observand pictura ca fiind o imagine desprins  dintr-o poveste 
frumoas . Uitandu-m  îndelung la pictur , îmi imaginam stuful din fa a mea cum începe încet s  
capete via  i s  danseze un dans lin, de neuitat. Pe lacul albastru, verde- închis i violet plutesc 
nuferi înflori i i bobocii lor în roz i alb. Imaginea florilor este întrerupt  de marginile pânzei, 
dând impresia decuparii unei picturi mai mari. În ap , se reflect  cerul de un albastru curat, mici 
nori albi ca z pada i verdele stufului bogat i deschis.’’ 

O alt  p rere îi apar ine elevei Urse Gabriela, de la clasa a VII-a B: ,,Dintre toate tablourile 
realizate de c tre pictorul Mihai Co ovanu, m-a impresionat cel mai mult "Primele raze de soare la 
Etretat". Am observat c  pictorul a folosit culori calde (verde deschis,  albastru- deschis, g lbui ) 
exprimând c ldura binef c toare. Privind în sus, v d cerul albastru plin de nori albi i pufo i. (…) 
Il felicit i îl respect pe acest pictor, Mihai Cotovanu, ce a reu it s  realizeze acest tablou. Privind 
capodopera sa, c  sunt deja acolo, pe malul M rii Nordului, bucurându-m  de soare, apa limpede 
i cald  din acest peisaj minunat.’’ 

Cojanu Luca, elev în clasa a VII-a B, a fost impresionat, de tabloul ,,Marin  în apus".,,Îmi 
place faptul c  artistul a reu it s  realizeze aceast  oper  cu simplitate, f r  s  foloseasc  multe 
culori sau s  îl umple cu detalii inutile, simplitate care exprim  lini tea, pacea interioar . (…) Pot 
compara acest tablou cu o poezie ce descrie un peisaj deosebit, o poezie scris  cu nuan e de culori, 
cu linii calme i detalii.(…) Îmi dau seama c  un tablou realizat manual are o valoare mult mai 
mare decât un tablou realizat cu ajutorul tehnologiei, fie el mai pu in reu it. M  bucur c  am v zut 
aceast  expozi ie i c  am avut ocazia s  prezint un asemenea tablou.’’ 

Mai jos, redau impresia i o micu  parte din dialogul purtat de c tre elevul Usturoiu 
Victor, de la clasa a VI-a B. ,,Prima mea vizit  la o expozi ie de pictur  a fost cea a pictorului 
Mihai Co ovanu. M-am uitat la fiecare tablou, iar favoritul meu a fost ,,Peisaj cu lumin  i 
simplitate’’. Acest tablou avea darul de a te transporta în mijlocul naturii. Vazând c  m  uit 
îndelung la cael tablou, pictorul a venit lâng  mine i m-a întrebat dac  îmi place i pentru ce 
anume. I-am r spuns c  peisajul descris prin culoare m  face fericit.’’ 

Exemplele sunt numeroase, deoarece to i copiii, precum i p rin ii acestora, au fost pl cut 
surprin i de expozi ia propus . Pentru mine, aceast  activitate a reprezentat un succes, deoarece 
am reu it, prin cateva minute pl cut petrecute, s  înlesnesc celor prezen i accesul la cultur .  

Acțiunea de voluntariat cu titlul ,,Creativitate în sprijinul comunit ții’’, desf urat  în 16 
aprilie 2016, la ini iativa Casei Corpului Didactic Bucure ti, a fost un real prilej de bucurie prin 
for a d ruirii. Un grup de elevi din coala au creat obiecte (desene, felicit ri, osete c lduroase, 
fulare, fotografii artistice, machete etc) pe care le-au vândut în cadrul unui târg special amenajat. 
Scopul a fost strângerea de fonduri pentru copiii bolnavi de cancer, din cadrul Spitalului Clinic 
Fundeni, Bucure ti. Participarea a fost numeroas  i din partea p rin ilor, ace tia venind cu deosebit 
entuziasm în dezvoltarea acestei frumoase idei. 

O ini iativ  drept tem  de vacanț  au avut elevii în aceast  vacan  de Pa te,  s  se joace 
altfel decât pe telefon, laptop ori tablet : s - i achizi ioneze dou  c r i extrem de pl cute pentru 
delectare i înv are, Arti ti de geniu i Picturi celebre, ap rute la Corint Junior. Ab ibildurile din 
c r i au fost pe placul copiilor care i le-au f cut dar de vacan . 

Cred c  dasc lul de ast zi este privilegiat, prin vasta informa ie existent , s  ini ieze diverse 
activit i care s  înlesneasc  elevilor accesul la educa ie pentru via , la cultur , la frumuse e. 
 
 
  



 
338. TERAPIA COPIILOR CU CES 

 
Prof. Educ. Hintea Claudia Alexandrina 

Csei Simleu Silvaniei.Salaj  
Kinetoterapia 
              Reprezint  ramura terapeutic  ce folose te ca mijloc specific mi carea, în scopul 
recuper rii somato-func ionale, motrice i psihomotrice sau al reeduc rii func iilor compensatorii, 
în cazul deficien elor par ial reversibile au ireversibile. Ea este indinspenabil  recuper rii 
medicale, readapt rii psihice, reeduc rii profesionale i adapt rii sociale. 
              Kinetoterapia aplicat  în coala noastr  urm re te recuperarea elevilor cu deficien e 
locomotorii i afec iuni neuro-motorii (la nivel central sau periferic), grefate pe deficien e mintale 
medii, severe i/sau asociate. 
              Kinetoterapia poate fi aplicat  sub diverse forme, indiferent de tipul  i gravitatea 
deficien ei primare pe fondul c reia este grefat  afec iunea motorie: imita ii i jocuri, gimnastic  
medical  selectiv , dansul curativ, terapia ocupa ional /ergoterapia. Astfel kinetoterapia contribuie 
la cre terea gradului de adaptabilitate prin corectarea, ameliorarea i/sau compensarea afec iunilor 
aparatului locomotor.  coala dispune de o sal  de sport modern , dotat  cu aparate corespunz toare 
demersului terapeutic. 
      Terapia tulbur rilor de limbaj 
                Terapia logopedic  se al tur  i totodat  completeaz  seria terapiilor de care beneficiaz  
elevii colii noastre. Având în vedere specificul deficien elor copiilor, datorate în mare parte 
etiologiei sau unui diagnostic medical complex, demersul terapeutic este pu in diferit, în sensul c  
se acord  o mai mare importan  i ca întindere în timp, exerci iilor pentru mobilitatea aparatului 
fono-articulator, respectiv musculaturii faciale, labiale i linguale. 
              Pe lâng  metodele i tehnicile terapeutice clasice, cunoscute, aplicate pentru corectarea 
unor sunete pronun ate distorsionat sau emiterea altora noi, o pondere important  o au exerci iile de 
stimulare i îmbog ire a vocabularului activ, dat fiind c  o parte a elevilor cuprin i în terapie 
prezint  sindromul de nedezvoltare a limbajului datorat, fie lipsei de stimulare, mai ales în cazul 
copiilor institu ionaliza i, fie altor deficien e asociate.  Cabinetele logopedice sunt dotate cu 
materiale specifice atât tradi ionale cât i moderne .  
                        Psihodiagnoza şi consilierea psihopedagogic  

Se desf şoar  în cabinetul special amenajat pentru aceste activit i şi vizeaz  stabilirea  
caracteristicilor şi structurii personalit ii copilului în  vederea  instruirii, educ rii, recuper rii şi 
integr rii sociale, precum şi orientarea şcolar  şi profesional  a acestora,asigurând consiliere 
psihopedagogic   pentru  copii şi p rin ii acestora . 
                 Terapia educa ional  complex  şi integrat  
               Are la baz  un curriculum structurat pe urm toarele arii de dezvoltare :             
  -aria de dezvoltare intelectual  
  -aria de dezvoltare perceptiv  
  -aria de dezvoltare fizic  
  -aria de dezvoltare personal  şi social . 
                          Aceasta cuprinde cinci module : 
►stimularea cognitiv –activit i de înv are ce vin în sprijinul activit ilor instructiv educative 
realizate de profesorul psihopedagog,prin completarea i consolidarea acestora; 
►terapia ocupa ional -urm reşte formarea unor deprinderi adaptive ce-i permit copilului s -şi 
satisfac  nevoile personale şi s  se adapteze la mediu ; 
►formarea autonomiei personale-formarea capacit ilor copilului de a fi independent –igiena 
personala, reguli de comportare ; 
►socializarea –are scopul de a preg ti copii pentru integrarea optim  în via a social  şi familial ; 
►ludoterapia-prin joc se vine în sprijinul copilului în dezvoltarea spiritului creator, spiritului de 
echip .  



Terapia prin arta este, in primul rand, o metoda eficienta de reconciliere a conflictelor emotionale, 
de a creste constiinta de sine, ajutandu-i pe copii sa se exprime fara sa fie nevoie sa foloseasca 
limbajul verbal si sa depaseasca barierele impuse de problemele lor psihice si mentale. Terapia prin 
arta poate fi, de asemenea, utilizata pentru evaluarea persoanelor individuale, a cuplurilor, a 
familiilor sau a grupurilor. Terapia este insa cu adevarat eficienta mai ales in cazul copiilor care au 
dificultati de vorbire sau dificultati emotionale care ii impiedica sa vorbeasca despre spaimele lor 
interioare. Cititi in continuare 
Terapia prin muzicaTerapia prin muzica se defineste ca folosirea muzicii in tratamentul diverselor 
afectiuni psihologice, accentul fiind pus pe dobandirea de competente non-muzicale si 
comportamente determinate de catre un terapeut, prin evaluare sistematica si printr-un plan de 
tratament prestabilit. Primul program oficial de terapie prin muzica dateaza din 1944 si a fost 
implementat la Universitatea din Michigan, SUA. 
Persoanele cu intarzieri de dezvoltare psihica sau cu dizabilitati de invatare (cum sunt cele care 
sufera de sindromul Down, spre exemplu) raspund foarte bine la o astfel de terapie. Raspunsurile 
pot varia de la o simpla clipire, la un zambet sau la vocalizare, la cantat sau dans. Terapia prin 
muzica le ofera acestor pacienti oportunitatea de a se exprima. In plus, se pare ca terapia prin 
muzica este una dintre cele mai bine primite de catre pacienti.Terapia prin muzica ajuta si la 
dezvoltarea interactiunii sociale, in cazul terapiei de grup. Spre exemplu, pacientii pot fi incurajati 
sa cante numele celorlalti, odata cu terapeutul, sa ofere instrumente muzicale celor din jur si sa 
cante impreuna la ele. Indiferent de cat de grave sunt afectiunile psihice ale pacientilor, terapia prin 
muzica stimuleaza capacitatea creativa si expresiva a fiintei, aducand uneori rezultate miraculoase. 
Cititi totul despre terapia prin muzica: Terapia prin muzica.Terapia prin dansDansul este una dintre 
cele mai expresive arte. De aceea este, probabil, si una dintre cele mai puternice terapii pentru 
bolnavii cu diverse afectiuni psihice. Bazata pe ideea ca mintea si corpul sunt legate intre ele, 
terapia prin dans este definita drept - utilizarea psihoterapeutica a miscarii ca proces ce influenteaza 
integrarea emotionala, cognitiva si fizica a individului. Terapia prin dans / miscare se bazeaza pe 
modelarea sentimentelor, a capacitatii cognitive, a functiilor fizice ale organismului, precum si a 
elementelor comportamentale. 
Terapia prin horticultura 
Terapia de ferma sau terapia prin horticultura include o serie de activitati, de la cultivarea plantelor 
la detectarea pamantului bun pentru anumite culturi. Eficienta acestei terapii a fost dovedita de 
studii care au aratat faptul ca diversele activitati agricole ajuta persoanele cu deficiente psihice sa se 
dezvolte si sa se descurce mai bine. Gradinaritul pare sa fie una dintre cele mai eficiente activitati in 
acest sens. Studiile facute pe marginea acestei activitati au scos in evidenta avantajele acestui tip de 
terapie. Cititi pe larg despre Terapia prin horticultura. Terapia asistata cu animaleSe stie ca prietenia 
dintre animale si copii este un lucru natural. Animalele sunt tovarasi de joaca extraordinari si 
reusesc uneori sa ii invete pe copii lucruri pe care adultii nu reusesc. Pentru copiii cu dizabilitati, 
compania unui animal poate avea efecte extrem de benefice, cu atat mai mult cu cat acestor copii le 
este mai greu sa isi faca prieteni si sa comunice cu cei din jur. Pe langa dezvoltarea laturii 
emotionale, terapia asistata cu animale poate contribui si la dezvoltarea capacitatilor motorii ale 
copilului. Spre exemplu, calaritul terapeutic sau inotul alaturi de delfini dau uneori rezultate mai 
bune decat alte terapii de miscare.  
Hidroterapia (terapia acvatica)Aveti un copil care a fost diagnosticat cu - nevoi speciale, un copil 
care s-a nascut prematur, care a trecut printr-o terapie intensiva sau care este incadrat in categoria 
copiilor cu riscuri? Atunci hidroterapia ar putea constitui o solutie eficienta pentru diminuarea 
grijilor pe care vi le faceti in legatura cu progresul copilului, cu dezvoltarea lui armonioasa.Terapia 
cu apa sau hidroterapia este cunoscuta din cele mai vechi timpuri. Apa neutralizeaza efectele 
gravitatiei, ajutand copilul sa se miste cu mai putin efort. 
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339. ABORDARE  INTERDISCIPLINARA A FENOMENULUI EDUCATIONAL 
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coala Gimnazial  Constantin Gheorghe Marinescu Gala i 
 

Motto 
” Cel mai puternic argument pentru interdisciplinaritate este chiar faptul ca viata nu este impartita 
pe discipline” J. Moffet. 
 
     Premisa abord rii interdisciplinare a con inuturilor înv rii este aceea de a asigura unitatea 
cunoaşterii şi dep şirea grani elor disciplinelor de înv mânt. Este unanim acceptat c , în via a de 
zi cu zi, nu folosim cunoştin e disparate acumulate la anumite discipline şi nu valorific m capacit i 
specifice unei materii de studiu. Abordarea integrat  a cunoaşterii nu este un element de noutate, 
pedagogii subliniind, înc  de la vechii greci, importan a transmiterii cunoaşterii ca un tot unitar. 
Via a noastr  este una complex , unitar , prin urmare ar trebui s  studiem fenomenele din 
perspectiva diferitelor discipline, intercorelate şi, mai mult, din perspectiva valorific rii înv rii 
nonformale şi informale în context formal. În a doua jum tate a secolului al XX-lea şi mai ales în 
zilele noastre se impune cu tot mai mult  insisten  concep ia interdisciplinar  în abordarea 
fenomenului educa ional. Necesitatea abord rii interdisciplinare a fenomenului educa ional decurge 
din rela iile de interdependen  cu celelalte laturi ale vie ii – economice, sociale, culturale, politice 
etc. Educa ia a devenit obiect de studiu al mai multor discipline ştiin ifice, fie generale sau 
particulare, aparute mai demult, recent sau în curs de afirmare, cunoscute sub numele de sistemul 
ştiin elor educa ie. 
   Literatura pedagogic  ofer  mai multe solu ii metodologice moderne de abodare a fenomenului 
educational: o pluridisciplinaritatea sau abordarea tematic , o interdisciplinaritatea sau abordarea 
integrat , o transdiciplinaritatea sau abordarea cross-curricular . Perspectiva interdisciplinar  
faciliteaz  elevului "formarea unei imagini unitare asupra realit ii" şi dezvoltarea unei "gândiri 
integratoare" (Stanciu, M., Reforma con inuturilor înv mântului). Corela iile interdisciplinare sunt 
leg turi logice între discipline, în sensul c  explicarea unui fenomen solicit  informa ii şi metode 
studiate la diferite materii. Acestea pot fi spontane sau planificate şi pot fi legate de definirea unor 
concepte / no iuni, de utilizarea unor metode sau instrumente, de transferul unor valori şi formarea 
unor atitudini prin diferite discipline. Abordarea interdisciplinar  nu elimin  organizarea 
curriculum-ului pe discipline, ci este un demers complementar. Actuala program  şcolar  a fost 
elaborat  din perspectiva trecerii de la modelul de proiectare curricular  centrat pe obiective la 
modelul centrat pe competen e. Competen ele sunt ansambluri de cunoştin e, deprinderi şi atitudini 



care trebuie dobândite / formate elevilor în cadrul procesului de invatamant şi de care fiecare elev 
are nevoie pentru dezvoltarea sa personal . Aceste competente vizeaz  unele domenii ştiin ifice, dar 
si aspecte de ordin interdisciplinar şi transdisciplinar, realizabile prin mai multe arii curriculare. In 
condi iile actuale, interdisciplinaritatea se impune ca o direc ie "renov rii" activit ii profesorilor, 
atât în ceea ce priveşte con inutul lec iilor, cât şi metodele şi strategiile de lucru. La nivelul 
activit ii din clas , aceste linii de politic  educa ional  exprim  necesitatea unei mai bune 
cunoaşteri a elevilor, pentru a identifica nevoile, interesele de cunoaştere şi ritmul dezvolt rii 
fiec ruia, form rii capacit ii cadrelor didactice de a adecva situa iile de înv are, con inuturile şi 
materialele educa ionale la caracteristicile individuale ale elevului, implic rii elevilor în înv are 
prin crearea unor situa ii de înv are apropiate de via a concret . Abordarea interdisciplinar  este o 
solutie metodologica recomandata de politica reformei educa iei din ara noastr . 
Interdisciplinaritatea - se refer  şi la transferul metodelor dintr-o disciplin  într-alta; - reprezint  o 
modalitate de organizare a con inuturilor înv rii, cu implica ii asupra întregii strategii de 
proiectare a curriculumului. Chiar in planul de înv mânt sau in programele disciplinelor sau 
ariilor curriculare sunt sugerate unele demersuri interdisciplinare. Abordarea interdisciplinar  a 
con inuturilor este o necesitate dat  de nevoia fireasc  a copilului preşcolar de a explora mediul 
înconjur tor, fizic şi social, de a-l cunoaşte si a-l st pâni. Modul natural in care copiii invata despre 
ce îi inconjoar  nu este acumularea de cunoştin e pe domenii ale stiintei ci integrarea informa iilor, 
priceperilor, capacit ilor diverse in jurul unor teme care le-au stârnit interesul - este o condi ie a 
procesului de predare –invatare in conditiile unui invatamant modern, formativ, o modalitate 
modern  de realizare a lec iilor. Ea contribuie la  
− formarea şi dezvoltarea unei gandiri flexibile si a capacita ii lor de a aplica cunoştin ele în 
practic ;  
− fixarea si sistematizarea mai buna a cunoştin elor ( o disciplin  o ajut  pe cealalt  s  fie mai bine 
însuşit )  
− activarea elevilor, stimularea creativitatii si formarea unui om cu o cultur  vast .  
− crearea unui mediu propice pentru ca fiecare elev s  se exprime liber, s -şi dea frâu liber 
sentimentelor, s  lucreze în echip , individual. 
Abordarea interdisciplinara a activitatilor de instruire  permite elevului s  acumuleze informa ii 
despre obiecte procese, fenomene care vor fi aprofundate în anii urm tori ai şcolarit ii; clarific  
mai bine o tem  f când apel la mai multe discipline;  creeaz  ocazii de a corela limbajele 
disciplinelor şcolare;  permite aplicarea cunoştin elor în diferite domenii;  constituie o abordare 
economic  din punct de vedere al raportului dintre cantitatea de cunoştin e şi volumul de înv are. 
Activit ile interdisciplinare au pronun ate valen e formative. Ele contribuie la dezvoltarea 
intelectual , social , emo ional , fizic  şi estetic  a copilului, cultiv  încrederea în for ele proprii şi 
spiritul de competi ie. Predarea interdisciplinar  pune accentul simultan pe aspectele multiple ale 
dezvolt rii copilului: intelectual , emo ional , social , fizic  şi estetic . 
Abordarea integrat  a înv rii şi utilizarea metodelor alternative de evaluare stimuleaz  crearea 
unei rela ii de colaborare, de încredere şi respect reciproc între înv tor şi elevi şi între elevi. 
Elevul nu se simte "controlat", ci sprijinit. Profesorul trebuie s  fie mai mult un organizator al 
situa iilor de înv are şi un element de leg tur  între elev şi societate, care mediaz  şi faciliteaz  
accesul la informa ie. Implicarea elevilor în procesului didactic trebuie realizat  în toate laturile 
acestuia: predare-înv are-evaluare.  
 

BIBLIOGRAFIE: 
1. Cuco , Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Ia i, 1996 
2. Ionescu, Miron; Radu, Ioan, Didactica modern , Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001 
3. P l an, Toader; Crocan, Daniel Ovidiu; Hu anu, Elena, Interdisciplinaritate i integrare – 

o nou  abordare a tiințelor în înv ț mântul preuniversitar – Revista Formarea continu  a 
CNFP din înv mântul preuniversitar, Bucure ti, 2003 

4. www.didactic.ro – Popa, Lavinia; Badea, Rafila; Tudor, Nedelia; Radoi, Viorica; Zaharia, 
Sofia; Anghel, Magda, Interdisciplinaritatea – repere teoretic 

http://www.didactic.ro/


 
340. “ FIZICA  ALTFEL ” 
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 În materialul urm tor doresc s  v  împ rt şesc o experien  deosebit  de pl cut  şi 
interesant  pe care am avut-o în semestrul al II-lea al anului şcolar trecut. 

Acest  experien  a fost o urmare a programului de formare continu  cu titlul „ Metode 
eficiente de înv are a fizicii” pe care l-am urmat în perioada aprilie-iunie 2013.Programul a fost 
organizat de c tre „ Centrul Educa ia 2000+” şi  a cuprins trei teme mari: „Paradigme educa ionale 
în predarea-înv area fizicii”,” Formarea şi dezvoltarea gândirii critice la fizic .Abord ri 
metodologice moderne.”şi”Eficientizarea demersului didactic.Proiectare,planificare şi evaluare.” 

Activitatea pe care am desf şurat-o  în semestrul al II-lea al anului şcolar trecut a avut ca 
scop aplicarea în practic  a metodelor moderne însuşite în cadrul cursului. Aceste metode au 
fost:”Metode ale gândirii critice”, „ Modele de formare a competen elor”şi „Cadrul Evocare-
Realizarea sensului-Reflexie”. 

Noutatea activit ii nu au constituit-o doar metodele pe care trebuia s  le aplic m deoarece 
acest fapt nu ne era complet str in ,ci faptul c  experimentele prev zute la fiecare unitate de 
înv are erau altele decât cele descrise în manual şi o parte din dispozitivele şi materialele necesare 
desf şur rii experimentelor trebuiau confec ionate în mare parte de c tre 
elevi.Deasemenea,experimentele trebuiau efectuate doar de c tre elevi,interven ia mea urmând s  
fie cât mai mic  posibil. 

Pentru desf şurarea activit ilor sub forma propus  de curs,fiecare profesor din grupul celor 
selecta i la nivelul jude ului,ne-am ales o clas  la care , pe parcursul semestrului al II-lea am aplicat 
metodele respective. 

Eu mi-am ales pentru aplica ie clasa a VI-a.Unit ile de înv are la care am aplicat metodele 
prezentate la acest curs au fost :”Interac iunea”,”Fenomene termice”,”Magne i.Interac iuni 
magnetice”,”Electrizarea corpurilor.Sarcina electric ”,”Curentul electric.Circuite electrice 
simple”,”Efecte ale curentului electric”,”Fenomene optice”.Acestea au fost unit ile de înv are 
date pentru aceast  aplica ie.Ele nu au corespuns întotdeauna cu cele pe care le stabilisem eu la 
începutul anului şcolar-ale mele era mai mari-dar am constatat c  este mai eficient s  lucrez pe 
unit i de înv are mai mici pentru c  în acest fel aveam posibilitatea-cel pu in teoretic-s  evaluez 
mai am nun it elevii. 

Pentru început nu am fost deloc încântat  de perspectiva de a participa la aceast  activitate 
aplicativ ,nu pentru c  aş fi reticent  la ce este nou ci mai ales pentru faptul c  laboratorul în care 
lucrez are o dotare foarte slab  şi nu puteam s  acord elevilor decât un sprijin foarte mic.În decursul 
anilor în care am lucrat la acest  şcoal  am încercat s  îmi procur materialele şi dispozitivele de 
care am avut nevoie la experimentele descrise în manuale. 

Începutul a fost,aşa cum m  aşteptam,destul de dificil.Elevii erau obişnui i s  lucreze în 
echip ,pe baza fişelor de lucru dar nu s-au mai confruntat pân  acum cu situa ia de a-şi procura 
singuri materialele necesare desf şur rii experimentelor şi de a-şi realiza singuri dispozitivele 
necesare. 

Pentru început a fost dificil  şi împ r irea sarcinilor de lucru  între membrii unei grupe de 
lucru şi mai ales încadrarea în timpul alocat fiec rui experiment în parte şi a realiz rii tuturor 
cerin elor prev zute în fîşa de lucru a temei respective. 

În timp,elevii s-au obişnuit,în mare m sur , cu acest gen de activitate.A început s  le plac  
s  îşi procure ei materialele necesare experimentelor,s  îşi realizeze singuri dispozitivele 
experimentale,dar mai ales,au fost încânta i atunci când au reuşit s  realizeze singuri experimentele 
prev zute în fişele de lucru. 

Deci,din punct de vedere al implic rii elevilor la lec ie,al particip rii lor active, aceste lec ii 
au fost un real succes.În general pentru ştiin ele experimentale, însuşirea cunoştin elor de c tre elevi 



se face în m sur  mai mare atunci când ei realizeaz  singuri un experiment şi observ  direct un 
fenomen, deoarece în acest mod îl pot mai bine analiza şi în elege. 

Insuccesul acestor metode a constat în faptul c  elevii nu au reuşit s  se încadreze în timp,la 
majoritatea unit ilor de înv are,nu doar la prima sau la primele dou ,aşa cum am sperat in ial. 

Pe parcurs am aplicat elevilor un jurnal de reflexie în care erau solicita i s  îşi spun  p rea 
cu privire la acest mod de desf şurare al activit ilor.Majoritatea au spus c  sunt mai interesante 
decât cele obişnuite dar au recunoscut c  îi solicit  mai mult şi în unele cazuri nu se descurc  
singuri,fiind nevoi i s  îmi solicite ajutorul.O alt  problem  pe care şi ei au observat-o a fost aceea 
c ,dac  erau singuri nu reuşeau s  se încadreze în timp. 

Deasemenea,elevii au întâmpinat dificult i în a trage concluziile experimentelor pe care le-
au desf şurat în vederea stabilirii unor reguli sau propriet i care au fost eviden iate în 
experimentele respective.În etapa de realizare a sensului şi în cea de reflec ie elevii au avut,în 
majoritatea situa iilor nevoia s  fie ghida i şi sprijini i de c tre mine,într-o m sur  mai mare decât 
era prev zut în proiect. 

Ini ial am crezut c  doar eu am intâmpinat asemenea dificult i deoarece am ales elevi mai 
mici care nu sunt deprinşi în foarte mare m sur  cu munca în echip  şi mai ales cu transpunerea din 
practic  în teorie,ei fiind mai mult obişnui i cu demersul invers. 

Când ne-am întâlnit,pe la jum tatea semestrului al II-lea,to i colegii din zon  cuprinşi în 
proiect,am constatat c  to i ne confrunt m cu aceleaşi probleme,dintre care cea mai dureroas  era 
încadrarea în timp.Totodat  s-a ridicat problema unor experimente pe care doar o mic  parte din noi 
le puteam realiza din cauza lipsei efective a unor aparate necesare experimentelor prev zute în 
fişele de lucru din proiect.In acest caz,pentru a nu renun a în totalitate la activitate deoarece în 
principiu era bine gândit  şi interesant ,am stabilit ca experimentele pe care nu le putem realiza s  
le înlocuim cu cele descrise în manualele şcolare. 

Prin eforturi comune elevi-profesor am reuşit s  ducem la bun sfârşit activitatea,în mare 
m sur  aşa cum a fost proiectat . 

La  finalul activit ii fiecare am fost solicita i s  realiz m un jurnal de reflexie asupra 
activit ii desf şurate.Concluziile desprinse au fost în general aceleeaşi:activitatea a fost interesant  
chiar dac  pentru început a fost mai dificil atât pentru profesori cât şi pentru elevi dar pentru a se 
putea aplica în tot cursul anului şcolar aceste metode ,ar trebui ca în primul rând materia s  fie mult 
mai pu in (ca s  se poat  realiza încadrarea în timp),laboratoarele şcolare s  fie mult mai bine 
dotate deoarece nu toate instrumentele şi aparatele necesare desf şur rii experimentelor pot fi 
procurate de c tre elevi şi aceste metode ale gândirii critice dep şesc de cele mai multe ori 
capacit ile unui elev,mai ales din clasa aVI-a.Elevii ar trebui s  fie obişnui i cu aceste metode din 
înv mântul primar unde programele sunt mai lejere şi se beneficiaz  de mai mult timp. 

Dac  ve i fi solicita i pentru asemenea cursuri v  sf tuiesc s  le urma i întrucât sunt foarte 
interesante şi instructive mai ales dac  ai posibilitatea s  aplici  în viitor în practic  ceea ce ai 
înv at. 

Am în eles c  se inten ioneaz  aplicarea acestor metode şi la chimie.Sunt profesor cu dubl  
specializare :chimie-fizic  dar la chimie cred c  ar fi o aventur  şi mai mare din cauza lipsei acute 
de substan e(cel pu in la noi). 

Mult  succes! 
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F r  creativitate nu exist  solu ii la probleme, nu exist  o viziune a viitorului, nu exist  

g sirea oportunit ilor şi fructificarea lor, nu exist  alternative, nu exist  exprimarea fiin ei umane 
la întregul ei poten ial.”  



(Pera Novacovici) 
 

 Idealul educa ional, obiectivele curriculare generale vizeaz  deja de mult  vreme 
valorificarea şi des vârşirea poten ialului uman în vederea form rii unei personalit i armonioase şi 
creative, capabil  s  se implice şi s  exercite orice profesiune cu randament optim. Idealul 
educa ional include, deci, ca not  intrinsec , creativitatea, şi urm reşte dezvoltarea celor mai 
importante calit i general-umane: aptitudini, atitudini, motiva ii, interese. 

Via a modern , cu schimb rile socio-economice şi micşorarea depozitului de resurse 
conven ionale, impune dezvoltarea creativit ii şi punerea ei în slujba progresului uman şi 
bun starea material  şi spiritual  a omenirii. Rolul cel mai important în depistarea, stimularea şi 
finalizarea creativit ii îl ocup  şcoala. Astfel şcoala contemporan  trebuie s  fie centrat  pe elev, 
oferindu-i posibilitatea de dezvoltare la maxim a capacit ilor şi aptitudinilor creatoare prin procesul 
înv rii.  

Cercet rile în domeniul creativit ii au ar tat c  exist  interac iune între creativitate, 
inteligen , randament şcolar, con inutul înv mântului şi rezultatele înv rii. Arthur Koestler 
spunea c  „Creativitatea este un proces de înv are aparte, la care elevul şi profesorul sunt una şi 
aceeaşi persoan ” fapt ce demonstraz  c  fiecare cadru didactic are azi o mare responsabilitate în 
procesul de înv mânt, în sensul c  e obligat s  le ofere elevilor posibilitatea dobândirii unei 
experien e sociale şi constructive noi, bazat  pe cooperare şi colaborare în rezolvarea problemelor 
vie ii, ca s  poat  s -şi asigure convie uirea într-o lume paşnic . 

Termenul de creativitate care înseamn  ”a z misli”, ”a crea”, ”a f uri”, ”a na te” a fost 
asimilat în limbile de circula ie interna ionala în a doua jum tate a secolului al XX-lea, de i în mod 
sporadic a fost utilizat i în perioada anterioar . Creativitatea pedagogic  define te modelul 
calit ilor necesare cadrului didactic pentru proiectarea i realizarea unor activit i eficiente, prin 
valorificarea capacit ilor sale de înnoire permanent  a ac iunilor specifice, angajate la procesului 
de înv mânt. Creativitatea îndeplineşte urm toarele func ii: 

 func ia social  (efectele optimizante ale produsului creativ , cu sfer  larg  de ac iune ); 
 func ia psihologic  (toate resursele de ordin psihic sunt angrenate în procesul creator – 

inteligen a, gândirea, imagina ia, aptitudinile speciale, atitudinile afective, motiva ionale, 
caracteriale); 

 func ia pedagogica ( modul de comportare a personalit ii creatoare, angajat  în proiectarea 
unor ac iuni educa ionale/didactice realizabile în condi ii de transformare continu  a 
raporturilor subiect – obiect). 

În domeniul educa iei, criteriul de validare a creativit ii este eficienta comunic rii 
pedagogice. Ac iunea eficient  în acest domeniu înseamn  medierea permanent  realizabil  între 
subiect şi obiect, cu participarea creatoare a acestora. Atitudinile creative ale cadrelor didactice 
orienteaz  capacit ile personalit ii acestora în direc ia proiect rii unor activit i pedagogice 
inovatoare. Între atitudinile creative ale cadrelor didactice se remarc  încrederea în for ele proprii 
(dublat  de o preg tire profesional  foarte bun ), interesele cognitive şi devotamentul fa  de 
profesie, atitudinea antirutinier , cutezan a, perseveren a în c utarea de solu ii optime, atitudinea 
valorizatoare şi sim ul valorii, receptivitatea la nou, respectul fat  de originalitate şi cultivarea 
consecvent  a acesteia şi angajarea sociala. 

În demersul didactic, creativitatea se transpune în flexibilitate, opusul stereotipiilor,  rutinei.  
Structura  creativit ii  exprim   interdependen a dintre produsul creator, procesul creator si 
personalitatea creatoare. Elementul nou, raportat la experien a social  sau cea individual  a 
creatorului, este produs creativ. El trebuie s  îndeplineasc  cerin ele de originalitate, relevan , şi 
utilitate. Produsul creator de tip pedagogic se situeaz  la nivelul inventivit ii, a capacit ii 
profesorului de a realiza corela ii instruc ionale şi educa ionale noi. Condi ia de eficien  este 
întrunit  dac  activitatea didactic  nou  asigur  adaptarea proiectelor pedagogice la situa iile 
concrete ale claselor şi ale câmpului psihosocial, aflate într-o schimbare permanent .  

Pozi ia profesorului în fa a provoc rilor pe care le constituie instruirea în societatea actual  
trebuie reorientat  în acord cu cerin ele prezentului, dar mai ales ale viitorului. Este necesar  



redimensionarea rolurilor şi ipostazelor, comportamentul deschis şi atitudinea pozitiv , activizant  
şi reflexiv , promovându-se înv area interactiv  şi realizându-se stimularea poten ialului creativ al 
elevilor. 

Înv area creativ  este un proces evolutiv, bazat pe receptivitatea fa  de experien ele noi, 
c utate şi rezolvate prin explorare, deduc ie, analiz , sintez , generalizare, abstractizare, 
concretizare sau opera ionalizare, accentuându-se realizarea conexiunilor dintre sensuri şi 
solicitându-se o profund  şi autentic  implicare intelectual , afectiv , psihomotorie şi voli ional . 
Înv ând creativ, elevul descoper , redefineşte sensurile, filtrându-le prin propria personalitate, 
solicitând procesele psihice superioare de gândire şi crea ie. 

Când elevii sunt implica i în procesul înv rii creative, achizi iile sunt mai eficiente şi mai 
consistente. Elevii dobândesc capacitatea de a-şi reorganiza şi restructura permanent propriile 
achizi ii, devenind capabili s  elaboreze proiecte personalizate de înv are, s -şi asume 
responsabilitatea desf şur rii înv rii, conştientizând, aplicând, evaluând, gestionând şi dobândind 
progresiv autonomie în formarea  proprie . 

Ca urmare, creativitatea este o nevoie social , iar provoc rile lumii moderne impun solu ii 
creative. In acest context, şcoala poate deveni un promotor al ini iativelor creative atunci când 
asigur  condi ii precum: 

 democratizarea rela iei profesor-elev, prin participarea elevului la procesul instructiv-
educativ, proces care s  fie interactiv; 

 crearea unei atmosfere şcolare bazata pe comunicare, încredere si sus inere; 
 restructurarea programelor şcolare, atât pe orizontal , prin extinderea acelor discipline care 

stimuleaz  în mod direct creativitatea (literatura, muzica, desenul), dar şi prin includerea 
unor discipline noi, cât şi pe orizontal , prin evitarea supraînc rc rii, a excesului de 
informa ii; 

 includerea unor strategii creative şi prin promovarea unor metode noi. 
Criza prin care trece educa ia în zilele noastre, necesit  schimb ri la nivelul sistemului de 

înv mânt. Cultivarea gândirii inovatoare a devenit o sarcin  important  a şcolilor. Un prim pas 
trebuie f cut în formularea obiectivelor instructiv-educative, astfel încât cultivarea creativit ii s  
stea al turi de educarea gândirii, prin combaterea conformismului cultural manifestat la mul i dintre 
profesori. Astfel, chiar progresul gândirii în solu ionarea  problemelor depinde de factorul 
creativitate. Educarea creativit ii la copiii de toate vârstele, presupune atingerea 
urm toarelor obiective cu caracter general: 

 formarea unei atitudini pozitive fa  de progres, fa  de elementele de noutate şi fa  de 
introducerea acestora în propriile ac iuni; 

  preg tirea lor pentru a accepta noul ca un indiciu al progresului, al inova iilor şi al 
creativit ii umane; 

 încurajarea manifest rilor elevilor caracterizate prin caracter şi rezultate originale; 
 formarea şi dezvoltarea aptitudinilor şi capacit ilor de a crea, de a regândi strategiile de 

lucru şi de a le integra în sisteme dinamice, flexibile şi eficiente; 
 formarea şi dezvoltarea capacit ilor creative, a capacit ilor de a realiza ceva nou: 

conexiuni, idei, teorii, modele ideale sau materiale, produse materiale etc. 
Foarte important  este atitudinea profesorului, rela ia sa cu elevii. Atitudinea autoritar  poate 

crea blocaje afective ale elevilor. Este de preferat o atmosfer  democratic , destins , prietenoas . 
Profesorul trebuie s  fie apropiat de elevi, îng duitor (în limite rezonabile), s  încurajeze 
imagina ia. De asemenea, este necesar ca profesorul s  fie creativ, în urm toarele direc ii: 

 proiectarea activit ilor instructiv-educative; 
 organizarea şi conducerea activit ilor didactice, respectiv realizarea activit ilor de înv are 

şi predare; 
 desf şurarea procesului de verificare şi evaluare a randamentului şcolar al elevilor; 
  reglarea demersurilor didactice proprii pe baza informa iilor ob inute prin feed-back; 



Elevii cu poten ialit i creative superioare au nevoie de asigurarea unor condi ii speciale de 
dezvoltare a acestora. Ei pot fi depista i cu ajutorul unor teste speciale sau prin observarea direct , 
la clas . Dup  Augusto Cury, psihiatru şi educator, cadrele didactice trebuie s  se axeze pe anumite 
criterii care s  le ghideze activitatea la clas , pentru a-i preg ti pe tineri pentru via . El consider  c  
foarte important  este educarea emo iei elevilor, care înseamn  printre altele, înv area lui ,,a 
gândi”  înainte de a reac iona, acceptarea sentimentului de fric , managementul propriilor gânduri, 
filtrarea stimulilor stresan i şi capacitatea de a opera şi cu contradic iile vie ii, nu doar cu probleme 
concrete, curajul de a-şi asuma riscuri şi a şti s  piard . Profesorii trebuie s  p trund  în inima 
elevilor dându-le exemple de via , povestindu-le din experien a proprie sau a altora, rezolvând 
conflictele prin blânde e şi surprinzându-i cu  reac ii neaşteptate. Pe de alt  parte, urm toarele 
comportamente nu sunt indicate: 

 corectarea elevilor în public; 
 exprimarea autorit ii prin agresivitate; 
 critica excesiv  şi compararea copilului cu al i colegi; 
 pedepsirea copilului f r  a da explica ii; 
 lipsa de r bdare şi pierderea afectivit ii pentru elevi; 
 înc lcarea promisiunilor, distrugerea speran elor şi viselor copiilor. 
Pentru dezvoltarea creativit ii elevilor exist  mijloace nespecifice, care nu au leg tur  cu vreun 

obiect de înv mânt şi metode specifice pentru o anumit  materie, în func ie de      con inutul 
acesteia. În prima categorie se includ probele de tip imaginativ-inventiv (li se cere copiilor s  
elaboreze o compunere care are în centru un obiect simplu – o frunz , un nasture etc.);  exerci iile 
de tip problematic (elevii trebuie s  formuleze întreb ri în leg tur  cu obiecte cunoscute); exerci iile 
combinate (realizarea unor mici compuneri pe baza unor tablouri cu diverse scene sau formularea 
moralei ce se desprinde dintr-un astfel de tablou). Rolul acestor metode nespecifice este acela de a 
dezvolta  atitudini creative şi aptitudinea de a c uta şi g si probleme. 

Progresul creativit ii se realizeaz  şi prin metode şi procedee specifice, de care beneficiaz  
procesul instructiv-educativ: metodele active cum ar fi înv area prin descoperire, descoperirea 
dirijat  (c l toriile pe hart , continuarea unei nuvele sau povestiri), brainstormingul, sinectica, 
metoda 6-3-5, metoda ,,Philips 6-6”, discu ia panel. De asemenea, un rol important îl au metodele 
moderne de predare-înv are, centrate pe elev. De exemplu, printre  procedeele aplicate la clas  pot 
fi: la cererea profesorului elevii trebuie s  creeze o problem  şi s  o rezolve singuri, individual sau 
în grup;  pot s  imagineze probleme cu mai multe solu ii; foarte interesante sunt c l toriile pe hart  
la geografie; la literatur  pot continua un text (poveste, nuvel , povestire) folosind un început dat, 
personajele autorului etc.; jocurile de rol activeaz  imagina ia şi capacitatea de a empatiza cu 
personajul. 

Pentru ca stimularea creativit ii s  aib  loc, este necesar  cultivarea la elevi a unor capacit i: 
 valorificarea şi dezvoltarea spiritului de observa ie; 
 cultivarea flexibilit ii gândirii, a abilit ilor intelectuale care s  le permit  elevilor s  

stabileasc  dac  o ipotez  este sau nu valid , s  renun e la cele neproductive şi s  identifice 
altele; 

 cultivarea curajului de a încerca şi a peseveren ei, precum şi dezvoltarea asum rii riscului; 
 dezvoltarea fluidit ii ideilor şi asocia iilor realizate de elevi prin enumerarea unui num r cât 

mai mare de obiecte, fenomene, procese, elemente de con inut ideatic, în func ie de anumite 
criterii prestabilite. 

În concluzie, „o şcoal  în care profesorul nu înva  şi el este o absurditate” afirma C. Noica. 
A adar, creativitatea didactic  în educa ie, se na te i se dezvolt  într-o stare de libertate a tuturor, 
individual  i social , în deplin  concordan  cu actele politico-economice, morale i culturale ale 
societ ii, care permit i asigur  independen a personalit ii în voca ie i ac iune practic . Pentru a 
se adapta la realit ile noi, cadrul didactic trebuie s -şi cultive aptitudinile creative, s -şi activizeze 
resursele interne care ac ioneaz  favorabil asupra propriei creativit i şi s  stimuleze creativitatea 
elevilor pe care îi formeaz .  
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Educa ia nonformal  desemneaz  o realitate educa ional  mai pu in formalizat  sau 

neformalizat , dar totdeauna cu efecte formative. Raportul educa iei nonformale cu educa ia 
formal  este unul de complementaritate a a cum rezult  din analiza con inuturilor, modalit ilor i 
formelor de realizare. Prin natura i specificul ei, educa ia nonformal  are propriile însu iri precum: 
marea varietate, flexibilitatea sporit , diversitatea con inuturilor i a formelor de lucru, caracterul 
op ional sau facultativ, implicarea mai profund  a educabililor în actul organiz rii.  

Dintre toate disciplinele, biologia, dispune de valen e nelimitate în ceea ce prive te 
abordarea nonfomal  a con inuturilor, de i, educa ia cu privire la ocrotirea naturii se poate realiza 
par ial i  interdisciplinar. 

Educa ia în domeniul ocrotirii mediului înconjur tor i educa ia ecologic  începe în copil rie 
i se continu  pe perioada colarit ii prin activit i specifice derulate în coal  i în afara ei. Dac  

în gr dini  copiii înva  despre factorii naturali: sol, ap , aer, plante si animale care fac posibil  
via a pe Terra, iar în ciclul primar înv torii caut  s -i sensibilizeze pe elevi cu privire la 
frumuse ile naturii, dezvoltându-le gustul pentru a cerceta tainele acesteia, în gimnaziu elevii vin în 
contact cu biologia în mod continuu. A adar, coala are menirea de a organiza i desfa ura o vie i 
sus inut  mi care de educa ie ecologic  i protec ie a mediului astfel încât, chiar de la vârste 
fragede, elevii s  devin  factori activi în ac iunea de conciliere a omului cu natura.  

În colile din mediul rural, oferta activit ilor nonformale complementare curiculum-ului 
formal obligatoriu sau op ional presupune participarea direct  sau indirect  a elevilor la concursuri 
tematice promovate de coal  în parteneriat cu alte unit i colare, institu ii, organiza ii, asocia ii, 
funda ii, sau a unor activit i/proiecte ini iate chiar de unitatea colar  prin programul de activit i 
educative colare i extra colare. Astfel, elevii pot participa la concursuri tematice i activit i 
ecologice cu caracter civic sau de voluntariat din cadrul unor proiecte interna ionale, na ionale, 
regionale/jude ene sau locale de educa ie ecologic , existând tendin a de a da o personalitate local  
temelor abordate. 

La nivel local, elevii pot participa nemijlocit la activit i practice de biologie aplicat  sau 
ecologie precum: 

 Amenajarea col ului viu al clasei - cu scopul înfrumuse rii ambientului prin 
amplasarea, pe suporturi speciale, a ghivecelor cu diferite specii de plante autohtone 
sau aclimatizate; 

 Amenajarea gr dinii din curtea colii - cu scop decorativ i recreativ, prin plantarea 
de specii de plante ierboase i lemnoase; 

 Adoptarea unui areal i îngrijirea acestuia - de exemplu, parcul din apropierea colii. 
Dar, poate cea mai agreat  form  de educa ie nonformal , atât pentru elevi cât i pentru 

cadrele didactice este excursia. Lec iile desf şurate în natur , sub forma unor excursii au menirea de 



a consolida cunoştin ele acumulate la orele de curs, de a facilita dobândirea de noi cunoştin e şi a 
pune în practic  priceperile şi deprinderile dobândite  anterior, precum şi de a creşte motiva ia 
înv rii. 

 Component  a activit ilor extraşcolare,  excursia didactic  ajut  la dezvoltarea intelectual  
şi fizic  a copilului, la educarea lui cet eneasc  şi patriotic . Ea prilejuieşte însuşirea unei 
experien e sociale importante, dar şi îmbog irea orizontului cultural i ştiin ific.  

Preg tirea didactic  i ştiin ific  a organizatorului excursiei presupune o documentare în 
privin a drumurilor de acces i a obiectivelor turistice urm rite: muzee, gr dini zoologice, rezerva ii 
naturale, pe teri, etc. Vizitarea acestor obiective oblig  pe înv tor sau pe profesor s  studieze tot 
materialul existent în leg tur  cu acestea.  

Pe parcursul desf ur rii excursiei elevii vor fi îndruma i s  observare peisajul, s  asculte 
explica iile ghizilor sau ale cadrelor didactice înso itoare, s  citeasc  panourile informative, s  
colecteze material biologic (dup  caz). 

Informa iile i cunoştin ele dobândite, pot fi ulterior valorificate prin alc tuirea unui album 
documentar, a unui fotomontaj sau film de prezentare, prin afi area de articole/impresii la avizierul 
şcolii, realizarea unui poster, sau îmbog irea colec iilor din laboratorul de biologie (ierbare, 
scoicare, insectare, roci, etc) cu materiale biologice colectate în timpul excursiei. 

Totodat  elevii î i vor însu ii normele care guverneaz  comportamentul ecologic 
responsabil, precum: protejarea plantelor rare/ocrotite, observarea animalelor în mediul lor natural 
f r  a le deranja, folosirea doar a drumurilor de acces special amenajate. Ei vor fi aten iona i s  nu 
polueze natura cu resturi menajere, s  nu aprind  focul în locuri nepermise, s  nu distrug  panourile 
informative i marcajele, s  sta ioneze doar în locurile special amenajate, s  respecte regulile de 
conduit  specifice obiectivului vizitat. 

Observând plantele i animalele în mediul lor natural, elevii trebuie s  ajung  la concluzia c  
orice specie are un rol bine definit în natur . Acest rol s-a consolidat de-a lungul evolu iei speciilor, 
de aceea dispari ia unora dintre ele va atrage deregl ri ireversibile în ecosistemele din care fac parte. 

În prezent gândirea ecologic  se integreaz  tot mai activ în toate domeniile vie ii cotidiene, 
exercitând un puternic impact asupra con tiin ei sociale. Educa ia ecologic  este cu atât mai 
important  cu cât natura este asaltat  de iubitorii de frumos, care nu în eleg întotdeauna fragilitatea 
ecosistemelor în care se recreeaz . 

Rolul cadrului didactic, indiferent de formarea ini ial  a acestuia,  r mâne acela de a modela 
gândirea elevului în spiritul respectului pentru natur , pentru mediul înconjur tor, bun al tuturor 
oamenilor.  

Exemple de proiecte 
ecologice în cadrul 

c rora au fost 
desfa urate ac iuni  
la nivelul colii în 
calitate de partener   

 

Concurs na ional  
"Natur  & 
Oameni" 

Proiect na ional 
”Cartea M rii 

Negre” 

Proiect na ional 
”ECOlimpiada 

elevilor”  

Proiect  jude ean 
”Olimpiada 
de eurilor” 

Proiect na ional 
RoRec 

”Patrula de 
reciclare”  

Concurs 
"Exploratorii 

Dun rii" 
 ”Les't Do It, 

Danube!” 

Proiect jude ean 
”M r i orul 

ecologic”  
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343. PERSPECTIVA MODERN  A ÎNV RII ŞI PRED RII MATEMATICII 
 

Profesor Iv nuş Nicolae 
Şcoala Gimnazial , sat Mologeşti, Comuna Laloşu, jude ul Vâlcea 

 
Cunoştin ele  matematice influen eaz  o varietate de discipline, profesii şi aspecte ale vie ii. 

Este necesar s  se fac  o analiz  aprofundat  a înv amântului matematic, dezbaterea trebuie s  se 
axeze pe modernizarea curriculumului la matematic ,  metodelor de predare şi de evaluare şi pe 
perfec ionarea  cadrelor didactice. De asemenea, trebuie examinate realiz rile reduse şi  cum se 
poate creşte motiva ia elevilor în ceea ce priveşte studiul matematicii.  

Programele şcolare  de matematic  stabilesc toate obiectivele importante de predare şi 
aştept rile înv rii matematicii. În anii din urm , s-au revizuit programele de matematic , 
adoptându-se o abordare prin care se pune baza pe formarea competen elor şi aptitudinilor elevilor, 
decât pe teorie. Se încearc  reducerea con inutului matematic, creşterea transcurricularit ii, m rirea 
ponderii ocupate de rezolvarea problemelor şi creşterea aplic rii cunoştin elor. Abordarea  
integrant  devine mai cuprinz toare, mai flexibil  pentru a r spunde la nevoile unui grup 
diversificat de elevi, la abilitatea lor de a în elege rolul aplicabilit ii matematicii în via a de zi cu zi. 

Exist  limite în oferirea de îndrum ri pertinente cadrele didactice pentru a aplica schimb rile 
propuse. De aceea, îndrumarea cadrelor didactice, respectând autonomia lor, este o provocare. 

Trebuie s  utiliz m metode variate de predare pentru ca elevii s  înve e eficient matematica. 
Unele metode, cum sunt problematizarea, înv area prin cercetare şi înv area prin colaborare ajut  
la creşterea realiz rilor şi pozitivitatea atitudinii elevilor fa  de matematic . Este necesar s  sporim 
utilizarea metodelor  care promoveaz  înv area activ  şi gândirea critic  a elevilor. Folosirea TIC 
în cadrul orelor este şi ea recomandat .  

Matematica este una din materiile care fac obiectul Evalu rii Na ionale din cadrul 
înv mântului gimnazial şi din cadrul test rilor finale de la sfârşitul liceului. Rezultatele testelor 
na ionale ne arat  gradul de preg tire al elevilor, dar ne pot arata şi activitatea profesional  a 
cadrelor didactice. Ele ar putea fi folosite într-o manier  sistematic  de c tre factorii de decizie, ce 
se g sesc la conducerea şi îndrumarea procesului de înv mânt. Se recomand  ca evaluarea la clas  
s  se fac  folosind şi formele innovative, cum fi evaluarea bazat  pe proiecte, portofoliu elevului, 
TIC ori autoevaluarea sau evaluarea din partea colegilor . Evaluarile trebuie s  ofere un  feedback 
corespunz tor elevilor şi p rin ilor. 

Pentru întâmpina greut ile în înv area şi predarea matematicii este bine s  se foloseasc  
şcolarizarea individualizat  sau în grupuri restrânse sau adapt ri ale con inutului predat.  Studiile 
sau cercet rile despre cauzele rezultatelor slabe ar fi necesar s  fie întrebuin ate mai mult. Trebuie 
întreprins  o ac iune mai hot rât  pentru a reduce rezultatele slabe ob inute la matematic . Este 
necesar ca m surile folosite s  fie îndeajuns de potrivite şi cuprinz toare pentru a putea studia 
factorii varia i care au influen  asupra realiz rilor sc zute. 

Motiva ia de a înv a matematica nu doar influen eaz  randamentul elevilor, dar şi le creşte 
oportunitatea de a face o profesie ce implic  graduri crescute de cunoştin e matematice. Se  impune 
adoptarea unor strategii pentru m rirea motiva iei în înv area matematicii prin  proiecte care se 
centreaz  pe activit i extra-curriculare sau pe parteneriate cu firme de stat şi private. Trebuie 
realizat  consolidarea ac iunilor care vizeaz  în mod special elevii cu motiva ie şi realiz ri reduse la 
matematic  sau care micşoreaz  dezechilibrul dintre sexe în înv area matematicii.  



Profesorii trebuie s  cunoaşc  bine disciplina predat , s  în eleag  şi s  aplice cu succes 
metodele de  predare pentru a r spunde dorin elor de formare ale elevilor. Perfec ionarea cadrelor 
didactice de matematic  este o mare provocare. Programele de educa ie didactic  ini ial  trebuie s  
bazeze pe competen e care acoper  o gam  larg  de domenii de cunoaştere matematic  şi aptitudini 
de predare.  

În ultimii zece ani, a crescut cooperarea dintre profesori, schimbul de experien e de bun  
practic  cu ajutorul platformelor educa ionale, al paginilor web  de socializare şi al altor resurse 
educa ionale online. Se promoveaz  tot mai mult acest mod de colaborare didactic , recunoscându-
se poten ialul acestuia de a ajuta profesorii s  progreseze.  
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344. ,,AGRICULTURA ECOLOGIC , UN MODEL DE BUNE PRACTICI ÎN 
ÎNV MÂNTUL TEHNOLOGIC” 

 
Profesor Kadar  Ioana Gabriela 

Liceul Tehnologic Agricol”Alexiu Berinde” 
Seini, Maramure  

 
 Agricultura ecologic  a ap rut ca o alternativ  la agricultura de tip industrial intensiv , fiind 

o realizare a agricultorilor iubitori de natur , bazat  pe metode şi mijloace de produc ie eficiente, în 
special, din punct de vedere economic. 
  Agricultura ecologic  este un procedeu “modern” de a cultiva plante, de a îngr şa animale şi 
de a produce alimente, care se deosebeşte fundamental de agricultura conven ional . Rolul acestui 
sistem de agricultur  este de a produce hran  mult mai curat , mai potrivit  metabolismului 
organismului uman, dar în deplin  corela ie cu conservarea şi dezvoltarea mediului în respect fa  
de natur  şi legile ei.  
   Agricultura ecologic   reprezint  în fapt o revenire la natur  i o revigorare a produselor 
naturale pe pia a alimentar . În acela i timp  î i revendic  contribu ia major  la dezvoltarea durabil  
a agriculturii prin: conservarea biodiversit ii, protec ia mediului , metode de cre tere  al animalelor 
care s  asigure condi ii de trai i dezvoltare cât mai naturale, ob inerea de produse ecologice 
biodegradabile,  men inerea peisajului, siguran  în munc .  

Alimentele ecologice, denumite şi organice  sunt produse de origine animal  sau vegetal  
care au fost ob inute f r  utilizarea substan elor chimice precum pesticide (erbicide, fungicide, 
insecticide), f r  adaosuri de substan e sintetice la procesarea lor, nemodificate genetic şi care nu au 
fost expuse iradierii. Beneficiile sunt deopotriv  pentru s n tatea consumatorului dar şi pentru 
mediul înconjur tor care nu are de suferit în urma proceselor tehnologice. 
   Se cunoa te faptul c  îngr mintele chimice i pesticidele utilizate în agricultura intensiv  
conven ional  duc la degradarea mediului i aparitia la om a unor afec iuni cum ar fi: sindromul 
copilului albastru, astm, alergii, boala Alzheimer, Parkinson, tulbur ri hormonale, diabet, obezitate, 
infertilitate, malformatii i chiar cancer. 
 Alimentele consumate din marile magazine, con in coloran i, conservan i, gelifian i, 
stabilizatori, poten iatori de aroma, antiaglomeran i, agen i de umezire, agen i de înt rire  etc. 
Ace tia sunt numai câ iva dintre aditivii alimentari pe care îi consum m zilnic. Cu toate c  nu exist  
studii care s  demonstreze clar efectele unor aditivi asupra s n t tii noastre, totu i este permis  
folosirea conservan ilor, coloran ilor i al altor substan e la producerea alimentelor pe care le 
consumam zilnic. De i numero i aditivi sunt controversa i, legile nu îi împiedic , pentru moment, 
pe produc tori s  le utilizeze. Pentru a evita  consumul zilnic de astfel de alimente este preferabil s  
consum m produse ecologice. 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/132en.pdf


  Produselor ecologice cultivate în ferme sau loturi ecologice prezint  urm toarele 
caracteristici comparativ cu cele produse în agricultura intensiv :  

 Gustul alimentelor organice este superior celor tratate chimic. 
 Produsele ecologice nu con in aditivi, antibiotice , reziduuri toxice din pesticide, metale 

grele. 
 Produsele organice sunt s n toase pentru c  nu exist  pesticide în terenul cultivat, nici 

ierbicide i nici insecticide folosite împotriva d un torilor. Alte produse con in nitra i care, 
în doze mari, devin cancerigeni i pot cauza probleme sangvine.  

 Produsele organice sunt mai bogate în vitamine ( cu 50% mai mult), fitoelemente i  
minerale, au un con inut echilibrat de substan e bioactive. 

 Cromul este un micronutrient deficitar în dieta modern  i se g se te cu 78% mai mult în 
alimentele ecologice. 

 Seleniul este un antioxidant puternic care ne protejeaz  de radicalii liberi i are un nivel de 
concentrare în alimentele organice mai mare de patru ori fa  de cele conven ionale.     

 Calciul are biodisponibilitate cu 70% mai mare în alimentele ecologice, iar litiul i 
magneziul se g sesc de asemenea în cantit i mult mai mari în aceste produse. 

 În plantele crescute ecologic se produc substa e secundare ale metabolismului ca de exemplu 
fenolii, care au un efect protector asupra s n t ii omului: previn îmboln virea cu cancer, 
poten eaz  activitatea sistemului imunitar, regleaz  tensiunea arterial , au efect antibacterian 
şi antiviral. 

 Produsele ecologice con in cantit i mai mari de antioxidan i( cu 40% mai mult) care lupt  
împotriva radicalilor liberi din organismul uman. 

 Produsele ecologice sunt mai scumpe, pentru c  productivitatea la hectar este redus .  
 Consumul de produse ecologice duce la o accelerare a metabolismului, cre te 

disponibilitatea de energie, mai pu in stres pentru organism i în consecin  o susceptibilitate 
mai mic  la boli i alergii. 

În serele i solariile Liceului Tehnologic Agricol”Alexiu Berinde” Seini se cultiv   
legume i fructe la care se intervine pe cale natural  în încercarea de  a evita produsele chimice. 
Ob inem ro ii, castrave i, ridichi, ceap , spanac, mere, prune, cire e f r  a folosi substan e chimice. 
Elevii sunt înv a i s  cultive ”curat” uneori în detrimentul productivit ii crescute, tocmai pentru a-
i stimula pe viitor s  înve e s - i formeze propriile ferme care s  produc  produse ecologice. 
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345. EVALUAREA LA LIMBA ENGLEZ  LA CLASELE CU ELEVI PE MAI MULTE 
NIVELE 

 
Kollat Delia, prof. limba englez  -  Şcoala Gimnazial  Mihail Sadoveanu Baia Mare 

 
 În aceast  lucrare voi discuta cum poate fi f cut  evaluarea la clasele pe mai multe nivele 
punând accent pe ideea c  scopul ei este de a servi pred rii şi înv rii prin crearea unei atmosfere 
pozitive în clas  şi prin promovarea şi men inerea unei motiva ii puternice pentru înv are, 
necontând vârsta sau nivelul elevilor. 
 Feedback-ul şi evaluarea elevilor sunt dou  modalit i distincte de a determina în elegerea şi 
progresul lor. În timpul feedback-ului profesorul îşi consemneaz  în minte şi ajusteaz  lec ia pentru 
a se potrivi cât mai bine cu nevoile elevilor, în timp ce prin evaluare profesorul face o înregistrare 
scris  a progresului fiec rui elev prin intermediul activit ilor care arat  dac  aceştia au îndeplinit 
obiectivele specifice sau nu. 
 Feedback-ul este procesul care îl ajut  pe profesor s  monitorizeze nivelul de în elegere al 
elevilor, precum şi progresul lor în timpul unor anumite activit i cum ar fi predarea vocabularului 
sau exerci iile din faza de produc ie. Prin intermediul fiec rei activit i profesorul observ  
comportamentul elevilor şi pune întreb ri pentru a afla dac  ei pot utiliza conceptele predate. 
Scopul evalu rii este de a documenta în scris cât de bine se descurc  elevii în etapa de produc ie şi 
cât de bine pot aplica ceea ce au înv at. 
 Evaluarea poate fi f cut  folosind hârtie şi pix sub form  de teste, poate fi oral  sau poate fi 
f cut  folosind metode alternative. 
 Elevii de şcoal  primar  pot fi uneori afecta i negativ de tehnicile de evaluare folosite pentru 
elevi mai mari. Copiii variaz  ca maturitate, experien  de înv are şi origine, şi de aceea metodele 
de evaluare trebuie s  fie potrivite pentru vârsta şi nivelul lor. O activitate foarte potrivit  pentru 
nivelul lor poate fi foarte motivant , în timp ce una ce nu se potriveşte nivelului lor poate fi 
descurajant . 
 Dup  cum afirm  Sophie Ioannou în cartea sa Assessing Young Learners „termenii de 
notare, evaluare şi testare sunt deseori confundai şi folosi i unul în locul altuia. Dar ei nu înseamn  
acelaşi lucru. Testarea este doar o parte din evaluare. Evaluarea este un proces general, global”.38 

                                                      
38 Ioannou-Georgiou, Sophie şi Pavlos Pavlou, Assessing Young Learners, Oxford University Press, Oxford, 2011, p.4. 
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 Profesorul este r spunz tor de progresul elevilor în fa a copiilor, a p rin ilor şi a 
autorit ilor. De aceea el trebuie s  aib  o eviden  a progresului f cut de fiecare elev.   
 Deşi testele clasice sunt considerate a fi obiective, ele nu sunt solu ia ideal  pentru elevii de 
vârst  mic  deoarece ei sunt pu in diferi i de alte grupuri de vârst  şi acesta este motivul pentru care 
astfel de teste pot avea efecte negative asupra stimei de sine, motiva iei şi atitudinii. Când evalueaz  
elevi de vârst  mic  profesorul trebuie sa in  seama de asemenea şi de creativitatea lor, de pl cerea 
de a se juca, de a cânta sau de a face jocuri de rol. Instrumentele de evaluare necesare acestor elevi 
trebuie s  se bazeze pe înv area limbii prin comunicare, pe rezolvare de sarcini, pe autenticitate şi 
pe autonomia elevului. 
 Evaluarea poate p rea pu in intimidant  şi probabil nepotrivit  pentru elevi de vârst  mic , 
dar este o parte necesar  a procesului de predare-înv are deoarece are câteva roluri importante: 
monitorizeaz  progresul elevilor furnizându-le date concrete despre progresul f cut şi astfel 
crescând motiva ia dar şi urm reşte performan a profesorului. 
 Profesorul trebuie s  ştie ce ştiu elevii, care sunt problemele lor şi cum s -i ajute în cel mai 
bun mod posibil. Pentru aceasta trebuie s  verifice cu regularitate în elegerea elevilor, f cându-i pe 
aceştia s  fie conştien i de propria lor înv are. Astfel se asigur  c  elevii înva , gândesc şi în eleg.  
 Rezultatele unei evalu ri pot da elevilor un rezultat real în ceea ce priveşte progresul lor şi 
poate indica în ce domenii este nevoie de mai mult  munc  pentru a atinge obiectivele aşteptate. 
 „Dac  sunt conştien i de progresul ce se aşteapt  din parte lor într-o anumit  perioad  de 
timp, copiii pot fi motiva i pe m sur  ce se v d tot mai aproape de atingerea obiectivului. Aceasta îi 
face s  încerce din greu s  îşi ating  elul. Când au rezultate pozitive la evaluare, ei simt c  
eforturile au meritat. Şi aceasta îi încurajeaz  s  încerce mai departe. De aceea este atât de 
important ca activit ile de evaluare s  fie la nivelul copiilor. Pentru a-i încuraja pe copiii mai slabi 
ar putea fi uneori o idee bun  s  li se dea un test mai uşor.”39  
 Deşi limba implic  folosirea tuturor celor patru competen e într-un mod integrat, la evaluare 
profesorul poate lua competen ele separat pentru a vedea progresul sau problemele elevilor. 
 Dac  profesorul vrea s  afle cât de bine pot comunica oral elevii, aceştia vor trebui s  
vorbeasc , iar profesorul îi va asculta. Evaluarea oral  poate fi f cut  pe grupe cu restul clasei 
lucrând pe o sarcin  dat  în timp ce colegii lor sunt evalua i, sau profesorul îi poate asculta cum 
vorbesc când lucreaz  la o activitate în perechi sau pe grupe.  
 Dac  profesorul doreşte s  evalueze competen ele de citit, va fi potrivit un test de în elegere 
a textului.  
 Când evalueaz  scrisul, profesorul poate strânge lucr ri scrise pe o anumit  tem , iar pentru 
ascultat, un text autentic şi exerci ii de în elegere vor fi necesare. 
 Copiii trebuie s  fie înv a i s  foloseasc  o varietate de abilit i de înv are şi s  identifice 
care sunt cele mai eficiente pentru ei. Acest lucru îi va face s  fie independen i în via . Abilit i 
precum folosirea dic ionarului, Internetului şi a altor resurse, organizarea muncii şi verificarea ei la 
final vor fi de un ajutor imens în procesul de înv are pe tot parcursul vie ii. 
 Profesorul trebuie s  le ofere elevilor modalit i de a-şi ar ta cunoştin ele, aptitudinile şi 
în elegerea la diferite nivele, iar în multe cazuri, trebuie s  le ofere variante prin care s  poat  s  
dovedeasc  ce ştiu. Mare parte din evaluare poate atunci s  se bazeze pe participarea elevilor în 
activit i autentice de înv are precum cititul c r ilor adaptate nivelului lor sau crearea de diferite 
materiale care s  arate în elegerea con inutului şi abilit ile pe care le au. Toate aceste metode 
autentice fac evaluarea elevilor mai uşoar , la nivelul lor, f r  ca profesorul s  trebuiasc  s  fac  
teste diferite pentru fiecare elev din clas . 
 „Men inerea atitudinilor pozitive în copil rie ar trebui s  fie o prioritate, deoarece atunci este 
cel mai bun moment pentru a forma atitudini pozitive puternice pentru înv are, pentru limba şi 
cultura despre care se înva . Atitudinile negative formate în aceast  perioad  sunt greu de schimbat 
în viitor.”40    
 
                                                      
39 Ioannou-Georgiou, Sophie şi Pavlos Pavlou, Assessing Young Learners, Oxford University Press, Oxford, 2011, p.6. 
40 Idem, p.8. 



Evaluarea oral  
 Evaluarea oral  ar trebui s  fie legat  de temele discutate în cadrul lec iilor şi poate fi f cut  
sub diferite forme, cum ar fi interviuri, joc de rol, repovestire, dialoguri sau vorbitul despre o 
imagine dat . 
 Interviul înseamn  ca unui elev s  i se pun  o serie de întreb ri iar r spunsurile date s  fie 
notate. Este un instrument folositor pentru ca profesorul s -şi dea seama de competen a elevului de 
a comunica. Întreb rile trebuie aranjate într-o ordine anume, începând cu cele care cer r spunsuri 
simple, apoi urmând unele tot mai dificile, care necesit  r spunsuri complexe. Întreb rile cu 
r spunsuri scurte pot fi cele cu r spuns „Da” sau „Nu” sau cele care solicit  informa ii de baz , iar 
cele cu r spunsuri lungi se pot referi la opinia elevului în leg tur  cu un subiect. 
 Repovestirea ofer  informa ii folositoare despre în elegerea unui text sau a unei situa ii date, 
precum şi despre abilitatea elevului de a vorbi despre aceasta. Când creeaz  o astfel de activitate 
profesorul trebuie s  fie atent s  selecteze texte care sunt potrivite vârstei şi nivelului elevilor şi de 
care aceştia vor fi interesa i. Pot fi texte pe care ei le ştiu deja, dar nu pe de rost. Profesorul poate sta 
cu toat  clasa sau doar cu o grup  şi citi cu voce tare un fragment, sau chiar toat  povestea, 
depinzând de cât de lung  este. Cititul ar trebui s  dureze între cinci şi zece minute şi ar trebui s  
aib  maxim 250 de cuvinte, în func ie de vârsta elevilor: mai pu in pentru elevii de vârst  mic , mai 
mult pentru cei mai mari. Lungimea textului trebuie ajustat  şi în func ie de competen ele lor 
lingvistice. 
 Când evalueaz  oral, profesorii deseori tind s  vorbeasc  mai mult decât elevii. Trebuie s  
aib  grij  la acest aspect şi s -l asculte pe fiecare elev cum comunic . Un mod de a preveni acest 
lucru este de a cere elevilor s  se intervieveze reciproc în perechi sau pe grupe, rolul profesorului 
fiind de a nota activitatea fiec rui elev. 
 Activit ile foarte potrivite pentru elevii de vârst  mic  sunt acelea în care pot s  
demonstreze c  au în eles, f când. Desenatul, mima, t ierea şi lipirea, ar tatul, atingerea sunt toate 
folositoare pentru evaluarea competen elor de receptare a mesajului audiat deoarece nu necesit  
verbalizare. Acestea permit copiilor s  r spund  unei întreb ri sau s  îndeplineasc  o sarcin  
folosindu-şi în elegerea limbii dar f r  a folosi comunicarea verbal . Astfel de metode sunt potrivite 
pentru elevii mai pu in competen i care aşa îşi pot utiliza abilit ile.  
 O alt  abordare este de a da instruc iuni elevilor folosind cartonaşe care îi vor ghida în a 
pune anumite întreb ri într-un interviu sau în a interac iona în maniera aşteptat , cu men iunea c  
aceste cartonaşe trebuie s  fie potrivite cu nivelul de cunoştin e al elevilor.  
 Dac  elevii sunt încep tori, profesorul poate folosi imagini, iar apoi s  le cear  s  discute 
despre tema sugerat  de imagine. De asemenea elevii pot discuta liber pe subiecte de interes pentru 
ei, cum ar fi animalul preferat, mâncarea sau persoana preferat . 
 Evaluarea oral  este relevant  când reflect  subiecte familiare care au fost parcurse la ore şi 
implic  folosirea limbii în situa ii reale. Pentru elevii de nivel intermediar sau avansat aceasta 
implic  a povesti sau a explica, a compara, a clarifica, a sintetiza sau a evalua idei. Când noteaz  
competen ele orale, profesorul trebuie s  se concentreze pe abilitatea elevilor de a în elege şi 
comunica oral, nu pe corectitudinea gramatical  sau pronun ie, care nu sunt la fel de importante ca 
şi competen a elevului de a comunica.   
 
Evaluarea cititului şi scrisului 
 „Cercet rile arat  c  cea mai bun  modalitate de evaluare a competen elor elevilor la citit şi 
scris este prin activit i de citire şi scriere decât prin teste cu itemi cu alegere multipl . Pentru a 
determina la ce nivel de competen  sunt elevii la citit, se poate crea un exerci iu, cu un fragment de 
citit şi completat cu cuvintele lips . Astfel de exerci ii evalueaz  capacitatea de în elegere a textului 
citit, urm rindu-se uşurin a cu care completeaz  textul. Se porneşte   de   la  presupunerea  c    dac   
un  elev  în elege  sensul 
 fragmentului, va fi capabil s  completeze spa iile libere.”41 
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 Când creeaz  activit i pentru a evalua scrisul profesorul ar trebui s  selecteze unele 
potrivite cu vârsta, clasa şi nivelul elevilor. Subiectele trebuie s  fie familiare şi interesante şi ar 
trebui s  li se cear  s  scrie aşa cum au exersat la clas . Subiectele ar trebui s  fie despre teme 
comune şi care au în eles pentru elevii de vârst  mic , în timp ce pentru cei avansa i ar trebui s  fie 
mai complicate, cerându-li -se s -şi exprime opinia. 
 Profesorul trebuie s  dea instruc iuni clare. Elevii trebuie s  ştie cât s  scrie: minim un 
paragraf pentru elevii sub nivel şi minim trei pentru cei cu competen e avansate. Ei mai trebuie s  
ştie cât timp au la dispozi ie şi cum va fi notat  lucrarea. Elevii ar trebui sa aib  cel pu in treizeci de 
minute pentru a-şi face planul, a-şi organiza şi apoi a-şi revizui materialul 
 Notarea unei asemenea sarcini înseamn  notarea abilit ii generale a elevului de a comunica 
în scris. Se va puncta organizarea şi coeziunea, dar nu se vor lua în considerare greşelile gramaticale 
decât dac  acestea influen eaz  major mesajul textului scris. 
 Testele pe care profesorii le dau elevilor nu ar trebui s  con in  surprize. De fapt, dac  
testele sunt asem n toare cu activit ile f cute la ore, evaluarea este în concordan  cu subiectele 
discutate. Înainte de a da un test elevii trebuie s  ştie când va fi dat, din ce va consta şi cum va fi 
structurat. Lipsa surprizelor înseamn  c  testul va reflecta întocmai lec iile. 
 „Aceast  predictibilitate are o influen  pozitiv  asupra comportamentului elevilor în timpul 
lec iilor. Elevii se simt uşura i dac  ştiu c  activit ile din clas  sunt o preg tire direct  pentru 
testele pe care trebuie s  le dea. Aceast  corelare pare evident , dar cât de des auzim c  elevii au 
f cut o lec ie cu dialoguri, comunicare, jocuri de rol şi apoi au primit un test de gramatic .”42  
 Foarte frecvent elevii nu r spund cerin elor din cauza inabilit ii de a urma instruc iuni. 
Aceasta se poate exersa sub forma unei rutine în activit ile din clas . Când li se dau instruc iuni 
orale pentru a executa diferite sarcini în clas  îi ajut  s  se preg teasc  pentru teste. Instruc iunile 
pot varia de la uşoare la mai dificile. 
 Cea mai mare provocare pentru mul i elevi este s  demonstreze ceea ce ştiu într-un test cu 
limite stricte de timp.  O modalitate de a exersa conştientizarea timpului este de a încorpora în 
activit ile de rutin  din or  exerci ii care vor concentra aten ia elevilor pe rolul critic al timpului în 
îndeplinirea sarcinilor de lucru, un exemplu fiind a li se da elevilor zece minute de munc  
independent . Aceasta îi va ajuta în a realiza trecerea timpului în timp ce lucreaz . 
 O alt  modalitate de a evalua scrisul şi cititul este prin teme date pentru acas . Acestea sunt 
activit i pe care elevii le pot face acas  dup  ce le-au discutat cu profesorul. Astfel de sarcini de 
lucru sunt integrate şi sunt foarte potrivite pentru clasele pe mai multe nivele deoarece  elevii au 
libertatea de a alege cum vor lucra, în cât timp o vor face şi la ce nivel de limb  vor lucra, luând în 
considerare propriile competen e. 
      
Evaluarea portofoliului 
 Portofoliul la limbi este o colec ie cu cele mai bune lucr ri f cute de elev într-o anumit  
perioad  de timp şi poate include lucr ri scrise, desene, proiecte, diferite activit i suplimentare, 
rezultate la teste şi ar trebui f cut în primul rând în folosul elevului. Elevii de vârst  mic  v d 
portofoliul ca un proiect şi o expozi ie a cunoştin elor lor la limba str in . Alegerea a ceea ce  intr  
în portofoliu se bazeaz  pe ceea ce profesorul şi elevii sunt de comun acord c  merit . Aceste 
portofolii de asemenea ofer  un mod de individualizare a înv rii şi evalu rii deoarece fiecare 
produs este diferit. Elevii îl pot controla şi dezvolta astfel încât s -şi poat  exprima individualitatea. 
 Portofoliul este folositor elevilor şi deoarece ei pot oricând consulta materialele din el pentru 
a recapitula cunoştin e, dar şi pentru c  ei ştiu c  au un loc unde îşi pot aduna toate lucr rile 
deosebite. 
 Profesorul poate folosi portofoliile elevilor pentru a utiliza o form  diferit  de evaluare 
deoarece ele ofer  o imagine complet  şi mai exact  a muncii şi a progresului decât orice alte 
modalit i de evaluare. 
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 Concluzie: În aceast  lucrare am prezentat importan a evalu rii atât pentru profesor, cât şi 
pentru elevi. Elevii trebuie s  fie evalua i, iar aceasta nu le place întotdeauna, dar, aşa cum am 
men ionat, evaluarea nu trebuie s  fie o experien  negativ . Dac  profesorul foloseşte tehnici de 
evaluare potrivite pentru fiecare elev, acest proces poate deveni un instrument eficient în procesul 
de predare-înv are. 
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346. EDUCATIA – PREMIS  A SOCIETATII CONTEMPORANE 
 

prof. Kui Ani oara  
coala Gimnazial  Vînatori, Structura Crive ti; 

Localitatea Crive ti 
 

     ,, Omul nu poate deveni om decât prin educa ie”- spunea Kant, prin urmare omul nu se naşte om: 
,, tot ceea ce constituie umanitate: limbajul şi gândirea, sentimentele, arta, morala – nimic nu trece 
în organismul noului n scut”- f r  educa ie 
          Menirea educa iei este aceea ,, de a în l a pe culmi mai nobile de via  omul, comunitatea 
etnic  şi umanitatea, prin cultivarea valorilor spiritului”. 
          Educa ia este unul dintre fenomenele care a ap rut o dat  cu societatea uman , suferind pe 
parcursul evolu iei sale, modific ri esen iale. De la ac iunea empiric  de preg tire a tinerei genera ii 
pentru via a social  educa ia a parcurs un drum lung devenind o adev rat  ştiin  cu statut propriu. 
Epoca actual  a informatiz rii,a c l toriilor interplanetare, a interdependen elor culturale, 
economice sau de alt  natur , pune probleme cu care omenirea nu s-a confruntat niciodat  în istoria 
sa. Obiectivat  în cele trei ipostaze (formal , nonformal  şi informal ), educa ia este chemat  s  
formeze personalit i uşor adaptabile la nou,creative şi responsabile. 
 Realitatea contemporan  demonstreaz  c  rolul şcolii nu numai c  nu s-a diminuat, ci a 
devenit tot mai complex. Ideile libert ii şi desc tuş rii, umanismului şi creativit ii în educa ie ne 
îndeamn  s  distrugem zidul de nep truns al gândirii materialiste care ani în şir a creat stereotipii 
eronate. În actualul context, avem nevoie de o educa ie dinamic , formativ , centrat  pe valorile 
autentice. În societatea actual , caracterizat  prin, mobilitate economic , politic  şi cultural , noua 
ordine educa ional  nu se concepe f r  avangarda mişc rii pedagogice teoretice şi a praxis-ului 
educa ional. Specialiştii sunt de acord cu patru teze pe care trebuie s  se bazeze ac iunea 
constructiv : 

 educa ia este azi în centrul preocup rii tuturor popoarelor; 
  înv mântul trebuie s  fie considerat în orice societate, ca un ansamblu omogen, care s  

reflecte nevoile societ ii şi mijloacele de care dispune pentru satisfacerea lor; 



 criza existent  se manifest  pe dou  planuri: decalajul existent între aspira iile indivizilor şi 
nevoile societ ii, pe de o parte, şi capacit ile  

 sistemului de înv mânt, pe de alt  parte, şi pr pastia existent  între rile în curs de 
dezvoltare şi cele industrializate.   
Marile probleme cu care se confrunt  omenirea cer o rezolvare urgent , prin folosirea celor 

mai eficiente mijloace şi forme de educa ie. Se consider  c  abandonarea valorilor tradi ionale ale 
educa iei, lipsa unui sistem axiologic de educa ie prin valori şi pentru valori şi criza de conştiin  
moral  şi spiritual  a adus şcoala şi educa ia în fa a imperativelor lumii contemporane. 
 S-a considerat c  dezvoltarea nu poate fi autentic  f r  pace, c  pacea nu poate fi autentic  
f r  respectarea drepturilor omului şi asigurarea libert ilor fundamentale, c , la rândul lor , aceste 
libert i şi drepturi sunt iluzorii acolo unde domneşte mizeria, foametea şi analfabetismul. Aceste 
evolu ii l-au condus pe Aurelio Peccei la introducerea unui nou concept, acela de problematic  a 
lumii contemporane. 
 A. Toffler afirma c  trebuie create „consilii ale viitorului” care au nevoie de planificatori 
profesionişti, dar şi de studen i, de tineri care caut  responsabilit ile şi le v d ca fiind aduc toare de 
beneficii şi satisfac ii.  
 Conceptul s-a impus şi este folosit ast zi în mod frecvent. El pune în lumin  tocmai 
caracteristicile acestei problematici, care se impune atât colectivit ilor na ionale, cât şi grupurilor şi 
în cele din urm  persoanelor. 
          Pe ansamblu, problematica lumii contemporane prezint : 

 caracter universal, în sensul c  nici o ar  de pe glob şi nici o regiune nu se poate plasa în 
afara acestei problematici; 

 caracterul global, în sensul c  ea afecteaz  toate sectoarele vie ii sociale, constituind o surs  
de probleme deschise şi, în unele cazuri, de dificult i atât pentru sfera vie ii materiale, cât 
şi pentru cea a vie ii spirituale; 

 o evolu ie rapid  şi greu previzibil , în sensul c  oamenii se v d puşi în fa a unor situa ii 
complexe pentru care nu sunt preg ti i, pentru abordarea  c rora nu au metode sau solu ii 
adecvate; 

 caracterul pluridisciplinar, adic  cu conexiuni puternice şi numeroase în fa a acestor 
demersuri epistemologice; oamenii, tenta i s  foloseasc  demersuri unidisciplinare şi nu 
pluridisciplinare, se v d dezorienta i; 

 caracter prioritar şi presant, în sensul c  presiunile exercitate asupra comunit ii mondiale şi 
a fiec rei comunit i na ionale sunt puternice, de neeludat, cerând r spunsuri prompte, 
ingeniozitate şi deseori eforturi financiare importante. 

Viitorul educa iei constituie o prioritate a comunit ii mondiale; na iunile au nu numai 
dreptul, dar şi datoria de a se sprijini reciproc pentru ca prin educa ie, cultur  şi ştiin  s  ajung  la 
pace, progres şi prosperitate şi nu la haos, la dezumanizare, la disperarea provocat  de un mediu în 
continu  degradare.                                         

Se afirm  pe bun  dreptate, c  unul dintre elementele definitorii ale societ ii contemporane 
este schimbarea. Noul mileniu în care p şim a moştenit îns  multe probleme sociale, economice şi 
politice, care, deşi au marcat în mare m sur  ultima jum tate de secol, sunt departe de a-şi fi g sit 
solu iile. Dintre aceste probleme men ion m: terorismul interna ional, rasismul, creşterea num rului 
s racilor, a analfabe ilor şi a şomerilor, etc. 

Analfabe i nu sunt doar cei ce nu ştiu s  scrie şi s  citeasc , ci şi cei care au deficien e în 
cunoştin ele de baz , vorbindu-se de analfabetismul func ional, iar mai nou şi de cel computerial. 

Educa ia caut  s  contribuie la ameliorarea acestor probleme prin ac iuni specifice de 
preven ie. Datorit  eşu rii în a g si solu ii putem spune c  educa ia se afl  în situa ie de criz . Prin 
criz  se în elege decalajul dintre rezultatele înv mântului şi aştept rile societ ii. Dintre solu iile 
specifice şi generale g site enumer m: 

 - inova ii în conceperea şi desf şurarea proceselor educative; 
 - introducerea noilor tipuri de educa ie în programele şcolare; 
 - înt rirea leg turilor dintre ac iunile şcolare şi cele extracurriculare; 



 - formarea ini ial  şi continu  a cadrelor didactice; 
 - conlucrarea dintre cadre didactice, elevi, p rin i şi responsabili de la nivel local; 
 - organizarea de schimburi de informa ii între statele europene; 
 - regândirea procesului de educa ie în vederea integr rii cu succes a  tinerilor în via a 
profesional  şi social . 
  
Impasul în care a intrat şcoala contemporan  a fost provocat de trei categorii de explozii: 

explozia cunoştin elor, explozia demografic  şi explozia aspira iilor. Datorit  dezvolt rii ştiin ei şi 
tehnicii, s-a acumulat o imens  cantitate de informa ie care dep şeşte posibilit ile de asimilare 
oferite de tehnicile de instruire din trecut. 
 În vederea facilit rii adapt rii la schimbare, ideal este ca educa ia s  asimileze direc ia, 
con inutul şi ritmul dezvolt rii sociale, s -şi prefigureze con inutul în func ie de exigen ele societ ii 
viitoare, s  preg teasc  omul pentru a se adapta la schimbare, prevenindu-se sau limitându-se 
stresul schimb rii. 
           Prin urmare, modul de dezvoltare a lumii contemporane este legat, în mare m sur , de modul 
în care educa ia poate s  satisfac  cerin ele acestei dezvolt ri. 
          R spunsurile educa iei se situeaz  pe dou  mari planuri: unul al l rgirii ariei şi con inuturilor 
educa iei şi altul constituit din inova iile în conceperea şi efectuarea proceselor educative. În primul 
caz se impune o elaborare riguroas  a educa iilor, iar în al doilea caz se impune problema regândirii 
procesului de educa ie, în privin a orient rii, dimension rii, instrumentaliz rii elementelor de 
con inut, în vederea integr rii tinerei genera ii în via a social  prin intermediul profesiunii. 
   Problemele lumii contemporane au impus constituirea unor noi tipuri de educa ie dintre 
care:  

 educa ia relativ  la mediu (educa ia ecologic  );  
 educa ia pentru pace şi cooperare; 
 educa ia pentru participare şi democra ie; 
 educa ia pentru s n tate; 
 educa ia intercultural ; 
 educa ia în materie de popula ie sau demografic ; 
 educa ia economic  şi casnic  modern ; 
 educa ia pentru drepturile omului; 
 educa ia pentru schimbare şi dezvoltare;  
 educa ia pentru comunicare şi mass-media; 
 educa ia pentru timp liber. 

Noile educa ii s-au impus într-un timp foarte scurt, dat fiind faptul c  ele corespund unor 
trebuin e de ordin sociopedagogic din ce în ce mai bine conturate. 

     F r  îndoial , lista noilor educa ii nu se încheie aici. Proliferarea lor creeaz  dificult i 
autorit ilor în ceea ce priveşte includerea lor în planurile de înv mânt. 

Con inuturile, finalit ile şi obiectivele noilor educa ii propun un demers prin care educa ia 
încearc  s  r spund  exigen elor lumii contemporane şi s  produc  o schimbare a actului educativ 
în favoarea educa iei bazat  pe înv are inovatoare, societal  şi adaptabil . 

Noile educa ii sunt definite la nivelul programelor şi a recomand rilor UNESCO ca r spuns 
la imperativele lumii contemporane. Procesul declanşat stimuleaz  trecerea de la demersurile 
specifice la abord rile globale, interdisciplinare şi permite aprofundarea unor probleme sociale care 
cer solu ii concrete: democra ia, pacea, mediul,alimenta ia, s n tatea etc. aceste educa ii trebuie s  
fie gândite în condi iile optimismului pedagogic, putând facilita descoperirea r spunsurilor la 
problemele cu care se confrunt  fiecare genera ie. 

Modurile de a grupa sau prezenta noile tipuri de con inut variaz , dar obiectivele lor sunt 
aceleaşi. Şcoala contemporan  nu mai poate ocoli aceast  problematic  interdisciplinar  care este a 
tuturor profesiunilor şi a tuturor cet enilor capabili s -şi îndeplineasc  rolurile sociale, etice şi 
politice care le revin. Introducerea noilor educa ii se face prin intermediul a dou  strategii: a)prima  
strategie vizeaz  promovarea unor noi modele consacrate diferitelor educa ii mergând pân  la 



crearea unor noi discipline mai cuprinz toare (educa ia civic , educa ia cet eneasc , educa ia 
global  etc.); 
b)a doua strategie presupune infuzia de elemente noi în con inuturile tradi ionale, strategie 
adoptat  în multe ri, inclusiv în ara noastr . 
 În ciuda situa iei paradoxale în care se g seşte, în pofida obstacolelor cu care se confrunt , 
educa ia este invitat  s  preg teasc  într-o manier  activ , mai  
 
constructiv  şi dinamic , genera ia viitoare. În aceste condi ii noile educa ii vin s  preg teasc  un 
comportament adecvat, adic  ra ional care s  atenueze în parte şocul viitorului.    
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347. METODELE MODERNE, CALE DE EFICIETIZARE A PRED RII LIMBILOR 
STR INE 

 
Prof. L z ric  Daniel,  

Şcoala Gimnazil  Buhoci, com. Buhoci, Jud. Bac u. 
 
 Este bine ştiut c , pentru a avea un proces educativ de o calitate optim  care s  furnizeze 
rezultatele dorite, este nevoie de o proiectare didactic  riguroas . Strategiile didactice folosite de 
profesor au un rol fundamental în ceea ce priveşte formarea şi dezvoltarea de noi competen e la 
elevi. Tr im într-o societate a cunoaşterii aflat  într-o permanent  schimbare şi acest lucru 
influen eaza în mod inevitabil demersul didactic. Pentru a se adapta la noile cerin e ale societ ii, 
elevii trebuie s  p r seasc  rolul de receptori pasivi şi s  devin  parte activ , creativ  şi cooperant  
a procesului educativ.Ei trebuie ajuta i s  îşi asume nu numai drepturi ci şi responsabilit i deoarece 
acestea din urm  îi vor ajuta s  îşi dezvolte spiritul critic. 
 Condi iile socio-economice actuale impun un proces educativ centrat pe elev, pe dezvoltatea 
abilita ilor sale si pe folosirea metodelor moderne.Acest lucru se resimte poate cel mai bine în 
predarea limbilor str ine la care elevii întampin  numeroase dificult i, una din cele mai importante 
fiind însuşirea no iunilor de vocabular. În acest sens, trebuie utilizate metode interactive pentru a 
uşura asimilarea şi consolidarea cuvintelor noi. Dac  în trecut metoda predominant  de sus inere a 
lec iei era expunerea în cadrul c reia profesorul îşi prezenta cunoştin ele, în zilele noastre se 
utilizeaz  tot mai mult metodele moderne, centrate pe elev. Profesorul devine astfel un manager al 
clasei care creeaz  un mediu optim în care elevul îşi poate forma noi competen e.În predarea 
limbilor moderne trebuie avut în vedere principiul educativ al instruirii, care pune accentul nu pe 
cunoştin ele dobândite de elev pe parcursul unei lec ii, ci pe modul în care aceste cunoştin e vor fi 
aplicate. Pentru a ob ine rezultatele dorite, idealul educa ional trebuie s  fie în strâns  leg tur  cu 
valorile culturale impuse de societate şi care trebuie asimilate, de tipul de personalitate cerut de 
societate dar şi de nevoile elevului. În educa ie, dar mai ales în predarea limbilor str ine trebuie 
abandonat  ideea unui model educa ional standard şi trebuie adoptat un model dinamic, în strâns  
corela ie cu condi iile şi cerin ele socio-economice actuale. 
 Utilizând frecvent metodele moderne, profesorrul poate deveni un facilitator de cunoştin e, 
care va folosi şi coordona procesul educativ astfel încât elevii îşi vor atinge obiectivele propuse şi 



îşi vor forma noi competen e . Profesorul trebuie s  încurajeze formarea la elevi a unui spirit critic, 
a creativit ii şi s  îi antreneze în activit i diverse pentru a-i face s  renun e la rolul pasiv. 
 Pentru a ob ine rezultatele dorite în cadrul noului mediu educa ional, profesorul trebuie s  
aleag  cu grij  metodele folosite pentru a forma noi competen e în rândul elevilor.  În ceea ce 
priveşte predarea limbilor str ine, probleme majore cu care se confrunt  elevii sunt asimilarea 
no iunilor de vocabular şi a celor de gramatic . Astfel trebuie utilizate metode moderne prin care 
elevii s  memoreze mai uşor cuvintele noi, iar profesorul trebuie s  creeze situa ii sau scenarii în 
care elevii s   foloseasc   competen ele dobândite.  
 De aceea am ales s  prezint câteva metode moderne pe care le-am aplicat cu succes la clas . 
O metod  modern  deosebit de folositoare în fixarea şi consolidarea no iunilor de vocabular este 
metoda celor 7 familii . Aceast  metod  a fost aplicat  cu succes la clasa a –VI-a , la lec ia Les 
voisins du troisième, manual Cavalloti, L2, unde tema de vocabular este casa( la maison) . 
Profesorul împarte clasa în şapte grupe care reprezinta camerele sau anexele unei case şi d  fiecarei 
grupe şapte cartonaşe. Elevii scriu pe cartonaşe şapte obiecte de mobilier care pot fi g site într-o 
camer  sau anex   unui imobil. Dup  ce elevii scriu cuvintele pe cartonaşe profesorul le strânge, le 
amestec  şi apoi le reîmparte celor şapte grupe. Utilizand expresii de cerere( je te pris, il me faut, 
j’ai besoin, etc.) fiecare grup  trebuie s  reîntregeasc  în cel mai scurt timp cele şapte cartonaşe cu 
cele şapte obiecte de mobilier specifice fiec rei camere. Grupa care îşi adun  cel mai repede cele 
şapte cartonaşe este grupa caştig toare. Pe lâng  consolidarea no iunilor de vocabular, aceast  
metod  poate fi folosit  şi ca instrument de evaluare şi în acest fel elevii ar sc pa de stresul 
ascult rii şi evaluarea ar fi privit  ca forma unui joc. Scopul fundamental al acestei metode este 
consolidarea no iunilor de vocabular şi dezvolatea abilita ilor comunica ionale ale elevilor.  O 
metod  interactiv  pentru aprofundarea no iunilor de vocabular este metoda Ferestrelor, care a fost 
aplicat  cu succes la clasa a-VI-a la lectia Un defilé de mode, unde no iunile noi de vocabular sunt 
expresiile verbale construite cu ajutorul verbului avoir. Profesorul împarte elevii în echipe de câte 
patru. Fiecare echip  va primi câte opt fişe(ferestre) cu traducerea în limba român  a unor expresii 
verbale construite cu verbul avoir. Dup  aceea profesorul va împ r i echipelor bile ele de hârtie 
unde sunt scrise cuvintele care alc tuiesc expresiile în limba francez . Astfel în cel mai scurt timp 
elevii trebuie s  potriveasc  cuvintele din bile ele pentru a construi expresiile date în fişe. 
Profesorul desemneaz  un raportor sau un şef al grupei care la finalul timpului acordat va prezenta 
rezultatele echipei sale. Prin aceasta metod  se poate evalua în mod eficient no iunile de vocabular 
ale elevilor dar în acelaşi timp le d  posibilitatea acestora de a lucra în echip  şi de a-şi forma 
competen e noi.  

Datorit  condi iilor socio-economice actuale care impun înv area limbilor str ine înc  de la 
clasa preg titoare, profesorul trebuie s  g seasc  noi demersuri pentru a forma competen e  la 
elevi.O metod  nou  şi deosebit de folositoare în acest sens, mai ales la clasele mici este metoda 
Osului de peşte sau diagrama fishbone. Întrucat este un obiect nou, limba englez  întâmpin  
numeroase dificult i  la clasele mici. Trebuie utilizate metode bazate mai mult pe desen şi culoare 
pentru a stimula creativitatea copiilor şi pentru a le stârni interesul.Copiii nu sunt înv a i s  
memoreze cuvintele importante de la o lec ie şi au probleme în pronun ia unor cuvinte.Vocabularul 
este o parte  deosebit de importanta în cadrul orelor de limba englez  pentru c  el formeaza baza 
pentru cunostin ele ulterioare. De aceea vocabularul trebuie predat utilizand metode active, 
moderne care s  atrag  copiii şi s  le uşureze sarcina de a înva a cuvinte noi. În aceast  situa ie 
Diagrama osului de peşte este foarte folositoare.La clasa a –IV-a anul II de studiu al limbii engleze 
la capitolul “What is her job?” elevii trebuie s  identifice şi s  memoreze anumite meserii. Cu 
ajutorul diagramei osului de peşte ora poate fi foarte placut  şi elevii pot înv a foarte repede. Aşa 
cum îi spune numele, metoda const  în desenarea de c tre profesor al unui schelet de peşte. Capul 
acestuia va con ine cuvintele “What is her job?”, oasele superioare  vor con ine numele diverselor 
meserii  studiate în englez  iar oasele inferioare traducerea în limba român .. La sfârşitul 
procedeului copiii vor avea o figura clar  şi vor putea memora cuvintele mult mai uşor. 



 Prin folosirea metodelor moderne, profesorul îşi asum  un rol activ şi responsabil în 
eficientizarea demersului didactic şi în formarea de noi competen e la elevi pe care aceştia le vor 
aplica în societate. 
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            In activit ile didactice desf şurate de cadrul didactic, se manifest  în mod constant, 
preocuparea pentru selectarea şi folosirea acelor metode care s  contribuie într-o m sur  mai 
eficient  la activizarea elevilor în lec ii. în acest sens se poate aprecia c  jocul didactic şi alte forme 
ale jocului reuşesc într-o m sur  apreciabil  s  atrag  poten ialul biopsihic al elevilor în 
desf şurarea lectiilor. 
         Am constatat c  atunci când am introdus în diferite momente ale lec iei jocul didactic, elevii 
au r spuns cu mai mult interes la problemele lec iei.  

Calitatea fundamental  a unei metode este eficien a ei, dar aceasta se apreciaz  în func ie de 
rezultatele superioare ob inute şi de gradul de perfec ionare a înv mântului. Numai cunoştin ele 
ob inute prin efort propriu devin proprietate personal  şi permanent , aşa cum se întâmpl  în joc. 
Folosind o gam  variat  de metode şi procedee active, cum ar fi: problematizarea, înv area prin 
descoperire, observa ia, exerci iul, activitatea independent , diferen iat , algoritmizarea şi jocul 
didactic; elevul este pus în situa ia de a munci permanent pentru a înl tura momentele de pasivitate, 
de a da r spunsuri adecvate la situa iile problem  şi de a emite ipoteze. Valoarea procesului de 
înv mânt este propor ional  cu nivelul activit ii desf şurate de elev în timpul înv rii. 

Jocul didactic faciliteaz  procesul de asimilare, fixare şi consolidare a cunoştin elor, iar 
datorit  caracterului s u formativ influen eaz  dezvoltarea personalit ii elevilor, de cultivare a 
proceselor cognitive superioare (gândirea,imagina ia). In timpul dezvolt rii psihologice a copilului, 
prin utilizarea unor variate forme de joc, vom reuşi s  realiz m o latur  important  a educa iei, 
socializarea treptat  a copilului. în aceast  direc ie, putem aprecia c , prin participarea la joc, prin 
respectarea regulilor jocului, prin recunoaşterea înving torului se dezvolt  importante calit i 
umane necesare viitorului. Jocul bine organizat şi preg tit constituie un mijloc de cunoaştere şi 
familiarizare a elevilor cu via a înconjur toare, pentru c  în desf şurarea lui cuprinde sarcini 
didactice care contribuie la exersarea deprinderilor, la consolidarea cunoştin elor şi la valorificarea 
lor creatoare. 
     „Jocul didactic’’ - un mijloc de facilitare a trecerii copilului de la activitatea dominant de joc la 
cea de înv are" 

(Bache H., Mateiaş A., Popescu E., Şerban F. - "Pedagogie prescolar.Manual pentru şcolile 
normale", Edit. Didactic şi Pedagogic, Bucureşti, 1994) 
         Termenul "didactic" asociat jocului accentueaz componenta instructiv a activit ii şi 
evideniaz  c  acesta este organizat în vederea obinerii unor finalit i de natur informativ   şi 
formativ  specifice procesului de învmânt. 
 Jocul didactic, încadrandu-se în categoria jocurilor cu reguli, este definit prin obligativitatea 
respectrii regulilor care precizeaz c ile ce trebuie urmate de copii în desfsurarea aciunii ludice. 



          Prin jocul didactic se precizeaz, se consolideaz, se sintetizeaz, se evolueaz şi se 
îmbog esc cunostinele copiilor, acestea sunt valorificate în contexte noi, inedite. 
 Spre deosebire de alte tipuri de jocuri, jocul didactic are o structur aparte. Elementele 
componente ale acestuia sunt: 
                 scopul jocului 

                 coninutul jocului 
                 sarcina didactic 
                 regulile jocului 
                 elementele de joc 

Scopul jocului - reprezint  o finalitate general spre care tinde jocul respectiv şi se formuleaz pe 
baza obiectivelor de referin din programa activitailor instructiv-educative. 

Scopurile jocului didactic pot fi diverse: consolidarea unor cunostin e teoretice sau 
deprinderi, dezvoltarea capacitii de exprimare, de orientare în spaiu şi timp, de discriminare a 
formelor, marimilor, culorilor, de relaionare cu cei din jur, formarea unor trs turi morale, etc. 

Con inutul jocului  - include totalitatea cunostinelor, priceperilor şi deprinderilor cu care 
copiii opereaz în joc. Acestea au fost însuşite în activit ile anterioare. Coninutul poate fi extrem 
de divers: cunostine despre plante, animale, anotimpuri, viaa şi activitatea oamenilor, cunoştin e 
matematice, istorice, geografice, coninutul unor basme, poveşti, s.a. 

Coninutul jocului trebuie sa fie bine dozat, în funcie de particularitaile de vârst ale co  
piilor, s  fie accesibil şi atractiv. 
Sarcina didactic  indic  ce anume trebuie s realizeze efectiv copiii pe parcursul jocului pentru a 
realiza scopul propus. Se recomand ca sarcina didactic s  fie formulat  sub forma unui obiectiv 
operaional, ajutându-l pe copil s conştientizeze ce anume operaii trebuie s  efectueze. De 
asemenea se recomand ca sarcina didactic s  nu solicite doar sau în primul rând, procese 
numerice, ci s implice în rezolvarea sa şi gândirea (operaiile acesteia), imaginaia, creativitatea 
copiilor. 

Sarcina didactic trebuie s fie în concordan cu nivelul de dezvoltare al copilului, 
accesibil  şi, în acelasi timp, s fie atractiv . 

Regulile jocului concretizeaz sarcina didactic şi realizeaz leg tura dintre aceasta şi 
ac iunea jocului. Precizeaz care sunt cile pe care trebuie s le urmeze copiii în desfaşurarea 
ac iunii ludice pentru realizarea sarcinii didactice. 

Sunt prestabilite şi obligatorii pentru toi participanii la joc şi reglementeaz conduita şi 
ac iunile acestora în funcie de structura particular a jocului didactic. 

Cu cât regulile sunt mai precise şi mai bine însuşite, cu atât sarcinile didactice uşor de 
realizat, iar jocul este mai interesant şi mai distractiv. 

Regulile trebuie s fie simple, uşor de reinut prin formulare şi posibil de respectat de ctre 
to i copiii, accesibile. 
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 Procesul de înv mânt presupuneun ansamblu de ac iuni, de opera ii intelectuale şi 
materiale, structurate şi ierarhizate în etape, termenul de etap  referindu-se la intervalul de timp 



marcat de evenimente educa ionale şi caracterizat de schimb ri de ordin calitativ şi cantitativ la 
nivelul performan elor elevilor. 
 Etapele principale ale procesului de înv mânt sunt: predarea şi asimilarea par ial , 
comprehensiunea/ în elegerea, abstractizarea şi generalizarea, fixarea cunoştin elor, formarea 
priceperilor şi deprinderilor, aplicarea în practic  şi evaluarea achizi iilor. 
  Pornind de la examinarea noilor orient ri şi tendin e în domeniul înv rii, al înv rii 
şcolare şi la adul i, în special, în temeiul unei tot mai focalizate c ut ri a în elegerii mecanismelor ei 
productive şi a strategiilor de a o face cât mai trainic , mai profund , mai durabile, accept m, f r  
rezerve, c  ea, înv area, este prezent  în ntoate formele educa iei formale, nonformale şi informale, 
în tot arcul dezvolt rii umane.  
 Niciun educator profesionist nu poate evita constanta întrebare: exist  oare noi paradigme, 
noi evolu ii, noi factori comprehensivi, noi rigori sau atitudini în domeniul înv rii care s  
restructureze, s  transforme pozitiv imaginea, reprezent rile şi motiva iile nostre despre acest 
fenomen important? 
 R spunsul este DA. În domeniul examinat şi-au f cut loc, în maniere mai mult sau mai pu in 
explicite, noi elemente de gândire,de imaginar şi ac iune. Amintim aici: modelul înv rii 
autoorganizate, teoriile proces rii în abordarea înforma iilor, teoria înv rii multistrategice, teoria 
înv rii prin gestiunea eficient  a poten ialului aten ional şi motiva ional, modelele de analiz  
tranzac ional  în înv area social , înv area transformativ , colaborativ , modularitatea, algoritmii 
euristici în înv are ş.a. 
 Proiectarea şi aplicarea unui management strategic al înv rii eficace se bazeaz  pe seturi 
de strategii, metode, tehnici şi proceduri stimulative. Înv area este eficace dac : elevii sunt activi, 
implica i în procesul concret al acesteia; este creat un climat de cercetare stimulativ, elevii simt 
provoc rile acestuia şi le conecteaz  la rosturile educa iei în general;activit ile şcolare sunt 
interesante, le creeaz  elevilor oportunit i pentru creşterea diversit ii experien elor în înv are; 
mediul de înv are ofer  situa ii reflective, faciliteaz  crearea şi explorarea propriilor interese, le 
schimb / le dezvolt  noi practici, noi în elegeri alternative ale propriei lumi; elevii v d/ simt sensul 
şi relevan a celor înv ate pentru evolu ia lor profesional , pentru contextul educa iei şi progresul 
lor personal; este creat un dialog favorizant pentru rela ii autentice, empatice între profesor-elev, 
pentru motiva ia şi implica ia comunit ii elevilor; elevii înva  şi se comport  într-un relativ acord 
cu stilurile lor de via  şi cunoaştere, cu utilizarea prin transfer a ,metodelor de predare şi evaluare; 
procesele şi rezultatele înv rii articuleaz  aştept rile cu valorile contextului, competen ele 
urm rite prin proiectele de dezvoltare ofer  feedback, iar timpul este perceput ca fiind o variabil  
gestionabil  eficient. 
 Printre metodele care activeaz  predarea-înv area sunt şi cele prin care elevii lucreaz  
productiv unii cu al ii, îşi dezvolt  abilit i de colaborare şi ajutor reciproc. Ele pot avea un impact 
extraordinar asupra elevilor datorit  denumirilor, caracterului ludic şi ofer  alternative de înv are 
cu ,,priz ” la copii. 
 Metode interactive care pot produce un proces de înv mânt eficient sunt: brainstormingul, 
metoda SINELG, metoda interac iunii observate, turul galeriei ş.a. 
 Brainstormingul este una dintre cele mai utile metode în practica pedagogic . Ea  reprezint  
o metod  de stimulare a creativit ii participan ilor şi de descoperire a unor solu ii inovatoare pentru 
problemele puse în discu ie şi, de asemenea, defineşte un cadru propice pentru instruirea şcolar . 
Brainstormingul presupune amânarea evalu rii ideilor emise pentru o etap  ulterioar , nicio 
afirma ie nefiind supus  unui demers critic în prima etap . În acest fel se dezvolt  o atmosfer  
constructiv , fiecare idee primind maximum de aten ie. În lipsa atitudinii critice, o serie de factori 
inhibatori şi blocaje ale spontaneit ii în gândire se diminueaz . 
 Metoda SINELG (Sistemul Interactiv de Notare pentru Eficientizarea Lecturii şi a Gândirii) 
este centrat  în direc ia men inerii implic rii active a gândirii cursan ilor în citirea unui text. Astfel, 
înainte de a începe lectura textului, cursan ii sunt puşi în situa ia de a nota ceea ce cunosc sau 
consider  c  ştiu despre ceea ce urmeaz  s  fie prezentat în text. Cursan ilor le este stimulat  
creativitatea şi gândirea liber  asupra subiectului de discu ie deoarece nu se pune accentul pe 



corectitudinea celor notate. Aceste idei sunt inventariate şi notate de profesor pe tabl . Cursan ilor 
le este împ r it textul propriu-zis şi li ce se cere s  adauge pe marginea acestuia patru tipuri de 
semne privind cunoaşterea informa iei.La finalul citirii textului se revine la lista de elemente 
identificate ini ial şi va avea loc o discu ie între colegi, eviden iind ce s-a confirmat şi ce nu din 
proiec ia realizat  ini ial asupra temei supuse aten iei. 
 Metoda interac iunii observate (fishbowl/acvariul) urm reşte ca elevii implica i s  fie puşi, 
alternativ, în dubl  ipostaz : pe de o parte, de participan i activi la o dezbatere, iar pe de alt  parte, 
de observatori ai interac iunilor care se produc. Pentru aceasta, scaunele dintr-o înc pere sunt 
aşezate în dou  cercuri concentrice. Cursan ii afla i în cadrul cercului interior primesc un timp de 8-
10 minute pentru a discuta o problem  controversat . În timpul discu iei ce are loc în cercul din 
interior, persoanele care s-au aşezat în cercul din exterior au de asemenea la dispozi ie 8-10 minute 
în care ascult  cele ce se discut  în cercul interior, fac observa ii privind modul în care se 
rela ioneaz  în acesta, gradul de stabilire a consensului, modul în care se devolt  climatul, apari ia 
conflictului şi tipul de strategii adoptate de c tre colegii lor din cercul din interior pentru a le 
rezolva. Pentru aceasta, profesorul le ofer  fişe de observare. Dup  ce studen ii din cercul exterior 
şi-au expus observa iile urmeaz  schimbarea locurilor între cele dou  "cercuri". Se porneşte cu o 
alt  idee controversat , pe care cei afla i acum în cercul interior trebuie s  o discute; elevii care s-au 
mutat în cercul din exterior primesc fişele de observare. 
 Turul Galeriei este, de asemenea, o tehnic  bazat  pe înv area în grup. Elevii împ r i i în 
grupuri mici lucreaz  la rezolvarea unei probleme controversate (în special din ştiin ele sociale) ce 
are mai multe solu ii posibile. Rezultatul interac iunii membrilor fiec rei echipe este descris pe 
câteva foi mari de flipchart şi este afişat ca şi tablourile într-o galerie de art . Unul dintre membrii 
fiec rei echipe r mâne în postura de "ghid" aşteptând "vizitatorii"(membri ai celorlalte echipe). 
Aceştia vin, pun întreb ri, noteaz  în josul fiec rei file comentarii, idei, critici şi solu ii. La 
încheierea "turului", fiecare echip  îşi reexamineaz  rezultatele prin compara ie cu solu iile v zute 
la ceilal i, prin utilizarea listei de comentarii f cute de cei care au vizitat "standul" lor. Aceast  
tehnic  reprezint  un motivator important pentru înv are şi aduce cu sine o implicare major  a 
cursan ilor. 
 Metodele de înv are trebuie s  fie centrate pe elev doarece acestea fac lec iile interesante, 
ajut  elevii s  realizeze judec i de substan  şi fundamente, sprijin  elevii în în elegerea 
con inuturilor pe care s  fie capabili s  le aplice în via a real .  
 În vederea dezvolt rii gândirii critice la elevi, trebuie s  utiliz m, cu prec dere unele 
strategii activ-participative, creative. Acestea nu trebuie rupte de cele tradi ionale, ele marcând un 
nivel superior în spirala moderniz rii strategiilor didactice. 
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Într-un secol în care sursele de informare sunt diverse, în care Internetul sau mijloacele de 
comunicare în mas  transmit informa ii în timp real, gustul pentru textul scris r mâne o pagin  în 
plus a unei istorii de mult uitate. În acela i timp, înv mântul de toate gradele nu poate fi dezlegat 
de lectura c r ilor, de o bibliografie minimal . 

Oamenii sunt tot mai agresa i de o via  care se desfa oar  rapid, de o succesiune a crizelor, 
de o cerere tot mai mare pentru schimbare. Le este fric  de viitor mai ales pentru c  nu-l înteleg. 

De la educa ia primit  de la ai mei, care m-a f cut s  am a tept ri foarte mari de la mine, 
consolidat  de experien a schimb rilor constante din societate am dobândit ideea clar  c  procesul 
de înv are nu se termin  niciodat . 

Oamenii de cultur  au gãsit calea cea mai bun  spre mintea i sufletul celor ce mai cred în 
comunicarea prin cuvânt si imagine ca modalitate de eliminare a str in t ii care, dac  nu suntem 
aten i, se cuib reste între noi. 

Internetul va ucide pân  i ultimul petic de carte, revist , ziar. Din cauza vitezei ame itoare 
cu care lumea se mi c  în zilele noastre, trebuie s  facem orice ca acestea s  nu moar  pentru c  
sunt un necesar punct de reflec ie, o pauz  de respira ie i de gândire între dou  mailuri sau trei 
sms-uri. 

Televiziunile fug resc imaginile pe geamul de sticl  i pu ine lucruri v zute acolo reu esc s  
r mân  în memoria colectivit ii, dar, dac  mergem la o bibliotec  i lu m colec iile de ziare din 
perioada interbelic  sau din perioada comunist , spre exemplu, vom vedea cum s-a p strat o lume. 
Aproape intact , lumea din c r i, reviste, ziare rena te pe m sur  ce ne afund m în filele mai mari 
sau mai mici,îng lbenie de vrerme, cu emo iile, imaginile i dramele ei. 

Am cerut unui grup de 25 de elevi din clasa a VIII-a s - i exprime p rerile despre mass- 
media. Trebuiau s  motiveze de ce aleg s  utilizeze un anumit mijloc de informare în mas . 
Alegerile lor au fost urm toarele 1 – ziarele, 1 - radioul, 3 - televizorul, 4 - telefonul (privit prin 
prisma conexiunii la internet), 16 - internetul.   

To i au privit mijloacele de informare punând pe primul plan propriile interese. Majoritatea 
prefer  internetul pentru c  ob in rapid informa iile dorite f r  a depune prea mult efort. 

Am spicuit câteva din p rerile elevilor legate de fiecare mijloc de comunicare. Curioas  a 
fost p rerea lui .G. care a firmat c  ”televizorul este a treia ocupa ie a tinerilor dup  somn i 
coal ”. A continuat, spunând c  oamenii sunt subiectivi când stabilesc dac  o emisiune este 

”bun ”, ”rea” sau ”periculoas  (d un toare)”. Datorit  televizorului î i poate alege un produs, un 
serviciu sau s - i fac  o opinie. Nu a g sit nicio explica ie pentru utilitatea televizorului pentru 
punerea bazelor viitorului s u, pentru formarea lui ca om. 

Telefonul a ap rut ca o necesitate, dar, ast zi, oamenii nu mai fac diferen a între lux i 
necesitate. D.I. prefer  acest mijloc de comunicare pentru c  ”putem rezolva multe situa ii sau 
probleme nepl cute”, concluzionând c  ”mul i dintre noi nu ne putem imagina via a f r  telefon”. In 
schimb, H. L. a privit utilitatea telefonului din punct de vedere al unui elev, spunând c , dac  este la 
coal  i caut  o informa ie pentru un referat/proiect, apeleaz  la telefon (internet) pentru rezolvarea 

imediat .Totu i, eviden iaz  dezavantajele telefonului: are ecranul mic i poate d una vederii, iar 
folosirea îndelungat  a acestuia creeaz  dependen  (la fel ca i calculatorul). D. M. afirm  c  ”dac  
n-ar fi existat calculatorul (internetul) preferam c r ile”. La televizor ar fi trebuit s  a tepte 
informa ia. G. S., fiind mai practic , constat  c  ”pentru mine timpul este foarte important i nu 
trebuie s -l risipesc; de aceea prefer internetul când sunt în criz  de timp”. Prefer  telefonul 
(intenetul) pentru c  este mult mai mic, poate fi inut în mân  sau în buzunar, avându-l la dispozi ie 
ori de câte ori este nevoie. ”F r  internet am g si greu informa iile de care avem nevoie” afirm  O. 



D., f r  a- i pune nicio secund  problema c  au putea apela la o sal  de lectura a unei biblioteci sau 
la un C.D.I.   

O bibliotec , oricât de bine ar func iona, va avea întotdeauna un timp de r spuns. În cazul 
Internetului, fiecare utilizator e tratat ca unic sau cel mai important vizitator. Accesul la informa ii 
oferit de internet este 24 de ore din 24, fiind la îndemâna unui segment mai larg decât orice 
bibliotec . Mai mult, în timp ce num rul exemplarelor dintr-o bibliotec  este limitat, unele fiind 
disponibile numai în sala de lectur , Internetul ofer  un num r infinit de copii pentru orice articol, 
oferind posibilitatea de a fi consultate de c tre un num r oricât de mare de doritori. Nu în ultimul 
rând, viteza cu care se r spânde te accesul la Internet este mult mai mare decât viteza cu care se 
construiesc biblioteci noi. 

În sala de lectur  a Bibliotecii municipale doar câteva locuri erau ocupate de câ iva tineri 
r t ci i care, se pare, c  nu au p r sit "înc " lumea cuvântului scris. "Prezen a cititorilor urm re te 
interesele de lectur . ”Dac  în perioada tezelor, a examenelor sau atunci când au de f cut referate 
tinerii vin în num r mai mare, în apropierea vacan ei de var  frecven a cititorilor este sc zut ”, 
afirm  directorul acestei institu ii. ”Cu toate acestea, apetitul pentru lectur  în sensul tradi ional al 
cuvântului se va diminua în viitor probabil i din lipsa acut  de timp sau din cauza concuren ei 
acerbe a Internetului. Sunt convins  ca se va continua s  se citeasc , îns  de aceast  dat  pe toate 
tipurile de suport. Imi este team  totu i c  suportul clasic se va diminua sub amprenta timpului", 
continu  cu regret. Cu toate c  fondul de carte al bibliotecilor este in permanen  reînnoit, cititorii 
nu par a fi totu i interesa i de eforturile pe care institu iile le depun pentru achizi ionarea acestor 
materiale. 

De asemenea, coala are un aport fundamental în familiarizarea tinerilor cu biblioteca. 
Dorin a tinerilor de acumulare a cuno tin elor s-a diminuat în mod vizibil. 
În concluzie, nu ne r mâne de spus decât c  tinerii par s - i fi pierdut rabdarea de a mai sta cu o 
carte în mân  preferând s  utilizeze mijloace de informare rapid  care s  îi scuteasc  de un drum 
obositor pân  la bibliotec .  

Ca orice lucru, internetul, trebuie sa aib  i dezavantaje, precum dependen a creat  de statul 
nonstop pe internet, obsesia creat  u or-usor datorit  faptului c  ne petrecem mult prea mult timp pe 
internet. Totodat  putem spune c  din cauza internetului ne putem "dezlipi" de lumea real  i ne 
putem crea o lume virtual  în care poate intra doar cine vrem noi. Tot din cauza statului prea mult 
pe internet i implicit în fa a calculatorului putem avea, în timp, probleme de vedere, i de adaptare 
social .  

Elevii preiau de pe Internet informa ia brut  i o transmit f r  a interveni cu propriile p reri. 
In acest mod, nu-i pot forma opinii, puncte lor de vedere.   

Tinerii ar trebui s  restituie comunit ii noastre pove tile, s  reconstruiasc  normalitatea 
unei tradi ii, s  fie povestitorii unor lucruri frumoase pentru a umple golul din mintea sau sufletul 
comunit ilor care cre te continuu, i s  îndep rteze întunericul care se face tot mai întuneric de la o 
zi la alta. 
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În lucrarea «Changing University Teaching: reflections on creating educational 

technologie, dacticienii Wills şi Alexander consider  c  tehnologia nu schimb  şi nu 
îmbun t eşte predarea şi înv area. Cheia pentru introducerea cu succes a tehnologiei în predare 
şi în înv are const  în  acordarea unei aten ii sporite, managementului proceselor, strategiei, 
structurii şi mai ales rolurilor şi deprinderilor. Tehnologia este doar vârful icebergului în 
procesul de planificare a instruirii, servind doar ca vehicul util, printre altele vitale. 



Integrarea noilor tehnologii în predare şi înv area limbilor str ine este o mare provocare 
ce are la baz  o surs  inepuizabil  de suporturi didactice în practica pedagogica. Integrarea 
tehnologiilor informatice şi comunica ionale (TIC), în procesul de predare-înv are-evaluare, a 
devenit  în ultimele dou  decenii o prioritate a politicilor educa ionale pe toate meridianele lumii 
întrucât se deschid noi orizonturi pentru practica educa iei: facilitarea proceselor de prezentare a 
informa iei, de procesare a acesteia de c tre elev, de construire a cunoaşterii. 

Formula consacrat  este «Technologies de l'Information et de la Communication pour 
l'Enseignement» - TIC (Tehnologiile Informa iei şi Comunicarii în înv mânt) şi face referire la 
ansamblul de unelte şi instrumente informatice şi multimedia (texte şi imagini fixe sau animate, 
audio, video, DVD-uri, MP3, internet, etc.) ce pot fi integrate în lec ie. Tr s stura comun  a 
acestor instumente este acceea c  ele se folosesc şi în combina ie cu un calculator/laptop.    

Cadrul european comun de referin  pentru limbile str ine consider  c  intoducerea 
acestor mijloace cu scop didactic în cadrul lec iilor trebuie bine gândit  fie c  este vorba despre 
resursele internet sau tablele albe interactive.   

Toate aceste resurse trebuie s  r spund  unui obiectiv major stipulat în Cadrul european 
pentru limbile str ine – s  pun  în valoare limba autentic . Fiind în conformitate cu aceast  
cerin , tehnologiile permit accesul la o multitudine de resurse : site-uri web ce prezint  
documente didactice, site-uri web comerciale, resurse video (posturi TV online, YouTube, etc.), 
resurse audio (posturi radio online), ziare online, documente iconografice (imagini, fotografii, 
har i), dic ionare online, enciclopedii blog-uri etc.  

Tehnologiile Informa iei şi Comunic rii în înv mânt sunt de asemenea mijloace care 
faciliteaz  punerea în practic  a recomand rilor Cadrului european pentru limbile str ine. Adic , 
ele perimt o abordare activ  şi dau sens înv rii. Ele permit finalizarea unor proiecte, realizarea 
unor produse finale ce pot justifica activit ile de comunicarea şi competen ele exploatate.  

Tehnologiile Informatiei si Comunicarii prezinta multiple aventaje pentru elevi. Ele 
permit elevilor sa realizeze individual o lucrare de cercetare in salile multimedia sau in 
cabinetele CDI (penrtu a se familiariza cu limba tinta, pentru a-si dezvolta strategiile de 
în elegere a unui text scris : informa ii, imagini etc.). De asemenea, cu ajutorul acestor noi 
tehnologii, elevii îşi pot antrena capacit ile de producere a unui text scris sau oral (crearea unor 
site-uri sau blog-uri pe o anumit  tema, redactarea unor comentarii despre anumite articole) 
datorit  dic ionarelor şi instrumentelor de pronun ie. Un alt avantaj este acela c  noile tehnologii 
ajut  la o mai bun  comunicare interactiv  între elevi (sinteze orale, schimb de replici, cooperare 
pentru realizarea unor exerci ii comune de producere oral ). În plus, datorit  acestor resurse, 
elevii îşi pot dezvolta în elegerea unui text audio cu ajutorul dispozitivelor MP3 sau alor resurse 
audio-video online. Un alt aspect la fel de important este acela c  elevii au posibilitatea de a 
realiza expuneri multimedia  prin Word, Powerpoint, Movie Maker şi s  le prezinte în fa a clasei 
sau în fa a unui plublic mai larg (coresponden i sau parteneri într-un proiect).  

Tehnologiile Informa iei şi Comunic rii faciliteaz  de asemenea şi o deschidere 
interna ional , creând condi iile necesare dezvoltş rii compe entelor plurilingvistice şi 
interculturale atât de des amintite în Cadrul european al limbilor str ine. Astfel, elevii au 
posibilitatea de a trimite e-mail-uri profesorului sau unui corespondent str in, pot creea site-uri 
în colaborare cu al i parteneri str aini, pot realiza blog-uri multilingvisitice. În anumite situa ii 
exist  şi posibilitatea utiliz rii unei platforme de tipul e-Twinning în cadrul unui parteneriat, pot 
participa la diverse discu ii pe forum-uri sau videoconferin e.  

O dat  ce aceste tehnologii au fost integrate în cadrul orelor de limbi str ine, apar 
numeroase schimb ri în predarea, dar şi în înv are. Pe de o parte, sarcinile din timpul orelor 
devin mai variate şi mai pu in abstracte punând în practic  noi deprinderi : capacitatea de a c uta 
o informa ie, capacitatea de a trata informa iile în paralel (a le compara, a le asemana sau a le 
diferen ia), dar şi capacitatea de a le produce şi a le expune.  

Pe de alt  parte, utilizarea acestor tehnologii transform  rolurile şi locurile profesorului şi 
al elevului. Profesorul r mâne dominant în cadrul orei ajutând elevul s  ating  obiectivele 
propuse, s -şi construiasc  demersul şi s  dep şeasc  obstacolele. Cadrul didactic îşi continua 



secven a didactic  clasic  : anticipeaz , planific , realizeaz  şi evalueaz , îns  nu mai este unicul 
punct de referin  în materie de cunoştin e.  

Profesorul trebuie s  devin , mai mult ca niciodat , cel care faciliteaz  în area în 
colaborare şi s  lucreze la individualizarea progresiv  a elevilor permi ându-le s  dobândeasc  
startegii de în are, deprinderile lingvistice şi capacit ile cognitive necesare rezolv rii diverselor 
probleme. 

 Profesorul are rolul de a pune resursele la dispozi ia elevilor pentru ca aceştia s  lucreze 
pe cont propriu; resursele trebuie organizate în aşa fel încât s  inspire elevii, s -i ajute în  
înv are, s  le stimuleze formarea de capacit i de gândire de ordin superior şi s  sus in  
practicile de instruire. 

În ceea ce priveşte elevul, el nu mai este doar un elev ci şi un explorator şi un utilizator al 
unei « lumi online », el devine actorul principal în propria formare, o formare pe m sur  şi 
posibilitatea sa. Noile tehnologii faciliteaz  autonomia elevului printr- o individualizare înv rii, 
f când posilibil  diverisitatea activit ilor, ritmului şi mijloacelor de evaluare. Ele faciliteaz  şi 
egal  m sur  şi emergen a unei noi comunit i de înv are având ca sprijin cooperarea şi 
schimbul de cunoştin e.  

Indiferent de vectorii tehnici folosi i, profesorul se bazeaz  în elaborarea proiectului 
didactic pe documentele support, pe sarcinile propuse elevilor şi pe integrarea lor în obiectivele 
proiectului pedagogic.  

Deoarece noile tehnologii constitue un support solid de predare şi înv are, ele pot fi 
folosite în diferite modalit i în ora de limba francez .  

Un exemplu de activitate interesant  poate fi folosirea cântecelor în limba francez . 
Exist  numeroase site-uri unde se pot asculta melodii sau viziona clipuri. Inv area limbii 
franceze prin ascultarea de cântece în limba francez  precum şi predarea gramaticii comunicative 
va fi mult mai atractiv  decât a înv a cuvinte pe de rost sau a face exerci ii structurale.  

Aspectul cel mai important este aleagerea resurselor pedagogice care s  fac  parte din 
universul de interes al elevilor (muzic  şi noi tehnologii) pentru a-i ajuta s  înve e limba francez  
într-un mod pl cut şi modern.  

Cântecul reprezint  expresia viziunii unei lumi singulare, propus  dac  nu impus  printr-
o mentalitate colectiv , func ionând ca un inconştient social extrem de puternic. Muzica actual  
francofon  constitue o posibilitate de explorare a realit ii multiculturale franceze şi francofone. 
Muzica are, de asemenea, o misiune de distrac ie, de divertisment pentru c  limba francez  nu se 
înva  doar prin munc  şi exerci ii, ci putem râde, dansa, şi distra în cadrul orei de limba 
francez . 

In elegerea oral  reprezint  o competen  destul de dificil de achizi ionat, pe care elevul 
trebuie s  şi-o însuşeasc . Este nevoie, pe de o parte, de a-şi forma auzul şi de a se acomoda cu 
diversitatea vocilor, accentelor, fluxurilor, nuan elor sau a diverselor discursuri. Tocmai de aceea 
este necesar ca elevul s  asculte un vorbitor nativ de limba francez .  

 Pe de alt  parte, elevul trebuie s  înve e s  asculte, s -şi dirijeze urechea şi percep ia 
pentru a dezvolta strategii de ascultare. Astfel, ei trebuie s -şi dezvolte capacitatea de a 
identifica, a selecta, a organiza, a conecta indicii pe care documentul autenic i le ofer . 

Utilizarea cântecului în studiul limbii franceze presupune respectarea unor etape. Dup  o 
prim  ascultare profesorul utilizeaz  o activitate deschis  punând întreb ri de ordin general 
şi/sau specifice cu privire la document pentru a verifica în elegerea global  a documentului 
audiat. La aceste întreb ri, elevul r spunde cu propriile sale cuvinte: Care este tema cântecului? 
Ce rela ie exist  între titlul şi con inutul piesei? Cum este tonalitatea melodiei ? 

Pentru în elegerea detaliat  este nevoie de alte tipuri de activit i. Profesorul ofer  
elevilor explica ii suplimetare. Aceast  etap  presupune o nou  audi ie a cântelcului şi primirea 
unor noi sarcini de lucru individuale : Ve i asculta din nou cântecul, şi individual ve i completa 
spa iile libere folosind imperfectul şi condi ionalul. Apoi, ve i lucra în grupuri de 4 persoane şi 
la sfârşit, fiecare echip  va expune în fa a clasei.  



Cât despre conceptualizare, profesorul poate continua cu o activitate de reperare în text : 
Care sunt timpurile şi modurile dominante? , Care persoan  a verbului este folosit  în primul 
rând? Aceste intreb ri sunt adresate întregii clase, iar conversa ia se desf şoar  punându-se 
accent pe vocabularul şi structurile gramaticale asimilate de c tre elevi.  

De asemenea, se poate ajunge şi la alte tipuri de activit i în func ie de nivelul de studiu 
şi de capacit ile elevilor. Astfel, ultima parte a lec iei poate fi consacrat  unor activit i ce merg 
dincolo de în elegrea textului audiat. De exepmplu elevii de la ciclul primar pot c nta, pot desena 
elementele cheie alte cântecului. Cu elevii de la ciclul liceal se pot lucra activit i de tip 
dezbatere : Considera i câ  videoclipul se potriveşte cu textul melodiei ? sau alte activit i 
creative : Imagina i- v  clipul video al cântecului, Face i portretul personajelor folosidu-v  de 
versurile cântecului, Comenta i refrenul etc.). 

 Pentru aceste tipuri de lec ii, elevii primesc fişe de lucru concepute de cadrul didactic şi 
lucreaz  sarcinile direct pe acestea. TV5 şi nu numai, ofer  profesorilor fişe de exploatare în 
clas  din aproximativ patruzeci de emisiuni, clipuri cu melodii, dar şi un buletin de ştiri. De 
asemenea, site-ul propune s pt mânal o emisiune de ştiri cu exerci ii de autocorectare care 
insist  pe în elegerea emisiunii. 

Pentru conceperea unor astfel de lec ii atractive şi moderne, cadrele didactice trebuie s  
fie la curent cu cele mai noi metode în materie de cercetare şi de pedagogie, şi mai ales s  
dispun  de no iuni ştiin ifice şi s  fac  fa  noilor provoc ri ale societ ii cunoaşterii. Un alt 
aspect la fel de important este acela c  profesorul trebuie s  adapteze procesul de predare în 
func ie de particularit ile şi nevoile elevilor. Astfel, pedagogia se adapteaz  la noile schimb ri 
din lumea contemporan  pentru c  predarea nu este o ruptur  fa  de lumea din afara clasei.  
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            Profesorul secolului al XXI-lea este o personalitate complex , preocupat  permanent de 
nevoile, aptitudinile şi interesele elevilor s i, pentru a-i determina s  vin  la ore, s  se simt  într-un 
mediu propice la scoal  şi s  înve e din pl cere. Astfel, profesorii de limba englez , conştien i de 
rolul tehnologiei în societatea actual  încearc  s  o aduc  şi în cadrul orelor. Utilizarea tehnologiilor 
interactive în cadrul sistemului de înv mânt, implicit la orele de limba englez  constituie o ax  în 
reformarea acestuia, precum şi o punte de leg tur  între sistemul românesc şi cel european. 
             Ne plângem c  elevii noştri folosesc mereu telefoanele mobile, stau în fa a calculatoarelor 
toat  ziua, sunt în permanen  online pe diferite site-uri de socializare, dar profesorii trebuie s  in  
pasul cu lumea, s  in  pasul cu elevii, sa transforme tehnologia dintr-un inamic într-un aliat pentru 
a capta aten ia elevilor. Creativitatea şi inova ia sunt principalele pârghii de sus inere a programului 
de înv are pe tot pacursul vie ii, acestea contribuind în mod pozitiv la formarea bagajului 
informa ional, ocupa ional, social şi antreprenorial al individului pentru o mai eficient  adaptare 



într-o societate globalizat . Dezvoltarea acestor competen e contribuie la gnerarea pe viitor a 
bun st rii economico-sociale. 

Eficientizarea func ion rii sistemului de înv mânt se poate realiza prin utilizarea creativ  a 
noilor tehnologii didactice. Folosirea calculatorului în şcoal  nu trebuie s  fie limitat  doar la un 
anumit domeniu, de exemplu informatica; calculatorul trebuie s -şi g seasc  loc şi în cadrul altor 
discipline, într-un mod ra ional şi bine gandit! Putem spune c  pentru a realiza un înv mânt de 
calitate şi pentru a ob ine cele mai bune rezultate trebuie s  folosim atât metodele clasice de 
predare, înva are, evaluare cât şi metodele moderne! In şcoala în care îmi desf şor activitatea au 
fost înregistrate progrese semnificative în domeniul noilor tehnologii: dotarea şcolilor cu 
calculatoare, racordarea la internet, videoproiectoare de ultim  genera ie, tabl  interactiv , 
dezvoltarea de softuri educa ionale, elaborarea de materiale suport etc. şi am constatat c  elevii fac 
progrese atunci când sunt folosite, li se capteaz  aten ia şi apoi chiar îşi doresc s  aprofundeze 
subiectul dezb tut în ora respectiv . 
           Am realizat un studiu privind dezvoltarea creativ  a elevilor în cadrul orelor de limba 
englez , folosind tehnica modern  şi am constatat c  acestea aduc într-adev r beneficii sistemului 
de înv mânt. În primul rând, i-am întrebat pe elevi cum doresc s  desf şur m ora, şi au avut de 
ales între a lucra cu manualul, în clas  sau a lucra în cabinetul de informatic , folosind 
calculatoarele din dotare, videoproiectorul şcolii şi telefoanele lor personale. Chiar dac  elevii sunt 
de obicei comozi şi reticen i la noutate, pot afirma c  absolut to i elevii au fost încânta i de ideea de 
a folosi mijolacele tehnice moderne, chiar au venit ei cu noi idei şi sugestii în ceea ce priveşte tema 
în discu ie, au c utat informa ii suplimentare pe alte site-uri etc. Poate c  la început unii s-au gândit 
c  fiind în fa a calculatoarelor se vor juca, dar au în eles c  le folosim doar în scopuri didactice, şi 
chiar dac  am recurs şi la nişte jocuri, ele aveau tot ca scop însuşirea de noi cunoştin e sau 
aprofundarea celor vechi. Am ajuns la concluzia c  tehnica modern  şi înv mântul centrat pe 
nevoile, dorin ele si posibilit ile elevului impune desf şurarea de activita i diferen iate pe grupe de 
nivel. Elevul poate parcurge materialul avut la dispozitie în ritmul propriu şi nu mai este nevoit s  
re in  cantit i uriaşe de informa ie. Trebuie s  ştie doar s  gandeasc  logic şi s  localizeze 
informa ia de care are nevoie. Prezentarea materialelor pe module cu grade diferite de dificultate 
permite elevului s  cunoasc  exact la ce nivel este situat, s  işi recunoasc  limitele si posibilit ile. 
Utilizarea calculatorului si a Internetului permit o in elegere mai bun  a materiei intr-un timp mai 
scurt. Se reduce timpul necesar prelucr rii datelor experimentale in favoarea unor activit i de 
înv are menite s  implice procese cognitive de rang superior. Se poate spune deci c  utilizarea 
Internetului şi a tehnologiilor moderne reprezint  cea mai complex  form  de integrare a educa iei 
informale în educa ia formal . 
              Studiul realizat mi-a demonstrate c  înv area limbilor str ine asistat  de calculator este 
adesea considerat  o metod  de predare a limbii, deşi nu intotdeauna aşa stau lucrurile. In predarea 
tradi ional  a limbilor pe baz  pe programe asistate de calculator, metodologia de lucru avea la baz  
o abordare behaviorist , întemeiat  pe “inv area programat ”, prin care computerul verifica datele 
introduse de elev în calculator (adic  inputul) şi realizeaz  feedback-ul (adic  o conexiune invers , 
transferand informa ia c tre un tip de activitate practic  adecvat  scopului urm rit). Inv area 
modern  a limbilor prin programe pe calculator pune accentul pe comunicare şi pe activit i ce 
trebuie indeplinite sau pe sarcini ce urmeaz  a fi efectuate. Inv area limbilor str ine pe baz  de 
calculator a progresat astfel de la secven a ini ial  “date introduse-verificare-r spuns” (inputcontrol- 
feedback) c tre domeniul organiz rii comunic rii, texte, mijloace audio sau video. Pu ini oameni işi 
dau seama de faptul c  un aparat pentru discuri video digitale (DVD-player) este in realitate un 
computer. Cand se inten ioneaza a folosi înv area asistat  de calculator este important s  in elegem 
cum se inva  o limb  str in ; înv area unei limbi este un proces cognitiv, aşadar constituie 
rezultatul propriei munci de prelucrare a informa iei primite (=input) de c tr elev dintr-o limb  dat . 
Ceea ce se inva  este rezultatul acestui proces şi nu doar simple explica ii, reguli sau întreb ri 
prezentate de c tre profesor pe calculator. Bazându-se pe datele deja acumulate in leg tur  cu tema 
asupra c reia se lucreaz  prin informa ia insuşit  din acea limb , studentul prelucreaz  datele 



primite şi le integreaz  intr-un sistem lingvistic propriu. Informa iile despre limb  nu sunt numai 
inregistrate, ci şi structurate de c tre elev. 
                    Printre modalit ile în care apelez la tehnica modern  se num r  urm toarele aspecte: 
-Conversa iile on-line. Discu iile pe calculator pot reprezenta o experien  fructuoas  pentru cel ce 
înva  o limb  str in . 
-Exerci iile de completare. Aceste exerci ii sunt asem n toare cu exerci iile de completare a 
spa iilor libere (Fill-in the blank exercises). 
 -Rebusurile. Rebusurile / cuvintele încrucişate au mare popularitate n rândul elevilor şi, cand sunt 
create pe baza unui vocabular cu care elevii au mai operat, acestea constituie un instrument bun şi 
pentru exerci iile ulterioare sarcinilor didactice. 
-Dic ionarele electronice. Pe re eaua Internet exist  cateva asemenea dic ionare care sunt 
disponobile fie in mod gratuit, fie la un cost simbolic. 
-Asumarea de roluri. Internetul face posibil asumarea rolurilor in mini-dialoguri dramatice al turi 
de participan i din toat  lumea.. 
-E-mail-urile in tandem. Acesta difer  de tandemurile fa  in fa  (sau de tandemurile audio on-line, 
de tipul intalnirilor pe re ea electronic -Net Meeting) datorit  faptului c  e-mailul in tandem trebuie 
s  se concentreze pe deprinderile şi cunoştin ele care in de comunicarea scris .. 
-C utarea pe pagini web. Este o activitate prin care studentul r spunde la intreb ri sau culege 
informa ia pe care o g seşte in mare parte in re eaua web. C ut rile pe pagini web sunt concepute 
pentru a fi concentrate mai degrab  pentru folosirea şi analizarea informa iei decat pe detectarea 
acesteia. 
-Smart boards. Tradi ionalele metode de predare ce recurg la aşa-zisa strategie Talk and chalk 
(vorbitul şi utilizarea cretei) sunt înlocuite cu tablele interactive, unde pot fi utilizate diverse softuri 
educa ionale interactive. 
- H r i interactive. Elevii sunt foarte încânta i s  completeze diverse hâr i interactive sau chiar sî le 
creeze ei înşişi. 
-Bloguri. Elevii şi-au creat blogul clasei lor unde posteaz  diverse informa ii ce prezint  interes 
pentru întreaaga mini-comunitate, pot socializa şi acas , schimba impresii etc. 
            Pot sus ine c  am identificat o serie de avantaje ale folosirii tehnologiilor modern la clas  
cum ar fi reducerea timpului dedicate anumitor cerin e, contextualizarea înv rii prin mijlocaele 
audio-video, varietatea materialelor, îmbun t irea motiva iei elevilor, dezvoltarea imagina iei şi 
creaticit ii acestora, determin  înv area experimental  şi chiar înv area intrisec , ducând la elevii 
cu un stil de înv are independent. 
             În zilele noastre cine are acces la internet, are acces la alte limbi st ine, de aceeas profesorii 
de limbi moderne trebuie s  profite de avantajele aduse de internet, implicit de tehnologiile 
moderne. Folosirea mijloacelor multi-media îi ajut  pe elevi s  fie expuşi la materiale autentice, la 
schimburi de experien  real , studiul devine eficient. Am realizat şi un sondaj de opinie, elevii 
trebuind s  r spund  la un chestionar cu întreb ri vizând utilizarea tehnologiei în cadrul orelor de 
limba englez , cum ar fi: 

1. V-a i dori s  mai utiliza i mijloace tehnice în cadrul orelor de limba englez ?- întrebare la 
care to i elevii au r spuns afirmativ; 

2. Considera i c  folosind mijloacele tehnice, orele de limba englez  au fost mai atractive?-  
unde to i elevii au r spuns c  DA; 

3. Crede i c  v-a i însuşit mai multe cunoştin e de limba englez  utilizând mijloace tehnice 
moderne?- întrebare la care 90% dintre r spunsuri au fost affirmative, 10% dintre elevii 
chestiona i, considerând c  nu şi-au însuşit mai multe cunoştin e. 

4. Ce mijloace tehnice modern v-a i dori s  folosi i mai des la orele de lilmba englez ?, elevii 
r spunzând c  şi-ar dori s  folosim laptopuri, proiectoare, tabla interactiv  sau telefoanele 
mobile. 

               În concluzie, orele şi metodele tradi ionale au o serie de limite iar profesorii de limbi 
moderne trebuie s  aib  în vedere faptul c  nu sunt vorbitori nativi ai limbii ce o predau şi de aceea, 



este de datoria lor s  aduc  elevilor material autentice, s  îi determine s  aud  un limbaj autentic, s  
le propun  o serie de metode variate de lucru. 
 

BIBLIOGRAFIE: 
F t, Silvia, Adrian Vicen iu Lab r, “Eficien a utiliz rii noilor tehnologii in educa ie”, ed. Polirom, 
Bucureşti, 2009 
Jonassen D. J. Howland|R.M. Marra|D. Crismon,  “Learning from technology” în 
http://www.education.com/reference/article/how-does-technology-facilitate-learning/ , 2010 
Miron Ionescu, Ioan Radu, “Didactica modern ”, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004 
Scott, Steinberg, “Techonlogy for Teaching: Ten Ways to Improve Classroom Learning” in 
http://www.huffingtonpost.com/scott-steinberg/technology-for-teaching-1_b_2614699.html , 2013 
 
 

353. ,,CARAVANA PRIETENIEI” 
 

Prof. M nt lu  Alina 
coala Gimnazial  Nr.1 Dîngeni 

 
Anul şcolar trecut a fost unul bogat în activit i de prevenire a violen ei şcolare la coala 

Gimnazial  Nr. 1 Dîngeni, jude ul Boto ani şi, din fericire, f r  evenimente violente deosebite. 
 Înc  din octombrie 2015 în cadrul colii s-a derulat proiectul “Caravana Prieteniei!”, un 

parteneriat care s-a semnat cu coala Gimnazial  ,,P. u ter ”Coste ti, comuna R chi i, jude ul 
Boto ani, având ca tem  ”Copiii în deriv ”,coordonat de doamnele prof. M nt lu  Alina i Scutaru 
Elena (de la coala Dîngeni) i doamna Pinghireac Simina (de la coala Coste ti),parteneriat care s-
a încheiat în mai 2016 cu rezultate mul umitoare. 

 În acest sens, s-au organizat întâlniri lunare cu p rin ii elevilor implica i în proiect, activit i 
cu elevii fiec rei clase, activit i comune i întâlniri periodice cu elevii de la coala partener . La 
aceste întâlniri p rin ii elevilor au fost consilia i de c tre profesorii dirigin i, M nt lu  Alina - 
Cristina, Scutaru Elena i Pinghireac Simina, de c tre profesorul coordonator al Comisiei pentru 
Prevenirea şi Combaterea Violen ei din coala Dîngeni, doamna director  şi agentul de poli ie, 
precum i de primarul comunei Dîngeni. 

 Scopul  activit ilor din proiectul de parteneriat  dintre cele dou  coli i celelalte institu ii a 
fost cel de a promova integrarea social  a elevilor cu tendin e spre violen  sau comportament 
deviant şi dezvoltarea unor comportamente pozitive în coal  i comunitate. 

 Proiectul eviden iaz  importan a dezvolt rii unei leg turi între copiii provenind din medii 
sociale si familiale diferite, astfel încât, în final, s  fie redus  distan a social  si prejudec ile, dar 
mai ales violen a.  

 Activit ile  desf şurate în cadrul proiectului ,,Caravana Prieteniei” au urm rit: 
-Contactarea partenerilor direc i i elaborarea  proiectului – septembrie - octombrie 2015 
-Prezentarea, avizarea i popularizarea proiectului – noiembrie 2015; 
- ,,S  comunic m eficient” – dialog cu elevii identifica i cu un comportament deviant de la 

regulile colii i societ ii – ianuarie, februarie 2016; 
-”Cartea prieteniei ”- realizarea de portofolii despre prietenie (poezii, eseuri, desene, pliante, 

postere) – martie 2016; 
-”Ziua prieteniei” - vizit  a elevilor de la coala Dîngeni la coala Coste ti – aprilie 2016. 
-”„Lupt m contra violen ei”- aprilie 2016 
 Natura prin ochi de copil-concurs de desene cu tema proiectului. 
 Violen a act primitiv de educa ie – prezentare de referate i eseuri. 
-”Ziua copilului e azi i ziua prieteniei” vizit  a elevilor de la coala Coste ti la coala 

Dîngeni -  mai 2016 – încheierea proiectului 
Activit ile au avut ca obiective conştientizarea de c tre elevi a naturii, specificit ii şi 

eficien ei rela iilor interpersonale din interiorul diferitelor grupuri, cu efecte pozitive asupra 

http://www.education.com/reference/article/how-does-technology-facilitate-learning/
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consolid rii acestora. Elevii  au dezb tut prin participare activ , problema conflictului (cauze, 
factori determinan i, consecin e, metode de rezolvare a conflictelor).  

   
 
S-a discutat despre comportamente deviante, comportamente delincvente, despre cauze, 

prevenire, dar i ce se întâmpl  cu copiii care isp esc pedepse privative de libertate în penitenciare 
i mai ales dup  ce ies din închisoare.  S-au prezentat filme cu tema “Stop Violen ei!”, jocuri 

didactice şi dezbateri interactive privind no iunea de violen , formele ei, efectele ei asupra 
comportamentului uman. De asemenea, s-a realizat o expozi ie cu desene ale elevilor, s-au prezentat 
postere cu formele violen ei i consecin ele asupra persoanei . 

 
 
 În cadrul lectoratului cu p rin ii din luna martie cu temele ”Violen a în coal .” i 

”Modalit ti de combatere a violen ei în coal ” prezentate de doamnele Scutaru Elena i M nt lu  
Alina-Cristina s - a pus în discu ie i s- a dezb tut  modul cum trebuie gestionate situa iile 
conflictuale, cum se poate preveni i combate violen a i cum pot fi consilia i elevii afla i în 
dificultate şi  cei cu comportamente agresive şi violente.  

În mai, la activitate au fost prezen i i me terii populari Apalaghiei Maricel i Apalaghiei 
Sonica din satul Hulub, comuna Dîngeni, jude ul Boto ani care au organizat o frumoas  expozi ie 
cu obiecte sculptate în lemn, atât de dumnealor, cât i de copiii pe care îi îndrum  în Filiala colii 
de Art  Popular  din Hulub, comuna Dîngeni. Cu aceast  ocazie au fost prezentate i premiile pe 
care le-au primit atît dân ii în calitate de me teri populari la expozi iile la care au participat, cât i 
premiile ob inute de elevii pe care îi îndrum  la diferite concursuri de profil. 



 
 
 În cadrul celor dou  vizite, Ansamblul folcloric ”Doina Coste tilor” a prezentat un purpuriu 

de cântece  i dansuri populare care au încântat atât  elevii, cât i cadrele didactice i p rin ii 
prezen i. 
 
 

354. O EDUCA IE ROMÂNEASC  PENTRU GENERA IILE VIITOARE 
 

Marin Cristina Violeta,  
coala Gimnazial  „Ion Simionescu”, Ia i 

 
Interesul pentru educa ie a fost dintotdeauna o preocupare major  a societ ilor şi a elitelor 

lor. În perioada modern , începând cu revolu ia industrial , când accesul la şcoal  s-a generalizat, 
înv mântul a devenit o prioritate pentru toate clasele sociale, fie şi doar din speran a, justificat , 
c  individul s  se poate ridica deasupra condi iei date de familia, locul şi circumstan ele în care s-a 
n scut. 

Educa ia trebuie în primul rând s  formeze valori, atitudini, competen e şi abia într-o m sur  
secundar  s  transmit  informa ii. Ast zi, o informa ie este nul  ca valoare dac  nu ştii s  o 
utilizezi. Deontologia pune în eviden  impar ialitatea, probitatea, neutralitatea în domenii precum 
transmiterea cunoştin elor, rela iile dintre educatori, raporturile cu autorit ile tutelare, modul de 
exercitare a profesiei, comunicarea cu elevii şi aplicarea rezultatelor parcursurilor de formare. 

În egal  m sur , consider utile şi relevante procedurile elaborate la nivelul şcolii, care 
regelmenteaz , generalizeaz  şi uniformizeaz  modul de desf şurare a diverselor activit i. Printre 
acestea se pot enumera procedurile pentru: 

 • observarea procesului de predare-înv are;  
• identificarea stilurilor de înv are ale elevilor şi adaptarea stilurilor de predare ale 

profesorilor la nevoile individuale şi colective ale elevilor;  
• consilierea elevilor de c tre psihopedagogul şcolii;  
• protec ia muncii în laboratoare, cabinete şi ateliere şi acordarea primului ajutor;  
• inventarierea c r ilor şi publica iilor din biblioteca şcolii şi achizi ionarea de noi manuale 

şi c r i;  
• circula ia elevilor în incinta şcolii;  
• procedura de realizare a activit ilor extracurriculare  
• elaborarea, aplicarea şi interpretarea chestionarelor; 
 • selectarea, p strarea şi verificarea dovezilor; 
 • depunerea şi rezolvarea contesta iilor;  



• verificarea modului de completare a documentelor oficiale (cataloage, documente 
financiare ş.a.)  

• elaborarea, aplicarea şi verificarea orarului şcolii;  
• evaluare extern  pentru asigurarea calit ii; 
 • analizarea documentelor esen iale privind func ionarea unit ii;  
• analizarea punctelor slabe şi stabilirea planului de îmbun t ire  
Pentru implementarea modelului de bune practici propus, fiecare unitate şcolar  ar trebui s  

utilize resursele proprii disponibile şi s  depun  eforturi constante pentru îmbun t irea, 
diversificarea, modernizarea şi adaptarea acestora la nevoile colectivului. 
Activitatea de asigurare a calit ii ar trebui s  înceap , în fiecare şcoal , printr-o identificare cât mai 
obiectiv  a aspectelor ce trebuie îmbun t ite şi ierarhizarea lor, pentru stabilirea priorit ilor. 
Pentru preg tirea şi implementarea unei practici eficiente, care s  asigure calitatea serviciilor de 
educa ie şi formare profesional  furnizate de o unitate şcolar , se impune cu necesitate realizarea 
unor ac iuni constructive orientate spre:  
• îmbun t irea comportamentului, a motiv rii şi a prezen ei elevilor; 
 • reducerea absenteismului şi abandonului şcolar; 
 • colaborarea strâns  dintre elevi şi profesori, materializat  în creşterea interesului şi asumarea 
responsabilit ii pentru propria înv are de c tre elevi;  
• îmbun t irea evalu rii formative, prin folosirea unei game mai largi de metode şi instrumente de 
evaluare, diversificat  inclusiv prin aportul inovativ personal al cadrelor didactice sau al unor 
echipe mixte de profesori şi elevi; 
 • îmbun t irea colabor rii între catedre şi a rela iilor cu to i factorii interesa i;  
• creşterea numeric  şi calitativ  a parteneriatelor cu agen ii economici locali, prin stimularea 
interesului lor pentru implicarea direct  şi activ  în procesul complex de asigurare a calit ii în 
întreaga activitate derulat  de unitate;  
• îmbun t irea parteneriatelor între şcoal , familie şi alte organiza ii în ceea ce priveşte educa ia 
elevilor. 

Impasul în care a intrat şcoala contemporan  a fost provocat de trei categorii de explozii: 
explozia cunoştin elor, explozia demografic  şi explozia aspira iilor. Datorit  dezvolt rii ştiin ei şi 
tehnicii, s-a acumulat o imens  cantitate de informa ie care dep şeşte posibilit ile de asimilare 
oferite de tehnicile de instruire din trecut. 
 În vederea facilit rii adapt rii la schimbare, ideal este ca educa ia s  asimileze direc ia, 
con inutul şi ritmul dezvolt rii sociale, s -şi prefigureze con inutul în func ie de exigen ele societ ii 
viitoare, s  preg teasc  omul pentru a se adapta la schimbare, prevenindu-se sau limitându-se 
stresul schimb rii. 
           Prin urmare, modul de dezvoltare a lumii contemporane este legat, în mare m sur , de modul 
în care educa ia poate s  satisfac  cerin ele acestei dezvolt ri. 
Problemele lumii contemporane au impus constituirea unor noi tipuri de educa ie (ecologic , pentru 
s n tate, intercultural , pentru drepturile omului, pentru schimbare i dezvoltare, nutri ional  etc ) 
care s-au impus într-un timp foarte scurt, dat fiind faptul c  ele corespund unor trebuin e de ordin 
sociopedagogic din ce în ce mai bine conturate. 

Con inuturile, finalit ile şi obiectivele noilor educa ii propun un demers prin care educa ia 
încearc  s  r spund  exigen elor lumii contemporane şi s  produc  o schimbare a actului educativ 
în favoarea educa iei bazat  pe înv are inovatoare, societal  şi adaptabil . 
În ciuda situa iei paradoxale în care se g seşte, în pofida obstacolelor cu care se confrunt , educa ia 
este invitat  s  preg teasc  într-o manier  activ , mai constructiv  şi dinamic , genera ia viitoare. În 
aceste condi ii noile educa ii vin s  preg teasc  un comportament adecvat, adic  ra ional care s  
atenueze în parte şocul viitorului.    
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355. METODE ŞI STRATEGII FOLOSITE ÎN CERCETARE 

 
Mentea Mirela Simona 

Şcoala gimnazial  Bodeşti, localitatea B rb teşti, jud. Vâlcea 
Şcoala gimnazial  Buneşti, localitatea Buneşti,jud. Vâlcea 

 
Şcoala este considerat  unul dintre elementele vitale ale evolu iei unei societ i. Creuzet în 

care se pl m desc conştiin e şi se formeaz  idei, concep ii, ea are rol esen ial în cristalizarea 
mentalit ilor unei societ i. Realitatea contemporan  demonstreaz  c  rolul şcolii nu numai c  nu s-
a diminuat, ci a devenit tot mai complex. În societatea actual , caracterizat  prin mobilitatea 
economic , politic  şi cultural , noua ordine educa ional  nu se concepe f r  avangarda mişc rii 
pedagogice teoretice şi a praxis-ului educa ional43. De aceea, adaptarea programelor şcolare şi a 
celor de istorie, precum şi a strategiilor educa ionale, devin o necesitate. 

 Rolul primordial al dasc lului este acela de a c l uzi tinerii în demersul, adesea dificil, de 
în elegere a diverselor no iuni ştiin ifice, iar înv area trebuie în eleas  în sens larg, dincolo de 
no iunile conven ionale de educa ie şi şcoal , ca o atitudine atât fa  de cunoaştere, cât şi fa  de 
via , care pune accent pe ini iativa omului. 

Înv area este procesul de preg tire pentru a face fa  unor situa ii noi; ea se poate produce 
conştient sau deseori inconştient, de obicei, din experien a unor situa ii reale de via , cu toate c  
situa iile simulate sau imaginate pot şi ele declanşa înv area. Termenul de înv are cuprinde 
achizi ionarea şi practicarea de noi metodologii, noi priceperi, noi atitudini şi noi valori necesare 
pentru a tr i într-o lume în continu  schimbare. 

 În elegerea şi cunoaşterea dobândite de ştiin  implic  luarea unor decizii personale într-o 
societate conven ional , în care schimb rile se succed accelerat, acesta fiind un argument solid în 
favoarea ideii c  omul trebuie s -şi foloseasc  în mod creativ priceperile şi deprinderile pentru a 
rezolva eficient şi optim problemele care apar în via a profesional , social  şi personal . 

În sistemul de înv mânt, istoria a avut şi are un loc aparte. Astfel, în procesul de educare a 
tinerei genera ii, istoria are rolul de a contribui, al turi de celelalte discipline de înv mânt, la 
preg tirea elevilor în vederea integr rii lor active şi eficiente într-o societate în continu  dezvoltare. 

“Istoria este cea dintâi carte a unei na ii” spunea marele istoric Nicolae B lcescu. La 
începutul c r ii sale dedicate epocii glorioase a lui Mihai Viteazul, B lcescu ar ta c  rolul istoriei 
este de ,,a deştepta în noi sim mântul datoriei ce avem de-a p stra şi de a m rii viitorimei aceast  
moştenire.”44. 

Istoria îndeplineşte rol educativ numai dac  în procesul de predare-înv are profesorul are în 
vedere formarea convingerilor, cultivarea sentimentelor, crearea acelor disponibilit i pe care orice 
tân r trebuie s  le aib  în cadrul societ ii. „Oamenii sunt sensibili la argumente ştiin ifice dar sunt 
înc  mai sensibili la cele de natur  emo ional . În aceasta const  func ia specific  a istoriei ca 
disciplin  de înv mânt, ea adresându-se deopotriv  intelectului şi inimii, solicitând ra iunea şi 
sim irea, din a c ror simbioz  se naşte motiva ia devotamentului şi ataşamentului statornic fa  de 
patrie”45.  

În ansamblul disciplinelor şcolare, istoria na ional  ocup  un loc important în formarea 
tinerei genera ii. Ea ofer  elevilor posibilitatea de a cunoaşte evolu ia societ ii omeneşti pe 
teritoriul românesc, ea ofer  o reprezentare clar  asupra rostului lor în societate, îi ajut  s  în eleag  
perspectivele şi sensul dezvolt rii noastre ca popor, ca na iune, formându-le în felul acesta un 
profund sentiment patriotic.  

În prezentarea istoriei poporului nostru este necesar  punerea în valoare, într-o mare m sur , 
a contribu iei sale la evolu ia istoriei universale, la tezaurul civiliza iei şi culturii mondiale. În acest 
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mod elevul ajunge s  cunoasc  aportul românilor la f urirea civiliza iei contemporane, percepând 
istoria patriei ca parte integrant  a istoriei universale.  
Pentru practica educa ional , rela ia cercetare-realitatea concret  se poate aborda din trei 
perspective:  

1. de la cercetarea ştiin ific  la practic  (pentru aplicarea, verificarea ei),  
2. de ini iere şi antrenare a cadrelor didactice în cercetarea ameliorativ  (pentru perfec ionarea 

propriei existen e, a competen elor)  
3. de cunoaştere, valorificare şi generalizare a experien ei acumulate (pentru construirea de noi 

idei, teorii, ipoteze)46. 
Metodele de cercetare sunt pe de o parte procedee de munc  ale profesorilor, iar pe de alt  parte 
procedeele de munc  ale elevilor determinate de activitatea profesorului, cu ajutorul c rora se 
ob ine însuşirea cunoştin elor, a priceperilor şi a deprinderilor de c tre elevi. Metodologia de 
cercetare permite acumularea şi prelucrarea mai eficient  a  datelor ob inute, construirea şi validarea 
modelului teoretic şi aplicativ de optimizare a educa iei, rezolvarea trecerii de la teorie la practic  şi 
invers.47 
  Metodele de înv mânt se clasific  în func ie de persisten a unor caracteristici valabile la 
un moment dat, care s-ar fi putut transforma într-o clas  complementar  sau chiar opus . Astfel, o 
metod  tradi ional  poate evolua spre modernitate atunci când contextul aplic rii ei este cu totul 
nou. De asemenea, se poate întâmpla şi invers, adic  o metod  considerat  modern , s  fie dominat  
de elemente tradi ionale. 
Maria Eliza Dulam  a clasificat metodele de înv mânt48 dup  cum urmeaz : 
                    1. dup  criteriul istoric: 

 metode tradi ionale sau clasice; 
 metode moderne sau recente; 

                   2. dup  gradul de participare a elevilor la propria instruire: 
 metode pasive sau expozitive, centrate pe ascultarea pasiv  şi memorarea reproductiv ;  
 metode active centrate pe explorarea personal  a realit ii; 

                     3. dup  mijlocul de prezentare a con inutului: 
 metode verbale bazate pe cuvânt scris sau rostit; 
 metode intuitive, bazate pe observarea realit ii sau pe substituirea ei; 

                   4. dup  demersul cunoaşterii:  
 metode algoritmice bazate pe segmente instruc ionale stabile, construite anterior;  
 metode euristice, bazate pe demersuri de conoaştere şi pe rezolvarea de probleme;  

                   5. dup  procesul psihic antrenat şi stimulat:  
 metode de memorare;  
 metode bazate pe gândire şi imagina ie; 
 metode bazate pe aplicare;  

                   6. dup  forma de organizare a activit ii:  
 metode individuale; 
 metode de predare-înv are pe grupe;  
 metode frontale cu întreaga clas ;  

                   7. dup  func ia didactic  principal  : 
 metode de predare;  
 metode de înv are;  
 metode de fixare a cunoştin elor; 

Metode şi tehnici de documentare:49 
 tehnici de documentare individual  pentru a stabili stadiul unde se afl  cercet rile legate de 

tema abordat ; 
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47 Ibidem, p. 11 
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 studiul documentelor publicate, respectiv a unor documente de arhiv , pentru a vedea ce 
elemente mai pot fi transpuse în cercetare; 

 analiza comparativ  şi cauzal  a unor documente, publica ii, pentru a constata puncte de 
vedere comune, dar şi controverse; 

 metode ca observa ia, convorbirea, experimentul, dic ionarul, expunerea oral  a materialului 
de c tre profesor, testul 

 Juste ea folosirii unei metode depinde de m sura în care aceasta ajut  la însuşirea temeinic  
a cunoştin elor de c tre elevi şi formarea, pe baza acestora a tr s turilor morale caracteristice 
omului nou. Din aceasta rezult  c  metodele folosite trebuie s  asigure nu numai un nivel înalt de 
cunoştin e, ci s  contribuie la transformarea acestor cunoştin e în convingeri. 

Metoda observa iei este una dintre cele mai vechi metode de cercetare, fiind frecvent 
utilizat . 
 Prin observa ie se în elege „constatarea lucrurilor şi a fenomenelor aşa cum ni le ofer  
natura în chip obişnuit”50 dar şi „urm rirea atent  şi sistematic  a unor procese şi activit i cu scopul 
de a înregistra cât mai exact date, fapte pe care cercet torul le caut ”51. 
 Metoda observa iei pe care am folosit-o în toate etapele cercet rii a oferit date suplimentare 
în leg tur  cu diverse aspecte ale fenomenelor investigate. În acest context, am avut în vedere 
elaborarea grilei de observa ie, stabilirea obiectivelor urm rite, condi iile în care se desf şoar  
observarea, precum şi modalit ile de investigare a datelor, a manifest rilor. 
 Observa ia ca metod  de cercetare, a privit fie clasa ca un grup, fie grupul de elevi buni, 
mediocri, slabi, fie pe fiecare elev în mod individual. Se recurge la un plan anterior conceput, 
criterial, dar cu sesizarea şi re inerea unor fapte noi, modificate.52 
 Un rol important în vederea realiz rii cercet rii, îl are îns , interpretarea datelor ob inute 
prin conservarea fidel  a faptelor. Acestea se consemneaz  concomitent cu desf şurarea ac iunii, nu 
anterior, pentru a preveni selec ia subiectiv  a datelor. 
 F r  aceast  interpretare, aprecierea datelor ob inute, observa ia nu îşi are eficien a, 
r mânând la statutul de constatare, f r  a face sugestii, propuneri. 

Metoda convorbirii const  într-un dialog între cadrul didactic şi elevii supuşi investiga iei 
pedagogice. Este metoda de cercetare care const  în valorificarea didactic  a întreb rilor şi a 
r spunsurilor. Ea trebuie s  se desf şoare pe baza unor întreb ri dinainte elaborate, clar formulate, 
ce cer un r spuns precis. Dialogul trebuie purtat natural, f r  a avea aerul unui interogatoriu. 
Folosirea acestei metode ne dezv luie sentimentele şi gândurile elevilor, ne explic  mai bine 
atitudinile şi motivele ac iunilor acestora. 
Am abordat uneori, în discu iile cu elevii, chiar şi cu p rin ii, întâmpl ri istorice auzite sau citite 
despre teme de istorie local . Astfel, discu iile cu elevii au fost despre legendele care circula privind 
numele localit ii, despre bisericile din localitate şi personalit i ce îşi au originea în aceast  
comun . Am constatat astfel, c  interesul pentru subiectele de istorie local  înc  exist  şi c  o lec ie 
desf şurat  în afara cadrului oficial al clasei - la muzeu, bibliotec , excursie, vizit  la diferite 
obiective istorice - ar fi de natur  s  le incite mai mult interesul. Aceast  metod  are rolul  de a 
aprofunda opiniile elevilor cu privire la tema cercetat . 

Experimentul pedagogic înseamn  o modalitate nou , în contextul obişnuit  al activit ii 
pedaogice. Aceast  modalitate inedit , menit  s  optimizeze procesul educa ional, este expresia 
unei ipoteze, iar experimentul însuşi se organizeaz  pentru a testa ipoteza respectiv . Este metoda 
cea mai complex , cu ac iuni educative ameliorative de amploare, cu rol determinant în verificarea 
ipotezei, în construirea de noi ipoteze par iale, pe parcurs. Experimentul se deosebeşte de experien a 
curent , prin existen a explicit  a ipotezei, definirea variabilelor, a timpului de verificare, a 
planific rii ac iunilor de interven ie, a modului de consemnare şi interpretare a datelor specifice. 
Aceast  metod  ne ajut  s  vedem concret reac ia elevului în fa a introducerii unor elemente de 
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52 C. Cucoş, op cit, p. 147 



istorie local , de exemplu.  Se aplic  pe un eşantion stabilit: o clas , dou  grupe paralele echivalente 
- de experiment şi de control. 
 Cercet rile pedagogice arat  c  experimentul se desf şoar  de regul  în trei faze:   în prima faz  - 
pretext cu caracter de constatare; a doua faz  fundamental  care cuprinde experimentul propriu-zis 
şi faza final  sau de control - postest. Deci, experimentul ca metod  pedagogic , este o observare 
provocat , o ac iune de c utare, de g sire de dovezi; este o provocare inten ionat  în scopul 
observ rii comportamentului şi a verific rii unei ipoteze. 
Astfel, în cele trei etape se  urm reste: 

1. Etapa constatativ , în cadrul c reia se  urm reste cunoaşterea stadiului în care se g sesc 
subiec ii la începutul experimentului;  

2. Etapa informativ , a constat în introducerea elementelor noi .  
3. Etapa de verificare, în care elevii au fost supuşi la un num r de probe ca şi în etapa 

constatativ , îns  cu un grad mai mare de dificultate pentru a vedea facilitatea acestei 
metode utilizate.  

Lectura ştiin ific . Este consemnat  în fişe pe probleme şi subprobleme care cuprind: autorul, 
titlul lucr rii, locul apari iei, anul, editura şi pagina. Fişele sunt de mai multe feluri: fişe de idei, de 
citate şi de sintez  care cuprind şi judec i de evaluare a ideilor. 
 Aceast  metod  are aplicabilitate şi eficien  sporit  la clasele mai mari, unde elevii pot realiza un 
comentariu pertinent pe baza acestor texte, extrase din lucrare. 

Metoda testelor este utilizat  în scopul corect rii datelor necesare profesorului pentru 
cunoaşterea rezultatelor muncii şcolare, a gradului de preg tire, a nivelului la care ac ioneaz  
procesele de gândire ale elevilor. 
Testul este definit între metodele de cercetare, ca instrument al metodei experimentale, o prob  
ştiin ific  prin care se urm reşte m surarea obiectiv  a unor procese psihice, a unor atitudini 
individuale.53  

În acelaşi timp, aceste modalit i de evaluare constituie un autocontrol, o autoverificare a 
propriei activit i curriculare, a eficien ei metodelor şi procedeelor. 

În concluzie, pot afirma c  numai prin combinarea acestor metode de cercetare am putea 
ob ine rezultate bune, argumente în sus inerea ipotezei formulate. Aceste metode de cercetare 
trebuie îns  dublate de imagina ia şi spiritul creator al profesorului, de experien a acumulat  de-a 
lungul anilor. 
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MOTTO: 

„Totul educ : oamenii, lucrurile, fenomenele, dar în primul rând şi în cea mai mare m sur , 
oamenii. Între aceştia primul loc îl ocup  p rin ii şi educatorii”   –     A. S. Makarenko,   “Cartea 
pentru p rin i” 
 

Educa ia copiilor este scopul comun al şcolii şi al familiei, care poate fi realizat eficient doar 
în rela ie de parteneriat prin divizarea competen elor, responsabilit ilor şi a func iilor între p r ile 
implicate; prin investirea comun  a resurselor de timp, prin împ rt şirea informa iilor; prin 
depunerea efortului şi solu ionarea în comun  a situa iilor problematice, etc.  
   Şcoala al turi de familie are rolul de a educa şi forma tinerii astfel încât aceştia s  poat , s  se 
integreze în comunitate, s  se adapteze cerin elor societ ii, care cresc în complexitate şi volum pe 
m sur  ce înainteaz  în vârst . Comunicarea dintre şcoal  şi familie este unul dintre instrumentele 
cele mai importante de stabilire şi men inere a rela iei de parteneriat între şcoal  şi familie. Şcolile 
aplic  diferite forme de comunicare cu p rin ii. Exist  cazuri în care simpla comunicare dintre 
familie şi şcoal  nu sunt suficiente şi nu asigur  premisele unei colabor ri încununate cu succes. De 
multe ori cadrul didactic se g seşte în situa ia de a “consilia” unul sau ambii p rin i ai copilului, 
care-şi manifest  disponibilitatea spre o discu ie liber , constructiv  asupra situa iei elevului la 
înv tur , sau asupra comportamentului s u nefiresc. “Consilierea” de c tre înv tor sau 
profesorul diriginte este primul pas în stabilirea şi corectarea disfunc ionalit ilor ce ac ioneaz  
asupra elevului.Aceasta îns  nu trebuie confundat  cu discu ia din timpul şedin ei cu p rin ii. Ea 
este un act voluntar manifestat de ambii parteneri: dasc l-elev sau dasc l- p rinte, un act care 
necesit  o bun  documentare şi preg tire anterioar  a celui care consiliaz . Consilierea educa ional  
a  p rin ilor se face în probleme legate de : cunoaştere a copiilor lor, în elegerea nevoilor şi a 
comportamentului lor, identificarea factorilor de risc în integrarea familial , şcolar , social , 
ameliorarea rela iei cu copiii, sprijinirea şcolii în educa ia copilului. Colaborarea şcolii cu familia 
este o condi ie important  a unirii eforturilor în educa ia copiilor. Printre ac iunile pedagogice ale 
şcolii, în rândul p rin ilor, se pot men iona: consulta ii pentru p rin i; discu ii individuale cu 
p rin ii; adun rile cu p rin ii, înso ite de expuneri şi discu ii pe diverse teme psihopedagogice, cum 
ar fi cunoaşterea particularit ilor de vârst  şi individuale, condi iile necesare înv rii eficiente, 
activitatea copiilor în timpul liber,prevenirea şi combaterea abuzurilor în familie şi a exploat rii 
muncii minorului,etc; lectoratele cu p rin ii sus inute de specialişti de valoare pe o tematic  divers  
ce priveşte creşterea şi educarea copiilor, educa ia sexual , comportarea civilizat ; adun rile pe 
diverse teme şi discu iile cu p rin ii în comitetul de p rin i pe şcoal , vizitele profesorilor dirigin i 
în familie. 
                  Copiii cu cerinte speciale au aceleaşi nevoi de îngrijire din partea p rin ilor ca şi ceilal i 
copii. Ei au nevoie de dragoste, de hran  şi de a fi trata i cu respect şi demnitate. Al turi de aceste 
nevoi, ei au nevoi speciale care cer ca p rin ii s  aib  mai mult timp, mai multe resurse materiale şi 
anumite abilit i suplimentare pentru a îngriji astfel de copii şi a înv a s -i iubeasc . Interac iunile 
reciproce între p rin i şi copii sunt importante pentru dezvoltarea cognitiv . 
                             Donellan şi Mirrenda (1984, apud Shea şi Bauer, 1994) propun câteva standarde 
fundamentale pentru programele de colaborare a p rin ilor în educa ia special : 
- toate interven iile ar trebui s  plece de la presupunerea c  nu p rin ii sunt cauza dizabilit ilor 
copiilor lor; pentru c  ,se are în vedere riscul ca p rin ii s  fie blama i pentru dizabilit ile copiilor 
lor; 
- cadrele didactice ar trebui s  aplice criteriul celei mai pu in periculoase presupuneri; de pild , dac  



un program educa ional utilizat de un p rinte a fost ineficient, aceasta s-a întâmplat nu pentru c  
familia a aplicat necorespunz tor acest program; 
- o explica ie complet  a dificult ilor copilului la şcoal  este esen ial  pentru p rin i; 
- niciun specialist sau cadru didactic nu ar trebui s  le spun  p rin ilor c  nu mai este nimic de f cut 
pentru copilul lor; 
- programele de interven ie şi sprijin ar trebui s  implice familiile la maximum. Ele ar trebui s  fie 
construite astfel încât s  satisfac  nevoile copilului în contextul larg al nevoilor familiei. P rin ii ar 
trebui s  fie recunoscu i ca fiind cei mai potrivi i în relatarea istoriei, comportamentului şi nevoilor 
copilului. Ei ar trebui s  aib  acces total la informa iile educa ionale şi la “diagnosticele” copilului. 
               În multe ri dezvoltate ale lumii p rin ii au drepturi sporite (mai puternice decât cele 
actuale în România) în ceea ce priveşte participarea la educa ie a copilului cu CES. În SUA, de 
pild , p rin ii au dreptul de: 
- a controla toate datele despre educa ia copilului lor; 
- a face o evaluare independent , o caracterizare a copilului lor ca elev; 
- a primi înştiin ri scrise despre orice schimbare în identificarea, evaluarea şi orientarea copilului 
lor sau despre orice schimbare în PEI (Planul Educa ional Individualizat) al copilului; 
- a participa în mod egal cu personalul şcolii în dezvoltarea şi revizuirea PEI a copilului. 
Ca şi în cazul copiilor, familiile sunt foarte diferite ; necesit ile lor de a fi sprijinite sau 
posibilit ile de a oferi sprijin sunt extrem de diverse. Fiecare familie are poten ialul şi nevoile sale 
unice, care trebuie valorizate corespunz tor de c tre şcoal . 
Comunicarea şi colaborarea eficient  dintre cadrele didactice şi p rin i se bazeaz  pe câteva 
elemente : 
- Respectul (reciproc) – poate fi modelat adesea de c tre cadrele didactice. Este important s  se 
plece de la premisa c  p rin ii sunt cei mai importan i profesori din via a copilului; respectul şi 
tactul dovedit de cadrul didactic fa  de complexitatea unor probleme poate induce respectul 
reciproc; 
- Atitudinea impar ial , care solicit  gândirea pozitiv  şi deschis  despre familii, evitarea 
judec ilor evaluative şi dezaprobatoare. Atitudinea impar ial  înseamn  încurajarea familiilor de 
c tre cadrele didactice s -şi evaluaze propriile decizii f r  a influen a cu propria lor p rere; 
- Empatia fa  de p rinte poate fi uşor sesizat  de acesta prin deschiderea la dialog şi comunicare 
sincer . 
          Formele de colaborare şi sprijin reciproc între şcoal  şi familie sunt: 
* Activit ile de oferire a informa iilor – în cadrul acestora familile primesc informa ii din partea 
persoanelor autorizate (aviziere, scrisori şi bilete, carnete de coresponden , telefoane, publica ii / 
buletine periodice ale şcolii, diferite ştiri, programe de întâlnire cu p rin ii, şedin e. 
* Activit ile de împ rt şire a informa iilor – cele mai obişnuite activit i de acest tip sunt şedin ele 
p rin i – cadru didactic. În educa ia cerin elor speciale, şedin ele cu p rin i iau foarte des forma 
unor şedin e axate pe PEI. Se planific  acum activit ile de colaborare şi se rezolv  problemele 
ap rute în aplicarea planului. Informa iile sunt oferite de asemenea prin intermediul unor carnete în 
care se noteaz  istoria devenirii copilului, performan ele acestuia, dar şi problemele întâmpinate. 
Înforma iile pot veni atât de la cadrul didactic la p rinte, cât şi invers. 
* Sprijinul colaborativ pentru curriculum-ul şcolar – activit ile de sprijin presupun o implicare 
activ  a membrilor familiei în cadrul programelor şcolii. Cele mai obişnuite activit i de acest gen 
sunt interven iile comune familie –şcoal , în care membrii familiei lucreaz  împreun  cu cadrele 
didactice pentru fixarea obiectivelor PEI. P rin ii pot juca rolul de profesori acas  şi pot 
supraveghea studiul suplimentar al copilului în scopul sprijinirii derul rii PEI sau a temelor şcolare.  
* Colaborarea cu comunitatea şcolar  - presupune cooperarea pentru îndeplinirea unei sarcini 
anume împreun , membrii familiei şi cadrele didactice. În cardul acestei colabor ri, membrii 
familiei pot juca rolul în cadrul şcolii de instructori, voluntar, membri de comitet de interven ie, 
tutori, instructori de “minipredare”, asisten  în cadrul c l toriilor în afara şcolii(excursii , vizite), 
ajutor în preg tirea materialelor şi echipamentului necesar pentru desf şurarea unor activit i 
extraşcolare( seb ri , concursuri).  



* Preg tirea p rin ilor – cere atât p rin ilor cât şi specialiştilor s -şi aloce timp pentru preg tirea şi 
programele educa ionale ce vor fi aplicate. Preg tirea p rin ilor este o activitate foarte constructiv  
deoarece implic  înv area şi acumularea cunoştin elor şi tehnicilor folositoare p rin ilor în 
schimbarea comportamentelor neadecvate ale copiilor. Sensibilizarea p rin ilor pentru obiectivele, 
intele, abilit ile programelor este esen ial  în educarea şi preg tirea acestora.  

               Sunt şi p rin i ale c ror dificult i nu pot fi atenuate prin interven ia cadrelor. Aceşti 
p rin i trebuie orienta i c tre specialişti califica i (consilieri, psihologi, psihopedagogi, asisten i 
sociali, medici etc.). Orientarea este binevenit  atunci când p rin ii:  
- resimt probleme financiare; 
- sunt implica i în neîn elegeri maritale sau alt gen de crize; 
- simt deseori sentimente de neajutorare, disperare; 
- cred c  nu sunt preg ti i pentru educarea copilului lor; 
- sunt situa i constant la nivele înalte de stress; 
- încep deseori s  se plâng  mai degrab  de probleme personale decât de cele manifestate de copil 
sau de programul educa ional al acestuia. 
P rin ii acestor copii au nevoie de a se întâlni cu al i p rin i care au copii cu CES, mai ales dac  este 
vorba de probleme de acelaşi fel sau asem n toare. Grupurile de sprijin constituite din p rin i, le 
ofer  acestora şansa de a-şi comunica informa ii, de a da şi de a primi un suport emo ional, de a 
lucra ca o echip  cu interese comune în favoarea copiilor. 
             Ini iativa constituirii unor asemenea grupuri este bine s  vin  de la p rin i. Modalit ile de 
organizare şi activit ile pe care şi le propune grupul de sprijin pot fi foarte diverse, în func ie de 
problematica şi poten ialul copiilor, ale şcolii, ale contextului comunitar etc. Ceea ce este important 
şi esen ial în buna func ionare a grupului este cultivarea sentimentului de comunitate.  
Şcoala preia apoi multe din sarcinile familiei. Convergen a ac iunii acestor doi factori şi punerea de 
acord a modalit ilor de realizare a scopului comun devin una din principalele c i  de realizare  a 
idealului educa ional.  
           Deşi  modalit ile de colaborare a şcolii cu familiile elevilor sunt numeroase contactele , nu 
trebuie s  se limiteze doar la aceste forme de activit i.  
P rin ii, trebuie s  pun  în practic  atribu iile stabilite în Comitetului de p rin i al clasei: 

 a)s   participe activ la toate solicit rile şcolii; 
 b) s  sprijine dirigintele / înv torul în organizarea şi desf şurarea unor activit i 

extraşcolare;  
 c) s  se implice în îmbun t irea condi iilor de studiu pentru elevii clasei;  
 d) s  atrag  persoane fizice sau juridice care, prin contribu ii financiare sau materiale, 

sus in programe de modernizare a activit ii educative şi a bazei materiale din clas  şi 
din şcoal .  

O relatie eficient  diriginte-p rinte presupune, printre altele, o ascultare activ , implicarea familiei 
în ac iunile extraşcolare ale clasei, inform ri reciproce cu privire la evolu ia elevului, cultivarea şi 
practicarea toleran ei fa  de un punct de vedere diferit .Ca urmare dirigintele, model de conduit   
pentru elevi trebuie s  fie permanent preocupat de sistematizarea adâncirea şi sporirea eficien ei 
influen elor exercitate de to i factorii educativi (profesori, familie, mass -; media ) asupra elevilor. 
Dirigintele este veriga intermediar  între elev şi profesori, pe de o parte, între acesta şi familie, pe 
de alt  parte. El este cel care concentând şi sistematizând datele despre fiecare elev le ofer  celor 
interesa i, utilizându-le în acelaşi timp în scopul influen rii pozitive a dezvolt rii fiec rui elev.Ca 
urmare: 
 - Cunoaşte mediul familial al elevilor vizitându-i anun at sau neanun a  şi îşi noteaz   observa iile 
în caietul dirigintelui. 
-In func ie de categoria în care se înregistreaz  p rin ii elevului, interesa i sau dezinteresa i de tot 
ceea ce se întâmpl  cu propriul copil, cooperan i, par ial cooperan i, necooperan i cu şcoala îşi 
fixeaz  şi între ine cât mai multe discu ii individuale, evitând în cazul p rin ilor cu copii problem  
prezentarea în plenul şedin elor a rezultatelor şcolare şi a absen elor. 



- Initiaz  şi men ine o leg tur  strâns  cu familia elevului şi poart  un dialog deschis şi sincer extins 
şi în afara orelor de curs prin convorbiri telefonice, scrisori. 
- Stabileşte din timp şi planific  tematica şedintelor şi lectoratele cu p rin ii. 
- In cazul elevilor problem  se implic  activ în procesul de educare a familiei ea reprezentând sursa 
principalelor atitudini greşite ale copiilor, familia trebuie convins  c  numai acordând timp şi 
aten ie copilului va putea s -l ajute s  dep şeasc  dificult ile ap rute. 
- Incearc  stabilirea unei leg turi reciproce apropiate şi permanente cu p rin ii pentru ca aceştia din 
proprie initiativ  s  contacteze dirigintele şi profesorii pentru a se interesa de situa ia şcolar  a 
elevului sau evenimente ap rute în via a acestuia.  
             Atât în şcoal  cât şi în familie exemplul personal este o solu ie de a elimina minciuna, 
neîncrederea, conştientizarea greşelilor comportamentale. Educa ia s n toas  a copilului este 
influen at  de atmosfera din familie. De multe ori influen ele negative, atitudinile  contradictorii, 
nepotrivirile de p reri, lipsa de încredere în capacit ile copilului au avut efecte negative asupra 
activit ii şcolare dar şi asupra comportamentului şcolarului. 
              Autoritatea se câştig  cu tact, afectivitate, r bdare în timp îndelungat. Numai atunci când 
putem purta o discu ie cu elevul considerându-l partener, prieten iar acest sentiment este reciproc, 
putem considera c  munca de educa ie începe s  dea roade. Trebuie s  fim exigen i, dar nu excesiv, 
s  îmbin m toleran a cu fermitatea..  
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          Istoria, este cea care ne aşeaz  pe noi ca na ie şi popor într-un context global. În ziua de ast zi 
când curentul globaliz rii este tot mai puternic, necunoaşterea istoriei, poate determina înstr inarea 
individului de locul natal, de ar , pân  la pierderea identit ii na ionale. Studierea evolu iei istorice 
are un parcurs bine definit, de la nivel local şi na ional spre cel european şi universal. În ultimul 
timp, în abordarea istoriei accentul a fost pus spre o abordare european , universal , de cele mai 
multe ori istoria na ional  este înglobat  în cea european  şi universal .   
          Astfel, perspectiva abord rii istoriei locale este neglijat , vizându-se o tratare superficial  a 
elementului local, rezumat la vizitarea unui monument sau a unui muzeu de istorie. Elementele de 
istorie local , integrate cu pricepere în cadrul pred rii istoriei, au o valoare educativ  deosebit . 
Aceste elemente ofer  dovezi asupra trecutului, aduc m rturii, sugereaz , îi ajut  pe elevi s  
în eleag , s  pip ie trecutul, f r  de care acesta ar r mâne abstract şi verbal. Curiozitatea, interesul 
pe care-l trezesc urmele istoriei locale, emo ia pe care o provoac , imagina ia pe care o stimuleaz , 
constituie o condi ie favorabil  pentru studierea cu succes a acestei discipline. Ele dau trecutului o 
via  nou , îi ajut  pe elevi s  reconstituie evolu ia istoriei, s  retr iasc  cu intensitate1. 
           Istoria, expunând un material faptic foarte bogat, desf şurat în timp îndelungat, analizând 
momente şi aspecte caracteristice diferitelor epoci, ac ioneaz  puternic şi direct  asupra gândirii şi 
comportamentului elevilor, determinând convingeri şi deprinderi morale sigure. Prin exemple vii şi 
reale, istoria, şi îndeosebi istoria local , are un rol important în educarea elevilor în spiritul 
patriotismului. Acest sentiment al dragostei de patrie nu trebuie uitat. Nu este un sentiment înn scut 
şi nu apare spontan, fiind rodul unui îndelung proces educativ. Sentimentul patriotic nu se dezvolt  
prin înv are de noi sentimente, ci prin  apari ia unor tr iri emotive. Profesorul nu poate impune 
elevilor s i, s  simt  dragostea, admira ia, dac  aceste sentimente nu sunt orientate în lec ie. În 



procesul de transmitere a cunoştin elor, este necesar ca profesorul s  reuşeasc  a trezi la elevi tot 
complexul de tr iri emotive, care constituie con inutul sentimentului de dragoste pentru patrie. 
          Dup  1989, democratizarea şi modernizarea societ ii româneşti a determinat o nou  abordare 
a pred rii-înv rii istoriei în şcoal . Omul din societatea democratic  nu trebuie s  fie o fiin  
rigid , de piatr , el trebuie s  în eleag , s  vibreze în acelaşi timp afectiv, cu normele moral civice, 
sub form  de sentimente patriotice. Pentru a face s  apar  şi s  se dezvolte dragostea de patrie la 
elev, este necesar s  se creeze situa ii care s  provoace în sufletul elevilor emo ii adânci fa  de 
patrie, prin cunoa terea locului natal. Sentimentul patriotic apare şi ca rezultat al admir rii unor 
fapte patriotice s vârşite de diferite personalit i istorice sau prin participarea direct  a elevilor la 
diferite ac iuni ale vie ii sociale. 
         Integrarea elementelor de istorie local , în lec ii, satisface aspecte de ordin informativ şi 
formativ pe care le urm rim în lec iile de istorie.   Sub aspect informativ, aducerea elementelor 
concrete, îi ajut  pe elevi la aprofundarea, la cunoaşterea integral  a fenomenului studiat, la 
însuşirea temeinic  a cunoştin elor, la fundamentarea ştiin ific  a lec iei. Sub aspect formativ, 
elementele de istorie local  stimuleaz  dezvoltarea spiritului de observa ie, a gândirii, a imagina iei, 
formarea aptitudinilor ştiin ifice ale elevilor. Ele contribuie la formarea însuşirilor morale pozitive, 
la dezvoltarea sentimentului patriotic. 
          Materialul de istorie local  poate fi folosit în mai multe modalit i, în func ie de natura 
elementului local, de scopul urm rit în lec ie, de particularit ile de vârst  şi de nivelul de 
dezvoltare intelectual  al elevilor. „Cele mai multe şi mai importante metode pe care le folosim sunt 
cele active, care au scopul de a-l înv a pe elev s  înve e, s -l obişnuiasc  s  studieze în mod 
independent, preg tindu-l în vederea educa iei permanente”2. 
          Pornind de la aceast  baz , elevii pot alc tui referate, micromonografii ale cartierului, 
descrierea unor personalit i locale, în cadrul cercului de istorie sau prin interven ii personale la 
lec iile de istorie. Astfel, „activitatea de investigare, contribuie la îmbog irea cunoştin elor prin 
studierea unor cazuri particulare care vin s  argumenteze aspectele generale ale istoriei na ionale, s  
demonstreze leg tura particular-general şi invers”3. 
         Urm rile benefice pentru elevi, constau în dezvoltarea capacit ii de analiz  şi sintez , 
aspiritului critic, a celui de observa ie, transformându-i din factori pasivi ai lec iei în 
adev ra iparteneri ai profesorului, în actul de predare-înv are. 
         Locuitorii oraşului Gala i, se mândresc cu un trecut bogat în fapte şi personalit iistorice, şi de 
asemenea ne bucur m de existen a în oraş a unor importante institu ii: Muzeul de istorie, Direc ia 
Jude ean  Gala i a Arhivelor Na ionale şi Biblioteca Jude ean  V. A. Urechia. Colaborarea cu 
aceste institu ii ofer  posibilitatea celor pasiona i de istorie s  valorifice ştiin ific elementele de 
istorie local  (material arheologic, documente de arhiv ) materiale care se prelucreaz  şi se pot 
integra în mod eficient în lec iile de istorie. 
       Vizitând monumente istorice, locuri  legate direct de istorie, elevii vor sim i, c  tercutul e în 
jurul lor “a-l sim i m car par ial, a veni în atingere direct  cu el, a-l sim i înseamn  a trezi la elevi 
interesul pentru istorie”4 i  dragoste pentru patrie. 
       Prin introducerea manualelor alternative şi a noului curriculum na ional la obiectul istorie, ara 
noastr  se înscrie al turi de rile cu înv mânt  modernizat. 
         Se poate  pune întrebarea, unde apare tr s tura european  în privin a studiului istoriei locale?5 
Localitatea poate fi într-adev r studiat  numai din punct de vedere local, dar poate,la fel de bine, s  
constituie subiectul unui studiu de caz referitor la tendin ele care au loc în Europa dar în propor ii 
diferite. Astfel, fotografiile şi c r ile poştale care înf işeaz  unele str zi, fabrici realizate în 
perioade distincte ale secolului şi care se afl  în muzeele locale, pot fi folosite pentru a identifica 
continuitatea sau schimb rile ap rute în aspectul oraşului. De asemenea, acestea pot fi folosite şi în 
ceea ce priveşte reliefarea impactului pe care l-au avut asupra vie ii comunit ii procesele de 
modernizare: apari ia electricitatea, iluminatul public, impactul produc iei de mas  asupra 
transportului urban, mecanizarea agriculturii şi consecin ele polu rii asupra mediului. 
         Includerea studiului istoriei locale în programele de istorie pentru gimnaziu confer  o 
importan  sporit  studiului acestei discipline. Elevilor li se ofer  şansa de a p trunde în esen a 



problemelor, pe care istoricii le înfrunt  în încercarea de a explica sau a interpreta un eveniment din 
trecut.  
        În acest demers, atât istoricul cât şi profesorul de istorie opereaz  o distinc ie între sursele 
istorice primare şi secundare. Se ştie foarte bine c  oricine a fost interesat de istoria local  a intrat în 
contact cu fenomenul ciudat al amintirilor denaturate ale unei comunit i. Nu întotdeauna 
povestirile oamenilor despre un anumit loc coincid cu informa iile pe care le avem din fotografiile 
timpului, din analiza arhivelor locale şi din cercetarea documentelor. 
        Pentru ob inerea unor rezultate bune şi foarte bune, este esen ial  o eficien  sporit  în 
activitatea la clas , ce se poate realiza prin folosirea trat rii individuale şi diferen iate a elevilor. 
„Tratarea individual  şi diferen iat  a elevilor constituie o modalitate eficient  privind creşterea 
randamentului şcolar şi înl turarea insucceselor. Folosit  în toate sistemele şcolare în plin proces de 
modernizare, tratarea individual  şi diferen iat  a elevilor îşi v deşte roadele prin rezultate 
cantitative şi mai ales calitative”6. 
        Interesul elevilor pentru istoria local , entuziasmul pe care îl manifesta cu ocazia particip rii la 
concursuri pe teme de istorie local  sau la activit i extracurriculare(vizite la muzeu sau institu ii 
religioase, serb ri i  comemor ri), toate acestea trebuie cultivate înc  din ciclul primar  i 
aprofundat în ciclurile gimnazial i liceal. 
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        ”Universul are des v r irea proporțiilor armonice,  dar armoniile trebuie s  se lase 
p trunse.”                                                                                                          
                                                                                                                                   Johannes Kepler 
                                                                            
  Noi oamenii avem tendin a de a pune etichete , de a da verdicte, de a sus ine ”adev ruri” 
despre oameni, lucruri sau intampl ri.  Dar oare cunoa terea noastr  nu e doar o simpl  iluzie ? Am 
încercat i inc  incerc m s  dezleg m tainele Universului. Cine, când , cum a creat lumea ? sunt tot 
atâtea interoga ii ce au fr mantat de-a lungul timpului min ile unor oameni de geniu – Galileo  
Galilei , Nicolaus Copernic, Albert Einstein, Henri Coand  etc.  
          În loc s  incerc m s  descifr m , poate ar fi mai util s  contempl m  – universul , natura i 
omul. Nem rginimea universului este dat  de nelimitarea puterii Divine, iar frumuse ea este dat  de 
armonia i diversitatea dimensiunilor, culorilor i mirosurilor.   



             Este mai pu in important r spunsul astrofizicienilor la teoria big-bang-ului – a ”mingii de 
foc”, aceea materie elementar  format  din electroni, protoni, neutroni i  antiparticule . Ei sus in c  
imediat dup  explozia initial  a avut loc o expansiune i r cire ce a dus la unirea electronilor  cu 
antielectronii, formând fotoni. în felul acesta, Universul a devenit o sfer  de lumina. Se consider  
îns  c  în unele p r i ale Universului expansiunea s-a încetinit i acolo s-a concentrat materia, 
formând galaxii. Atrac ia gravita ional  a dus la comprimarea norilor de hidrogen i heliu, cu 
cre terea local  a temperaturii pân  la declan area fuziunii nucleare. Aceast  a dus la cre terea din 
nou a temperaturii i la formarea stelelor. Ele au atras în jurul lor materia r cit  formând planete, 
asteroizi, meteori i i comete.  Mai important , decât aceste aser iuni ale oamenilor de tiin ,este 
în elegerea legit ilor naturii, a comportamentelor umane , a nevoii de a proteja ceea ce universul 
ne-a oferit – o planet  frumoas .   
  Un alt lucru ce a stârnit de-a lungul istoriei imagina ia, curiozitatea oamenilor  a fost cum 
m sur m i de ce timpul? Desigur, oamenii de tiint   vor spune c  ne am gim dac  noi credem c  
st pânim într-adev r no iunea timpului. Albert Einstein spunea "distinc ia între trecut, prezent i 
viitor este doar o iluzie care persist  cu înc p ânare".   

Dar, cum oamenii au început s  simt  nevoia s  î i coordoneze ac iunile, pentru a fi promp i 
la adun ri publice ei aveau nevoie de un sistem unificat de m surare a timpului, ce se întemeiaz  pe 
mi carea astrelor pe bolt  cereasc , i mai ales a lunii i a soarelui . De-a lungul secolelor, oamenii 
au venit cu unele metode creative de m surare a timpului, de la ceasuri solare pân  la ceasurile 
atomice cu cesiu de ast zi.   
   La început, str bunii au apelat la natur  pentru m surarea timpului. Oamenii au început s  
urm reasc  mi carea soarelui pe cer i apoi au început s  foloseasc  obiecte pentru a m sura 
progresul s u. Egiptenii p r a fi prima civiliza ie care a f cut o stiint  din m surarea timpului. Ei au 
construit obeliscuri în jurul anului 3500 i.Hr. i le-au pus în locuri strategice, unde proiectau umbre. 
La început, aceste obeliscuri doar permiteau egiptenilor s  tie atunci când era amiaz , dar mai 
târziu ei au imp rtit timpul în subdiviziuni suplimentare.Chiar i ast zi, soarele este la baz  
sistemului nostru de m surare a timpului, înfiin ând fusuri orare care inconjoar  planet  pentru a 
imit  rota ia P mantului în jurul Soarelui.  
 Prietenii no tri obseda i de timp, egiptenii antici, par s  fi dezvoltat prima metod  de a 
m sura timpul noaptea prin inventarea primul instrument astronomic, merkhet, în jurul anul 600  
i.Hr. Un merkhet este o sfoar  cu o greutate la cap t utilizat  de astronomii egipteni, care o  aliniau 
cu Steaua Nordului i foloseau aceast  pentru a marca o linie nord-sud, sau meridian ceresc, pe 
cerul de noapte. Timpul era contorizat dup  cum anumite stele treceau acea linie.  
   Ceasurile de ap , cunoscute sub numele de clepsydras-din limb  greac  "ho  de ap "-au fost 
printre primele dispozitive care nu au utilizat soarele sau stelele pentru a calcul  timpul, ceea ce 
inseamn  c  ar putea fi utilizate în orice moment al zilei. Ceasurile de ap  functioneaz  prin 
m surarea apei care picur  de la un bazin la altul. Ele au fost inventate în Egipt, dar utilizarea lor a 
fost r spandit  în întreag  lume antic  i oameni din unele t ri au avut inc  ceasuri de ap  i în 
secolul 20. Grecii antici i românii au construit turnuri impresionante pentru a ad posti ceasurile lor 
de ap , iar în China ceasurile de ap  au fost numite "Lou"  i de multe ori erau fabricate din bronz. 
Cu toate acestea, de i ceasurile de ap  erau structuri impozante, acestea nu erau foarte exacte  

Toate aceste fr mânt ri , precum i faptul c  anul 2015 a fost anul luminii ne-a determinat  
s  ne implic m în organizarea unui simpozion jude ean pe tema ”Sistemul solar si dincolo de el” . 
Acesta a reunit deopotriv  dasc lii din ciclul primar i cei din ciclul gimnazial. i pentru c  tema era 
atât de ofertant  am propus copiilor s - i m soare m iestria i creativitatea în a realiza machete, 
plan e, poezii i referate tematice.  Cum s  nu-i fascineze pe elevi stelele, planetele, cometele , 
timpul, instrumentele de timp. Tocmai de aceea am propus câ tig torilor s  ne încânte cu o mic  
expozi ie tematic  pe holurile colii. 



    
  
         Timpul i universul r mân o tem  fascinant  prin îns i nem rginirea lor . Misterul este ceea 
ce fascineaz , stârne te imagina ia, provoac  la interoga ii , la experimente , la descoperire, la 
nevoia de a g si r spunsuri. Acesta trebuie s  fie ” motorul” mucnii noastre de dasc !. Înv luind 
”povestea” în mister creem premizele unei scântei menite a impulsiona c utarea de c tre micu ii 
no tri. 
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Cel mai evident aspect al dezvolt rii anormale a copilului în primii ani de via  este  
întârzierea limbajului. Vârsta la care copilul începe s  vorbeasc  în propozi ii este un alt indiciu al 
unei eventuale deficien e mintale. 

Copilul deficient mintal prezint  dou  probleme ale dezvolt rii limbajului: încetineala şi 
pasivitatea, pe de o parte şi iner ie, pe de alt  parte; el este mai lent în renun areala propozi iilor 
incorecte şi în înv area formelor noi, deoarece nu şi-a testat vorbirea în mediul de via , nu a 
în eles de ce trebuie s  fac  acest lucru. 

Într-un studiu personal , am încercat s  g sesc acea rela ie care exist  între dezvoltarea 
limbajului şi a comunic rii , ca forme de exteriorizare în comportament şi inciden a tulbur rilor de 
limbaj ale deficientului mintal din şcoala special  comparativ cu deficientul mintal integrat în clase 
din şcolile de mas   în structurarea comportamentului afectiv. 

Studiul , fiind unul comparativ, s-a desf şurat pe o  popula ie şcolare înscris  în forme 
institu ionalizate – elevi din şcoala special  şi elevi integra i în şcolile de mas  .Un prim criteriu de 
selec ie a fost vârsta cronologic  a copiilor şcolari, segmentul ales fiind cel cuprins între 7 ani  şi 9 
ani.  Astfel pentru studiu am întocmit un eşantion format din 25 copii şcolari deficien i mintali, 
şcolariza i în Centrul Şcolar pentru Educa ie Incluziv  Braşov . Eşantionul de control sau martor 



este format din 25 copii cu cerin e educative speciale (CES)care sunt integra i in şcoli de mas  din 
oraşul Braşov. 

Cercetarea a impus o serie de metode de investigare, de evaluare a unor opera ii, func ii, 
activit i, comportamente specifice studierii copiilor în mediul lor şcolar, cât şi metode de 
cunoaştere mijlocit  prin produsele activit ii lor, care ne indic  nivelul de dezvoltare a 
deprinderilor copiilor. 
             Metodele de investigare utilizate au fost: observa ia, metoda biografic , metoda testelor 
anamneza,  convorbirea, metoda studiului produselor activitii copiilor şi  metode de prelucrare  a 
datelor .   

       În continuare voi prezenta câteva dintre concluziile studiului. 
 Dezvoltarea limbajului copilului este foarte important  pentru structurarea conduitelor 

perceptiv-motrice, ac ionale, afective, ludice, verbale şi rela ionale. În deficien a mintal  apar 
tulbur ri mai mult sau mai pu in grave ale func iilor cognitive şi comunica ionale ale limbajului. 

Copiii cu deficien e de limbaj au blocaje la nivelul comunic rii verbale, dar şi la nivelul 
unor func ii motorii care afecteaz  latura instrumental  a limbajului. 

Limbajul este un indicator de baz  în aprecierea dezvolt rii psihice generale a copilului.  
Când apar „perturb ri, deterior ri ale limbajului  evolu ia psihic  este îngreunat  . Implica iile ce 
urmeaz  se fac resim ite în activitatea psihic  şi ca atare modific  comportamentul”  (U.Şchiopu, 
E.Verza, 1981). 

Func iile cognitiv  este cea mai afectat  dintre func iile limbajului la deficientul mintal . 
Tulbur rile  de limbaj la şcolarul deficient mintal, scot în eviden  o „fragilitate”  a conduitei 

sale verbale. Cu cât aceste tulbur ri sunt mai grave, mai rezistente la corectare, cu atât aceasta este 
mai fragil . Cu cât deficien a mintal  este mai grav , cu atât comunicarea verbal  pierde din 
con inut, devine mai laconic , uneori înc rcat  cu „etichete verbale” sau “stereotipii verbale”, 
înso it  de gestic  şi pantomimic  exacerbat . Comunicarea prin limbaj este de foarte important   în  
deficien a mintal , luând în considerare inciden a social  a acestor activit i, inciden a cognitiv  şi 
rezonan a lor afectiv . 

Cercetarea noastr  a scos în eviden  o serie de factori care împiedic   nu numai dezvoltarea 
psihic  a copilului, ci şi dezvoltarea sa social , chiar în sfera autonomiei sale. Amelioarea 
comunic rii verbale a deficientului  mintal are drept dimensiune central  – opera ionalizarea 
func iilor cognitive ale limbajului. 
           Deficientul mintal nu este capabil s  înve e „spontan”, aşa cum sensul cuvintelor, semantica, 
vocabularul activ, pasiv, sunt înv ate în mica copil rie. Copilul trebuie s  descopere semnifica iile 
şi valoarea simbolurilor în cadrul rela iilor cu obiectele, cu lumea înconjur toare, cu mediul natural 
şi social. Dezvoltarea a limbajului, a limbii sunt sincronizate între ele  şi se deruleaz  firesc pe 
coordonate cronologice standard, aşa cum afirm  J.Piaget „copilul ajunge prin logica ac iunii la 
logica gândirii”. 

Copiii cu deficien  mintal  uşoar  şi medie integra i ,care au un mediu educa ional adecvat, 
au rezultate mai bune fa  de aceeaşi categorie din şcoala special . Rezultatele se refer  la volumul 
vocabularului, structurarea no iunilor, în elegerea sensului cuvintelor- no iuni, operarea cu criterii 
de clasificare şi fluen  verbal . De asemenea folosirea mijloacelor persuasive în comunicarea unor 
st ri, tr iri sunt mai adecvate contextului şi situa iilor de comunicare. Mediul  şcolar are alt model 
de solicitare şi copilul deficient mintal este în rela ie permanent  cu ceilal i copii ai şcolii. Copilul 
deficient mintal din şcoala special  are un mediu subsolicitant de comunicare cu ceilal i copii, în 
sensul c  o treime din efectivele claselor sunt copii cu deficien e severe sau asociate. 

Şcoala de mas   beneficiaz  mai multe activit i extraşcolare, culturale, activit i comune cu 
un aport mai mare de socializare, deprinderi de autoservire, deprinderi igienico-sanitare. Modul  de 
activitate solicit  mai mult verbalizarea activit ilor, copiii particip  la jocuri cu roluri sociale, mult 
mai avansate decât cele de imita ie a unor personaje. 

 Deficientul mintal are dificult i  de structurare semantic , logico-gramatical  a discursului 
s u, topica s rac  în mijloace de exprimare a frazei, exprimarea greoaie, posibilit i reduse de 



vorbire în dialog cu mijloace stilistice şi de persuasiune. Con inutul ideatic este s rac, se refer  la 
activit i date, tr ite de copil, neprelucrate. 

Limbajul apare ca “modalitate de formulare şi vehiculare, dup  legi logico-gramaticale a 
simbolurilor şi semnifica iilor în cadrul comunic rii.”(J. Piaget). La acest nivel deficientul mintal 
are dificult i de ordin structural şi func ional. Structurile cognitive sunt cele are asigur  înv area 
în sens larg şi în sens restrâns, şcolar. 

Dezvoltarea cognitiv  ne arat  îns  şi gradul de “func ionalitate” psihic , subsistemele 
psihice fiind  intercondi ionale.  Copiii cu deficien  mintal  nu pot defini prin gen proxim şi 
diferen a specific , încadrarea unor no iuni, concepte în categorii mai largi . Folosirea criteriilor 
perceptive în grupare, seriere şi desemnare a unei mul imi de obiecte, cele mai multe no iuni sunt 
desemnate prin gradul lor de  „func ionalitate”, fiind legate de experien ele tr ite de copilului. 

Cu cât mediul  familial este concentrat  pentru educa ia copilului şi nu este hiperprotector cu 
atât copilul cunoaşte semnifica ia mai multor cuvinte. Indiferent  de forma de şcolarizare, mediile 
subculturale, cu tendin e de neglijare a educa iei copilului, reduc sfera experien ial  a copilului şi 
dezvolt  aceleaşi dificult i de înv are şi adaptare social . 

În cadrul aceluiaşi nivel de dezvoltare intelectual  şi  de şcolarizare, dac  mediul familial nu 
pune bazele socializ rii copilului, se constat  o polarizare a comportamentului social, fie spre 
zonele tulbur rilor de comportament, fie spre dezvoltarea unor st ri anxios-depresive.Copiii 
integra i, cu deficien  mintal  uşoar , nu colaboreaz  cuceilal i copii, cise simt  respinşi de aceştia. 

Autopercep ia  şi sociabilitatea între cele dou  categorii de copii, ne prezint  un indice mai 
bun pentru copiii integra i , care se raporteaz  la un grup mai mare şi la „normali”, fa  de copiii 
şcolii speciale care, aşa cum am spus are efective mici şi de acelaşi nivel. În aceste clase copiii cu 
deficien e mintale uşoare şi medie se impun ca lideri de influen e pozitive sau negative. Ultimii sunt 
cei cu probleme de comportament 
           Copiii integra i provin din medii familiale cu interesate de educa ia copiilor, rezultatele la 
probele proiective ne semnific  o mai bun  percep ie de sine şi de valorizare personal . Ei au 
tulbur ri de limbaj mai uşoare, dislalie simpl , problemele afective fiind legate de limitarea 
experien elor prin supraprotejare. 

 S-a inregistrat  un raport bun între nivelul de dezvoltare a func iilor de comunicare a 
limbajului, fluen ei, comprehensiune, vocabular şi reactivitatea emo ional , reprezentarea de sine şi 
indicele de sociabilitate, expansivitate social . 

Grupul şcolar influen eaz   socializarea copilului prin rolurile sociale ale acestuia.  În grup 
se dezvolt  calit i umane, ca tr irile afective, cunoaşterea de sine, cunoaşterea celorlal i. 

Dac  prezen a tulbur rilor de limbaj influen eaz  comunicarea verbal , sunt mijloace de 
comunicare nonverbal , gestual , afectiv-comportamental  care fac posibil  receptarea de c tre 
ceilal i a mesajului. Pentru a fi interpretate corect, ele trebuie s  se încadreze într-un indice de 
adecvare la situa ia care le-a produs. 

Educa ia  bazat  pe o bun  cunoaştere are la baz  o evaluare unitar , sistemic , dinamic  a 
copilului. Aceast  evaluare este obligatorie pentru fiecare copil, ea este multidimensional  şi 
interdisciplinar . 

La deficientul mintal evalu m dificult ile de ordin structural şi func ional pentru 
inventarierea acelor func ii cu poten ial compensator sau opera ional formativ. 

În acest context cercetarea noastr  bazându-se pe o cazuistic  reprezentativ  pentru un 
segment de popula ie şcolar , a elaborat planuri de interven ie personalizate; în care echipa 
interdisciplinar  format  din profesori de educa ie special , logopezi, psihologi şi-a propus 
obiective  de etap  şi a opera ionalizat obiective pe termen scurt referitoare la rela ia dintre limbaj şi 
afectivitate. 
        BIBLIOGRAFIE: 

1.  Golu, Mihai  (2005)  Bazele psihologiei generale, Ed. Universitar , Bucureşti. 
2. Popovici, Doru Vlad (2007) Orient ri teoretice şi practice în educa ia integrat , 
Ed.Universit ii Aurel Vlaicu, Arad. 

       3.   Şchiopu, U., Verza, E. (1981) Psihologia vârstelor, Ed.Didactic  şi Pedagogic , Bucureşti. 



 
360. PROMOVAREA INTERCULTURALITATII IN PROCESUL DE PREDARE 

 
Prof.Mihai Anca Cristina 

Liceul Teoretic „ Tudor Arghezi” Craiova 
 

Interculturalitatea se impune în predare în înv mântul modern ca o necesitate spre a 
r spunde cerin elor de educa ie ale societ ii contemporane, prin dezvoltarea interesului elevilor fa  
de aspecte interculturale, prin dezvoltarea atitudinii de empatie cultural  şi intercultural , ceea ce 
conduce la în elegerea alterit ii şi a refuzului discrimin rii. 
            Interculturalitatea, ca i concept, este din ce în ce mai eviden iat în orice tip de activitate. 
Societatea actual  traseaz  ca principiu fundamental respectul diferen elor, acceptarea credin elor, 
obiceiurilor, moralei, legilor fiec rei etnii în parte. 

Activitatea de cercetare în domeniul interculturalit ii în România are ca obiectiv producerea 
unor concepte şi cunoştin e mai precise şi clare în vederea oferirii unor argumente mai bune pentru 
practicile sociale şi politice din domeniul drepturilor omului în lume.Deseori ne punem întrebarea 
cum îi putem stimula pe elevi, cum îi putem motiva pentru a deveni cet eni responsabili şi creativi 
dac  nu tocmai prin calitatea rela iei pedgogice a c rei bog ie este dimensiunea ei intercultural . 
              Şcoala are misiunea de a permite fiec rui elev s  creasc , s -şi dezvolte spiritul, corpul şi 
inima, deci inteligen a, sensibilitatea, creativitatea; s  permit  elevilor s  înve e s  tr iasc  
împreun , unii cu al ii, cu persoane diferite, s -şi poat  ocupa progresiv locul în societate, s  poat  
deveni cet eni activi.Cadrele didactice sunt garan ii acestor rigori ale spiritului care vegheaz  
asupra diferen elor, pentru a înv a, a cunoaşte şi a în elege ceea ce ne leag , ceea ce ne face 
asem n tori, ceea ce ne apropie.Interculturalitatea este o component  a realit ii zilnice din scoala. 

Tot modul de înv are este organizat din perspectiv  intercultural , permi ând înv area prin 
colaborare, comunicare şi nicidecum de marginalizare a unor elevi.Deschiderea spa iului colii c tre 
comunitate şi specificul ei, organizarea unor întâlniri, excursii, serb ri cu specific intercultural dar 
nu în detrimentul majorit ii, urmareşte realizarea obiectivelor de egalizare a şanselor în educa ie. 

Predarea tradi ional  în sensul în care profesorul ine o prelegere, face o demonstra ie, iar 
rolul elevilor este acela de a urm ri, nu produce înv are decât în foarte mic  m sur . 
 Este insuficient pentru înv are dac  în timpul orei elevii doar ascult  explica iile 
profesorului şi v d o demonstra ie f cut  de profesor. Cauza acestui fenomen, ine de însuşi 
func ionarea creierului. Creierul nu func ioneaz  ca un DVD sau casetofon. Creierul nu este un 
simplu receptor de informa ie. 
 Creierul func ioneaz  asemenea unui computer, acesta din urm  a fost proiectat şi creat  
dup  modelul de func ionare al creierului. Pentru ca un computer s  înceap  s  func ioneze trebuie 
s  ap s m butonul de pornire. În cazul în care înv toarea este „pasiv ”, butonul „pornire” al 
creierului nostru este activat. Unui computer îi este necesar pentru a fi în stare de func ionare de un 
soft adecvat pentru a interpreta datele introduse şi creierul nostru are nevoie s  fac  unele conexiuni 
cu ideile ancor  deja cunoscute. Când înv area este „pasiv ”, creierul nu face aceste leg turi. Un 
computer nu re ine informa ia procesat  decât dac  ac ion m butonul „salvare”. Creierul nostru 
trebuie s  testeze informa ia sau s  o explice altcuiva pentru a o stoca. 

Formele de realizare a educa iei interculturale r mân cele generale, în care se face orice tip 
de educa ie: lec iile obişnuite, activit ile nonformale din şcoal  sau influen ele informale exercitate 
înafara perimetrului şcolar. Cât priveşte metodologia didactic , se vor prelua şi adapta procedeele 
activizante cunoscute, care se vor combina în modalit i cât mai inteligente pentru a favoriza şi 
forma comportamente interculturale. Va fi promovat  o pedagogie activ  şi participativ , metode 
active care s  solicite interesul şi creativitatea elevilor, care s  fac  apel la toate capacit ile lor şi 
care s  le permit  s  se exprime şi s  colaboreze. La aceasta pot concura mai multe tipuri de 
activit i: realizarea de proiecte, cercet ri, anchete prin interviuri, jurnale de clas , recit ri de poezii, 
povestiri, interpret ri de roluri, manifest ri teatrale cu sau f r  marionete, dezbateri de idei plecând 
de la studii de caz, discu ii asupra unor probleme cu impact asupra vie ii şcolii, posibilitatea de a 



negocia şi ajunge la decizii consensuale, exerci ii de reflec ie critic  şi constructiv . Utilizarea nu 
doar a documentelor pedagogice ci şi a unor "documente autentice", ca foile de jurnal, fotografii, 
diapozitive, emisiuni T.V., filme video, ce vor permite acumularea unor 
 Profesorii îşi inund  elevii cu propriile lor gânduri profunde şi bine organizate. Profesorii 
recurg prea des la explica ii şi demonstra ii de genul „hai-sa- i-ar t-cum”. Desigur c , prezentarea 
poate  face o impresie imediat  asupra creierului, dar în absen a unei memorii excep ionale, elevii 
nu pot re ine prea mult pentru perioada urm toare. Un profesor, oricât de str lucit orator ar fi, nu se 
poate substitui creierelor elevilor şi deci nu poate face activitatea care se desf şoar  individual în 
mintea fiec ruia. 
 Elevii înşişi trebuie s  organizeze ceea ce au auzit şi v zut într-un tot ordonat şi plin de 
semnifica ii. Dac  elevilor nu li se ofer  ocazia discu iei, a investiga iei, a ac iunii şi eventual a 
pred rii, înv area nu are loc. 
• Înv area presupune în elegerea, iar aceasta înseamn  mai mult decât cunoaşterea faptelor. 
• Elevii construiesc cunoaşterea pe baza a ceea ce deja cunosc sau cred. 
• Elevii formuleaz  noile cunoştin e prin modificarea şi ra ionarea conceptelor lor curente şi 
prin ad ugarea de noi concepte la ceea ce cunosc deja. 
• Înv area este mediat  de mediul social în care elevii interac ioneaz  unii cu al ii. 
• Înv area eficient  necesit  preluarea de c tre elevi a controlului asupra propriei înv ri. 
• Transferul, respectiv capacitatea de a aplica cunoştin e în situa ii noi este afectat de gradul în 
care elevii înva  pentru în elegere şi înva  cu în elegere. 

Educa ia intercultural  îşi propune s  preg teasc  indivizii şi societ ile pentru o mai atent  
deschidere spre dimensiunea cultural  a existen ei lor. În condi iile sporirii contactelor, 
interac iunilor posibile, se pot decela dou  mari seturi de obiective ale şcolii interculturale: - 
p strarea şi ap rarea diversitati culturale a popula iei scolare. Scoala, ca instan  de transmitere a 
valorilor, se va centra pe pluralitatea culturilor pe care mediul multicultural îl presupune. Trebuie 
evitat  instituirea primatului unei culturi asupra alteia. Acest obiectiv presupune dou  aspecte: pe de 
o parte, vizeaz  adaptarea educatului la mediul propriu, al regiunii, oraşului, culturii sale 
particulare, cu toate tr s turile, iar pe de alt  parte, acest tip de şcoal  îi propune s  asigure 
adaptarea educatului la mediu în condi iile coexisten ei mai multor grupuri culturale. Se cer a fi 
vizate atât culturile familiale, cât şi cele înconjur toare, ambientale. Trebuie vegheat ca şcoala s  nu 
defavorizeze o cultur  sau alta în numele unor relativisme explicite. 

Venind din culturi diferite avem şansa s  ne integr m într-o societate diferit , multicultural , 
care favorizeaz  sentimentul de a fi în realitatea cotidian , o individualitate care nu seam n  cu 
nimeni şi nimic. Didactica contemporan  promoveaz  concepte şi atitudini educa ionale noi, menite 
s  determine forme variate de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul copiilor. 
Parteneriatul educa ional este un astfel de concept care devine tot mai prezent în rela iile de 
colaborare ce se stabilesc între unit i de înv mânt, între acestea şi diferite segmente ale societ ii. 
Ini ierea şi derularea de activit i în parteneriat reprezint  o provocare pentru educatorul de ast zi, 
necesitând mult  creativitate în concepere, dinamism în derulare, responsabilitate în monitorizare, 
flexibilitate în luarea deciziilor. 

F r  îndoial , este adev rat c  acela care înva  trebuie s -şi construiasc  cunoaşterea prin 
intermediul propriei în elegeri şi c  nimeni nu poate face acest lucru în locul s u. Dar nu este mai 
pu in adev rat c  aceast  construc ie personal  este favorizat  de interac iunea cu al ii care la rândul 
lor înva . Dac  elevii îşi construiesc cunoaşterea proprie ei nu o fac singuri. S  nu uit m c  omul 
este fundamental social. Adev rata înv are este aceea care permite transferul achizi iilor în 
contexte noi. Este nu doar simplu activ , individual activ  ci interactiv . Reciprocitatea este un 
stimulent al înv rii, când ac iunea comun  este necesar , când reciprocitatea este activat  în 
cadrul unui grup în vederea ob inerii unui rezultat, atunci par s  existe procese care stimuleaz  
înv area individual  şi care conduc pe fiecare la o competen  cerut  de constituirea grupului. 
Gruparea şi sarcinile în care membrii grupului depind unul de cel lalt pentru realizarea rezultatului 
urm rit arat  c : 
- elevii se implic  mai mult în înv are decât în abord rile frontale sau individuale. 



- elevii odat  implica i îşi manifest  dorin a de a împ rt şi celorlal i ceea ce experimenteaz , 
iar aceasta conduce la noi conexiuni în sprijinul în elegerii. 
- elevii acced la în elegerea profund  atunci când au oportunit i de a explica şi chiar preda 
celorlal i colegi ceea ce au înv at. 

În concluzie, pedagogia intercultural   permite elevului o mai bun  dezvoltare a 
personalit ii i a capacit ilor de a inv a alte limbi str ine i de a fi deschis c tre noi experien e 
culturale, aducând o noua viziune asupra preg tirii în coal  ca institu ie de formare i educare. In 
acest sens, este foarte important  proiectarea unor activit i, experien e interculturale, 
interdisciplinare i extra colare valorizând astfel, conceptul de înv are prin descoperire sau 
receptiv . 
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Experien a fizic  a impus ca prim  m rime geometric   lungimea, mai întâi a unui 

segment, a unei distan e între localit i, sau între diferite obiecte. 
Foarte probabil c  aproape simultan a ap rut necesitatea evalu rii întinderii sau, cum 

spunem ast zi, a ariei unor figuri plane simple (triunghiuri, patrulatere), precum şi a m rimii locului 
ocupat în spa iu de corpuri, cu alte cuvinte, a volumului unor corpuri simple (poliedre, sfere, 
cilindri, conuri).  

Ideea c  ariile şi volumele se pot determina prin calcule algebrice cu lungimile unor 
segmente din figurile respective a evoluat şi s-a precizat în setul de formule cunoscute acum de 
orice elev de clasa a VIII-a. Tot experien a fizic  direct , mânuirea obiectelor concrete, a eviden iat 
o serie de propriet i ale lungimilor, ariilor şi volumelor. Cea mai semnificativ  dintre ele este cea 
de aditivitate, care exprim  constatarea c  dac  o figur  se descompune în mai multe figuri cu 
anumite propriet i, atunci lungimea (aria, volumul) ei, când acestea exist , se exprim  ca sum  a 
lungimilor (ariilor, volumelor) figurilor ce o compun. 

În predarea acestei teme nivelul intuitiv corespunde claselor I-V şi deci premerge studiului 
propriu-zis al geometriei. Men ion m, totuşi, câteva obiective care trebuie atinse la acest nivel 
pentru a se trece apoi f r  efort la nivelul ra ional neformalizat.  

1. Formularea conceptului de arie. Stabilirea şi fixarea terminologiei uzuale.  
2. Intuirea faptului c  figurile congruente au aceeaşi arie.  
3. Intuirea şi folosirea propriet ii de aditivitate a func iei arie.  
4. Deprinderea de a calcula ariile unor suprafe e poligonale simple şi de a opera 

transform ri de unit i de m sur  ale ariei.  
Aceste obiective se realizeaz  prin activit i practice (care pot include şi jocuri) în care 

elevul este pus s  manipuleze modele concrete.  



Nivelul ra ional neformalizat are ca obiective cunoaşterea de c tre elevi a demonstra iilor 
pentru formulele de calcul de arii pentru suprafe e poligonale începând cu cele simple: triunghi, 
dreptunghi, paralelogram etc., precum şi consolidarea propriet ilor func iei arie, fie c  acestea sunt 
demonstrate sau nu.  

Exist  dou  modalit i importante de realizare a acestor obiective, diferen iate prin punctul 
de pornire: aria triunghiului şi, respectiv, aria dreptunghiului (p tratului). 

1. Punct de plecare: aria triunghiului  
- Se demonstreaz  c  produsul dintre lungimea unei laturi a unui triunghi şi în l imea 

corespunz toare este acelaşi oricare ar fi latura şi în l imea corespunz toare ei.  
- Se defineşte aria triunghiului.  
- Se observ  c  dou  triunghiuri congruente au arii egale.  
- Se demonstreaz  c  raportul ariilor a dou  triunghiuri asemenea este egal cu p tratul 

raportului de asem nare.  
- Se demonstreaz  o variant  simpl  a propriet ii de aditivitate:  

SACB=SABD + SACD  
- Se arat  c  pentru un patrulater  avem SABC + SADC=SABD + SCBD 

 

 
- Se defineşte aria patrulaterului.  
- Se deduc formulele de calcul pentru aria paralelogramului (dreptunghi, romb, p trat) şi a 

trapezului.  
- Se propun probleme care s  trateze situa ii particulare de aditivitate a ariei pentru a 

sugera forma general  a acestei propriet i precum şi ideea c  prin „triangulizarea” unei suprafe e 
poligonale (convexe) putem ob ine aria ei ca suma ariilor triunghiurilor care o compun. Acest fapt 
va servi la deducerea formulei de calcul a ariei unui poligon regulat cu laturi.  

2 Punct de plecare: aria dreptunghiului  
Aceast  variant  se poate folosi, de asemenea, în cazul în care nu se mai trateaz  nivelul 

axiomatic. 

A 

B 

C 

D 

A 

B 
C 

D 



- Se introduce no iunea de suprafa  poligonal  simpl .  
- Se defineşte func ia arie şi se accept  existen a ei (se dau propriet ile func iei arie ca 

propriet i fundamentale sau axiome).  
- Se deduce formula de calcul pentru aria unui dreptunghi.  
- Se deduc apoi formulele de calcul pentru ariile triunghiului, paralelogramului etc.   
Predarea volumelor trebuie s  exploateze intens şi eficace analogia plan – spa iu. Aceast  

analogie apare implicat  atât în linia general  de abordare a temei cât şi în lec iile curente. Ea se 
refer  la con inutul ştiin ific, la metodele de demonstra ie, precum şi la tratarea sub aspect metodic.  

Nivelul intuitiv de abordare a problematicii, care premerge pred rii geometriei, inând de 
fizic  în m sur  mai mare decât cel consacrat ariilor, are c  obiective:  

1. Formularea conceptului de volum al unui corp. Stabilirea şi re inerea terminologiei 
specifice.  

2. Intuirea propriet ilor func iei volum.  
3. M surarea volumelor unor corpuri, opera ii cu unit i de volum, transformarea lor.  
La nivel ra ional neformalizat putem distinge, c  şi în cazul ariilor, dou  modalit i de 

prezentare generate de puncte de plecare distincte: volumul tetraedrului şi, respectiv, volumul 
cubului (paralelipipedului dreptunghic). Fiecare din acestea poate c p ta mai multe variante în 
func ie de rigoarea dorit  şi de timpul disponibil. 

Oricare dintre variante are la baz  func ia volum. Înainte de a introduce aceast  func ie 
trebuie s -i preciz m domeniul de defini ie, cu alte cuvinte s  descriem suficient de precis figurile 
geometrice c rora le vom asocia un volum. În ideea de a merge de la simplu la complex, se asociaz  
mai întâi volume mul imilor (corpurilor) poliedrale şi ulterior corpurilor m rginite de suprafe e mai 
complicate decât planele. Mul imea poliedral  este analoag  suprafe ei poligonale (simple) în sensul 
c  este o mul ime care se exprim  c  reuniune finit  de tetraedre (piramide triunghiulare) cu 
interioare disjuncte dou  câte dou . 

Propriet ile func iei volum pot r mâne neexplicitate, dar subîn elese pe baza intui iei şi 
experien ei din clasele anterioare (în situa ia a. de mai jos) sau se expliciteaz  ca propriet i 
fundamentale ale volumelor (în situa ia b. de mai jos).  

a. Punct de plecare: volumul tetraedrului  
- Se demonstreaz  c  produsul dintre aria unei fe e a unui tetraedru şi în l imea 

corespunz toare este acelaşi, oricare ar fi latura şi în l imea corespunz toare.  
- Se defineşte volumul tetraedrului ca produsul de mai sus împ r it la 3. Defini ia este 

corect . Aşadar, analogia triunghi – tetraedru se continu  în coresponden a arie – volum şi se 
coreleaz cu trecerea de la 2 la 3.  

- Se face observa ia c  dou  tetraedre congruente au acelaşi volum şi c  dou  tetraedre cu 
ariile a dou  fe e respectiv egale şi în l imile corespunz toare egale au acelaşi volum.  

- Se demonstreaz  c  volumul unei prisme triunghiulare este dat de produsul între aria 
bazei şi în l ime prin descompunerea ei în trei tetraedre de acelaşi volum. Aceast  descompunere 
este punctul cel mai delicat al temei şi se impune tratarea lui cu aten ie, înso it  de desene şi, 
eventual, de un model concret din lemn sau plastic, care, de obicei, se g seşte în trusa cu material 
didactic.  

- Se deduce formula volumului unei prisme oarecare prin descompunerea în prisme 
triunghiulare. În particular, se d  formula uzual  pentru volumul unui paralelipiped oblic, apoi 
pentru volumul unui paralelipiped dreptunghic şi apoi pentru cub, introducându-se astfel unitatea de 
volum.  

- Se stabilesc formule de calcul pentru volumul piramidei şi trunchiului de piramid .  
- Se eviden iaz  pe unele corpuri particulare c  raportul volumelor a dou  corpuri 

poliedrale asemenea este egal cu cubul raportului de asem nare.  
În aceast  modalitate de predare elevii sunt puşi în situa ia de a demonstra suficient de 

mult f r  a întâlni dificult i conceptuale semnificative. Demonstra iile in efectiv de domeniul 
geometriei în spa iu.  

b) Punct de plecare: volumul cubului  



Lucr m în ipoteza c  problematica ariei figurilor plane nu se mai reia la nivel axiomatic 
formalizat. Este deci necesar  o insisten  mai mare pe „func ia arie”.  

Ordinea de prezentare poate fi urm toarea:   
- Se introduce func ia volum (sau se introduc propriet ile ei ca propriet i fundamentale).  
- Se arat  c  volumul unui cub de latur  a este a3 prin descompunerea lui în cuburi de 

latur  1. Cazul a ira ional ridic  dificult i similare cu cele de la aria p tratului.  
- Se demonstreaz  c  volumul paralelipipedului dreptunghic este egal cu produsul 

dimensiunilor sale. Se poate proceda prin descompunerea în cuburi de latur  1 cu dificult ile 
ridicate de situa ia în care una sau mai multe laturi au lungimi numere ira ionale. Se arat  mai întâi 
c  volumele a dou  paralelipipede dreptunghice cu aceeaşi baz  se raporteaz  ca în l imile lor şi se 
aplic  succesiv acest rezultat paralelipipedelor dreptunghice de dimensiuni 1, 1, 1; a, 1, 1; a, b, 1; a, 
b, c.  

- Volumul prismei triunghiulare se g seşte prin completare la un paralelipiped, iar al 
prismei oarecare prin descompunere în prisme triunghiulare.  

- Formula pentru volumul tetraedrului se ob ine ca în situa ia a).  
- Se deduc formulele de calcul pentru volumului piramidei şi trunchiului de piramid .  
Remarc m c  de la un moment dat modalit ile a) şi b) devin identice.  
În sfârşit, men ion m c  exist  numeroase probleme de geometrie în spa iu care se rezolv  

prin considera ii de volume. Cele mai multe se refer  la rela ii metrice. 
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362. REVERSUL CONFORTULUI: ANXIET ATEA LA ORELE DE LIMBA MODERN  
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coala Gimnazial . „ tefan cel Mare” Vaslui 

 
Este un truism ast zi, dar angajarea unui proces de comunicare/receptare didactic  nu se 

poate concepe în afara definirii contextului în care acesta are loc. Sfera educa ional  este obi nuit  
cu utilizarea no iunii de mediu didactic, prin care în elegem atmosfera, ambian a sau climatul care 
caracterizeaz  contextul didactic i care depinde în originea sau rezultatul ei de o conduit  uman 1. 
Specificul sferei la care ne referim face ca accentul în tratarea problemelor s  cad  nu atât pe 
aspectul fizico-material al no iunii, cât mai ales pe cel psiho-social. Aducerea în discu ie a 
conceptului de mediu este justificat  în acest punct de existen a unor rela ii de net g duit între 
percep ia de c tre individ a mediului de instruc ie i performan a lui în interiorul acestui mediu.2 Cu 
alte cuvinte, mediul colar determin  într-un grad relevant presta ia cognitiv  i atitudinal  a 
elevului.  

Se poate întâmpla, îns , uneori ca unele din persoanele supuse procesului de instruc ie în 
limba str in  s  reclame un blocaj mental în cursul înv rii, de i acelea i persoane se pot descurca 
excelent în alte contexte de înv are, pot fi puternic motivate i pot nutri o pl cere autentic  pentru 
limba respectiv  ori vorbitorii ei. Ce anume îi împiedic  atunci s  î i ating  scopul dorit? R spunsul 
este c  în multe cazuri aceste persoane dezvolt  o reac ie de anxietate care interfereaz  cu abilitatea 
lor de a performa cu succes într-o limb  str in . Anxietatea este, în esen , un sentiment de 
tensiune, aprehensiune, îngrijorare ori nervozitate i, precum poate împiedica progresul sau evolu ia 
cuiva în domeniul tiin elor exacte, tot astfel mul i o pot resim i i în sfera limbilor moderne. 

Explica ia rezid  în faptul c  la achizi ia unei limbi contribuie, pe lâng  îndemân rile 
cognitive, cel pu in la fel de mult i componenta afectiv . Unele din cele mai puternice corela ii 
dintre variabilele afective i gradul de asimilare a limbii str ine vizeaz  tocmai fenomenul de 
anxietate, iar cercet rile arat  o reciprocitate clar  între anxietate i proficien 3, cu atât mai mult cu 



cât orele de limb  str in  predispun, prin specificitatea lor inconfundabil , într-o m sur  mai mare 
la experierea unor st ri anxioase. 

Anxietatea poate proveni din varii cauze. Într-o ordine a frecven ei, problemele personale i 
interpersonale sunt cele mai des citate i dezb tute surse de anxietate. Stima de sine sc zut  i 
competitivitatea sunt dou  canale care alimenteaz  anxietatea în elev. Conform cercet toarei K. M. 
Bailey4, competitivitatea conduce la anxietate atunci când elevul se compar  cu al ii sau cu o 
imagine de sine idealizat , iar cunoscutul teoretician S. Krashen 5 sugereaz  c  gradul sc zut de 
stim  de sine conduce la anxietatea lingvistic . Mai mult, elevii care pornesc cu percep ia c  posed  
un nivel sc zut de competen  în limba str in  sunt candida ii cei mai siguri pentru instalarea 
anxiet ii. În al doilea rând, concep iile elevului contribuie din plin la anxietatea pe care el o 
resimte. Acest rezultat îl au, spre exemplu, falsele idei c  pronun ia este cel mai important element 
în înv area limbii, necesitatea vizit rii rii respective sau intervalul auto-impus pentru a deveni 
fluent. În mod similar, concep ia instructorului poate induce anxietatea în special atunci când acesta 
î i atribuie gre it rolul de a monitoriza i corecta conduita elevului. Anxiet ile redevabile 
interac iunii instructor-elev se refer , de cele mai multe ori, la maniera „brutal ” de a corecta 
gre elile. Elevii sunt îngrijora i, tot la acest capitol, i de modul în care gre elile lor sunt percepute 
în clas . Problema, în acest sens, nu ar fi necesitatea corect rii gre elilor, ci maniera în care aceasta 
se efectueaz . Anxiet ile asociate cu procedurile folosite la clas  se refer  cel mai adesea la 
produc ia oral  în limba int  în fa a unui grup. Alte surse le pot constitui concursurile orale sau 
desemnarea direct  a elevului pentru a da un r spuns verbal. Anxiet ile mai pot proveni i din 
aspecte ale test rii, cum ar fi anumi i itemi sau chiar formatul examin rii.  

O r d cin  de sorginte sociologic  a anxiet ii se remarc  în ultimul timp a fi i fenomenul 
migra iei inverse. Cercet torii au ajuns la concluzia c  acei copii ai imigran ilor care se reîntorc în 
în colile din ara de origine dup  o mai scurt  perioad  de timp nu prezint  dificult i de adaptare 
sau asimilare a cuno tin elor, în timp ce copiii care revin dup  un interval considerabil mai mare 
sunt predispu i a manifesta simptome clare de anxietate la ore i neintegrare în comunitate, nu îns  
i tulbur ri comportamentale sau atitudinale. Trebuie ad ugat c  aceast  din urm  categorie 

dovede te în cele mai multe cazuri o dexteritate a limbajului oral în dauna aspectelor teoretico-
cognitive i academice ale competen elor lingvistice. 6 

Numitorul comun în metodologia lingvistic  actual  este accentul pus pe modul optim de a 
crea o atmosfer  cu un grad sc zut de anxietate. Spre exemplu, pentru a contracara anxiet ile 
personale i interpersonale, autorii Foss i Reitzel 7 recomand  ca profesorul s  cear  elevilor 
verbalizarea temerilor i apoi notarea lor pe tabl , în acest fel ca ace tia s  realizeze c  nu sunt 
singuri în fa a problemelor lor. În scopul reducerii anxiet ii provenite din concep iile elevului, a 
fost sugerat  8 i tehnica discut rii periodice cu elevii a celor mai reu ite i tangibile demersuri 
individuale atunci când evaluarea subiec ilor vizeaz  o activitate de înv are eficient . Aceasta 
deoarece opiniile elevilor pot fi bazate pe cuno tin e sau experien e limitate ori eronate. Similar, 
pentru a diminua anxietatea legat  de conduita instructorului, acesta trebuie con tientizat cu privire 
la noile roluri pe care trebuie s  le adopte într-un context centrat pe elev. Util  în acest sens poate fi 
i auto-examinarea propriilor principii de predare în scopul înl tur rii din acestea a celor cu impact 

negativ asupra elevilor. Diminuarea anxiet ii rezultate din interac iunea instructor-elev se poate 
petrece dac  instructorul stabile te norme de toleran , inclusiv prin acceptarea gre elilor 
individuale ca parte natural  a procesului de instruc ie. Pentru a elimina sau mic ora anxietatea 
legat  de o anumit  procedur  la clas , instructorul poate folosi mai frecvent lucrul pe 
perechi/grupuri, tui ia personalizat , jocurile sau î i poate ajusta activit ile la nevoile afective ale 
elevului. Umorul ad ugat în activit ile de lucru poate destinde mult atmosfera de studiu, de i 
eficacitatea sa poate fi atenuat  mult de diferen ele culturale, în special în clasele multietnice. Iar un 
ton predominant formal i lipsit de inflexiuni al celui care conduce procesul de predare poate induce 
în timp un blocaj în r spuns sau colaborare din partea auditoriului. De asemenea, a fost remarcat i 
faptul c  o vestimenta ie excesiv de protocolar  din partea instructorului poate m ri distan a 
personal  pân  la cei instrui i, care se vor sim i pu in îndemna i în a ini ia o comunicare informal , 
ceea ce va activa, în ultim  instan , retragerea în sine i cvasi-izolarea în grup. Acela i S. Krashen 



sugereaz  c  cel mai potrivit mod de a combate anxietatea lingvistic  este de a face mesajul atât de 
interesant încât elevii s  uite c  acesta este într-o limb  str in . 9 

Revers al confortului în studiul unei limbi, anxietatea este un fenomen complex i 
multidimensional, de aceea impactul ei nu este u or de cuantificat. Ea se manifest  în elevi în mod 
diferit, în func ie de personalitate, bagaj etnic, experien a lingvistic  anterioar  i circumstan e ale 
mediului de instruc ie. Dat  fiind prevalen a asupra înv rii, atât elevii cât i cei ce asigur  
instruirea lor ar trebui s  fie con tien i de existen a i prezen a ei. Cu toate acestea, în ciuda 
importan ei atribuite de c tre cercet tori, gradul în care principalii ei agen i o percep ca pe o 
„problem ” r mâne înc  greu de determinat. În plus, de i profesorii pot recunoa te intuitiv existen a 
anxiet ii la un elev, nu este clar dac  ace tia au o în elegere corect  a statutului ei ori dac  o percep 
ca pe ceva pozitiv sau negativ. În ceea ce-i prive te pe elevi, dac  ace tia sunt con tien i de natura 
anxiet ii lor, ei pot ti cum s  procedeze în cazuri similare pe viitor. 

Obiectivul elimin rii din procesul de instruc ie al fenomenului anxiet ii este eficientizarea 
înv rii i determinarea unui interes i a unei motiva ii sporite în abordarea orei de limba str in . 
Succesul depinde, în ultim  instan , mai pu in de materialele i tehnicile folosite, cât mai mult de 
ceea ce se petrece în untrul i între persoanele din clas .  
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363. IMPORTAN A PARTENERIATELOR EDUCA IONALE  
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În societatea contemporan  problematica educa iei dobândeşte noi conota ii, educa ia 

dep şeşte limitele exigen elor na ionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric comun 
al umanit ii. 
 În şcoala contemporan  eficien a educa iei depinde de gradul în care se preg teşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de m sura în care reuşeşte s  pun  bazele form rii 
personalit ii copiilor sub aspect psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoara 
integrare social . 
 Complexitatea finalit ilor educa ionale impune îmbinarea activit ilor curriculare cu cele 
extracurriculare iar parteneriatul educa ional, ca set de interven ie complementar , apare ca o 
necesitate. 



 Parteneriatul reprezint  procesul de colaborare dintre dou  sau mai multe p r i care 
ac ioneaz  împreun  pentru realizarea unor interese sau scopuri comune în condi ii de comunicare, 
coordonare şi cooperare şi presupune împ r irea responsabilit ilor în derularea unei ac iuni cu 
precizarea obligatorie a atribu iilor şi contribu iilor acestora, aspect statuat printr-un acord de 
parteneriat (conven ie, protocol, în elegere, contract). 
 Parteneriatul educa ional trebuie privit ca un factor pozitiv care vine  în sprijinul dezvolt rii 
institu iei, presupune participarea activa a tuturor celor implica i şi constituie în acelaşi timp un 
punct forte în vederea stabilirii unei interac iuni constructive între partenerii implica i, motiva ia 
fiind integrarea gr dini ei în mediul comunitar şi participarea activ  la formarea viitorilor adul i. 
 Educa ia copilului este o ac iune care presupune schimb de experien e, de valori între adul ii 
care îl sus in în dezvoltarea sa şi cu care intra în contact, motiv pentru care trebuie acordat  în regim 
prioritar importan a cuvenit  partenerilor educa ionali. 
 Date fiind complexitatea şi gradul impactului educa iei asupra întregului sistem social, 
creşte necesitatea colabor rii în parteneriat cu o categorie foarte larg : întreg personalul angajat în 
sistemul de înv mânt, to i copiii cuprinşi în sistemul de înv mânt, p rin ii copiilor, organiza ii 
nonguvernamentale, reprezentan ii cultelor religioase, autorit i locale, institu ii de înv mânt din 
alte ri. 
 Obiectivul general al oric rei ac iuni de parteneriat trebuie s  fie dezvoltarea unei serii de 
categorii de conduite necesare in via : curiozitate investigatoare, originalitate şi independen  în 
gândire şi ac iune, imagina ie, fantezie, perseveren . 
 Toate institu iile partenere promoveaz  asigurarea egalit ii şanselor în educa ie, revigorarea 
spiritului civic şi a mentalit ilor comunitare, promovarea dialogului, transparen ei şi a comunic rii 
deschise, încurajarea ini iativei şi a particip rii la proiecte educa ionale, dezvoltarea colabor rii si 
cooper rii, încurajarea autodisciplinei şi a responsabilit ii, dezvoltarea personalit ii copilului şi 
integrarea lui în societate. 
 De aceea parteneriatul nu este un proces spontan ci este o activitate organizat , sus inut , 
conştient , direc ionat  spre problemele educative ale copiilor. 
 Aceste activit i întregesc activitatea educativ , aducând un surplus informa ional copiilor şi 
completându-l cu exemple concrete, întregindu-se, completându-se şi l rgindu-se astfel experien a 
de înv are formal  cu experien a de înv are non- formal . 
 Copiii devin capabili  s  în eleag  lumea în care tr iesc şi s  o transforme, s  se cunoasc  pe 
sine şi s  se transforme, s  se exprime, tr iesc experien e reale, sunt puşi în situa ii model pentru 
via a lor viitoare ca adul i, înva  s  reac ioneze adecvat la situa ii date, s  colaboreze, s  comunice, 
s  aib  ini iativ , s  devin  creativi. Ilustrând realit ile vie ii lor cotidiene, activit ile specifice 
şcolii , familiei şi comunit ii din care fac parte, variatele forme de exprimare ale copiilor 
dobândesc atât rol formator cât şi informator. Rezultatul actului lor creator devine astfel cartea lor 
de vizit , dar şi a unit ii de înv mânt şi, generalizând, putem avea încredere în puterea viitoarei 
genera ii de adul i de a-şi crea un mod de via  fundamentat pe principii s n toase, tolerant , 
cooperare, spirit civic, pozitivism. 
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364. STRATEGII DIDACTICE INOVATIVE 

 
Prof. Viorica Ni , coala Gimnazial ” Aurel Solacolu”, Ogrezeni 

 
Strategiile instruirii sunt „un mod de abordare a înv rii şi pred rii, de combinare şi 

organizare optim  a metodelor şi mijloacelor avute la dispozi ie, precum şi a formelor de grupare a 
elevilor în vederea atingerii obiectivelor urm rite” (dup  I. Parent şi Ch. Nero, 1981). 

În cadrul pred rii – înv rii se pot utiliza metode care sunt expresia celor mai noi inova ii 
pedagogice şi care pun accent pe dezvoltarea personalit ii elevului. Acestea intr  din ce în ce mai 
mult în practica educa ional , în diferite grade de aprofundare sau în combina ie cu unele dintre 
metodele tradi ionale. 

În cadrul pred rii – înv rii se pot utiliza metode care sunt expresia celor mai noi inova ii 
pedagogice şi care pun accent pe dezvoltarea personalit ii elevului. Acestea intr  din ce în ce mai 
mult în practica educa ional , în diferite grade de aprofundare sau în combina ie cu unele dintre 
metodele tradi ionale.  

● Controversa creativ  este o metod  asem n toare celei prezentate anterior, centrat  nu 
doar pe problem  şi pe solu ionarea acesteia, ci şi pe reg sirea întregului prin experien a p r ilor 
uneori contradictorii. Grupul se va diviza în microgrupuri, care s  con in  patru persoane. În fiecare 
microgrup doi dintre participan i trebuie s  sus in  cu fermitate o pozi ie într-un caz controversat, 
ceilal i doi sus inând cu aceeaşi fermitate pozi ia contrar . Acest mod de lucru cultiv  spiritul de 
competi ie, de implicare profund  şi complet . Ideea de baz  a acestei metode este dezv luirea 
integralit ii unui fenomen prin articularea elementelor componente ale sale, aflate de multe ori într-
o aparent  opozi ie. 

Grupul g seşte argumente, le contureaz  şi le integreaz  într-o pozi ie coerent . Fiecare 
sus in tor al unei anumite pozi ii se retrage apoi din microgrupul de dezbateri şi discut  cu al i 
colegi din alte microgrupuri, care au acelaşi rol şi ap r  aceeaşi perspectiv  ca şi el, dup  care se 
reîntoarce la microgrupul de origine şi discut  acolo ideile pe care le-a g sit. În urm toarea zi, toate 
microgrupurile îşi prezint  pozi iile – se pun întreb ri, se marcheaz  punctele de nesiguran , de 
eviden  puternic . Argumentele expuse se pot folosi şi în continuare, dar este încurajat un demers 
de înnoire a modului de articulare a acestor argumente, a unghiului de vedere sub care sunt expuse 
acestea. În a treia zi, echipele îşi prezint  noile pozi ii înso ite de argumentele deja exprimate într-o 
nou  lumin , sub alte indicii şi de argumente noi. Apoi vor c uta împreun  argumentele, avantajele 
fiec rei pozi ii, încercând s  ajung  la o perspectiv  comun , care s  combine pozi iile exprimate 
pân  acum într-una nou , menit  s  ofere o perspectiv  unitar  a avantajelor şi vor demonstra 
actualitatea punctelor slabe identificate, dep şite prin noua perspectiv .  

Astfel, participan ii la controversa creativ  vor în elege fiecare parte a unui discurs, vor 
acorda încredere nu doar pozi iilor proprii, ci şi celor opuse care au fost exprimate.Grupurile vor 
descoperi c  fenomenele se compun din mai multe adev ruri, uneori contradictorii între ele. 

● Tehnica „focus grup” este tot o metod  care utilizeaz  poten ialul de înv are şi 
produc ia de idei în cadrul grupurilor. În cadrul acestei tehnici este presupus  o discu ie focalizat , 
care trebuie s  furnizeze un complex  informa ional calitativ. O caracteristic  important  a acestei 
metode este c  participan ii îşi pot modifica sau chiar schimba total p rerile pân  la finalul 
discu iilor. 

Procesul de desf şurare al focus grupului presupune o planificare a studiului. Se poate lucra 
în grup în manier  cumulativ  - presupune ob inerea unui evantai mai larg de informa ii – sau în 
manier  contradictorie – presupune necesitatea atragerii persoanelor care manifest  rezerve şi 
tendin e inhibitorii prin agresiune şi confruntare. 

Aceast  metod  este complex , nu neap rat prin modul de desf şurare, ci prin felul în care 
atinge obiectivele pe care şi le propune. Avantajele ei sunt c  apropie participan ii de lucrul într-un 
grup natural, le dezvolt  pl cerea pentru discu ie, care se desf şoar  într-un climat pozitiv şi 



introduce maniera pozitiv  de focalizare pe o activitate sau sarcin , dezvoltând strategii naturale de 
ocolire ori de diminuare a divaga iilor şi fenomenelor de perturbare a comunic rii. 
 ● Tehnica „acvariului” presupune extinderea rolului observatorului în grupurile de 
interac iune didactic . 
 Scaunele dintr-o înc pere sunt aşezate concentric, în dou  cercuri. Cei din cercul  interior 
primesc un timp pentru a discuta o problem  controversat . Cei din cercul exterior ascult  ceea ce 
se discut  în interior, fac observa ii cu privire la cum se rela ioneaz , gradul de stabilire a 
consensului, modul în care se dezvolt  microclimatul, apari ia conflictului şi tipul de strategii 
adoptate de colegii lor din cercul din interior cu scopul de a le rezolva. Toate acestea se vor nota pe 
fişe de observare. Când aceast  etap  este finalizat , se schimb  rolurile şi locurile. Se porneşte cu o 
alt  idee controversat  pe care cei din cercul interior trebuie s  o discute, timp în care cei din cercul 
exterior completeaz  fişa de observare. Aceast  schimbare este foarte interesant  deoarece fiecare 
grup este pe rând în ipostaza de observator, dar şi de observat.  
 În aplicarea metodei este posibil s  se ajung  la o epuizare prematur  a problematicii. 
Persoana care conduce discu ia trebuie s  insiste pentru dep şirea acestei situa ii deoarece, în 
realitate, s-a epuizat sfera de argumentare comun , necreativ . Dac  se întâmpl  astfel, se poate 
introduce înc  o etap : s  se creeze un singur cerc în care se va încerca concluzionarea tuturor 
ideilor emise. 
 Principalele avantaje ale acestei tehnici sunt: con inutul – se emit idei substan iale, 
argumentate, se exprim  puncte de vedere relevante; implicarea – participarea este activ  în cadrul 
tehnicii, contribu iile sunt bazate pe ascultarea activ , pe încurajarea celorlal i în a-şi exprima ideile; 
limbajul – se foloseşte un limbaj adecvat, o terminologie centrat  pe domeniul şi pe subiectul ales. 
Portofoliul  este un instrument utilizat în cadrul evalu rii sumative, care permite estimarea 
progresului în înv are al elevului prin raportare la achizi iile realizate în perioade de timp mai mari 
(semestru, an şcolar sau chiar ciclu de înv mânt).  
Structura unui portofoliu, consider  A. Stoica (2001, 65-66):  

o sarcin  a profesorului, în sensul c  ele este cel care stabileşte scopul, 
contextul, realizeaz  proiectarea lui, formuleaz  cerin ele standard şi selecteaz  produsele 
reprezentative ale activit ii elevilor  

ul în care acesta se construieşte: elevii pot alege 
anumite instrumente de evaluare sau eşantioane din propria activitate, considerate semnificative din 
punct de vedere al calit ii lor.”  

Astfel, un portofoliu poate con ine urm toarele „piese”:  
 fişe de informare şi documentare independent ,  
 referate, eseuri, crea ii literare proprii, rezumate, articole,  
 pliante, prospecte,  
 desene, colaje, postere,  
 teme, probleme rezolvate,  
 schi e, proiecte şi experimente,  
 date statistice, curiozit i, elemente umoristice referitoare la tematica abordat ,  
 teste şi lucr ri semestriale,  
 chestionare de atitudini,  
 înregistr ri audio/video, fotografii,  
 fişe de observare,  
 reflec ii ale elevului pe diverse teme,  
 decupaje din reviste, reproduceri de pe internet;  
 liste bibliografice şi comentarii cu privire la anumite lucr ri,  
 h r i cognitive etc..  

 
Pentru a facilita munca de elaborare a portofoliului, profesorul va prezenta elevilor un model de 

portofoliu şi va preciza criteriile în func ie de care va realiza aprecierea acestuia. Exist  mai multe 
niveluri de analiz  a portofoliului (Manolescu, 2008, 150):  



 
opus;  
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365. UTILIZAREA JOCULUI DIDACTIC ÎN PREDAREA LIMBII FRANCEZE 
 

Sorina Iulia Pan îru, Şcoala Gimnazial  Nr.1 Grivi a, jude ul Gala i 
 

Predarea unei limbi str ine trebuie f cut  în mod natural, asemenea limbii materne, 
urm rindu-se cele patru competen e din Cadrul European Comun de Referin  pentru Limbi: 
receptarea mesajelor orale şi scrise, producerea mesajelor orale şi scrise.  

În contextul actual, profesorul de limb  francez  e nevoit a-şi organiza cu mult tact şi 
ingeniozitate demersul didactic. Datorit  tehnologiz rii recente şi a oportunit ilor de pe pia a 
muncii, alte limbi str ine (limba englez  sau limba german ) au devenit centre de interes mai ales 
pentru p rin ii elevilor noştri, acestora din urm  imprimându-li -se dorin elor celor dintâi.  

Experien a didactic  mi-a dovedit c  a preda limba francez  prin intermediul jocurilor este 
un mijloc sigur prin care îmi pot apropia elevii şi îi pot determina s  conştientizeze importan a 
cunoaşterii şi utiliz rii acestei limbi, ştiut fiind faptul c  limba francez  este limb  oficial  în 29 de 

ri şi este vorbit  în total de aproximativ 220 de milioane de oameni, fie ca limb  matern , ca limb  
secund  sau ca limb  str in . 

Abilitatea i imagina ia profesorului de limb  francez  ar trebui s  fie coordonatele esen iale 
în pl smuirea actului educativ. Dasc lul care utilizeaz  jocul didactic are toate şansele s  capteze 
aten ia educabililor şi s  le men in  viu interesul pentru înv area acestei limbi moderne. 
Se ştie c  jocul este vital şi nu trebuie s  lipseasc  din nicio activitate didactic . Jocul didactic este 
un mijloc prin care copilul trece de la activitatea dominant  de joc la cea de înv are, având ca 
obiectiv înv area ghidat  de reguli. Acesta permite educabililor-juc tori s -şi utilizeze resursele 
pentru a rezolva eficient sarcinile de lucru primite. 

În general, la nivel gimnazial, jocurile utilizate în predarea limbii franceze sunt structurate 
pe nivele ce vizeaz  lexicul, gramatica, actele de limbaj, fonetica. Parcursul didactic ine seama de 
trecerea de la predarea tradi ional , bazat  pe savoir, la cea modern , axat  pe savoir-faire. În tot 
acest demers, activit ile ludice sunt o formidabil  surs  de motivare ce permite elevilor s  
foloseasc  în mod creativ resursele comunicative ale limbii. 

Jocurile de lexic sunt cele mai utilizate în înv area limbii franceze, acestea facilitând 
asimilarea no iunilor de c tre educabilii în cauz . Ele sunt variate şi sunt la îndemâna oric rui 
profesor ce doreşte a ieşi din monotonia unei ore tradi ionale. Avantajele sunt numeroase, iar 
rezultatele sunt pe m sur , dasc lul având satisfac ia muncii împlinite. 

Le jeu des quatre saisons este numele unui joc didactic utilizat frecvent în înv area 
lexicului, dovedindu-se eficient de fiecare dat . În func ie de num rul elevilor din clas , împart 
colectivul în patru grupe, fiecare echip  reprezentând un anotimp. Echipele formate se preg tesc în 
prealabil, aducându-şi obiecte de vestimenta ie specifice anotimpului indicat. Elevii sunt aşeza i în 
cerc, iar eu îndeplinesc rolul de moderator şi m  aflu în mijlocul lor. Moderatorul spune numele 
unui anotimp, iar elevii din grupa care desemneaz  anotimpul respectiv au sarcina de a ar ta şi a 
numi rapid obiectul. Nu se admit repetarea aceluiaşi termen şi ezitarea în pronun area cuvântului. 



Elevii care nu respect  regulile, ies din joc. Pe parcursului jocului, profesorul contabilizeaz  
r spunsurile, ezit rile, greşelile. Sarcina elevilor care au ieşit din joc este de a scrie la tabl  
cuvintele grupei din care a f cut parte.  

Jocul, adaptabil nivelului A1 din CECRL, a avut ca obiectiv dezvoltarea competen elor de 
comunicare, urm rind în acelaşi timp înv area lexicului aferent domeniilor vizate: Les saisons et 
les vêtements.  De asemenea, am urm rit stimularea deprinderii elevilor de a se implica într-un 
proces de înv are nou, care a îmbinat utilul cu pl cutul.  

Activitatea a vizat nevoile i interesele elevilor, a spart tiparele, a creat o atmosfer  
relaxant , motivant . Printre avantajele majore ale utiliz rii jocului, amintesc dep şirea 
egocentrismului, adoptarea pozi iei de lider, st pânirea propriilor emo ii, dezvoltarea spiritului 
critic, a observa iei, a motiva iei, capacitatea de a administra imprevizibilul, aptitudinea de a se 
angaja într-o activitate de limb  f r  o preg tire lingvistic  proprie unui nativ.   

De asemenea, studiul gramaticii constituie ast zi una din marile probleme în didactica 
pred rii limbii franceze ca limb  str in , având în vedere şi dificult ile elevilor în a-şi însuşi 
no iunile de gramatic  ale limbii native.  

Pentru înv area acestor no iuni, se preteaz , de asemenea, jocul didactic care trebuie s  
propun  rezolvare de probleme şi nu doar aplicarea regulilor gramaticale. Alegând jocul, dorim s  
oferim situa ii de înv are accesibile şi motivante, creând contexte autentice. 

Le sprint des verbes este un joc pe care l-am fructificat în recapitularea verbelor de grupa 
întâi, la timpul prezent. Am împ r it colectivul clasei în patru grupe. Ca material, am folosit o coal  
mare de carton pe care am lipit 9 plicuri. Pe o parte a plicului am scris urm toarele pronume: je, tu, 
il, elle, on, nous, vous, ils, elles. Am împ r it în mod aleatoriu cartonaşe cu verbe de grupa întâi, 
conjugate la toate persoanele. Am trasat o linie de start în spatele clasei şi m-am asigurat c  nu 
exist  obstacole pân  la tabl . La semnalul meu, primul elev al fiec rei grupe pleac  şi depoziteaz  
rapid cartonaşul în plicul corespunz tor. Ei revin la linia de start şi predau ştafeta coechipierilor. 
Jocul continu  pân  ce ultima presoan  trece de linia de sosire. În continuare, verific con inutul 
fiec rui plic şi stabilesc echipa câştig toare. Câştig  echipa care are cele mai multe r spunsuri 
corecte.  

Acest joc a asigurat coeziunea grupurilor, fiind un mijloc amuzant de recapitulare a 
cunoştin elor gramaticale. Ora de curs a fost antrenant , dinamic  şi activ-participativ . A fost un 
real câştig, întrucât chiar şi cei mai timizi şi nepreg ti i elevi ai mei au participat cu interes, ar tând 
dorin a clar  de vouloir-savoir. 

Utilizând jocurile în activitatea didactic , am constatat c  elevii mei înva  de pl cere, fiind 
foarte încânta i de acest mijloc de însuşire, aprofundare sau recapitulare a cunoştin elor. În 
activit ile didactice, care s-au desf şurat sub form  de joc, am fost nu doar arbitru, ci am împlinit 
şi rolul de ghid în schimburi şi în interac iune. Jocul, adaptat întotdeauna nivelului clasei, le-a fost 
un mijloc veritabil de înv are, dar şi de recreere.  
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366. UTILIZAREA DOCUMENTELOR AUTENTICE SCRISE ÎN PREDAREA LIMBII 

FRANCEZE – BENZILE DESENATE 
 

Paraschiv Mihaela, Şcoala Gimnazial  Nr.33, Gala i 
 

Având în vedere noile tendin e în predarea limbii franceze, documentul autentic reprezint  
premisa sine-qua-non, care asigur  eficientizarea demersului didactic modern. Utilizat în orele de 
curs, acesta creeaz  contextul favorabil pentru o comunicare real , cadrul didactic raportându-se la 
realitatea imediat , cea cu care se confrunt  educabilul zi de zi. 

Prin documente autentice în elegem documente brute, elaborate de francofoni pentru 
francofoni în scopul realiz rii unor situa ii reale de comunicare, şi nu în scop didactic, fiind de fapt 
instrumente care apar in socialului: benzile desenate, articole din ziare, reviste, meniuri din 
restaurante, bilete de tren, re ete de buc t rie, cântece, fotografii, anun uri, afişe etc.. Face parte din 
lumea real  şi favorizeaz  autenticitatea interac iunii în ora de curs, întrucât elevul are şansa de a 
lua contact direct cu aspectele sociale, culturale, captându-i mai uşor aten ia şi motivându-i 
înv area. 

Calitatea înv rii limbii franceze depinde de leg tura care se creeaz  cu langue-cible, de 
aceea se recomand  o permanent  ancorare în realit ile acesteia. E necesar ca în portofoliul 
profesorului de limb  francez  s  se reg seasc  materiale variate, atractive şi, mai ales, actuale, 
acesta trebuind s  se constituie într-o surs  inepuizabil  de documente autentice. 

Se ştie c , în majoritatea cazurilor, manualele şcolare sunt principalele repere în organizarea 
orelor de limb  francez , dar e necesar a se completa lec ia printr-un suport didactic diferit, fie 
pentru c  manualul nu este destul de atractiv sau e prea dificil şi nu r spunde nevoilor elevilor, fie 
doar pentru a dinamiza ora. 

A insera un document autentic scris în ora de limb  francez  înseamn  o mare 
responsabilitate, deoarece profesorul trebuie s  aleag  un text convenabil, care s  r spund  tuturor 
cerin elor didactice, s  se decid  asupra metodei pe care o va folosi şi dac  trebuie, s -l adapteze 
obiectivelor urm rite. 
 E destul de dificil pentru cadrul didactic s -şi procure un document bun care s  fie 
compatibil cu nevoile elevilor. Trebuie s  caute, s  aleag  şi, în sfârşit, s  propun  materialul care 
s  serveasc  înv rii. Documentul trebuie s  fie adaptat vârstei elevilor, nivelului de limb , 
centrului de interes al acestora, obiectivelor lec iei şi, mai ales, s  activeze competen a savoir-faire 
şi s  fie exploatabil pedagogic. 

Ast zi, copilul tr ieşte în imagini, se hr neşte cu imagini şi se exprim  prin intermediul 
imaginilor. Toate mijloacele tehnologiei moderne îi sunt la îndemân  şi le utilizeaz  de la vârste 
fragede. Prin urmare, şi la şcoal  con inuturile didactice trebuie s  fie înso ite de imagini, dac  se 
doreşte captarea aten iei şi men inerea interesului.  

Benzile desenate, prin aspectul lor distractiv şi ludic, constituie un mijloc eficient de 
construire a parcursului didactic de limb  francez . Acestea aduc împreun  imaginea şi textul, ceea 
ce faciliteaz  înv area. Benzile desenate sunt înainte de toate o poveste spus  în imagini succesive. 
Este documentul care func ioneaz  cu un limbaj care îi este propriu, valorificând o mare varietate de 
mijloace: culori, fotografii, colaje etc.. 

Acest document autentic este din ce în ce mai utilizat în înv area limbii franceze, permi ând 
dezvoltarea celor patru abilit i principale: în elegere, vorbire, citire, scriere. Ca şi alte forme ale 
documentului scris, benzile desenate pot fi abordate în cadrul înv rii diferitelor competen e. 
Obiectivul, din punct de vedere metodologic, este de a dezvolta independen a şi ini iativa în cadrul 
colectivului de elevi. Prin asocierea imaginii cu textul, banda desenat  favorizeaz  în elegerea 
global  a unui text şi, în acelaşi timp, permite o lectur  activ . 

În înv area limbii franceze, toate tipurile de itemi pot fi concepute, pornind de la aceste 
documente, fie c  e vorba de itemi cu alegere dual , multipl , de completare, de tip întrebare-
r spuns, de asociere text-imagine etc.. 



De exemplu, în predarea con inuturilor de gramatic , profesorul poate crea exerci ii pornind 
de benzi desenate celebre: Tintin sau Astérix. E suficient s  apel m la un text sau la un dialog din 
aceste documente, s  ascundem articolele (hot râte, nehot râte, partitive) şi s  solicit m elevilor s  
completeze lacunele. În cazul perfectului compus, putem ascunde auxiliarele.  

În ceea ce priveşte lexicul, profesorul poate cere elevilor s  identifice antonimele şi 
sinonimele care au ap rut în timpul lecturii benzii desenate sau s  recunoasc  termeni apar inând 
anumitor câmpuri lexicale. De asemenea, obiectele de vestimen ie, piesele de mobilier, p r ile 
corpului uman, culorile, no iuni ale timpului, membrii familiei, gradele de rudenie, animalele, 
instrumentele de buc t rie etc. pot fi exploatate cu succes prin intermediul benzilor desenate.  

Imaginile unei benzi desenate sunt utile şi pentru a stimula conversa ia. Pornind de la 
întreb rile cine, când, cum, unde, ce se întâmpl , elevii îşi pot exprima p rerea despre povestea în 
sine, pot continua istoria şi pot descrie ceea ce v d. Rezultatele pot fi mai mult decât satisf c toare, 
deoarece elevul se afl  în ipostaza de crea r spunsuri succesive, ce se alc tuiesc într-un récit 
original. 

Printre numeroasele avantaje ale folosirii documentelor autentice scrise, amintim: punerea 
elevilor în contexte reale, stimularea exprim rii libere, descoperirea culturii şi civiliza iei 
franceze,veridicitatea aspectelor prezentate, activizarea colectivului de elevi. Acestea se constituie 
într-o fereastr  c tre Fran a, c tre via , obiceiuri şi actualitate. 
 E adev rat c  exist  şi limite în utilizarea acestui tip de document, întrucât acesta nu a fost 
realizat cu scopul expres de a fi exploatat ca mijloc didactic. Faptul c  nu putem adapta pe deplin 
orice document, atrage dup  sine necesitatea alegerii cu mare aten ie instrumentul în cauz . Rupt şi 
îndep rtat din contextul real, documentul îşi pierde autenticitatea, nemaifiind de actualitate şi alterat 
de nevoile didactice. Poate fi de altfel, o piedic  pentru elevii care fac apel la situa iile tr ite şi nu au 
suficiente cunoştin e pentru a în elege şi interpreta acel document, chiar dac  profesorul ofer  
informa ii care s  vin  în ajutorul decod rii. 
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367. ROLUL DRAMATIZ RII ÎN ORA DE LIMB  ŞI LITERATUR  ROMÂN  
 

Roxana Paraschiv, Şcoala Gimnazial  Nr.1 Şendreni, jude ul Gala i 
 
 Ultimele trei decenii ale secolului XX au fost marcate profund de o reînnoire a didacticii la 
toate disciplinele colare, cu accent asupra metodelor care activizeaz  elevii, care îi coopteaz  în 
demersul educa ional ca parteneri. Metodele moderne sunt multe, existând o palet  larg  de op iuni, 
îns  cadrul didactic trebuie s  aleag  ceea ce se potriveşte cel mai bine propriului act didactic şi 
propriilor elevi, de aici sarcina dificil  a celui care se afl  într-o continu  adaptare. 
 Jocul de rol, metod  modern  de înv are, reprezint  un instrument formidabil ce 
favorizeaz  predarea într-o manier  ludic  i motivant , îng duind în egal  m sur  deschiderea 
c tre cultural, social i emo ional. Acesta permite elevilor s  reac ioneze spontan, în diverse situa ii, 
s - i asume o varietate de roluri i s  experimenteze diferite comportamente. 
 De-a lungul timpului, jocul a fost considerat ca fiind o activitate recreativ , care intr  în 
contradic ie cu înv area în sine. Chiar i ast zi, mul i dasc li consider  jocul o pierdere de timp. 
Jocul este adesea utilizat de ace tia la sfâr itul orei de curs ca un fel de recompens  pentru situa iile 
în care elevii au fost cumin i sau au i-au îndeplinit bine sarcinile de lucru. 



 Psihologul american Jerome Bruner definea jocul drept „o admirabil  modalitate de a-i face 
pe elevi s  participe activ la procesul de înv are. Elevul se g seşte aici în situa ia de actor de 
protagonist şi nu de spectator ceea ce corespunde foarte bine dinamismului gândirii imagina iei şi 
vie ii lui afective unei trebuin e interioare de ac iune şi afective unei trebuin e interioare de ac iune 
şi afirmare”. 
 Dramatizarea, variant  a jocului de rol, e o metod  din ce în ce mai utilizat  de profesorii de 
limba şi literatura român . Putem rezuma caracteristicile esen iale ale dramatiz rii în câteva 
cuvinte: pl cere, spontaneitate, creativitate, acesta r spunzând nevoii de explorare i descoperire a 
sinelui. Se preteaz  tuturor vârstelor, tuturor temperamentelor, antrenându-i atât pe cei mai timizi, 
cât i pe cei energici.  
 Con inuturile de limb  i literatur  român  sunt exploatate din ce în ce mai mult prin 
intermediul dramatiz rii, ca form  de predare-înv are. Acesta eficientizeaz  demersul didactic 
transformându-l într-o activitate care îmbin  utilul cu pl cutul. Jocul de rol se constituie într-o 
situa ie de comunicare mai autentic  decât repetarea i memorizarea. 
 Unul dintre manualele de limb  i literatur  român  pentru clasa a VII-a propune pentru 
studiul genului epic un fragment din romanul lui Marin Preda, Moromeții. Roman social postbelic, 
fresc  a vie ii rurale din proximitatea şi de dup  cel de-al doilea R zboi Mondial, trateaz  tematica 
rural  i problematica ranului, aspecte greu de în eles pentru elevul zilelor noastre. În acest sens, 
dasc lului îi revine dificila misiune de a g si metode prin care s  capteze aten ia i s  updateze 
contextul operei la realitatea imediat . 
 Din fericire, în sprijinul acestui demers am avut la îndemân  excelenta ecranizare a 
romanului, în regia lui Stere Gulea din 1987. Filmul a creat un mediu pl cut şi atractiv pentru 
procesul instructiv-educativ i a furnizat mostre de limb  autentic , facilitând accesul la expresie 
facial , gesturi, intona ie, debitul vorbirii etc. Cu toate c  adaptarea cinematografic  respect  
inten iile autorului operei ini iale, pentru elevii mei a fost necesar  o completare prin joc, cu scopul 
de a-i apropia i mai mult de contextul romanului.  
 Astfel, dramatizarea fragmentului „Poiana lui Iocan” a fost un mijloc eficient prin care elevii 
mei au p truns în lumea ranilor lui Preda. Totu i, au avut libertatea de a- i croi ei în i i propria 
viziune, utilizându-i corpul pentru a- i exprima i a- i st pâni emo iile.  
 Rolurile micilor actori au fost distribuite inând seama de talentul lor, având la îndemân  
teoria inteligen elor multiple. De asemenea, evenimentul în sine le-a captat aten ia i au r spuns 
provoc rii cu entuziasm. Am activizat întregul colectiv de elevi. Fiecare a avut o sarcin  de lucru 
bine definit . Au fost elevi care s-au ocupat de detaliile recuzitei, dar nu oricum! S-au documentat 
ob inând informa ii cu privire la specificul epocii: activit i cotidiene, obiceiuri, vestimenta ie, 
limbaj, problemele politice i sociale. Au decorat spa iul activit ii cu buturugi, unelte de fier rie 
(potcoave, ciocane, cuie, procurate de la localnici), ziare, ro i autentice de c ru  i, bineîn eles, 
calul… de juc rie.  
 Dup  o temeinic  cercetare, au ap rut i costumele! Au folosit acelea i surse – bunici, 
str bunici i chiar muzeul etnografic din coal . Sumanele, p l riile, i arii, iile, opincile, ilicele sau 
brâiele din lân  au costituit deliciul scenetei.  
 Componenta de originalitate absolut  a constituit-o muzica ce a acompaniat replicile 
personajelor. Fundalul muzical a avut i el partea lui de cercetare! tim c  elevii de azi agreeaz  
sunetul muzical! Astfel, au luat act de linia melodic  specific  zonei Teleormanului (unde se afl  
satul Sili tea-Gume ti) din perioada interbelic .  
 Anterior activit ii, elevii au citit i recitit fragmentul care red  întâlnirea din Poiana lui 
Iocan i au rev zut filmul. Replicile actorilor au ref cut culoarea epocii i au redat realit ile satului 
românesc din acea perioad . Au reu it s  între în pielea personajelor, fiind extrem de mândri de 
efortul lor. 
 Mimica, gestica, mi carea scenic , tonalitatea, fizionomia, jocul actorului în general, sunt 
experimentate i exploatate în mod creativ prin intermediul dramatiz rii. Integrarea oralit ii 
stimuleaz  pl cerea de a citi. De altfel, printre avantajele dramatiz rii se num r  i facilitarea 
în elegerii, analizei i interpret rii unor situa ii, procese, rela ii. Stimuleaz  creativitatea, gândirea 



critic  i comunicarea între elevi i chiar poate ameliora rela ia profesor-elev, în sensul unei 
comunic ri apropiate. 
 Între dezavantaje, amintesc faptul c  timpul alocat studierii operei i punerii în scen  este cel 
mai mare obstacol pentru realizarea metodei, îns  rezultatele te îndeamn  întotdeauna s  ignori 
acest aspect i s  dai curs preocup rilor de acest gen. 
 Întregul demers teatral a avut un impact considerabil asupra elevilor, care i-au exprimat 
dorin a de a dramatiza i alte opere literare studiate la clas  (Baltagul, Dou  loturi, O scrisoare 
pierdut , etc.), dorin  care le-a i fost împlinit . Mi-am dat seama c  elevii p trund cu mai mult  
pl cere în universul operei i îi îndeamn , f r  s  existe constrângerea, la lectur . 
 Acceptând ideea c  literatura e în pericol, dramatizarea i-a dat un sens, studiul textului 
literar umanizându-se în ochii unor cititori afla i la început de drum. Lectura literar  se hr ne te din 
pluralitatea experien elor f r  s  se abandoneze superficialului. Apoi, un joc între cititor i text e 
întotdeauna o cale sigur  spre cunoa tere, formulând ipoteze care se confirm  prin studiul la orele 
de curs. 
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368. EVALUAREA PRIN METODE ALTERNATIVE  LA ORA DE LITERATURA 
ROMÂN  

 
Prof. Partene Beatrice-Dorina, coala Gimnazial  Nr.1, Sat Bl ge ti, jude ul Vaslui 

 
 În conceptul actualei reforme a înv mântului românesc, evaluarea elevilor este o parte 

integrant  important  a demersurilor ini iate în sensul schimb rilor atât la nivel teoretic, de 
concep ie, cât i la nivel practic. Este bine cunoscut faptul c  func ia de predare–înv are, include 
necesitatea de a formula judec i de valoare, de a lua decizii, de a cuantifica performan a colar , 
deci, de a evalua. 

Primul destinatar al ac iunilor evaluative este educatorul. Acesta prime te informa ii 
privind calitatea demersurilor întreprinse, evaluarea rezultatelor elevilor reprezentând, în acela i 
timp, o evaluare indirect  a ac iunii pedagogice. Prin urmare, importan a evalu rii const  în 
eviden ierea punctelor forte, dar i critice ale programului realizat, cu scopul adopt rii unor 
m suri de reglare menite s  fac  actul educativ cât mai eficient.  
  Alt destinatar al ac iunilor evaluative este elevul, c ruia evaluarea îi ofer  posibilitatea de a 
cunoa te nivelul performan elor ob inute în raport cu cele a teptate de coal .  
  Pe ansamblu, evaluarea îndepline te un rol de reglare a procesului, atât a actului de predare, 
cât i a activit ii de înv are. Ambii parteneri ai procesului – profesorii, elevii – au nevoie s  
cunoasc  m sura în care activitatea lor r spunde exigen elor colare.  
  Evaluarea trebuie abordat  în strâns  leg tur  cu finalit ile educa ionale, con inuturile i 
strategiile de predare–înv are, la care s-ar putea ad uga mijloacele de înv mânt şi timpul şcolar. 

 Pornind de la competen ele generale, rela ionate cu cele specifice în procesul de evaluare, se 
stabilesc metodele şi instrumentele de evaluare înso ite de baremele de corectare şi criteriile de 
notare. 

http://www.eduscool.education.fr/
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 Metodele şi instrumentele complementare folosite în evaluarea cunoştin elor elevilor 
contribuie la sporirea calit ii înv mântului. Prin folosirea metodelor complementare de evaluare, 
îi ajut m pe elevi s  se cunoasc  mai bine, le sporim încrederea în posibilit ile de care dispun.  

În continuare, voi prezenta câteva dintre metodele alternative/complementare care ar putea fi 
folosite la ora de literatura român : 

Metoda R.A.I. este o metod  alternativ  de evaluare înrudit  cu jurnalul reflexiv şi cu 
tehnica 3-2-1, întrucât şi ea „dezvolt , de data aceasta, prin întreb ri şi r spunsuri, capacit ile 
elevilor de autoevaluare, de reflec ie asupra actului pred rii şi urm rile acestuia.”            Denumirea 
provine, ne spune Crengu a-L cr mioara Oprea în Strategii didactice interactive, de la ini ialele 
cuvintelor R spunde-Arunc -Interogheaz  şi se desf şoar  astfel: la sfârşitul unei lec ii sau a unei 
secven e didactice, profesorul împreun  cu elevii s i, printr-un joc de aruncare a unei  mingi mici şi 
uşoare de la un elev la altul. Cel care arunc  mingea trebuie s  pun  o întrebare din lec ia predat  
celui care o prinde. Cel care prinde mingea r spunde la întrebare şi apoi arunc  mai departe altui 
coleg, punând o nou  întrebare. Evident interogatorul trebuie s  cunoasc  şi r spunsul întreb rii 
adresate. Elevul care nu cunoaşte r spunsul iese din joc, iar r spunsul va veni din partea celui care a 
pus întrebarea. Acesta are ocazia de a arunca mai departe înc  o dat  mingea şi, deci, de a mai pune 
o întrebare. În cazul în care, cel care interogheaz  este descoperit c  nu cunoaşte r spunsul la 
propria întrebare, este scos din joc, în favoarea celui c ruia i-a adresat întrebarea. 

 Eliminarea celor care nu au r spuns corect sau a celor care nu au dat niciun r spuns, 
conduce treptat la r mânerea în grup a celor mai bine preg ti i. 

 Metoda R.A.I. poate fi folosit  la sfârşitul lec iei, pe parcursul ei sau la începutul activit ii, 
când se verific  lec ia anterioar , înaintea începerii noului demers didactic, în scopul descoperirii, 
de c tre profesorul ce asist  la joc, a eventualelor lacune în cunoştin ele elevilor şi a reactualiz rii 
ideilor-ancor . 

În opinia didacticienilor, aceast  metod  alternativ  de evaluare prezint  avantaje şi 
dezavantaje. 

 Avantaje: 
 spiritul de cooperare între elevi se îmbin  cu cel de competi ie; 
 feedbak-ul se realizeaz  rapid, mai pu in stresant ca în cazul metodelor tradi ionale şi într-un 

mod pl cut; 
 interesul elevilor pentru activitatea didactic  desf şurat  se men ine viu; 
 poate fi realizat  cu întreaga clas  sau pa grupe mici. 
Dezavantaje : 
 mai multe mingi ar crea dezordine ; 
 folosirea mai mult decât e necesar ar transforma aceast  metod  într-un joc oarecare. 

Exemplu: 
         La sfârşitul studierii no iunii de fabul , la clasa a VI-a, se pot sugera elevilor urm toarele 
întreb ri : 

- Ce ştii acum despre etimologia termenului fabul ? 
- Care sunt p r ile componente ale fabulei? 
- Ce moduri de expunere întâlnim în fabul ? 
- Ce figuri de stil întâlnim în fabul ? 
-  Cum po i aplica ceea ce ai înv at ast zi? 
- Ce i s-a p rut mai interesant?    
Jurnalul  reflexiv („reflexive diary”) se înscrie în rândul metodelor alternative de evaluare şi 

cuprinde însemn rile elevului asupra aspectelor tr ite în procesul cunoaşterii.  
 „Deoarece cuprinde şi reflec iile lui despre propriul proces de înv are, sentimentele tr ite de el 

în cursul acestuia, se poate aprecia c  el este o excelent  strategie de evaluare pentru dezvoltarea 
abilit ilor metacognitive”, apreciaz  prof. Ilie Emanuela. 

 În jurnalul  reflexiv se trec în mod regulat, experien e, sentimente, opinii, gânduri 
împ rt şite cu un punct de vedere critic.  

Avantaje: 



 „controleaz  atât succesul procesului de înv are, reglarea lui din mers, în func ie de 
feedback-ul dat de elevi, cât şi cunoaşetrea ob inut , prin analiza conceptelor asimilate, a 
lacunelor sesizate în timpul procesului de instruire şi a cauzelor acestora; 

 nu este perceput ca stresant de c tre elevul ce are sentimentul c  astfel este în eles de c tre 
profesor. 

Dezavantaje: 
 trebuie completat periodic; 
 profesorului îi este uneori greu s  constate nemul umirile elevilor legate de stilul s u de  

predare, de tactul pedagogic, de strategiile utilizate, într-un cuvânt, de orele inute de el.” 
         Metoda poate fi abordat  dup  abordarea fiec rei unit i de înv are sau în paralel cu aceasta 
(ex.: clasa a V-a: Basmul; clasa a VII-a: Nuvela). 
        Elevul este îndemnat s  r spund  la întreb ri de genul: 

 Ce ai înv at nou în aceast  lec ie? 
 Cum ai înv at? 
 Ce sentimente i-a trezit procesul de înv are? 
 Care din ideile discutate i s-au p rut mai interesante? 
 Care necesit  o clarificare? 
 Ce dificult i ai întâmpinat? 
 Cum te sim i când înve i la limba şi literatura român ? 
 Cum po i utiliza în viitor aceast  experien  de înv are? 
 În ce m sur  ceea ce ai studiat  i-a satisf cut aştept rile? 
 Cum î i place s  înve i în viitor urm toarea tem  (capitol, lec ie)? 
 i-a pl cut experien a (de înv are)? Dac  da,  de ce? 
 Dac  ai putea schimba ceva, ce ai face? 
 Adaug  alte comentarii care te preocup .  
Jocul reprezint  un ansamblu de ac iuni şi opera iuni care urm resc obiective de preg tire 

intelectual , tehnic , moral  şi fizic  a elevului. 
Încorporat în activitatea didactic , elementul de joc imprim  acesteia un caracter mai viu şi mai 

atr g tor, aduce o stare de bun  dispozi ie, de veselie şi bucurie, de destindere, ceea ce previne 
apari ia monotoniei, oboselii şi plictiselii. Jocul poate deveni „un adev rat instrument educativ şi 
didactic, o baz  a metodelor de instruire şi educa ie, nu doar în înv mântul preşcolar şi primar; 
cercet ri recente arat  c  jocul poate c p ta aplicabilitate pedagogic  şi un con inut instructiv bine 
determinat, chiar dac  cel care joac  nu are aceast  inten ie sau nu este conştient de ea”, afirm  
prof. Ilie Emanuela. 
  Clasificarea complex  propus  de Ioan Cerghit: 

1. JOCURILE DIDACTICE SAU EDUCATIVE : Caut -i perechea, Bingo, Şarpele,  
Joc de fantezie, Jocurile de crea ie 
 BINGO 
   Acest joc didactic se desf şoar  astfel: „Fiecare elev sau fiecare grup  de 4-5 elevi primeşte 
câte un cartonaş cu 6 careuri, în fiecare fiind trecut  sarcina de lucru cerut . Câştig  elevul sau 
grupa care rezolv  corect şi cel mai repede careul.”, dup  cum prezint  Ilie Emanuela. 
Exemplu: 
Clasa: a VIII-a 
Disciplina: Limba şi literatura român  
Subiectul lec iei: O scrisoare pierdut  de Ion Luca Caragiale 
Tipul lec iei: predare-înv tare 
      Pentru ob inerea performan ei şi a feedback-ului, putem solicita elevilor rspunsurile corecte la 
urm toarele sarcini de lucru: 



1.Indica i sinonimele 
termenilor: 
Ostenit  = 
Uluci = 
Leaf  = 
Misie = 

2.Explica i folosirea 
apostrofului în urm torul 
context: 
„Las’ c  ştim noi…” 
 

3.Enumera i cel pu in şase 
personaje din comedia O 
scrisoare pierdut  de 
I.L.Caragiale. 
 

4.Preciza i locul şi 
timpul în care se 
desf şoar  ac iunea 
comediei. 
 
 
 

5.Preciza i ce moment al 
ac iunii reprezint  intriga 
şi ce moment al ac iunii 
reprezint  punctul 
culminant. 
 

6.Explica i sensul  
expresiilor: „Ghi , Ghi , 
pup -l în bot şi-i pap  tot, 
c  s tulul nu crede la l 
fl mând.” 
 

 
2. JOCURI DE SIMULARE 
 Aceste jocuri „constau în simularea unei situa ii, care determin  juc torii s  interpreteze 

anumite roluri, prin care s  ajung  la realizarea obiectivelor prestabilite de profesor. Interpretarea de 
rolui oblig  juc torii s  intre într-o re ea de rela ii interdenpendente de reciprocitate, în sensul c  
jocul fiec ruia depinde de comportamentul celorlal i juc tori; de asemenea, determin  participan ii 
s  ia atitudini, s -şi asume norme comprtamentale, s  propun  alternative şi s  ia decizii pe baza 
unor strategii proprii.” Dup  cum ne precizeaz  prof. Emanuela Ilie, jocurile de simulare ajut  
elevii: 

- s  în eleag  mai profund persoalitatea şi codul comportamental al unor personaje literare; 
- s  interrela ionaze social; 
- s  exerseze şi s  consolideze structuri de vorbire oral ; 
- s -l pun  în situa ie de actor; 
- s  modeleze gândirea, inventivitatea. 

 Variante ale jocurilor de simulare: Jocul de rol, Jocuri de decizie, Dramatizarea, Procesul 
literar. 

 DRAMATIZAREA 
 Acest joc „este un tip specific de simulare, bazat în esen  pe utilizarea adecvat  a mijloacelor 

şi procedeelor artei dramatice.  Principala func ie a prezent rii faptelor într-un cadru dramatic este 
dezvoltarea la elevi a capacit ii de empatie: ei tr iesc cu mai mult  intensitate faptele, le re in mai 
bine dac  joac , mai mult, trateaz  st rile conflictuale, situa iile-problem , necesit ile, aspira iile şi 
convingerile personajului, ca şi cum ar fi ale lor. 

Dezavantajul major al metodei: limita de timp acordat  fiec rei opere literare, din cauza c reia o 
dramatizare nu e niciodat  preferat  în locul altor metode pedagogice prin care se analizeaz  
operele literare.” 

Exemplu: clasa a V-a: schi a D-l Goe de Ion Luca Caragiale; clasa a VI-a: fabula Bivolul şi 
co ofana de George Topârceanu. 

 În cadrul orelor de limba român , rela ia profesor–elev trebuie s  se bazeze pe colaborare, 
pe interrela ionare şi pe o alternare eficient  a strategiilor de evaluare, menite s  asigure atingerea 
competen elor generale  vizate la nivelul ciclului gimnazial. 

Problematica strategiilor de evaluare r mâne deschis , putând fi mereu îmbun t it . 
Obiectivul esen ial este de a dezvolta capacit ile de autoevaluare ale elevilor şi de a-şi schimba 
viziunea asupra rolului evalu rii, de la cel de control şi sanc ionare, la cel de ameliorare şi 
corectare.  
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369. INOVA IA PEDAGOGIC  ÎN CADRUL DISCIPLINEI LIMBA ŞI LITERATURA 
ROMÂN  

 
Prof. Pascu Corina-Vasilica, Şcoala Gimnazial  Nr. 1 Iana 

Prof. Popescu Larisa Marlena, coala Gimnazial ” General Aviator Inginer Gheorghe Negrescu”, 
Frunti eni 

 
Tr im într-o lume în care se poate vorbi despre inova ie în toate domeniile de activitate, 

putem spune chiar c  suntem copleşi i de ritmul alert în care evolueaz  societatea zilelor noastre. În 
aceast  situa ie, educa ia nu poate şi nu trebuie s  r mân  ancorat  în trecut. De aceea, procesul 
instructiv-educativ trebuie s  se adapteze acestor schimb ri pentru ca rezultatul acestui demers s  
fie un individ deschis, dinamic, comunicativ, preg tit s  fac  fa  situa iior de orice tip, dar mai ales 
celor care îi solicit  gândirea critic  şi creativitatea. În acest proces cei doi actori –profesorul şi 
elevul-au roluri bine definite. Educatorul are marea sarcin  de a imprima elevilor s i nevoia de 
educare, devenind chiar parteneri în acest scop: „Cu cat suntem mai uni i sufleteşte cu elevii no tri, 
cu atât i noua ni se prefac lucruri noi si vechi”54.. 

În ceea ce priveşte elevul, acesta trebuie v zut de c tre dasc l ca un ucenic al gândirii, s  fie 
înv at s  gândeasc , s  colaboreze, s  comunice. Ob inerea unui act educativ de calitate depinde de 
rela iile care se stabilesc în timp între profesor şi elev dar şi între elevii aceleiaşi clase sau clase 
diferite. Se va urm ri crearea la elevi a flexibilit ii şi originalit ii gândirii, a dorin ei de a g si 
solu ii noi, personale şi a satisfac iei oferite de g sirea acestora. 

Dac  ne raport m la procesul de înv are a limbii şi literaturii române trebuie avut în vedere 
c  pentru a dezvolta la elevii noştri o gândire şi o atitudine creative, trebuie s  inem cont de o serie 
de reguli cu o importan  major  în atingerea obiectivelor propuse. În primul rând se va porni de la 
ideea c  toate grselile sunt parte a înv rii. În acest sens, trebuie oferit  libertate elevilor în a-şi 
exprima opiniile, a formula r spunsuri, rezolv rile, solu iile nu trebuie impuse acestora ca un adev r 
absolut, acestea se vor discuta cu elevii pentru a se ajunge la un acord, la un punct comun. De 
asemenea, sarcinile de înv are trebuie s  solicite informa ii transdisciplinare, iar metodele folosite 
vor fi cele care promoveaz  înv area prin descoperire, prin joc. Condi ia realiz rii înv rii 
inovatoare este restrângerea rolului profesorului în cadrul demersului educativ şi centrarea 
activit ii pe elev. 

Pentru disciplina Limba şi literatura român , putem vorbi despre o serie de metode, tehnici 
şi strategii inovatoare în procesul instructiv-educativ. Elevii sunt din ce în ce mai receptivi la 
noutate, din ce în ce mai interesa i de a fi solicita i, asculta i, în eleşi, cu alte cuvinte de a se afirma. 
O activitate eficient  se bazeaz  în primul rând pe activitatea elevilor, din acest motiv se recomand  
folosirea metodelor activ-participative prin intermediul c rora se stimuleaz  şi men ine interesul 
elevilor pentru activitatea desf şurat . 
  Profesorul este cel care creeaz  mediul educa ional favorabil, stimulativ şi interesant pentru 
                                                      
54 Narly, Constantin, Istoria pedagogiei, vol.I, Publ.Inst. Pedagogic Cernauti, 1935, pag65 



înv area în clas , iar elevul este cel care aduce ceva din via a lui, din afara şcolii sau experien a lui 
de via . În cadrul orelor de limba şi literatura român , se pot folosi o multitudine de metode care s  
stârneasc  interesul copiilor. Printre acestea se pot utiliza şi metode ale gândirii critice. Elevii citesc 
cu pl cere orice text dac  li se orienteaz  aten ia, curiozitatea şi interesul fa  de aceasta. De cele 
mai multe ori, aceste metode îi solicit  pe elevi s  formuleze întreb ri referitoare la text, întreb ri 
care s -i pun  în dificultate pe colegii lor în c utarea r spunsurilor. Nici unii, nici ceilal i nu ar reuşi 
s  fac  acest lucru, dac  nu ar citi textul cu aten ie. Anima ia îi cuprinde şi atunci când întrebarea 
pus  are mai multe solu ii. Uneori, metodele îi antreneaz  în citirea pe roluri, prin dramatiz ri, prin 
organizarea şi distribuirea rolurilor în echip , precum şi prin folosirea unui vocabular propriu în 
replicile lor. Dezbaterea unor probleme care îi intereseaz , folosind argumente” pro” şi “contra”, îi 
ajut  s  decid  dac  accept  sau nu valorile şi ipotezele din text. 
 Dintre metodele gândirii critice se pot enumera urm toarele: ciorchinele, jurnalul dublu, 
tabelul conceptelor, cadranele, ştiu/vreau s  ştiu/am înv at, brainstorming-ul, scrierea liber , 
lectura în perechi, turul galeriei. 

Una din metodele care poate fi folosit  în cadrul orelor de limb  şi literatur  român  este 
jurnalul dublu. Prin folosirea acestuia, elevii pot observa c  un text poate fi redat prin imagini şi 
invers. Astfel elevul îşi formeaz  deprinderi de a împ r i textul în fragmente, folosirea unei imagini 
în locul unui fragment şi invers. Obişnui i cu redarea textului prin benzi desenate, ei constat  c  un 
text are un început (introducerea), o continuare a acestui început (cuprinsul) şi apoi încheierea 
textului (sfârşitul), realizând c  textul nu poate fi lipsit de una dintre aceste p r i. Pentru a aplica 
aceast  metod , copiii trebuie s -şi împart  pagina în dou  p r i, trasând o linie vertical  pe mijloc. 
În partea stâng  se pot nota citate, fragmente, desene, benzi desenate, iar în partea dreapt  le vor 
comenta, vor justifica alegerea f cut , vor scrie ce i-a determinat s  fac  aceast  alegere. Pot nota, 
de asemenea, impresii, sentimente, p reri, întreb ri pe care şi le-au pus atunci când au f cut 
alegerea sau dac  le-a fost impus , pot s -şi spun  p rerea pro sau contra în leg tur  cu cerin a dat . 
Aceast  metod  se poate aplica atât la textele în proz , cât şi la cele în versuri, pentru c  le d  
posibilitatea elevilor s  exprime prin cuvintele lor tot ceea ce cred, simt, ştiu, gândesc şi în eleg 
despre text. 
  Tehnica cubului este strategia de înv are care faciliteaz  examinarea unei teme din diferite 
indica ii-cheie pe fiecare latur  a cubului. De exemplu: descrie, compar , asociaz , analizeaz , 
aplic , g seşte argumente pro şi contra. Cubul are 6 fe e, pe care sunt scrise, verbele ce numesc 
opera iile de gândire: 
1. Descrie (Cum arat ?) 
2. Compar (Cu ce seam n  şi prin ce se diferen iaz ?) 
3. Asociaz  (La ce te face s  te gândeşti?) 
4. Analizeaz  (Din ce e f cut?) 
5. Aplic  (Cum poate fi folosit?) 
6. Apreciaz  pro sau contra (E bun sau r u? De ce?). 
 Înv area prin cooperare presupune o munc  dinamic , ale c rei etape se intercondi ioneaz  
şi, într-o anumit  m sur , se întrep trund. Realizarea de destructur ri cognitive, etap  în care 
membrii grupului se confrunt  cu sarcinile cooperative, accept  formularea diferitelor idei, 
disecarea lor, dezbaterea  este urmat  de reflec ia şi tatonarea, etap  care const  în luarea ini iativei 
de c tre membrii grupului, care se angajeaz  într-un proces de reflec ie, c utare, tatonare, cercetare 
şi înv are, cu toate cunoştin ele de care dispun. În final, realizarea de interac iuni şi schimburi 
verbale între membrii grupului, între aceştia şi înv tor pentru sedimentarea ideilor, în cadrul unei 
dezbateri colective completeaz  procesul instructiv-educativ. În aceast  etap  de interac iuni, ideile 
elevilor sunt exprimate pentru a fi punctate insuficien ele lor. 
  Elevii devin treptat conştien i de puterea lor de utilizare a celor înv ate şi încep s -şi 
organizeze singuri datele, îşi formuleaz  cerin e, îşi stabilesc obiective devenind mai independen i 
în înv are. De asemenbea, foarte eficient  este îmbinarea cititului cu scrisul, comunicarea cu 
desenul în gândirea critic , acestea f când din activitate un joc în care elevilor le place s  se 
implice.  



În final, trebuie s  tragem concluzia c  profesorul trebuie s  aib  o formare continu  pentru 
a putea asigura calitate înv mântului. Cadrul didactic trebuie s  fie la curent cu tot ceea ce ine de 
progresul tiin ific, tehnic i cultural pentru a-i oferi celui educat o perspectiv  real , modern  i 
atr g toare a informa iilor. 
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370. METODE ACTIV-PARTICIPATIVE SPECIFICE INVATAMANTULUI SPECIAL 
 

   Prof. PENA CARMEN-coala Gimnazial  Special  “Constantin P unescu”, Bucuresti 
Prof. PASCU IONI A- coala Gimnazial  Special  “Constantin P unescu”, Bucuresti 

 
„Profesorul care vorbeşte mult… r peşte celorlal i posibilitatea de a se exprima şi de a 

înv a s  se exprime, nu-şi poate cunoaşte elevii şi nici nu poate s -i aprecieze la justa lor valoare, 
iar aceştia devin pasivi, nemul umi i, se m rginesc doar s  repete ceea ce li se spune”.  

G. Gostini 
S-au schimbat planurile de înv mânt, programele şcolare, manualele şi, totuşi, constat m 

adesea c  elevii nu înva ..., unii ur sc şcoala..., elevii nu ştiu s  înve e..., pe elevii nu-i intereseaz  
con inutul studiat la şcoal ...,„ De ce s  înv  dac  tot nu îmi foloseşte la nimic?” Care sunt 
cauzele? 

 Prin abordarea tradi ional , con inuturile se constituie punctual în mintea elevilor, iar 
procesul de înv are se reduce la un efort de memorare de la sine în eles. Transpunându-se în locul 
elevului, devine fireasc  şi explicabil  reac ia de refuz a acestuia fa  de manualele de neîn eles, 
fa  de  avalanşa de informa ii adesea irelevante şi inutile, care se revars  asupra lui în fiecare lec ie, 
şi atunci ne întreb m : 

 Cum am putea organiza activitatea în aşa fel încât lec iile s  fie pl cute, interesante, 
atractive pentru elevi? 

 Cum s  îi înv m pe elevi s  înve e cu pl cere, eficient şi durabil? 
Activizarea pred rii înv rii presupune folosirea unor metode, tehnici şi procedee care s -l implice 
pe elev în procesul de înv are urm rindu-se dezvoltarea gândirii, dezvoltarea creativit ii, 
dezvoltarea interesului pentru înv are în sensul form rii lui ca participant activ la procesul de 
educare. Astfel, elevul este ajutat s  în eleag  lumea în care tr ieşte şi s  aplice în diferite situa ii de 
via  ceea ce a înv at. 

In urma întreb rilor am realizat un studiu privind eficien a metodelor activ paticipative în 
înv mântul special. 

Am pornit de la ideea  c  dac  se vor folosi în mod intensiv metode  moderne de predare-
înv are în activit ile de predare -invatare la  deficientul mintal cu deficiente mintale moderate 
si severe, se  vor  îmbun t i  în  mod  real  poten ialul func ional în vederea optimiz rii 
conduitelor verbale, psihomotricitate şi ac ionale. 

Pentru realizarea studiului nostru am selectat un numar de  15 de elevi cu deficien  mintal  
medie si 8 elevi cu deficien  mintal  sever  din cadrul Şcolii Gimnaziale  Speciale„Constantin 
P unescu”, Bucureşti. Studiul a fost realizat în anul colar 2015-2016. 

   Am întocmit eşantionul în func ie de criterii de reprezentativitate statistic ,de vârst , sex, 
nivel intelectual, nivel de clas . 



În cadrul experimentului psihopedagogic, am parcurs urm toarele etape: 
1. Etapa constatativ  a constat în utilizarea mai multor metode şi procedee de cunoaştere a 

particularit ilor psihice ale elevilor clasei. 
Culegerea datelor de start s-a realizat prin: 
* discu ii cu cadrele didactice ce predau la clasele implicate în cercetare ; 
* colectarea şi valorificarea datelor funizate de observa ia curent  a activit ii şi 

comportamentului elevilor, cum ar fi: nevoile educa ionale ale elevilor; aptitudinile/interesele; 
motiva ia elevilor pentru studiu; stilurile de înv are;  ritmul propriu de lucru al fiec rui elev. 

* înregistrarea şi valorificarea rezultatelor ob inute la o prob  de evaluare identic  pentru cele 
dou  eşantioane de lucru. 

Cunoaşterea capacit ilor de înv are ale elevilor, a nivelului de preg tire de la care pornesc şi 
gradului în care st pânesc cunoştin ele şi abilit ile necesare asimil rii con inutului etapei care 
urmeaz , reprezint  o condi ie hot râtoare pentru reuşita activit ii didactice. 

2.Etapa experimental  /Experimentul formativ: 
- la eşantionul experimental, respectiv clasa a IV-a B, se va introduce variabila independent , 

utilizîndu-se metode active-participative. 
3. Etapa postexperimental  /Etapa de control /Postestul: 
-relevarea modului de evolu ie a eşantioanelor de studiu în diferite faze ale experimentului; 
- compararea datelor finale despre nivelul de preg tire al elevilor cu cele de start la ambele 

categorii de eşantioane; 
-stabilirea eficien ei noii modalit i a metodelor active-participative.   Primul 

pas în realizarea efectiv  a cercet rii const  în testarea nivelului de dezvoltare a proceselor psihice 
ale copiilor.           Astfel, am 
planificat la începutul anului şcolar teste ini iale. În general sunt probe ce pot fi aplicate cu uşurin , 
cu materiale la îndemân , astfel încât nu am întâmpinat dificult i în administrarea lor efectiv . 
Fiind prezentate sub o form  atractiv , ele au trezit interesul copiilor şi au dezv luit aspecte 
importante pentru cercetare. 

Frecven a calificativelor la testul ini ial - Grafic comparativ eşantion experimental- eşantion 
de control 

 
Prin experimentul didactic formativ pe care le-am întreprins, am constatat c  aplicând metode 
active-participative în cadrul activit ilor, s-a realizat o ameliorare considerabil  a rezultatelor 
elevilor crescând procentul de elevi care au ob inut calificativele BINE şi FOARTE BINE şi 
sc zând procentul elevilor care au ob inut calificativul SUFICIENT sau INSUFICIENT. 

 
 
Astfel, în acest  period  ne-am propus s  creem condi ii optime de afirmare a poten ialului 

individualit ii fiec rui elev în situa ii personalizate sau socializate de înv are, în special în 
rezolvarea unor situa ii problem . Am avut în vedere folosirea în activitatea didactic  a unor diverse 



metode i procedee activ-participative în rezolvarea sarcinilor, crearea unor situa ii de înv are 
bazate pe autonomia intelectual  i ac ional  a elevilor. 

Am inten ionat: 
- S  nu fim un simplu “transmi tor de informa ii”, ci si  buni organizatori al unor activit i 

variate de înv are pentru to i elevii, în func ie de nivelul i ritmul propriu de dezvoltare al 
fiecaruia. 

- S  îi facem pe elevi s  aib  încredere în ei, facilitând înv area i stimulând pe copii s  
lucreze în echip ; 

- S  le stimul m eforturile intelectuale, s  le form m i s  le educ m calit i moral-volitive 
- S  adapt m  metodele de predare-invatare-evaluare pentru fiecare con inut pentru fiecare 

form  de organizare i pentru profilul psihologic al elevilor . 
 

 
Elevii au dep it  blocaje în rezolvarea cerin elor, au c utat prin încercare- eroare noi c i de 

rezolvare. Au manifestat un comportament adecvat cu colegii din grupul de lucru, în cadrul 
activit ilor. Îmbinarea formelor de activitate- frontal , pe microgrupuri i individual - a creat 
posibilit i largi pentru mobiliz ri mutiple i variate ale elevilor în rezolvarea sarcinilor. Având în 
vedere faptul c  elevii difer  între ei din punct de vedere al aptitudilor, a ritmului de înv are, a 
gradului de înelegere, al capacit ii de înv are i al rezultatelor ob inute, am realizat tratarea 
individual  i diferen iat  a elevilor prin mai multe procedee: ac iuni individualizate desf urate pe 
fondul activit ilor frontale, cu întreaga clas  de elevi, teme diferen iate , activit i pe grupe de 
nivele, cu repartizarea unor sarcini diferite, potrivit particularit ilor elevilor, cât i prin stimularea 
pe parcursul lec iilor a tuturor elevilor clasei, prin distribu ia solicit rilor(intreb rilor ) în raport de 
posibilit ile lor. 

Lec iile în care s-au folosit metode active au fost dinamice, pl cute, stimulatoare i au 
antrenat to i elevii clasei. Metodele au constituit o provocare, o curiozitate atât pentru elevi, cât i 
pentru noi, cadre didactice,  elevii nu au avut timp de alte preocup ri, li s-a p rut c  ora a trecut 
repede. 

Am constatat în primul rând pl cerea i interesul cu care elevii au primit acest tip de 
activit i, cum se ajuta încurajându-se, explic  i celorlal i ce tiu, î i exprim  gândurile f r  re ineri 
i cei mai timizi cap t  curaj având sprijinul grupului. 

Utilizarea metodelor active a determinat o mai buna colaborare între copii, au devenit mai 
toleran i, doresc s  se ajute între ei, iar cel mai important este faptul c   s-au împrietenit, 
nemai inând cont de rezultatele ob inute la inva tura, formandu-se totodata un spirit de echipa; au 
invatat ca pentru realizarea unor sarcini de grup au nevoie unii de altii. 

Rezultatele ob inute la evalu ri i aprecieri pozitive i-au motivat pe elevi, iar aceasta 
motiva ie a avut un rol dinamizator, de stimulare a efortului de înv are i de concentrare a lui în 
timpul lectiei. 

Rezultatele ob inute de elevi confirm   ideea de la care s-a pornit studiul. Astfel, am 
constatat c  prin utilizarea metodelor active-participative în activit ile de predare-înv are ale 
deficientului mintal cu deficien e mintale u oare i severe, s-a  îmbun t it  în  mod  real  
poten ialul func ional în vederea optimiz rii conduitelor verbale, psihomotricitate şi ac ionale.  

Pled m pentru ideea conform careia profesorul, cunoscând varietatea metodelor 
disponibile în câmpul didacticii moderne, cunoscând particularit ile elevilor cu care lucreaza, 
valen ele con inutului pe care trebuie s  le atinga prin predare- înv are, s  ac ioneze pentru a 
contribui la dezvoltarea disponibilit ilor i aptitudinilor copiilor, creând un context social- 
educa ional adecvat, folosind metode eficiente de interac iune, promovând comportamente i 
stiluri didactice flexibile, adaptând metodele de predare-înv are-evaluare pentru fiecare con inut, 
pentru fiecare form  de organizare i pentru  profilul psihologic al elevilor.  
          Prin organizarea unor activita i de înv are variate, adaptate nevoilor individuale ale 
fiecarui elev, profesorul stimuleaza colaborarea, interesul i motiva ia elevilor pentru rezolvarea 
activit ilor.           



    Câteva  exemplific ri  de metode activ participative adaptate pentru copiii cu CES  folosite  în 
studiul cercet rii  
      

Metoda Mozaicul – este o strategie bazat  pe înv area în echip .Fiecare elev are o sarcin  
de studiu în care trebuie s  devin  expert. El are în acelaşi timp şi responsabilitatea transmiterii 
informa iilor asimilate celorlal i colegi. Strategia Mozaicului este focalizat  pe dezvoltarea 
capacit ilor de ascultare,vorbire,cooperare,gândire creativ .În cazul copiilor cu CES, aceştia 
trebuie s  r spund  fiecare în parte la câte o întrebare din cadrul unei teme comune, iar la final pe 
baza r spunsurilor, se vor afla şi asimila informa ii utile despre tema respectiv . 

Tehnica LOTUS  (floarea de nuf r) – presupune deducerea de conexiuni între 
idei,concepte,pornind de la o tem  central ,care determin  8 idei secundare ce se construiesc în 
jurul celei principale,asemeni petalelor florii de nuf r.Cele 8 idei secundare urmeaz  s  devin  la 
rândul lor teme principale, pentru alte 8 flori de nuf r.În cazul copiilor cu CES ,aceast  metod  se 
aplic  pe o perioad  mai lung  de timp.De exemplu, în cazul celor 4 anotimpuri, elevii trebuie s  
relateze noi enun uri care s -i conduc  la descoperirea anotimpului care  urmeaz  

    Brainstorming–ul este o metod  de dezvoltare de idei noi ce rezult  din discu iile purtate 
între elevi unde fiecare vine cu o mul ime de sugestii.Rezultatul acestor discu ii se soldeaz  cu 
alegerea celei mai bune solu ii de rezolvare a situa iei dezb tute.Interesul metodei este acela de a da 
frâu liber imagina iei ,a ideilor neobişnuite şi originale.În cazul copiilor cu CES aceast  metod  se 
foloseşte de obicei la rezolvarea de situa ii-problem ,de tipul: - Dac  nu e aşa,cum e? –Cum trebuie 
s  ne comport m în....? etc. 

      Înv area prin descoperire este considerat  o metod  didactic  modern .Elevul 
observ ,ac ioneaz  şi dobândeşte noi cunoştin e.Aceast  înv are este înso it  de o dirijare 
exterioar  .În cazul copiilor cu CES,aceast  metod  este înso it  de material concret-intuitiv,pe baza 
c ruia ,elevii descoper  noi cunoştin e. 

 
 
BIBLIOGRAFIE 
- Breben, S., Gongea, E., Ruiu, G., Fulga, M. – Metode interactive de grup – Ghid metodic – 60 
metode şi 200 aplica ii practice pentru înv mântul preşcolar, Editura Arves, 2002;  
  - Oprea , C.- L., - Strategii didactice interactive, E.D.P. R.A., 2007.   
  - Cucoş,Constantin-Pedagogie,Editura Polirom,Iaşi,2000     
   - S l v stru,Dorina-Psihologia educa iei, Editura Polirom,Iaşi,2004 
 
 

371. PROIECTELE EUROPENE – UN PAS SPRE MULTICULTURALITATE 
 

Colegiul Na ional “Mircea Eliade” Re i a 
Profesor Per a Cristina Mirela 

 
Educa ia str bate o perioad  accelerat  în plin  schimbare, motiv pentru care elevii vor fi 

preg ti i pentru a face fa  acestei etape, pentru o integrare mai bun . coala are menirea de a creea 
un mediu educa ional adecvat pentru înv area i introducerea elevului în mediul s u social, cu 
scopul form rii acestuia ca individ autonom i con tient de sine, bine instruit intelectual capabil s  
dep easc  iner ia unui mediu refractar cu note de prejudecat  i discriminare. Cadrele didactice 
abordeaz  con inuturile înv rii aplicând metoda proiectelor de parteneriat educa ional, 
diversificând procesul de înv are. Acest lucru sprijin  elevul în realizarea primilor pa i în via .  

coala european  întreprinde m suri pentru a sprijini tân ra genera ie s  g seasc  r spunsuri 
la provoc rile lumii contemporane. Implementarea unor proiecte i parteneriate educa ionale care 
promoveaz  valorile europene au ca scop încurajarea înv rii limbilor str ine, a colabor rii între 
coli, promovarea con tiin ei interculturale i a inova iei pedagogice.  



Proiectului multilateral COMENIUS- Parallel Ways, implementat la nivelul colii noastre, a 
adunat parteneri precum: Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Ferrucio Hiccolini Voltera, 
Italia, Gatvos Jozsef Altalanos Muvelodesi Kazpont, Diosd Ungaria, Gelibolu Ataturk Kiz Teknik 
ve meslek Lisesi, Gelibolu Turcia, Zespol Panstwowych Placowek Ksztalcenia Plastycznego, Opole 
Polonia i Istituto Comprensivo Voltera, Italia. Proiectul educa ional european a implicat un num r 
mare de elevi între 13 i 18 ani, cadre didactice i p rin i. Scopul implement rii unor astfel de 
proiecte este de a realiza  schimburi de experien  i bune practici cu profesori i elevi din institu ii 
din str in tate, de formare a unei atitudini de respect fa  de valorile europene prin dialog 
intercultural.  

Proiectul Parallel Ways a urm rit cre terea motiv rii tinerilor de a- i cunoa te propriul 
teritoriu în câteve aspecte legate de istoria sa economic  i recunoa terea importan ei schimburilor 
culturale între rile partenere pentru progresul umanit ii i al fiec rui individ.  

Activit ile cuprinse în aceste proiecte au un caracter interdisciplinar, permi ând elevilor 
implica i s - i etaleze creativitatea i imagina ia, oferindu-le ansa de afirmare la nivel european, 
promovând imaginea colii la nivel interna ional. În cadrul proiectului nostru fiecare partener a ales 
unul din drumurile comerciale i culturale din ara sa pentru a aduce la lumin  ruta lor i teritoriul 
din vecin tate, alegând tipul de comer  practicat, metodele, meseriile i mijloacele de transport 
folosite de c tre oameni pentru a le parcurge. 

Participarea la aceste activit i presupune al turi de dorin a de implicare i abilitatea de 
utilizare a computerului, cuno tin e minime de limba englez , lucru care atrage un proces de 
perfec ionare continu  a abilit ilor lingvistice ale elevilor i cadrelor didactice implicate. Înv area 
limbilor str ine deschide numeroase oportunit i c tre o bun  carier  într-o alt  ar . Abilitatea de a 
utiliza computerul este prezent  în toate etapele derul rii proiectului, elevii fiind încuraja i s  
exploateze noile descoperiri tehnologice.  

Mobilit ile interna ionale adâncesc rela iile de colaborare, fiind o ocazie pentru dezvoltarea 
profesional .  

Evaluarea proiectelor se oglinde te în portofolile realizate de c tre elevi dar i în schimb rile 
comportamentale i atitudinale, ace tia dobândind respect i stim  de sine. Rezultatul final al 
proiectului Parallel Ways const  în pachetul „Drumuri europene”, denumire ce vine de la 
multitudinea de drumuri pe care le po i descoperi citind aceste bro uri: drumul s rii, drumul m t sii, 
al fierului i al c rbunelui dar i drumul istoriei, al culturii i civiliza iei.                                 
          „Pentameronul”, cartea în benzi desenate din acest pachet, este realizat  de elevi pentru elevi. 
Pove tile în benzi desenate pot veni în sprijinul elevilor cu cerin e educa ionale speciale, 
facilitându-le înv area.  

Jocul „Monetopoly” î i supune la diverse probe de logic  juc torii oferindu-le  posibilitatea 
de a-i petrece timpul liber într-un mod captivant i relaxant.  

Toate produsele acestui pachet educa ional sunt atractive i u or de utilizat. Ele r spund 
nevoilor publicului int  permi ând dezvoltarea unor competen e cheie deoarece valorizeaz  i 
îmbog esc cuno tin ele dobândite la istorie, geografie i limba englez . Pot fi integrate în 
curriculum i utilizate atât la clas  cât i în activit ile extracurriculare ale colii.  

Importan a desf ur rii acestor proiecte educa ionale reprezint  un plus în via a elevilor i al 
imaginii colilor europene în comunitate i în afara ei. 
 
 

372. STRATEGIA DIDACTIC ! 
 

Profesor Petrişor Adriana  
Şcoala Gimnazial  Groşeni, Jude ul Arad 

 
S  nu uit m c  via a este un domeniu trec tor şi imprevizibil, ceea ce r mâne dup  noi sunt 

faptele şi realiz rile. Este dificil a vorbi despre „Excelen a Sa Dasc lul” şi despre nobila sa misiune, 
to i suntem şi vom fi mereu dasc li, dasc li cu „D” mare. 



Complexitatea profesiei didactice trece dincolo de exercitarea unei meserii „A fi cadru 
didactic nu înseamn  a exercita o meserie, înseamn  a îndeplini o misiune, a faceun apostolate”. 
Pentru a fi cadru didactic, pentru a îndruma pe al ii trebuie înainte de toate s  te cunoşti pe tine, ca 
om şi cadru didactic, iar imaginea de sine s  concorde cu imagine ape care o au al ii despre tine. 
Pentru ob inerea performan elor la clas , rolul cadrului didactic trebuie schimbat utilizând metafora 
„profesorului-antrenor”. În accep iunea de antrenor în rela ia sa cu elevii, dasc lul alearg  în lumea 
cunoaşterii împreun /al turi de elevii s i, neputând îns  alerga în locul acestora. 

„C l toria de o mie de mile începe cu un pas”. (Lao Tse) Dasc lul trebuie s  fie dincolo de 
orice un artist, acel „sculptor de ra iune”, acel „şlefuitor de fericire”, acel „om care creeaz  
oameni”. Ca şi cadru didactic, este important s - i vezi obiectivele propuse împlinite, s  ai rezultate 
bune la clas . Fiecare activitate pe care o desf şur m la clas  este riguros structurat  dup  cele 4 
întreb ri pe care trebuie s  le parcurg  orice planificare pedagogic : 

 Ce voi face? (stabilirea competen elor generale) 
 Cu ce voi face? (con inutul înv rii) 
 Cum voi face? (strategia didactic ) 
 Cum voi ştii dac  ceea ce mi-am propus am realizat? (elaborarea unei strategii de evaluare – 

ob inerea performan ei la clas ).  
Strategia pedagogic  reprezint  o manier  de abordare a educa iei necesar  pentru realizarea 

unui scop specific55 prin traducerea în practic  a principiilor generale de proiectare a activit ii de 
formare – dezvoltare permanent  a personalit ii şi a metodelor de instruire integrate optim la 
nivelul unui discurs didactic eficient, adoptabil şi adaptabil într-un context dat. 

Strategiile didactice reprezint  un grup de dou  sau mai multe metode şi procedee integrate într-
o structur  opera ional , angajat  la nivelul activit ii de predare – înv are – evaluare, pentru 
realizarea obiectivelor pedagogice generale, specifice şi concrete ale acesteia la parametrii de 
calitate superioar . Metoda didactic  reprezint  o ac iune care vizeaz  eficientizarea înv rii  în 
termenii unor rezultate immediate evidente la nivelul unei anumite activit i de predare – înv are – 
evaluare, în timp ce strategia didactic reprezint  un model de ac iune cu valoare normativ , 
angajat  pe termen scurt, mediu şi lung care integreaz  în structura sa de func ionare pedagogic  
metodele, stilurile educa ionale, resursele de optimizare a activit ii cu implicarea subiectivit ii 
creatoare a profesorului. 

Strategia didactic  preia în general numele metodei de baz  ce urm reşte fie comunicarea 
activ , cunoaşterea euristic  a fenomenelor studiate care stimuleaz  capacitatea elevului de sesizare, 
rezolvare, creare de probleme, creativitatea reactiv  şi proactiv  a profesorului, dar şi, prin el, a 
elevului. Elaborarea strategiilor didactice valorific  dou  c i de ac iune 

 cale de ac iune teoretic , dezvoltat  prin integrarea mai multor procedee şi metode într-o 
„metod  de baz ”, cu extrapolarea calit ilor acesteia la nivelul unei noi structuri care 
asigur  creşterea func ionalit ii pedagogice a activit ii de predare – înv are – evaluare, pe 
termen scurt, mediu şi lung; 

 cale de ac iune practic , bazat  pe stilul educa ional al profesorului care asigur  optimizarea 
noii structuri create, valorificând normele prescriptive ale acesteia, dar şi propriile sale 
resurse de inova ie didactic . 

Activitatea de prospectare pedagogic , necesar  pentru focalizarea strategiei didactice în jurul 
unei  „metode de baz ” implic  elaborarea unor tipologii de ac iune representative, bazat  pe o 
structur  func ional  global , integral  şi deschis  (pe termen lung), echivalent  cu organizarea unei 
înl n uiri de situa ii de înv are prin parcurgerea c rora elevul îşi însuşeşte material de înv at56. 
Interpretarea strategiilor ca modele de ac iune exemplar  permite elaborarea unei taxonomii care 
înglobeaz  categoriile principale de metode integrate într-o structur  opera ional  unitar .  

                                                      
55 Dictionnaire actuel de l’éducation, 1993, p. 1185 
56 Dic ionar de Pedagogie, Editura Academiei, 1979, p. 425 



O asemenea taxonomie are în vedere ac iunea predominant  în cadrul activit ii de predare – 
înv are - evaluare57 

 strategia didactic  bazat  prioritar pe ac iunea de comunicare 
 strategia didactic  bazat  prioritar pe ac iunea de cercetare 
 strategia didactic  bazat  prioritar pe ac iunea practic  
 strategia didactic  bazat  prioritar pe ac iunea de programare special  (de exemplu instruirea 

asistat  de calculator) 
Strategiile didactice care au ca obiectiv prioritar exprimarea personalit ii elevului      
 strategia jocului didactic 
 strategia lucr rilor practice 
 strategia asaltului de idei 
 strategia dezbaterii problematizate 
Strategiile didactice care au ca obiectiv prioritar st pânirea materiei, în termini de cunoştin e şi 

de capacit i: 
 strategia conversa iei euristice 
 strategia prelegerii problematizate 
 strategia cercet rii experimentale 
 strategia algoritmiz rii 
Strategiile didactice care au ca obiectiv prioritar transferal func ional al cunoştin elor şi 

capacit ilor dobândite: 
 strategia problematiz rii 
 strategia model rii 
Analiza strategiei din perspectiv  psihologic  implic  alegerea unei suite de ac iuni care duce 

mai bine şi mai repede la atingerea scopului, a obiectivului 58propus. 
 Strategiile pedagogice pot fi valorificate şi la nivel de 
 strategii de abordare,  
 strategii de lucru,  
 strategii de perspectiv  
 strategii de ameliorare a rezultatelor finale 
 strategii de adaptare la schimbare59 
Identificarea strategiilor didactice optime r mâne o problem  deschis  la nivelul cercet rilor 

pedagogice angajate în contextul politicilor educa ionale reformatoare. Din perspectiv  curricular  
integrarea lor reprezint  premisa unei proiect ri pedagogice eficiente în procesul de predare – 
înv are – evaluare. 

Desf şurarea optim  a procesului instructiv-educativ este condi ionat  de o serie de factori, dintre 
care competen a celui chemat s  organizeze şi s  conduc  activitatea didactic  se impune ca 
importan . Progresul în înv mânt depinde, în mare m sur , de preg tirea şi aptitudinile cadrului 
didactic, ca profesionist al domeniului s u de specialitate, rezultatele ob inute reflectând nivelul 
presta iei sale, m iestria pedagogic  de care d  dovad . Garan ia îndeplinirii func iilor didactice şi 
educative ce îi revin profesorului este oferit  de competen a sa profesional , condi ie a ob inerii unor 
rezultate cât mai bune în activitatea pe care o desf şoar .  

Pentru ob inerea performan elor la clas , rolul cadrului didactic trebuie schimbat utilizând metafora 
„profesorului – antrenor”. În accep iunea  de antrenor în rela ia sa cu elevii, dasc lul alearg  în lumea 
cunoaşterii împreun /al turi de elevii s i, neputând îns  alerga în locul acestora. Strategia pedagogic  
reprezint  o manier  de abordare a educa iei necesar  pentru realizarea unui scop specific prin 
traducerea în practic  a principiilor generale de proiectare a activit ii de formare-dezvoltare 
permanent  a personalit ii şi a metodelor de instruire integrate optim la nivelul unui discurs didactic 
eficient, adoptabil şi adaptabil într-un context dat.  
                                                      
57 Cristea, Sorin, Dic ionar de pedagogie, Editura Litera Interna ional, Chişin u – Bucureşti, 2000, p. 116 - 139 
58 ibidem, p.52 
59 Dic ionar de psihologie, coordonator Şchiopu, Ursula, 1997, p. 668 
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373. ÎNTRE CLASICISM I MODERN IN LEC IILE DE LIMBA ROMÂN  
 

Profesor Petri or Andreea Ioana 
coala Gimnazial  „Virgil Iov naş” Şofronea 

 
Un înv mânt cu adev rat democratic trebuie s  dea satisfac ie tuturor categoriilor de elevi, 

de la cei cu cerin e educative speciale şi pân  la cei cu aptitudini superioare în domeniile 
intelectuale, artistice, sportive, etc. Atributul de democratic este dat de sistemul de înv mânt, de a 
crea condi iile activiz rii tuturor predispozi iilor şi posibilit ilor, mai mari sau mai mici, purtate de 
copii. În mai toate modurile de definire apare constant raportarea la poten ialul aptitudinal, nivelul 
inteligen ei, gradul ridicat al performan elor şi necesitatea unor trat ri diferen iate şi chiar 
personalizate a subiec ilor din aceast  categorie. 

Ast zi educa ia trebuie conceput  ca un continuum existen ial, a c rei durat  se confrunt  cu 
îns şi durata vie ii şi care nu trebuie limitat  în timp şi închis  în spa iu. Pentru un individ, educa ia 
se cere a func iona ca un factor integrator şi unificator al experien elor sale precedente pentru a se 
adapta şi a se schimba atunci când mediul o cere sau o impune. Educa ia nu formeaz  oameni 
definitiv, ci le d  acestora putin a de a creşte spiritual, de a da r spunsurile cele mai potrivite la 
sfid rile cele mai neaşteptate. 

Problematica inteligen ei, precum şi a multiplelor ei implica ii reprezint  un domeniu 
interesant, care şi-a exercitat atrac ia asupra oamenilor din cele mai vechi timpuri pân  în 
contemporaneitate. Conceptul de inteligent , natura şi func ia ei şi modurile de manifestare ale 
comportamentului inteligent determina polemici şi controverse aprinse între oamenii de diferite 
specializ ri şi orient ri. Aceste controverse nu se opresc doar la limitele trasate de specializ ri 
diferite, ci p trund chiar în cadrul specializ rilor. 

În ultimii ani psihologii au devenit conştien i c  aceste polemici sunt sterile, iar un real 
progres ar putea avea loc doar prin colaborare, prin coroborarea rezultatelor şi concluziilor la care s-
a ajuns pân  acum, idee împ rt şit  de c tre autoare şi reg sita în studiul acestei lucr ri. Expresia 
ideal  a unei astfel de sinteze ar fi o abordare sistemic , tentative în acest sens fiind f cute de 
Sternberg şi Gardner. Noi pledam pentru o astfel de direc ionare a cercet rilor, dar consider m c  
pentru a ob ine rezultate fructuoase fiecare abordare trebuie s -şi diversifice şi s -şi rafineze 
metodologia şi instrumentele de lucru. Pornind de la observa iile empirice din practica de zi cu zi, 
lucrarea de fa  vrea s  sublinieze convingerea noastr  asupra rela iilor dintre un anumit tip de 
inteligent  şi domeniile de activitate exercitate. 

Educa ia nu este doar un exerci iu „formal”, tehnic, esut dintr-un anumit sistem de ac iuni, 
ce vizeaz  fasonarea fiin ei; ea constituie şi evocarea sau transmiterea unor con inuturi, unor valori, 
unor atribute ce se perpetueaz  prin intermediul indivizilor şi comunit ilor. „Materia” educa iei 
este reprezentat  de o structur  de valori ale culturii ce se actualizeaz  în jocul interactiv dintre 
actorii implica i în educa ie, care „d ruiesc” şi „primesc”, fiecare dup  posibilit i, con inuturi 
specifice. 

Tr im într-o societate aflat  în continu  mişcare şi modernizare, în care viziunea 
contemporan  impune schimb ri în finalitatea educativ , v zut  mai pu in ca transmitere de 
cunoştin e şi mai mult ca formare a personalit ii. Elevul de azi trebuie s  dea universului 
informa ional întâlnit un sens critic, creativ şi productiv. Copilul este nevoit s -şi dezvolte 



capacitatea de a cere informa ii şi de a decide importan a acestora. Pentru a se realiza acest 
deziderat, profesorul trebuie s -i ofere, în egal  m sur , un cadru de înv are şi unul de gândire, 
pentru a da posibilitatea elevului s -şi urm reasc  şi s -şi monitorizeze propriile procese de gândire. 
Rolul profesorului este de neînlocuit, c ci acesta este organizatorul condi iilor de înv are. Predarea 
literaturii române reprezint , în primul rând, o problem  de educa ie estetic .  

Preocup rile pentru frumos, pentru reflectarea expresiv  a realit ii, au existat dintotdeauna. 
Educa ia modern , în general, şi cea estetic , în special, trebuie s  deplaseze accentul de la ipostaza 
reproductiv  a înv rii la cea a cultiv rii poten ialului creativ al personalit ii. Literatura 
favorizeaz  formarea sentimentelor intelectuale, a convingerilor morale, fortificând şi echilibrând 
întreaga personalitate, permi ând realizarea idealului educa ional.  

Aceste obiective pot fi atinse în predarea literaturii române prin percep ia direct , profund  
şi creatoare asupra operei de art , prin observarea unit ii form  - con inut, prin interdependen a 
dintre oper  – creator - condi ii sociale şi istorice de apari ie. Ne afl m în secolul tehnologiei 
moderne, într-o epoc  în care omenirea este asaltat  de cinematograf, televizor, calculator şi 
internet. Apare, astfel, pericolul sc derii rolului c r ilor în via a omului. Aceast  tendin  de 
abandonare a lecturii directe, inând o carte în mân , s-a observat atât la noi,cât şi în întreaga lume.  

Profesorului de limba şi literatura român  îi revine o misisune grea: s  atrag  elevul spre 
carte. Ea trebuie privit  ca element al devenirii umane. În leg tur  cu virtu ile lecturii s-a scris mult 
şi se va mai scrie. Miron Costin spunea c  ,,Nu este alta mai pl cut  şi mai folositoare z bav  decât 
cetitul c r ilor.”60 Filozoful şi poetul american Ralph Emerson zicea c  ,,Sunt c r i care ocup  în 
via a noastr  acelaşi rol cu p rin ii, cu cei dragi şi cu experien ele mari.” 61Cultivarea interesului 
pentru lectur , pentru lucrul cu cartea, r mâne unul dintre principiile fundamentale ale muncii 
noastre.  

Datoria noastr  este s -i orient m pe elevi spre cunoaşterea importan ei c r ii, spre folosirea 
acestor surse de înv are. Acest lucru se poate realiza şi prin utilizarea unor metode şi mijloace 
didactice moderne, atractive pentru elevi.  

Lec iile de literatura român  pot fi mai atractive şi prin mijloacele didactice moderne 
folosite: 

· pentru predarea lui Nichita St nescu s-au audiat interpret rile muzicale ale lui Nicu 
Alifantis şi Paula Seling; 

· introducerea no iunilor teoretice despre realitate – fic iune şi fantastic au fost înso ite de 
fragmente din filme diferite: ,,Morome ii” (Fic iune) şi ,,Jocurile foamei” pentru fantastic. Evident 
elevul nu este l sat singur în fa  imaginii, ci i se ofer  atât imaginea, cât şi comentariul verbal, 
care-şi propune s -l conduc  spre în elegerea ei. Mijloacele audio şi audio-vizuale sunt instrumente 
interpuse între elev şi profesor. Ele dau rezultate doar dac  elevii valorific  mesajul.  

Profesorului îi revine rolul de a-l determina s  ac ioneze, s  opereze cu datele oferite de 
mesaj în cadrul unei situa ii de descoperire, s  generalizeze şi s  formuleze ei înşişi concluziile. 
Timpul pe care îl ia profesorului preg tirea unei lec ii cu mijloace tehnice este sensibil mai mare 
decât pentru o lec ie obişnuit . Activitatea profesorului trebuie s  fie bazat  îns  pe activit ile 
tradi ionale, dar s  se asocieze şi cu metode şi mijloace moderne, de care nu trebuie abuzat. Şi asta 
pentru c  mijloacele moderne aduc un plus de atractivitate, dar valoarea lor formativ  nu este 
elucidat  pe deplin, urmând ca timpul s -şi spun  cuvântul.  

Rolul profesorului este de neînlocuit, c ci acesta este organizatorul condi iilor de înv are. 
Predarea literaturii române reprezint , în primul rând, o problem  de educa ie estetic . Preocup rile 
pentru frumos, pentru reflectarea expresiv  a realit ii, au existat dintotdeauna. Educa ia modern , 
în general, şi cea estetic , în special, trebuie s  deplaseze accentul de la ipostaza reproductiv  a 
înv rii la cea a cultiv rii poten ialului creativ al personalit ii. Literatura favorizeaz  formarea 
sentimentelor intelectuale, a convingerilor morale, fortificând şi echilibrând întreaga personalitate, 
permi ând realizarea idealului educa ional.  

                                                      
60 Costin, Miron, Istoria critic  a literaturii, Editura Albatros, Bucureşti, 2009, pag. 145; 
61 Emerson, Ralph, Eseuri, Editura pentru Literatur  Universal , Bucureşti, 1968, pag. 45; 



Aceste obiective pot fi atinse în predarea literaturii române prin percep ia direct , profund  
şi creatoare asupra operei de art , prin observarea unit ii form  - con inut, prin interdependen a 
dintre oper  – creator - condi ii sociale şi istorice de apari ie. Ne afl m în secolul tehnologiei 
moderne, într-o epoc  în care omenirea este asaltat  de cinematograf, televizor, calculator şi 
internet. Apare, astfel, pericolul sc derii rolului c r ilor în via a omului. Aceast  tendin  de 
abandonare a lecturii directe, inând o carte în mân , s-a observat atât la noi,cât şi în întreaga lume.  

Profesorului de limba şi literatura român  îi revine o misisune grea: s  atrag  elevul spre 
carte. Ea trebuie privit  ca element al devenirii umane. În leg tur  cu virtu ile lecturii s-a scris mult 
şi se va mai scrie. Miron Costin spunea c  ,,Nu este alta mai pl cut  şi mai folositoare z bav  decât 
cetitul c r ilor.” Filozoful şi poetul american Ralph Emerson zicea c  ,,Sunt c r i care ocup  în via a 
noastr  acelaşi rol cu p rin ii, cu cei dragi şi cu experien ele mari.” Cultivarea interesului pentru 
lectur , pentru lucrul cu cartea, r mâne unul dintre principiile fundamentale ale muncii noastre.  
Datoria noastr  este s -i orient m pe elevi spre cunoaşterea importan ei c r ii, spre folosirea acestor 
surse de înv are.  

Acest lucru se poate realiza şi prin utilizarea unor metode şi mijloace didactice moderne, 
atractive pentru elevi. Softurile educa ionale pot fi folosite în predarea noilor cunoştin e, pentru 
înv area prin descoperire dirijat , pentru exersare, testare, evaluare. Utilizarea lor încurajeaz  
centrarea pe elev a înv rii. Pentru o maxim  eficacitate, softurile educa ionale trebuie folosite cu 
modera ie, în anumite momente ale lec iei, alternant cu predarea clasic . Rolul profesorului în 
îmbinarea celor dou  variante de predare r mâne primordial în activitatea didactic . Dirijat şi 
supravegheat, elevul nu va avea decât de câştigat din „rela ia” sa cu calculatorul. 

Noile tehnologii transform  radical modul de comunicare, simplific  şi îmbun t esc 
rela iile dintre oameni. Întreaga planet  devine o „familie” în care to i ne putem întâlni virtual. Apar 
comunit i de idei, de crea ie, de munc  f r  ca distan ele s  mai fie un obstacol. Globalizarea 
solicit  un om deschis spre comunicare, pentru c  ea, comunicarea are un rol esen ial şi 
fundamental în progresul omenirii. Modernizarea înv mântului se poate înf ptui în interesul 
elevului – viitor cet ean european – prin deschiderea dasc lilor spre nou, fiind mereu şi firesc în 
mijlocul provoc rilor, fiind oameni ai timpului pe care îl tr im. 

În toate timpurile ştiin a şi tehnica nu au avut grani e, omenirea luat  ca un ansamblu intr  
într-o singur  civiliza ie planetar , în care produsele tehnologice sunt infiltrate în existen a noastr  
zilnic , intrat  în era informa iei accesibile. Tehnologiile nu au patrie, cum apar ele au traiectoria 
difuz rii universale. Civiliza ia universal  se caracterizeaz , în primul rând prin ştiin  şi limb  şi 
folosirea lor în folosul omului.  

„Spiritul ştiin ific unific  omenirea la un nivel abstract şi ra ional, dar tocmai aceasta d  
civiliza iei umane un caracter universal”. Ştiin a trebuie transformat  într-un aliat indispensabil al 
progresului tehnic, culorile luminoase ale acestor transform ri trebuie puse în folosul bun st rii 
omului. 

„Înainte de toate s  nu faci r u” spunea Hipocrate referindu-se la etica profesiunii medicale. 
Actualmente acest dicton îl putem aplica şi adapta întregii vie i sociale, în general, educa iei prin 
tehnologie şi progres în mod deosebit. 
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374. TIU/VREAU S  ŞTIU/AM ÎNV AT 

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 
 

prof. Otilia PÎNTEA 
coala Profesional  Holboca, jud. Ia i 

 
Înv mântul modern pune un accent deosebit pe înv area interactiv , centrat  pe elev, pe 
dobândirea noilor cunoştin e într-o manier  activ . Sunt considerate interactive metodele care 
implic  total elevul în procesul înv rii, îl transform  în subiect activ, participant la propria 
formare. Metodele activ-participative sunt acele metode prin care elevii îşi dezvolt  abilit i de 
colaborare, comunicare şi ajutor reciproc. Interactivitatea presupune atât cooperare, cât şi 
competi ie, ambele implicând un grad mare de interac iune.  
Exemple de bune practici. tiu/Vreau s  ştiu/Am înv at este o metod  de predare-înv are 
interactiv , care se bazeaz  pe cunoştin ele şi experien ele anterioare ale elevilor. Prin intermediul 
acestei metode, elevii realizeaz  un inventar a ceea ce cunosc deja despre o anumit  tem  şi apoi 
formuleaz  întreb ri legate de tema nou , întreb ri la care vor g si r spunsuri prin valorificarea 
cunoştin elor şi competen elor dobândite anterior. Rubricile tabelului se pot completa în diferite 
momente ale lec iei, pe m sura acumul rii cunoştin elor de c tre elevi. Metoda se poate folosi 
individual sau în perechi. Etapele aplic rii acestei metode sunt: organizarea elevilor în perechi; 
profesorul cere elevilor s  alc tuiasc  o lista cu ceea ce ştiu despre tema abordat ; profesorul 
deseneaz  pe tabl  un tabel cu coloanele tiu/Vreau s  ştiu/Am înv at; se noteaz  în prima 
coloan  informa iile notate de elevi, dup  discutarea acestora cu întreaga clas ; elevii elaboreaz  o 
list  cu ceea ce ar dori s  cunoasc  despre tema abordat ; elevii, îndruma i de profesor, completeaz  
pe tabl  cea de-a doua coloan  a tabelului cu întreb rile la care doresc un r spuns; elevii citesc 
textul/enun ul noii lec ii, iar dup  lecturarea lui, se revine asupra întreb rilor formulate în coloana a 
doua şi se identific  întreb rile la care s-au g sit r spunsurile în text, trecându-se în coloana Am 
înv at; elevii fac compara ie între ceea ce ştiu deja despre tem , con inutul întreb rilor şi ceea ce 
au înv at; se discut  despre tema abordat ; întreb rile formulate de elevi pot fi folosite ca punct de 
plecare pentru alte investiga ii.  
Un exemplu de aplicare a metodei Ştiu/Vreau s  ştiu/Am înv at este în cadrul unit ii de înv are 
„Paralelograme particulare”, lec ia „Dreptunghiul”, clasa a VII-a. Se reactualizeaz  cuno tin ele 
referitoare la paralelogram: defini ie, desen, elemente, propriet ile paralelogramului. Având ca 
punct de plecare ceea ce tim despre paralelogram, elevii vor descoperi paralelogramele particulare, 
respectiv dreptunghiul, i se completeaz  urm torul tabelul Ştiu/Vreau s  ştiu/Am înv at. 
La finalul lec iei, se revine la tabelul Ştiu/Vreau s  ştiu/Am înv at şi se sistematizeaz  con inutul 
lec iei: ce au ştiut elevii la începutul lec iei, ce au vrut s  înve e pe parcursul ei şi ce au înv at. 
Metoda Ştiu/Vreau s  ştiu/Am înv at prezint  mai multe avantaje: faciliteaz  integrarea 
informa iilor dobândite de elevi pe parcursul înv rii şi completarea acestora cu altele noi;  
exerseaz  gândirea liber  a elevilor asupra unei teme; contribuie la organizarea i sistematizarea 
cuno tin elor; mobilizeaz  întregul colectiv de elevi; exerseaz  capacitatea elevilor de a în elege un 
nou con inut. Exist  şi câteva dezavantaje ale metodei: necesit  mai mult timp pentru realizarea 
obiectivelor i nu poate fi aplicat  la orice tip de lec ie.  

TIU VREAU S  TIU AM ÎNV AT 
Paralelogramul este 
patrulaterul convex cu 
laturile opuse paralele dou  
câte dou . 
Propriet ile 
paralelogramului 
1. Un patrulater convex este 

paralelogram dac  i numai 

1. Exist  i 
paralelograme 
particulare? 

2. Dreptunghiul are 
aceste propriet i? 

3. Dreptunghiul are i 
alte propriet i prin 
care se diferen iaz  de 

1. Dreptunghiul  este 
paralelogramul cu un unghi 
drept. 

2. Dreptunghiul  are toate 
propriet ile paralelogramului. 

3. Teorema referitoare la 
unghiuri:  în dreptunghi toate 
unghiurile sunt congruente 



dac  laturile opuse sunt 
congruente dou  câte dou  

2. Un patrulater este 
paralelogram dac  i numai 
dac  dou  laturi opuse sunt 
paralele i congruente. 

3. Un patrulater este 
paralelogram dac  i numai 
dac  unghiurile opuse sunt 
congruente dou  câte dou . 

4. Un patrulater este 
paralelogram dac  i numai 
dac  punctul de intersec ie 
al diagonalelor este mijlocul 
fiec rei diagonale. 

paralelogram? 
4. Ce proprietate au 

unghiurile 
dreptunghiului ? 

5. Ce proprietate au 
diagonalele 
dreptunghiului? 

 

(deci sunt unghiuri drepte). 
4. Teorema reciproc : dac  un 

patrulater convex are toate 
unghiurile congruente, atunci 
el este dreptunghi. 

5. Teorem : în orice dreptunghi, 
diagonalele sunt congruente. 

6. Teorema reciproc : dac  un 
paralelogram are diagonalele 
congruente, atunci el este 
dreptunghi. 

 

Ciorchinele este o strategie de predare care încurajeaz  pe elevi s  gândeasc  liber şi deschis; 
structureaz  ideile doar cât s  stimuleze gândirea legat  de conexiunile dintre idei; este o form  de 
gândire neliniar , care aproximeaz  în mare m sur  felul în care func ioneaz  mintea omeneasc ; 
poate fi utilizat pentru a stimula gândirea înaintea studierii temeinice a unui anumit subiect; poate fi 
folosit ca mijloc de a rezuma ceea ce s-a studiat, ca modalitate de a construi asocia ii noi, sau de a 
reprezenta noi sensuri; este o activitate de scriere (mai ales pentru elevii recalcitran i la scris); 
serveşte la informarea elevului despre anumite cunoştin e sau conexiuni pe care nu era conştient c  
le are în minte sau c  le poate realiza; individual sau în grup, serveşte drept cadru pentru 
comunicarea ideilor grupului (ofer  ocazia de a afle asocia iile şi rela iile stabilite de ceilal i elevi). 
Dac  se foloseşte numai ciorchinele individual, trebuie ca subiectul s  fie familiar tuturor elevilor 
pentru a nu recurge la culegerea de informa ii de la membrii grupului. Dup  expirarea timpului 
acordat, ciorchinii individuali vor fi comunica i grupului. 

 
 

Exemple de bune practici. Metoda ciorchinelui. Arii – clasa a VII –a (vezi anexa 1) 
 



Etapele  realiz rii unui  ciorchine: 
 Scrie i un cuvânt sau o propozi ie – nucleu în mijlocul unei pagini 
 Începe i s  scrie i cuvinte / sintagme care v  vin în minte legate de tema respectiv  
 Începe i s  trage i linii între ideile care se leag  într-un fel 
 Scrie i atâtea idei care v  vin în minte pân  expir  timpul sau nu mai ave i alt  idee. 

Reguli de baz  în alc tuirea ciorchinelui: 
 Scrie i tot ce v  trece prin minte; nu face i judec i de valoare în leg tur  cu gândurile care v   

vin, nota i-le doar pe hârtie; nu v  preocupa i de ortografie, punctua ie sau alte reguli ale textului 
scris; nu v  opri i din scris pân  nu a trecut destul timp; dac  ideile refuz  s  vin , z bovi i asupra 
hârtiei şi pân  la urm  vor ap rea; l sa i s  apar  cât mai multe conexiuni. Nu v  limita i num rul 
ideilor şi conexiunilor. Metoda ciorchinelui este o variant  mai simpl  a brainstorming-ului şi are ca 
scop exersarea gândirii libere şi structurarea informa iilor într-o form  de organizare grafic  
accesibil . Ciorchinele poate fi utilizat ca mijloc de sistematizare şi consolidare a cunoştin elor. 
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Dreptul la s n tate este unul din drepturile fundamentale ale omului. Conform Organiza iei 
Mondiale a S n t ii, s n tatea individului este definit  drept "o stare de bine fizic , mental  şi 
social  şi nu doar absen a bolii sau a infirmit ii". 
Din perspectiv  public , s n tatea constituie, datorit  imenselor sale implica ii individuale, sociale 
şi demografice, unul dintre obiectivele cele mai vizate de politicile şi strategiile guvernelor din 
întreaga lume.  
Prin abordarea în activit ile extracurriculare a unor tematici de tip "Educa ie pentru s n tate – 
educa ie pentru via " se urm re te promovarea cunoştin elor corecte privind diverse aspecte ale 
s n t ii şi formarea de atitudini şi deprinderi indispensabile unui comportament responsabil şi 
s n tos. Şcoala, prin autoritatea moral  pe care o are, poate aduce o contribu ie important  în 
transmiterea acestor cunoştin e de educa ie pentru s n tate elevilor.  
Exemple de bune practici 
1. Titlul activit ii: ”Educa ia pentru s n tate – Educa ie pentru via . Consumul de droguri 
i luarea deciziilor” (S pt mâna ” coala Altfel! S  tii mai multe, s  fii mai bun!”) 

Tipul activit ii/ tematica abordat :activit i de prevenire a consumului 
de droguri prin metode nonformale. 
Domeniul în care se încadreaz : educa ie pentru s n tate şi stil de via  
s n tos; 
Parteneri: Centrul De Prevenire Evaluare Şi Consiliere Antidrog 
(CPECA) Iaşi  
 Fig. 1. CPECA Iași 



Scopul activit ii.  La sfâr itul activit ii, elevii participan i trebuie: 
a. s  identifice comportamentele s n toase i de risc; 
b. s  dezvolte abilit i de luarea a deciziilor s n toase; 
c. s  con tientizeze i s  exerseze pa ii pe care îi urm m în luarea unei decizii. 

Obiectivele educa ionale urm rite: informarea, educarea şi sensibilizarea elevilor privind 
beneficiile unui stil de via  s n tos; informarea şi conştientizarea elevilor privind riscurile 
consumului de droguri; identificarea cauzelor care determin  consumul de substan e halucinogene. 
Num r de elevi implica i: 18 elevi - clasa a IX – a 
Durata şi locul desf şur rii activit ii: 50 minute; laborator de informatic  
Scurt  descriere a activit ii. A fost prezentat  elevilor tema dezbaterii i modalit ile de 
desf urarea a activit ii. Elevii au vizionat un film tematic referitor la m rturia unui consumator de 
droguri (sursa youtube). 
Au fost selecta i 4 elevi “proprietari de cafenea”, care au avut rolul de a modera discu iile şi de a 
nota ideile elevilor care trec pe la “cafenea”. Fiecare proprietar a primit o întrebare, la care grupele 
de elevi care au trecut pe la cafeneaua lui au r spuns; clasa a fost împ r it  în 4 grupe de lucru. 
Întreb rile propuse au fost:  
1. Ce determin  tinerii s  consume droguri?  
2. Care sunt modalit ile prin care ai putea s  te „sustragi” unui eventual consum (ex. propus de 
prieteni)? 
3. Care sunt institu iile sau persoanele la care po i apela dac  ai nevoie de ajutor? 
4. Ce sunt drogurile pentru voi? 
5. Care crezi ca sunt efectele asupra ta (la nivel fizic, psihic), dac  consumi droguri? 
6. Ce implica ii ar putea avea consumul de droguri (al t u sau al altor persoane) în via a ta? 
Toate grupele formate au trecut  prin toate “cafenelele”,  r spunzând întreb rilor puse de c tre 
“proprietarii” acestora (grupele s-au rotit în sensul acelor de ceasornic, câte 6-7 minute la fiecare 
cafenea).  
Întreb rile au fost scrise pe foi mai mari, pentru ca elevii s  vad  permanent întrebarea la care vor 
avea de r spuns. Elevii au primit post-it-uri, au discutat în grup i au oferit r spunsurile în scris. La 
final, dup  ce toate grupele au r spund la întreb ri, „proprietarii” de cafenea au sintetizat 
informa iile primite şi le-au  prezentat tuturor.  
Dup  prezentarea r spunsurilor la întreb ri, s-au discutat aspecte legate de cei cinci pa i ai lu rii 
unei decizii: identificarea problemei; analiza alternativelor; analiza comparativ  a consecin elor 
pozitive i negative ale fiec rei alternative; luarea deciziei (alegerea celei mai bune alternative i 
transpunerea ei în plan ac ional), cu exemplificare pe situa ia prezentat  în filmul tematic despre 
consumul de droguri. 
La finalul activit ii, profesorul a corectat eventualele informa ii greşite, a completat datele 
identificate în activitate şi au fost prezentate concluziile.  

 
 
Materiale utilizate: calculator, Internet, filme tematice, flipchart; 
Metode utilizate: conversa ia, explica ia, metoda ”Cafeneaua public ”, dezbaterea 

Fig. 2. ”Educația pentru sănătate - educație pentru viață” 



Descrierea rezultatelor ob inute în urma activit ii: Elevii s-au implicat activ în dezbaterile 
ini iate, au fost foarte aten i la materialele prezentate şi au r spuns la întreb rile testului cu privire la 
efectele drogurilor. 
Modalit i de evaluare: test de cunoştin e, fişe de lucru. 
Test. Efectele drogurilor. Profesorul scrie pe tabl  urm toarele enun uri: 
„Consumul unui drog o singur  dat  nu are efecte negative“. 
„Adolescen ii sau tinerii nu pot deveni dependen i“. 
„Este u or s  te opre ti dac  dore ti“. 
„Consumul de alcool sau droguri î i rezolv  problemele“. 
„Drogul te face s  comunici mai u or“. 
„Drogul te face s  te sim i liber.“ 
„Numai indivizii slabi ajung dependen i de droguri“. 
Cadrul didactic solicit  elevilor s  argumenteze în scris dac  enun urile sunt adev rate sau false.  
Sustenabilitatea activit ii. Activit ile extracurriculare din domeniul ”Educa ie pentru s n tate 
şi stil de via  s n tos” vor continua pe tot parcursul anului colar i în anii urm tori, urmând ca 
coala s  aplice pentru un proiect jude ean pe aceast  tematic , proiect în care vor fi implica i i 

elevii altor coli gimnaziale i profesionale. 
Descrierea metodelor utilizate. Cafenea public  este o metod  de dialog interactiv care se 
centreaz  pe schimb de informa ii valorizând contribu iile tuturor participan ilor într-un cadru 
relaxat. Aşa cum sugereaz  şi numele, cafeneaua public  se organizeaz  într-un spa iu care s  
creeze o atmosfer  cât mai asem n toare cu cea dintr-o cafenea (preferabil este s  fie chiar într-o 
cafenea). Astfel se va stimula gândirea liber , implicarea în dialog de la egal la egal a tuturor 
participan ilor şi generarea de noi idei. Participan ii sunt aşeza i la mese unde se discut  pe 
parcursul a mai multe runde care dureaz  20-30 de minute. Fiecare mas  abordeaz  un anumit 
subiect legat de tema mare aleas  pentru cafenea. Dup  finalizarea timpului alocat pentru o runda, 
participan ii se mut  la o alt  mas , pentru a discuta un nou subiect. La fiecare mas  exist  o gazd  
care modereaz  discu iile şi noteaz  ideile principale sau solu iile propuse de c tre participan i. În 
timpul discu iilor se servesc r coritoare şi cafea. La finalul a trei-patru runde de discu ii se prezint  
în plen concluziile dezbaterilor de la fiecare mas  a cafenelei. 
Metoda celor cinci pa i pentru rezolvarea problemelor sau luarea deciziilor. 
Cei cinci pa i în luarea unui decizii 
1. DEFINIREA SITUA IEI. Se va r spunde la întrebarea: Ce se dore te a realiza prin decizia care 
se va lua? 
2. CONSIDERAREA ALTERNATIVELOR. Este important s  ne gândim la un num r cât mai 
mare de alternative posibile; cu cât ne vin mai multe alternative în minte, cu atât mai mare este 
probabilitatea s  o g sim pe cea mai bun . 
3. EVALUAREA CONSECIN ELEOR FIEC REI ALTERNATIVE. Trebuie luate în considerare 
aspectele negative i pozitive pe care le are fiecare alternativ , atât pentru noi cât i pentru alte 
persoane. Pentru a duce corect la cap t acest pas, de cele mai multe ori nu este suficient s  analiz m 
informa iile de inute, trebuie s  c utam i alte informa ii care s  ne ajute s  evalu m diferitele 
alternative pe care le avem. 
4. ALEGEREA CELEI MAI BUNE ALTERNATIVE. Const  pur i simplu în compararea 
alternativelor disponibile i alegerea celei mai potrivite sau adecvate. Odat  aleas , trebuie s  ne 
asum m alegerea f cut  cu toate consecin ele aplic rii acesteia. 
5. PUNEREA ÎN PRACTIC  A ALEGERII F CUTE I EVALUAREA SATISFAC IEI 
REZULTATELOR OB INUTE. În multe cazuri este greu s  g sim solu ia perfect  la problemele 
pe care le întâlnim, de aceea trebuie s  evalu m rezultatele alegerii f cute i s  observ m dac  am 
ob inut ceea ce ne-am propus. Acest pas ne va da posibilitatea de a schimba acele aspecte ale 
situa iei care înc  nu sunt satisf c toare. 
Este important s  transpunem  în practic  cu elevii unul sau dou  exemple i s  exemplific m cu 
aten ie ceea ce trebuie f cut în fiecare pas. 



Dezbaterea în grup este o metod  interactiv  care are ca obiective prezentarea unei situa ii 
problematice i încercarea de a g si solu ii la aceasta, prin respectarea urm toarelor reguli: fiecare 
opinie trebuie ascultat ; nimeni nu este întrerupt; nimeni nu este ridiculizat; nimeni nu este criticat 
i moralizat; fiecare are dreptul s  fie ascultat; nimeni nu este judecat i etichetat; nimeni nu 

monopolizeaz  discu ia. 
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376. FORME  ALE JOCULUI DIDACTIC  ŞI EFICIEN A LOR ÎN PROCESUL 
EDUCATIV  ACTUAL 
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                Joc=” activitate distractiv  constând într-un  anumit fel de dialoguri ,în mici ac iuni 
desf şurate dup  anumite reguli , în imitarea sau în simularea unor realit i. “(DEXI , Ed. Arc, 
Bac u,2007, pag 1001). 
                Asociat de necunosc tori cu formele neorganizate specifice copiilor, jocul poate 
reprezenta o surs  generatoare de situa ii de înv are ce se bazeaz  pe reproducerea în mod fictiv a  
unor ac iuni , fapte , fenomene , sisteme. 
                 Inclus şi utilizat  din ce în ce mai des în ultimii ani în activitatea didactic  , jocul se 
dovedeşte o ac iune caracteristic  şi mai ales util  când respect  reguli acceptate de bun voie de to i 
participan ii (elevi şi profesori deopotriv ). Beneficiile unei astfel de metode didactice sunt dintre 
cele mai diverse ,ele fiind unanim recunoscute de literatura de specialitate. Printre aceste beneficii 
am putea enumera: antrenarea gândirii logice şi creative, stimularea activit ii senzoriale şi a 
exprim rii verbale ,cultivarea motiva iei de a înv a, fortificarea energiilor intelectuale şi fizice ale 
elevilor. Toate acestea fac din jocul didactic o modalitate atractiv  de predare-înv are. 
                 Literatura de specialitate ofer  diverse clasific ri ale jocului didactic în func ie de scopul 
urm rit şi de specificul disciplinei de înv mânt la care este aplicat. Se vorbeşte astfel despre jocul 
de preg tire pentru în elegerea unor no iuni , jocul de exersare a achizi iilor ,despre jocul de crea ie, 
jocul de construc ii tehnice ,jocul de îndemânare ,etc. Rolul jocului ca metod  didactic  (utilizabil  
în orice etap  a procesului de înv mânt) este de sensibilizare a elevilor pentru activitatea didactic  
în scopul pred rii , înv rii  ,consolid rii sau al evalu rii cunoştin elor. 
               Ca disciplin  deschis  multiplelor valen e interpretative (şi deci multiplelor metode 
didactice prin care aduce mai aproape de în elegerea elevilor de gimnaziu mesajul textelor literare 
sau no iuni teoretice complexe), limba şi literatura român  se bucur  de avantajul de a putea integra 
jocul în activitatea de predare-înv are , în forme dintre cele mai variate şi cu atât mai captivante 
pentru elevi. Vom prezenta în cele ce urmeaz  câteva dintre formele pe care le poate lua jocul 
didactic ,forme ce pot reprezenta oricând exemple de bune practici pentru orice dasc l de limba şi 
literatura român  şi nu numai în activitatea cu elevii de gimnaziu. 
             Jocul de rol- menit a stimula activit i, situa ii şi rela ii interumane ,face din elevi actori 
autentici în situa ii simulate ce corespund îns  unor status-uri profesionale, sociale, culturale şi care 
îndeplinesc diverse opera ii şi ac iuni.Scopul acestora este de a forma comportamente necesare 
pentru a face fa  unor situa ii similare din via a social  şi profesional  real .Trebuie îns  avut în 
vedere c  o astfel de metod  didactic  presupune o serie de exigen e, pornind de la necesitatea 

http://www.theworldcafe.com/


asigur rii de c tre profesor a unei atmosfere pl cute pentru a se evita blocajele emo ionale şi 
continuând cu formarea (în timp) a unor deprinderi necesare interpret rii rolurilor , distribuirea 
rolurilor în func ie de aspira iile , aptitudinile şi de preferin ele fiec rui participant, urm rirea 
modului în care sunt interpretate rolurile şi , nu în ultimul rând ,cunoaşterea de c tre fiecare 
participant a unor reguli de conduit  colectiv . 
            Etapele care se parcurg de obicei în abordarea jocului ca metod  didactic  sunt urm toarele : 
alegerea situa iei din opera literar  studiat  care va fi simulat  ; proiectarea şi explicarea de c tre 
profesor a scenariului didactic, alegerea actorilor şi distribuirea rolurilor ,analiza şi dezbaterea 
colectiv  a jocului de rol , desprinderea concluziilor, discutarea solu iilor şi a consecin elor în via a 
real . 
          Dar, ca orice metod  didactic , jocul de rol are propriile avantaje şi deopotriv  
dezavantaje.Vorbind despre avantaje ,putem men iona activarea elevilor din punct de vedere 
cognitiv,ac ional şi afectiv ; favorizarea form rii rapide şi corecte a unor abilit i ,atitudini şi 
comportamente necesare activit ii didactice ; dezvoltarea capacit ii de reflec ie personal  , a 
capacit ii  de empatie, de comunicare şi de cooperare.Limitele unei astfel de metode in de 
dificultatea aplic rii ei concrete şi repetate datorit  faptului c  necesit  aptitudini regizorale şi 
actoriceşti , timp şi efort şi dezavantajului c  poate produce blocaje emo ionale la elevi. 
          Experien a didactic  ne-a demonstrat totuşi c , preg tit  minu ios de profesor, metoda jocului 
de rol poate fi de un real folos în în elegerea de c tre elevi a unor no iuni teoretice abstracte cum ar 
fi de exemplu rela ia narator –personaj  într-oper  literar . La clasele mari ,prin jocul de rol locul 
profesorului poate fi luat de un elev care, interpretând rolul autorului, va da activit ii forma unui 
dialog între creatorul personajelor şi cititorii s i. Astfel, punând elevii în situa ia de a interpreta ei 
înşişi personajele operelor studiate , for a de inducere a înv rii este mult sporit . 
           O form  apreciat  de elevi a jocului de rol o poate reprezenta interviul cu un personaj(ex. un 
personaj de basm), metod  care solicit  îns  o bun  cunoaştere a textului şi a personalit ii 
eroului.În aplicarea acestui joc, se formeaz  echipe de câte 4-5 elevi ,fiecare echip  desemnându-şi 
un reporter care va adresa dou  întreb ri unui alt elev ales drept eroul textului studiat. Este de 
preferat ca eroul s  fie desemnat de profesor , acesta cunoscând gradul de emotivitate al fiec rui  
elev. Eroul astfel ales vine în fa a clasei şi este intervievat pe rând de ziaristul fiec rei 
echipe.Profesorul va avea grij  ca întreb rile s  fie în spiritul textului şi al semnifica iilor lui (ex. 
Când zgripsoroaica v-a cerut o alt  bucat  de carne, de ce nu a i refuzat-o, spunându-i c  a mâncat 
deja cele o sut  de buc i promise ?).În final, el va analiza şi va aprecia r spunsurile eroului, 
urm rind încadrarea lor în tiparul comportamental al personajului de basm.Va fi declarat  
câştig toare echipa care a formulat cele mai interesante întreb ri. Eroul va primi şi el din partea 
clasei un calificativ potrivit spontaneit ii şi originalit ii r spunsurilor date. 
          Alteori , pentru a fi ajuta i s  în eleag  raportul realitate-fic iune în opera literar , elevii pot fi 
atraşi spre sacul cu minciuni, joc în care se porneşte de la premisa c  opera literar  se inspir  din 
realitate ,dar se deschide spre fic iune.Astfel, li se cere elevilor s  povesteasc  o întâmplare la care 
au fost martori sau în care au fost implica i. Expozi iunile cele mai interesante vor fi scrise pe tabl  
şi vor fi continuate de al i elevi. Astfel , elevii vor conştientiza c  operele literare îşi au punctul de 
plecare în realitate,dar ele sunt rodul imagina iei autorilor lor. 
         Dau ştafeta mai departe este jocul didatic prin care un copil creeaz  o poveste pe care o 
întrerupe dup  câteva fraze. Ultimul cuvânt poate fi şi...atunci...când...Povestea este continuat  de 
un alt elev.Jocul ofer  elevilor posibilitatea de a crea, de a-şi imagina ei înşişi continuarea poveşti, 
punându-şi în valoare poten ialul creator.Ei afl  în acelaşi timp c  o realitate poate deveni o poveste 
în care imagina ia creatorului ei joac  un rol important. 
          Pus în situa ia de a preda elevilor no iuni abstracte cum sunt , de exemplu, figurile de stil, 
profesorul poate apela la ini ierea jocului figurilor de stil ( jocul epitetului, de pild , la clasa a V-a). 
Pentru aceasta, el poate alege o sintagm  nominal  dintr-un text cunoscut de  elevi(ex. „jalnic dor”-
poezia „Sfârşit de toamn ”).Urmeaz  apoi o serie de întreb ri: Care este dorul cel mai adânc? Când 
renaşte un dor apus ? Cum renaşte el? Prin aceasta, elevii vor fi ajuta i s  dezvolte singuri ideea 



exprimat  de poet şi vor descoperi ei înşişi o posibil  defini ie a epitetului. Apoi vor fi capabili s  
descopere şi alte exemple de epitete a c ror semnifica ie o vor comenta. 
         Jocul cuvintelor încrucişate poate deveni o strategie efcient  în însuşirea no iunilor de 
gramatic  sau în recapitularea lor. Prezentându-le elevilor un astfel de rebus ,profesorul le cere s  
identifice şi apoi s  numeasc  p r ile de vorbire descoperite. 

             Exemplu :     ies, are - verbe 
                                 cas , inel - substantive      
                                         în- prepozi ie                                                                     
 

 
 
  

Pariez pe propozi ie  este jocul prin care elevii pot demonstra modul în care şi-au însuşit 
normele gramaticale şi regulile de topic  a propozi iei. Elevilor li se ofer  o list  de propozi ii 
printre care s-au strecurat şi unele greşeli inten ionate de ortografie sau de gramatic .Ei trebuie s  
parieze pe corectitudinea /incorectitudinea propozi iilor prezentate, ob inând un num r de puncte 
anterior stabilit. La final, fiecare elev îşi calculeaz  punctajul total , fiind declarat câştig tor al 
pariului elevul care a oferit cele mai multe r spunsuri corecte. 

 Concluzii : 
 Jocurile didactice se pot dovedi aşadar forme utile de înv are , consolidare sau verificare a 

cunoştin elor elevilor. Eşalonarea lor în ordine gradual  pe parcursul activit ii didactice face 
posibil  accesibilitatea sarcinii de înv are şi ob inerea unor rezultate calitativ superioare. 

  Am încercat prin cele prezentate, s  oferim o alternativ  metodelor clasice de predare-
înv are ,una care s  îmbine utilul cu pl cutul facilitând astfel accesul elevilor la cunoştin ele 
necesare a fi acumulate. Jocurile didactice sunt oricând forme prin care se poate stimula interesul 
elevilor pentru no iunile predate, se pot consolida cunoştin e sau se pot verifica achizi ii şi 
abilit i.M iestria profesorului de a eşalona gradual pe parcursul activit ii didactice jocul ca 
metod  didactic  este una dintre condi iile care fac accesibil  sarcina de înv are şi duc la ob inerea 
unor rezultate calitativ superioare. 

Într-un sistem de înv mânt modern care mut  accentul de pe înv area centrat  pe profesor 
pe înv area centrat  pe elev ,jocurile didactice devin calea eficient  de structurare a activit ii 
didactice şi favorizeaz  stabilirea unor rela ii democratice ,deschise între profesor şi elev.Chiar dac  
dinamismul actual al procesului de înv mânt nu permite abordarea foarte frecvent  în activitatea 
profesorului a jocurilor didactice , suntem de p rere c  acestea vin cu succes în întâmpinarea 
şanselor de a conferi  un plus de valoare procesului instructiv-educativ 
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377. FORME DE ORGANIZARE A PROCESULUI  INSTRUCTIV – EDUCATIV ÎN 
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 Forma de organizare a activit ii didactice se referr  la maniera de lucru în care se 
desf şoar  activitatea rela iei profesor-elev.Aceasta se poate realiza sub forma unui înv mânt 
frontal, pe grupe sau individual. 
 În Curriculumul de biologie se recomand  utilizarea unor forme variate de organizare a 
lec iei la clas , în laborator sau în natur ,deoarece aceste forme reprezint  cadru organizatoric de 
desf şurare a activit ii didactice formale dar şi modalit i specifice şi opera ionale de derulare a 
procesului didactic. 
 Dup  ponderea activit ii acestea pot fi: 
1. Activit i frontale.În aceast  categorie sunt incluse lec iile de biologie care se pot desf şura în 
sala de clasa, laboratorul de biologie sau pe teren sub forma vizitelor şi a excursiilor didactice.  

Rolul profesorului este de îndrumare şi control a activit ii de înv are pe care o realizeaz  
elevul.  

Acest tip de activitate are efecte pozitive în planul dezvolt rii morale, a integr rii sociale şi 
la realizarea educa iei intelectuale a elevilor.Activitatea frontal  preg teşte terenul pentru celelalte 
tipuri de activit i şi anume: activitatea grupal  şi individual  

Pentru realizarea acestei activit i trebuie utilizate permanent mijloace moderne 
audiovizuale:videoproiectorul, calculatorul sau televizorul pentru vizionarea casetelor de 
specialitate.   
 Exemplu: Fiş  de activitate individual  dirijat  
Tema: Eviden ierea formei, dimensiunii şi alc tuirea celulei 
Evaluare 

La sfârşitul activit ii didactice to i elevii ar trebui s  fie capabili: 
 S  realizeze preparate citologice; 
 S  analizeze componentele structurale ale celulei; 
 S  deseneze structura celulei dup  observarea microscopic  

Sarcini de activitate 
 Lua i un fragment din epiderma superioar  a frunzelor bulbului de ceap  pe care-l monta i într-o 

pic tur  de ap  
 Analiza i preparatul la microscop cu obiectivele 10x sau 20x 
 Ce observa i la microscop? 
2. Activit i pe grupe se pot folosi foarte bine în cadrul lec iilor de laborator,în cadrul cercurilor  
de biologie,întâlniri cu specialişti, oameni de ştiin , dezbateri, concursuri, sesiuni de comunic ri 
ştiin ifice şi referate.Aceast  activitate se foloseşte în vederea realiz rii de experien e, observa ii, 
lucr ri practice iar elevii îşi însuşesc noul într-un mod activ, participativ. În acest caz creativitatea 
joac  un rol esen ial, comunicarea şi cooperarea sunt prezente în cadrul grupului de elevi. 
 În func ie de resursele materiale şi temporale dar şi de condi iile reale, grupele pot executa 
concomitent aceeaşi lucrare sau lucr ri diferite dar s  rezolve aceleaşi probleme pentru ca 
rezultatele s  fie corelate şi interpretate. Cele mai interesante activit i se realizeaz  cu grupe 
eterogene iar profesor are un rol esen ial în coordonarea activit ii. Profesorul trebuie s  cunoasc  
particularit ile individuale ale elevilor, aptitudinile, înclina iile, pasiunile elevilor. 
 Exemplu:Fiş  de activitate pe grupe 
Tema: Germinarea semin ei la fasole 
Evaluare 

La sfârşitul activit ii didactice to i elevii ar trebui s  fie capabili: 
 S  recunoasc  organele plantulei 



 S  precizeze factorii care influen eaz  germina ia 
Sarcini de activitate 

 Lua i semin e de fasole pe care le pune i la germinat n cutii pe substrat umed 
 Analizaşi semin ele zilnic şi observa i fenomele care au loc 
 Descrie i fenomenele care au avut loc şi realiza i o reprezentare grafic  
3. Activit i individuale. În cadrul acestor activit i sunt incluse:elaborarea de referate, elaborarea  
de proiecte, preg tirea şi sus inerea de concursuri şcolare, preg tirea pentru examene, efectuarea de 
lucr ri practic-aplicative 
Exemplu:Fiş  de activitate independent  
Tema: Elemente de genetic  uman  
Evaluare 

La sfârşitul activit ii didactice to i elevii ar trebui s  fie capabili: 
 S  recunoasc  prezinte importan a sfaturilor genetice şi consilierii genetice 
 S  reprezinte grafic pedigriul propriei familii 

Sarcini de activitate 
R spunde i la urm toarele întreb ri: 
 Noteaz  formula ta genotipic  
 Precizeaz  importan a sfaturilor genetice 
 Scrie câteva aspecte fenotipice întâlnite la sindromul Down şi sindromul Turner 

În cadrul orelor de biologie, curriculum este asfel conceput încât s  permit  cadrelor 
didactice  
s -şi poat  alege nu numai ordinea şi modul de organizare a con inuturilor, ci şi formele de 
organizare a activit ilor de înv are, în raport cu experien a fiec ruia 

În cadrul acestor forme de organizare se folosesc cu succes, metode de investiga ie ca: 
experimentul, observa ia, compara ia, iar profesor trebuie s  urm reasc  permanent progresul şcolar 
realizat de elevi 
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378. FORMAREA COMPETEN ELOR TINERILOR ÎNTR-O LUME GLOBALIZAT  
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 În prezent, tr im într-o lume super-interconectat  unde suntem lega i i conecta i la realitate 
printr-o sumedenie de conexiuni vizibile din domeniul tehnicii i al tiin elor dar i prin conexiuni 
invizibile sau greu perceptibile prin intermediul dezvolt rii unor competen e extra-senzoriale; exist  
astfel o explozie f r  precedent a densit ii re elei de internet si a r spândirii informa iilor pe toate 
palierele i la orice nivel; fie vizibil, fie invizibil. În aceast  lucrare vom trata modalitatea cre rii i 
dezvolt rii re elei vizibile de comunicare prin intermediul form rii competen elor tinerilor într-o 
lume globalizat . 
 Globalizarea este oriunde si ac ioneaz  pe toate planurile iar oamenii se conecteaz  între ei 
i comunic  pentru a rela iona în mai multe moduri: comer , stabilitate politic , resurse i 

sustenabilitate. În acest context, copiii no tri au i mai mult  nevoie de competen e pentru a se 
adapta, a se integra i a prospera într-o lume global . 
 Astfel, limbile str ine i în special, limba englez  vor deveni un instrument de comunicare în 
toat  lumea i pentru toat  lumea. În prezent sunt estim ri c  exist  un num r de peste un miliard de 
vorbitori de limba englez  pe glob. Nu este mai pu in adev rat c  limba englez  este limba oficial  
în 53 de state ale lumii, record absolut in acest domeniu, fiind cea mai vorbit  limb  din Uniunea 



Europeana i prima limb  oficial  a Organiza iei Na iunilor Unite. De asemenea, limba lui 
Shakespeare este considerat  cea mai ampl , din punct de vedere al num rului de cuvinte, 
dic ionarul englez num rând peste 500.000 de cuvinte, f r  a ad uga aici o varietate de termeni 
tehnici sau tiin ifici, mai mult decât orice alta limba european . 
 În aceast  nou  er  a globaliz rii i supra-dezvolt rii re elei de comunica ii, pentru ca 
studen ii i elevii no tri s  devin  cet eni globali activi au nevoie de mai multe lucruri, îns  trei 
dintre acestea sunt de baz : cunoa terea, valorile i competen ele (acele competen e cheie pentru a 
ajunge cet eni globali de succes). Competen ele care trebuie dezvoltate sunt, curiozitatea, gândirea 
critic , participarea, comunicarea i rezolvarea conflictelor. 
 Curiozitatea este o competen  ce trebuie indus , exploatat  si valorificat  de c tre profesor 
astfel încât elevii s  înve e despre via  în general prin tiin e, biologie, geografie. Activit ile care 
se pot realiza sunt diverse proiecte care stimuleaz  curiozitatea: de exemplu, prezentarea unui 
hobby personal. Prima etap  este preg tirea apoi urmeaz  cea de-a doua etap  care înseamn  
realizarea unui raport pentru clas  i ultima etap  este prezentarea acestuia în fa a clasei. Raportul 
trebuie s  con in  pa ii realiz rii lucr rii, s  explice cum se face, s  dea detalii despre acesta i s  
foloseasc  desene sau fotografii. 
 Gândirea critic  este o competen  ce trebuie cultivat  de la vârste fragede, mai apoi 
exersat  i apoi dezvoltat  pentru a deveni achizi ie la vârsta adult . Este o competen  absolut 
necesar  pentru formarea capacit ii de discern mânt i pentru capacitatea de a rezolva probleme. 
Dac  ar fi s  explic m dezvoltarea gândirii critice prin intermediul piramidei lui Maslow, la baza 
piramidei st  întrebarea CE ESTE?, la palierul urm tor se g sesc întreb rile UNDE?, CÂND?, 
CINE? iar în partea superioar  se g sesc CUM? i DE CE? (în vârful piramidei). Pentru dezvoltarea 
acestei competen e elevii trebuie expu i la cât mai multe situa ii de via  reale sau imaginate i 
trebuie f cu i s  î i pun  singuri întreb ri la care s  g seasc  r spunsuri singuri sau ghida i de 
profesori. 
 Participarea este o competen  care presupune s  iei pozi ie în lume, s  ac ionezi i s  faci 
diferen a prin implicarea în diverse activit i. Un exemplu de tem  de studiu cu elevii care 
favorizeaz  i activeaz  chiar inducerea competen ei de participare este protejarea habitatului 
animalelor. Putem lucra proiecte fie de construire de habitate, de exemplu c su e de p s rele, fie îi 
putem înv a despre cum copiii dintr-o regiune din America pretind c  sunt p s ri i construiesc 
mici aeroplane pentru a înv a p s rile cum s  zboare spre sud. Lucrul cu emo iile, explorarea, 
cunoa terea i recunoa terea lor, precum i valorizarea tradi iilor culturale sunt chei de ac ionare ale 
acestei competen e. 
 Comunicarea este o competen  cheie care pare u or de dezvoltat într-o lume a comunic rii 
în exces pe toate palierele, dar care îns  presupune o munc  asidu  i foarte laborioas  deoarece 
scopul unei comunic ri eficiente pentru a deveni un viitor adult bun comunicator este comunicarea 
clar , eficient  i la obiect. Aceasta se poate realiza prin activit i care s  încurajeze exprimarea 
liber , statuarea propriilor opinii cu privire la diverse subiecte i predarea prin metoda 
comunicativ . 
 Ultima competen  de care este nevoie în era globaliz rii, dar nu pe ultimul plan în ceea ce 
prive te importan a este rezolvarea conflictelor. Dac  reu im s  form m aceast  competen  înc  de 
la vârste fragede, s  o cultiv m în perioada copil riei, s  o form m i s  o activ m înc  de atunci, cu 
siguran  vom tr i într-o lume mai bun  iar copiii no tri vor construi o via  mult mai sustenabil  pe 
P mânt decât este în prezent, oferind genera iilor ce vor urma o lume f r  conflicte sau r zboaie. 
 Toate aceste competen e pot i trebuie stimulate, formate i activate prin intermediul orelor 
de limbi str ine i în special, de limba englez  deoarece limba englez  este i va fi principalul 
instrument de comunicare i formator de competen e în era globaliz rii. Pentru aceasta este îns  
nevoie ca coala în general s  fie principalul furnizor i facilitator de  cunoa tere i valori i s  î i 
asume pe deplin rolul de formator de caractere puternice i de cet eni globali activi, integra i i 
manifesta i în valorile umanit ii. Astfel, vom reu i formarea competen elor, activarea i 
manifestarea lor într-o lume globalizat . 
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379. ÎMBUN T IREA PROCESULUI EDUCATIV PRIN FOLOSIREA TIC ÎN CADRUL 
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Educa ia a reprezentat mereu motorul progresului societ ii. La începutul secolului al XXI-
lea, Tehnologia Informa iei i a Comunica iilor (TIC) reprezint  un element important pentru 
societate, iar educa ia este un punct care ajut  la valorificarea noilor tehnologii. 

Însu i procesul educativ beneficiaz  de pe urma introducerii acestor tehnologii în coal . S-
au impus trei direc ii: dotarea colilor, preg tirea cadrelor didactice i asigurarea resurselor 
necesare. 

Calculatorul este foarte util în procesul instructiv-educativ, ajutând atât elevul, cât i 
profesorul. Acesta trebuie folosit astfel încât s  urm reasc  achizi ionarea unor cuno tin e i 
formarea unor deprinderi care s  permit  elevului s  se adapteze cerin elor unei societ i aflat  într-
o permanent  evolu ie. 

Tehnologia, prin ea îns i, nu schimb  i nu îmbun t țe te predarea i înv țarea. Cheia 
pentru introducerea cu succes a tehnologiei în predare i în înv țare const  în  acordarea unei 
atenții sporite, managementului proceselor, strategiei, structurii i mai ales rolurilor i 
deprinderilor.62 

TIC i Internetul ajut  la eliminarea diferen elor dintre zonele urbane i cele rurale. 
Cunoscut i sub numele de WWW (World Wide Web) sau Web este cel mai utilizat serviciu 
Internet. TIC este folosit în procesul instructiv-educativ pentru a  cre te atractivitatea disciplinei, a 
facilita i a dinamiza procesul de predare-înv are, a eficientiza administrarea proceselor 
educa ionale, a trece de la lec iile centrate pe transferul de cuno tin e la cele centrate pe formarea de 
competen e, a implica mai mult elevii în cadrul lec iilor. 
Cercet rile arat  c  introducerea TIC în procesele educa ionale a dus la îmbun t irea rezultatelor 
elevilor – se adapteaz  nevoilor de predare a profesorilor i la nevoile de înv are a elevilor. 
Profesorii din înv mântul preuniversitar apeleaz  la prezent ri în PowerPoint, la software 
educa ionale, tehnologii hardware (table inteligente, video-proiector). Prin  soft educa ional 
în elegem, un program proiectat s  rezolve o sarcin  / problem  pedagogic , adic  softul proiectat 
pentru a fi utilizat în instruire / înv țare. 
 Softurile educa ionale raportate la func ia pedagogic  specific  în cadrul unui proces de 
instruire pot fi grupate în mai multe categorii: softurile interactive pentru însu irea unor cuno tințe 
noi,  softuri de exersare (Drill-and-Practice), softuri de simulare, softuri pentru testarea 
cuno tințelor i jocuri educative (softuri care sunt sub forma unui joc -  se atinge un scop prin 
aplicarea inteligent  a unui set de reguli - îl implic  pe elev într-un proces de rezolvare de probleme. 
Jocul didactic reprezint  o metod  de înv mânt în care predomin  ac iunea didactic  simulat ). 

În cadrul unei ore de limbi str ine, profesorul poate folosi un software educa ional 
specializat + Internet pentru a g si materiale audio-video care s  u ureze însu irea informa iilor noi. 

                                                      
62 Wills, S. şi Alexander, S., 2000, p. 72. 



TIC cre te interactivitatea elevilor i receptivitatea lor – re inerea de informa ii i formarea de 
competen e, stimuleaz  creativitatea. În acest cadru elevul folose te aten ia audio-vizual , 
renun ând la forma clasic  a lec iei, de a lua noti e i a asculta lec ia. Elevul este activ i pune 
întreb ri referitoare la cele înv ate. Dac  profesorul trebuie s  le predea elevilor lec ia despre 
substantiv în limba respectiv , în modelul educa ional clasic, el ar fi folosit tabl  pentru a scrie 
câteva substantive i pentru a explica diferen a dintre un substantiv la singular i unul la plural. 
Poate c , pentru a introduce cât mai multe elemente de vocabular, s-ar fi folosit de câteva pagini 
fotocopiate din anumite c r i în care imaginilor unor obiecte le sunt asociate substantivele 
corespondente în limba str in . Iar apoi ar fi exersat cu elevii, în cor, pronun ia fiec rui substantiv 
sau ar fi apelat la un casetofon care s  redea pronun ia unui nativ.  

Noul model de predare-înv are se axeaz  mult mai mult pe cum înva  o persoan  o limb  
str in . În primul rând, în loc de a folosi tabla i creta, profesorul va apela la o prezentare cu 
ajutorul calculatorului i al unui video-proiector. Astfel va explica pas cu pas lucrurile noi pe care 
elevul trebuie s  le în eleag  i s  le re in . Dup  partea teoretic  se poate folosi de diferite texte 
g site pe Internet fie de pe site-urile unor reviste pentru tineri, fie de pe site-urile ziarelor. Poate 
explica care sunt p r ile corpului folosind un site interactiv, unde fiecare elev poate s  indice cu 
mouse-ul calculatorului o anumit  parte a corpului i s  vad  cuvântul care exist  pentru ea. Elevii 
pot urm ri un scurt desen animat în care personajului central i se explic  p r ile corpului i cum 
circul  sângele. 

Profesorul este un facilitator al cunoa terii i este foarte important modul în care 
structureaz  informa ia. În acest tip de educa ie centrat  pe elev, profesorul trebuie s  in  cont de 
ritmul de înv are al elevilor, s -i coopteze în procesul de predare-înv are, s -i înve e s  înve e. 

Calculatorul permite crearea de situa ii-problem  cu valoare stimulativ  i motiva ional  
pentru elevi. Aceast  tehnic  modern  i înv mântul centrat pe nevoile, posibilit ile i dorin ele 
elevilor impun desf urarea de activit i diferen iate pe grupe de nivel. Elevul desf oar  activitatea 
în ritmul lui pentru a putea ajunge la un rezultat bun i s  re in  informa iile. El trebuie s  localizeze 
informa ia necesar  i s  gândeasc  logic. 

Calculatorul trebuie s  fie folosit cu un scop precis i la momentul potrivit în timpul lec iei, 
astfel exist  riscul de a duce la plictiseal , monotonie, nerealizarea obiectivelor lec iei, producerea 
repulsie fa  de acest mijloc modern de predare-înv are-evaluare sau ineficien a înv rii prin 
neparticiparea unor elevi la lec ie. Utilizarea în exces poate duce la deteriorarea rela iilor umane, la 
pierderea abilit ilor practice, de calcul i de investigare a realit ii. 

Uneori, utilizarea tehnologiilor moderne în procesul de înv mânt este îngreunat  de lipsa 
unor softuri de foarte bun  calitate, de imposibilitatea adapt rii softurilor str ine programelor 
colare române ti, de costurile foarte ridicate, de lipsa unui personal specializat i a dot rilor 

corespunz toare, de rezisten a la schimbare a cadrelor didactice, a elevilor sau a p rin ilor. 
În acest context, evaluarea nu mai este faza final  a unui proces educa ional, ci ea intervine pe tot 
parcursul acestui proces cu scopul de a gestiona procesul de predare-înv are. Prin urmare, 
profesorul devine managerul procesului de predare-înv are, ghidând elevul înspre rezultatele 
a teptate, oferindu-i repere i antrenându-l în procesul de predare-înv are. Se pot realiza 
recapitul ri, sinteze, scheme atractive, animate care s  duc  la re inerea mai rapid  a informa iei 
esen iale. Se pot realiza jocuri didactice în scopul aprofund rii cuno tin elor i dezvolt rii 
abilit ilor practice sau în scopul îmbog irii acestora - proiecte, portofolii, pagini html. 

Trebuie încurajat  cunoa terea participativ  prin utilizarea cât mai multor sarcini care 
presupun rezolvarea unor probleme de c tre grupuri de elevi. Astfel de sarcini nu se preteaz  doar la 
anumite materii, ci toate disciplinele pot beneficia de pe urma cunoa terii participative. Profesorii 
trebuie s  încurajeze elevii s  participe activ la ore. Cu cât elevul este mai activ, cu atât el înva  
mai multe lucruri, crescând i aten ia acordat  colii. 

Elevii trebuie s  fie deprin i s  scrie, s  comunice nu doar verbal, ci i în scris, prin po t  
electronic  ori cu ajutorul blogului, prin programele de mesagerie sau chat. Astfel li se stimuleaz  
creativitatea artistic , iar, mai târziu, vor fi capabili s  scrie o cerere c tre directorul unei institu ii 
ori s  formuleze argumente într-o contesta ie. 



Cu cât orele sunt mai practice, cu atât folosesc mai mult imagini i sonor, cu cât elevul este 
pus s  fac  un lucru practic, cu atâta spore te aten ia lui fa  de ceea ce pred  profesorul. Nu doar 
c r ile ofer  cunoa tere, ci i resursele de pe Internet ori filmele documentare.  Este gre it  
concentrarea tuturor calculatoarelor dintr-o coal  într-o singur  sal , aflat  sub cheie. Fiecare clas  
trebuie s  fie dotat  cu calculator i videoproiector fiindc  numai în acest fel putem vorbi cu 
adev rat de dinamizarea procesului de predare-înv are-evaluare. 

Modific rile la nivelul comportamentelor intelectuale, emo ionale, sociale ale elevilor sunt 
traduse i concretizate în aspecte precum: cre terea frecven ei la ore; dezvoltarea capacit ii de 
rezolvare a problemelor; cre terea interesului de a înv a; îmbun t irea rezultatelor colare; 
ob inerea unei mai bune concentr ri; stimularea lucrului în echip ; dezvoltarea competen ei de 
comunicare; optimizarea managementului proiectelor. 

În concluzie, TIC este bun pentru a implica elevii în cadrul lec iilor i pentru a le forma 
competen e. Utilizarea acestor tehnologii au numeroase avantaje: cre terea randamentului însu irii 
coerente a cuno tin elor prin aprecierea imediat  a r spunsurilor elevilor, stimularea capacit ii de 
înv are inovatoare, înt rirea motiva iei elevilor în procesul de înv are, con tientizarea faptului c  
no iunile înv ate î i vor g si ulterior utilitatea, facilit i de prelucrare rapid  a datelor / de efectuare 
a calculelor / de afi are a rezultatelor / de realizare de grafice / de tabele, determin  o atitudine 
pozitiv  a elevilor fa  de disciplina de înv mânt la care este utilizat calculatorul i fa  de valorile 
morale, culturale i spirituale ale societ ii, asigur  preg tirea elevilor pentru o societate bazat  pe 
conceptul de educa ie permanent , mobilizarea func iilor psihomotorii în utilizarea calculatorului, 
stimularea gândirii logice i a imagina iei, consolidarea abilit ilor de investigare tiin ific . 
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380. INI IATIVE DIDACTICE ÎN STUDIUL EDUCA IEI TEHNOLOGICE 
 

Prof. Pricop Gabriela Liliana,  
Şcoala Gimnazial  nr. 1, sat Lunca Banului 

 
 „─ De ce mai studiem şi disciplina Educa ie tehnologic ? “, e una dintre primele întreb ri pe 
care i le adreseaz  cu sinceritate şi curiozitate micu ul înv cel, copleşit de multitudinea materiilor 
a c ror taine trebuie s  le descifreze.  
 Acum e momentul, drag dasc l, s -l faci pe 
pl pândul şcolar s  în eleag  c  f r  tehnologie via a e 
mai grea, mai trist  şi mai lipsit  de culoare. Ca s  îl 
apropii pe înv cel vei fi partenerul lui educa ional, 
coechipierul care ini iaz  jocul “Micul tehnolog”, 
prietenul care îl ajut  s  descifreze tainele ştiin ei şi 
tehnicii. Vei p trunde în micul lui univers şi vei 
transmite noile no iuni sub forma unor poveşti 
adev rate.  
 Ca s  analizeze impactul tehnologiei asupra 



mediului şi societ ii îl vei îndruma s  identifice sursele de poluare care afecteaz  calitatea vie ii, îl 
vei familiariza cu resursele şi procesele tehnologice necesare ob inerii unor produse simple (obiecte 
de decor pentru camera şcolarului, c su a p s relelor, suport pentru creioane, ornamente de 
Cr ciun/ Paşte, m şti, machete tematice, articole vestimentare, planul clasei/ şcolii, vehicolul 
viitorului, juc rii, salat  de fructe etc.), îl vei ghida s  analizeze elementele de progres a diferitelor 
tehnologii precum şi a meseriilor/ profesiilor specifice acestora. 
 Pentru a-i forma capacitatea de proiectare, executare, evaluare, utilizare şi valorificare a 
produselor îl vei îndruma s  execute diferite obiecte (felicit ri, invita ii, m r işoare, semne de carte, 
fularul p puşii, scheme, produse publicitare etc.), conform fişei tehnologice, cu respectarea 
normelor de protec ie a muncii şi a mediului, ve i evalua împreun  produsele/ serviciile realizate, 
func ie de caracteristicile de calitate şi de posibilit ile de valorificare. 
 Cu m iestrie şi r bdare îl vei ajuta s  utilizeze tehnologii noi de informare şi comunicare 
(T.I.C), şi îl vei încuraja s  foloseasc  adecvat limbajul grafic specific diverselor domenii 
profesionale. Activit ile de înv are se vor derula într-un mediu prietenos, care asigur  trecerea 
natural  de la un tip de activitate la altul, care integreaz  calculatorul în actul didactic şi îl 
transform  în “Prietenul meu, calculatorul”. Copiii vor fi încuraja i s  demonstreze modalit ile de 
func ionare a diferitelor aparate digitale pe care le cunosc deja, s  îşi sprijine colegii cu mai pu in  
experien  sau s  îşi exprime interesele cu privire la anumite contexte de utilizare a tehnologiilor de 
informare şi comunicare.  

 Este de preferat ca fiecare or  de curs s  
aib  un accentuat caracter explorator şi practic-
aplicativ şi s  presupun  implicarea activ  şi direct  
a tuturor copiilor, func ie de stilurile de înv are, în 
toate momentele lec iei, utilizând calculatorul şi/ 
sau alte dispozitive digitale, atât individual, cât şi în 
grupuri mici. 
 Al turi de lista con inuturilor specifice 
programei pentru disciplina educa ie tehnologic  va 
trebui s  valorifici con inuturi ale altor discipline 
(matematic , fizic , geografie, biologie etc.) care s  
confere relevan  şi autenticitate experien elor de 
înv are ale elevilor şi care s  asigure o abordare 

integrat  a dezvolt rii competen elor tehnologice în contexte de înv are specifice. 
 Metodele didactice recomandate includ îndeosebi: înv area prin explorare şi descoperire; 
exerci iul – prin care elevii îşi pot dezvolta deprinderi şi abilit i specifice de mânuire a unor unelte/ 
scule/ dispozitive;  demonstra ia – prin care elevii pot observa modul de func ionare a diferitelor 
aparate/ utilaje sau aplica ii şi softuri educa ionale; proiecte didactice – care s  conduc  la 
dobândirea abilit ilor elevilor de a confec iona diferite 
produse utilizând tehnologii şi materiale simple; 
studiul de caz care valorific  experien a personal  a 
elevilor în analizarea unor situa ii reale sau imaginare 
(de exemplu, analiza consecin elor utiliz rii excesive a 
computerului asupra s n t ii şi asupra rela iilor cu cei 
din jur, consecintele alimenta iei nes n toase etc.); 
conversa ia euristic  pornind de la observarea şi 
analiza unor planşe/ prezent ri Power Point despre 
evolu ia unor obiecte/procese, despre reguli de 
utilizare a noilor tehnologii etc.; jocul de rol (Înterviul 
de angajare, reclama ie la Protec ia consumatorului 
etc.); problematizarea care îi pune pe copii în fa a unor situa ii problem , fiind solicita i s  caute 
solu ii, s - şi foloseasc  experien a în mod creativ şi inovator (de exemplu, Ce faci dac ...?, Ce s-ar 
întâmpla dac  …?) dramatizarea care, prin transpunerea scenic  a con inutului unor povestiri legate 



de situa ii reale (de exemplu, Povestea ochilor obosi i dup  utilizarea îndelungat  a PC-ului) sau a 
unor fapte de via , adaptate la particularit ile de vârst  ale elevilor, creeaz  situa ii noi şi concrete 
de înv are, prin posibilitatea abord rii lor într-o manier  personal , a utiliz rii unor elemente de 
creativitate artistic . 
 Pentru o bun  în elegere şi reten ia de lung  durat  a no iunilor tehnologice vor fi alese 
contexte non-formale şi informale de înv are: vizite la institu ii din comunitate în cadrul c rora 
sunt utilizate tehnologiile de informare şi comunicare (banc , studio fotografic, întreprinderi, 
prim rie, magazine etc.) sau se deruleaz  diferite procese tehnologice de produc ie (atelier de 
tâmpl rie, microsec ie tricotaje-confec ii, ferm  agro-zootehnic  etc.); vizite la muzee tehnice/ 
etnografice sau expozi ii de specialitate; înregistrarea audio sau video cu ocazia unor evenimente 
speciale (vizite, serb ri, expozi ii etc.) cu ajutorul diferitelor aparate şi softuri digitale; concursuri de 
jocuri educative pe calculator.  
 La disciplina educa ie tehnologic  sunt recomandate cu prioritate metode de evaluare care 
s  pun  în valoare atât produsele activit ii fiec rui copil, cât şi reflec iile copiilor cu privire la 
procesele de înv are cu ajutorul tehnologiei. O modalitate 
modern  de evaluare este portofoliul electronic personal care se va 
construi şi se va dezvolta progresiv pe parcursul şcolarit ii 
elevulului, care poate fi depozitat online şi poate con ine atât 
produse ale activit ilor desf şurate în contexte formale, cât şi 
informale sau non-formale (imagini ob inute prin fotografierea 
unor produse realizate de c tre copii, înregistr ri audio sau video, 
fişe de lucru în format electronic etc.) 
 Dragul meu dasc l, deoarece fiecare elev este foarte 
important, vei pune accent pe evaluarea resurselor personale ale fiec ruia şi vei urm ri formarea 
spiritului de ini iativ  şi antreprenoriat în planificarea carierei, asigurându-te astfel c , în func ie de 
propriile interese, aptitudini şi caracteristicile pie ei muncii locale, elevul va fi capabil s  evalueze 
op iunile privind viitoarea meserie şi va urma o form  superioar  de înv mânt care îi va permite 
dezvoltarea profesional  dorit . 
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381. ASPECTE METODOLOGICE ÎN PREDARE- ÎNV ARE LA COPIII CU CERIN E 

EDUCATIVE SPECIALE 
 

Profesor-educator Prisecaru Lic  
Centrul colar de Educa ie Incluziv  „Elisabeta Polihroniade” Vaslui 

 
  Mi se pare foarte important s  subliniez c  orice elev poate înv a în şcoal  dac  este abordat 
adecvat, dac  se ine cont de faptul c  înv area şcolar  este parte a înv rii umane şi nu se 
limiteaz  la sfera intelectului. 
  Pornind de la premisa c  fiecare copil are particularit i, interese, abilit i şi anumite necesit i 
de înv are, sistemele educa ionale şi programele curriculare trebuie proiectate şi aplicate în aşa fel 
încât s  respecte marea diversitate a acestor cerin e speciale de educa ie. 
 Educa ia înseamn  individualizare şi respect pentru diferen ele dintre copii. 

http://clasapregatitoare.suntparinte.ro/wp-content/uploads/2012/02/document-2012-02-29-11627495-0-tehnologii-informare-comunicare.pdf
http://clasapregatitoare.suntparinte.ro/wp-content/uploads/2012/02/document-2012-02-29-11627495-0-tehnologii-informare-comunicare.pdf


 Unicitatea înseamn  diversitate, dac  înv area este sprijinit  şi organizat  eficient. Modul în  
care anumite particularit i de dezvoltare ale copiilor sunt în elese şi acceptate constituie un punct 
de plecare pentru îmbun t irea practicilor incluzive la clas . 
 Important este s  se determine faptul c  diferen ele între copii pot fi folosite ca resurse, nu ca 
piedici în  înv are. 
 Sugestii metodologice legate de dezvoltarea comunic rii şi limbajului 
 Limbajul verbal reprezint  o component  vital  pentru înv area şi integrarea şcolar  a copilului 
cu dizabilitate intelectual . Pentru a se facilita dezvoltarea limbajului şi a comunic rii verbale la 
aceşti elevi,  cadrele didactice au în vedere câteva cerin e metodologice importante: 

- Se lucreaz  cu copilul la nivelul corespunz tor de dezvoltare a vorbirii şi limbajului. 
- I se permite copilului s  spun  ceea ce are de spus f r  a i se pune condi ii prea specifice sau 

a i se cere foarte insistent. 
- Gesturile se traduc în cuvinte simple. 
- I se permite copilului s  arate (prin limbaj gestual) ceea ce vrea s  comunice dac  nu-şi 

poate exprima verbal ideile. 
- Copilului i se d  întotdeauna sentimentul c  înv torul/profesorul este interesat de ceea ce 

el doreşte s  spun . 
- Se încearc  eliminarea gesturilor care se substituie unor comenzi verbale. 
- Se lucreaz  obligatoriu dup  principiul accesibilit ii (principiu didactic clasic). 
- Se cl deşte pe capacit ile/calit ile copilului (alt principiu clasic). 
- În activitatea cu un copil care are vorbirea limitat  se utilizeaz  în faza ini ial  obiecte care 

pot fi manipulate. 
- Se utilizeaz  stimulii naturali, experien a direct , din mediul propriu de via  al fiec rui 

copil. 
- Se ine o eviden  atent  a progreselor copilului, progrese care trebuie de asemenea 

eviden iate şi apreciate pozitiv. 
Citirea si scrierea 

 Lectura la aceşti copii, ca şi la al ii, din perspectiva educa iei de baz  are trei obiective majore : 
- a citi pentru a se proteja; 
- a citi pentru informare şi instruire; 
- a citi de pl cere. 

 Atingerea nivelului de maturitate (starea de preg tire) necesar  însuşirii citit – scrisului este 
extrem de important  la copiii cu dificult i de înv are. 
 Etapa pregrafic  şi prelexic  ocup  o pondere semnificativ  în planul de înv mânt şi în 
programele şcolare specifice pentru aceşti copii. 
 Pentru  copiii care  prezint   dificult i  mai mari în însuşirea citit–scrisului pot fi urmate, 
indiferent de programul sau locul de instruire, câteva sugestii metodologice care uşureaz  
progresul specific al citit -scrisului (valabile şi pentru alte activit i de înv are): 

- reducerea tensiunii (stresului) înainte de începerea activit ii; 
- suportul acordat fiec rui elev pentru a sim i c  poate citi cu succes; 
- evaluarea/diagnoza continu ; 
- începerea lecturii (ca şi a scrierii) cu ceea ce se cunoaşte; 
- selectarea textelor adecvate (ca nivele de accesibilitate); 
- asigurarea motiva iei prin: 

 stabilirea de rela ii cât mai bune (profesor–elev, elev–elevi etc.); 
 experien e care s  promoveze succesul; 
 eviden ierea succesului (prin diferite modalit i); 
 evitarea textelor deja familiare şi/sau a acelora la care a întâmpinat anterior 

dificult i; 
 evitarea relu rii şi/sau repet rii exagerate a unor texte (aceasta poate încuraja mai 

degrab  memorizarea mecanic  sau poate demobiliza); 



 selectarea unor texte care prezint  semnifica ie şi utilitate social , a celor care se 
coreleaz  cu alte sarcini de înv are etc. ; 

 evitarea monotoniei; alternarea modurilor de lectur   (explicativ , selectiv  etc.); 
alternarea lecturii cu scrisul, cu conversa ia etc.; 

- realizarea lecturii interioare – dar nu pentru perioade prea mari; 
- antrenarea alternativ  a copiilor şi în sarcini de scriere, care consolideaz  deprinderile de 

citire; 
- inspirarea încrederii şi a nevoii de cooperare (inclusiv acceptarea unui sprijin); 
- consumarea eficient  a timpului în orele afectate citit-scrisului; 
- evitarea situa iilor în care elevul cu dificult i de înv are trebuie s  se lupte prea mult cu un 

cuvânt lung sau dificil, atât la citit cât şi la scris; 
- implicarea p rin ilor în proiectarea, realizarea şi completarea activit ilor de citit-scris. 

 Înv area matematicii 
 Evaluarea cunoştin elor şi abilit ilor necesare înv rii matematicii reprezint  o component  
foarte important  în procesul evalu rii specifice educa iei speciale, cu deosebire pe direc ia 
evalu rii curriculare. 
 Înv area numera iei şi a calculului matematic de c tre copiii cu dificult i de înv are implic  
mai întâi o foarte atent  evaluare a st rii lor de preg tire, a nivelului de dezvoltare/maturizare 
psihic  în acest sens. Progresul ulterior în înv area matematicii se axeaz  mult pe evaluarea ini ial  
(de pre-înv are) a abilita ilor deja însuşite, ştiut fiind c  acest domeniu cognitiv se bazeaz  pe o 
structurare strict  din aproape în aproape şi dintr-o secven  în alta, ceea ce exclude posibilitatea 
fisurilor, a lacunelor de înv are. 
 Evaluarea st rii de preg tire, ca de altfel şi preg tirea propriu-zis  (etapa de precalcul) pentru 
înv area numera iei trebuie s  examineze: 

- capacitatea de conservare a cantit ii; 
- discriminarea între cantit i, forme şi m rimi; 
- în elegerea coresponden ei de 1 la 1; 
- asocierea simbolurilor (cifrelor ) pentru numere; 
- capacitatea de a denumi simbolurile (cifrele) în ordine de la 1 la 10; 
- capacitatea de a recunoaşte numeralele (cifrele scrise cu litere) de la 1 la 10; 
- capacitatea de a scrie cifrele de la 0 la 9. 

 În mod similar pot fi detaliate toate capacit ile necesare însuşirii fiec rei opera ii matematice 
(adunare, sc dere, înmul ire, împ r ire). 
 Opera iile matematice pot fi predate în multe feluri. Este util  îns  oferta constant  de sprijin a 
cadrului didactic în realizarea în elegerii şi memoriz rii. 
 Exist  o multitudine de programe de instruire care încearc  abordarea cât mai structurat  a 
înv rii matematicii la copiii cu dificult i de înv are. 
 Abilit ile de calcul, deşi necesare, nu sunt suficiente pentru rezolvarea problemelor matematice. 
În acest tip de sarcini şcolare este extrem de important ra ionamentul. Este necesar  o gam  variat  
de activit i care s  vizeze: 

- în elegerea termenilor şi a rela iilor aritmetice; 
- identificarea cuvintelor cheie care s  indice ce anume opera ie se aplic  în rezolvarea unei 

anumite probleme (sau a unei p r i de problem ) ; 
- verbalizarea problemei şi, dac  este posibil, ilustrarea grafic  a acesteia cât mai mult posibil; 
- comentarea şi interpretarea solu iei/solu iilor problemei. 

      De aceea, recomand m o serie de cerin e care sunt cunoscute îndeosebi în didactica 
înv mântului preşcolar şi primar, în psihologia şcolar  a motiva iei de înv are : 

- promovarea în clas  a unei atmosfere de succes pe care s  se bazeze toate sarcinile de 
înv are; 

- identificarea a ceea ce ştie şi ce poate copilul şi pornirea de la punctul în care încep s  apar  
dificult ile; 



- copilul s  fie l sat s  munceasc  în ritmul sau propriu, prin atribuirea de teme / sarcini care 
pot fi realmente finalizate în timpul disponibil; 

- indicarea cât mai exact  a ceea ce trebuie s  fac  şi s   re in ; oferirea de exemple concrete 
şi folosirea de scheme atata timp cat este necesar; 

- eviden ierea concretului şi a semnifica iei con inutului din ceea ce se învat , cu deosebire în 
fazele ini iale ale instruirii; 

- asigurarea achizi ion rii materialului nou prin repetare în moduri cat mai variate; 
- organizarea, secven ierea si accesibilizarea cat mai riguroas  a instruirii: de la simplu la 

complex, de la uşor la greu, de la cunoscut la necunoscut, de la concret la abstract; 
structurarea înv rii în paşi mici şi în maniera secven ial ; 

- educarea aten iei se realizeaz  ini ial prin eviden ierea dimensiunilor relevante a ceea ce se 
prezint , prin reducerea la minimum a factorilor perturbatori şi prin dozarea adecvat  a 
sarcinilor de lucru; 

- oferirea unui punct de plecare pentru temele scrise, pentru sarcinile mai dificile; 
- utilizarea flexibil  a unei mari variet i de metode de prezentare a materialului de înv are, 

ca şi în memorizarea acestuia; 
- oferirea de feed back constant şi aprecierea pozitiv  a elevului în fa a clasei pentru 

consolidarea statutului sau în grupul din care face parte. 
Copiii cu dificult i de înv are au nevoie ca înv torii/profesorii s  îi înve e, s  le sprijine 

dezvoltarea la fel cum au nevoie de c ldura şi sprijinul familiei lor. 
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382. LIMBAJUL - BAZA COMUNIC RII LA ELEVI  
 

Prof. Ioana Corina ROTARU 
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 Dezvoltarea gândirii copilului i a capacit ilor de comunicare se leag  în mare m sur  de 
nivelul inteligen ei, dar i de condi iile de via , de mediu. Limba se înva , nu se transmite. Nici o 
tiin  nu se poate înv a f r  a asimila codul care desemneaz  no iunile i categoriil cu care 

opereaz  acea tiin . A a se înva  limbajul tehnic, vocabularul specific i capacit ile de 
comunicare verbal . Despre necesitatea capacit ilor de comunicare vorbim foarte mult în perioada 
achizi iilor fundamentale. 
  Existen a de atribute esen iale caracterizeaz  mai pregnant personalitatea uman  preg tit  
prin coal , dar un loc important îl ocup  capacitatea de comunicare i receptare a mesajelor 
 Îmbog irii limbajului la elevi este o sarcin  major  i nu apar ine numai studiului limbii, ci 
i tuturor obiectelor de înv mânt. Disciplinelor de studiu le revin sarcina special  pentru 

dezvoltarea capacit ilor de comunicare i de crea ie. Comunicarea prin limb  presupune schimbul 
de idei i în elegerea reciproc  a semnifica iilor. Celelalte mijloace de comunicare nonverbal , 
mimica, gesturile, pantomima sunt conven ionale i au aplicare limitat , greoaie i lipsit  de 
precizie. 



 Preocuparea noastr , a cadrelor didactice, pentru a dezvolata i preciza vocabularul elevilor 
nu este numai cel lingvistic, ci i unul tenic i unul formativ. Limbajul este modul specific de 
exprimare a sentimentelor i gândurilor i poate avea mai multe func ii de comunicare, 
denominativ , cognitiv , emotional-expresiv , imperativ-persuasiv , de reglare a activita ii 
nervoase etc. 
 Jocul are un rol important pentru dezvoltarea capacit ilor de comunicare verbal  i pentru 
dezvoltarea creativit ii. Strategii eficiente de îmbog ire, activizare i precizare a vocabularului 
elevilor pot fi: c utarea de modele de exprimare la persoane adulte, în manuale, în literatur ; 
supravegherea exprim rii elevilor de c tre ei însi i i de c tre cadreele didactice în diferite 
împrejur ri; înregistr ri în secret i crearea prilejului de a asculta pentru a con tientiza caren ele 
exprim rii, în vederea corect rii i perfec ion rii ei; jocurile de rol, în care sunt obliga i s  
foloseasc  cuno tin e specifice pe care le posed - stilul, tonul, cerute de situa ie Astfel de exerci ii 
trebuie programate i reluate pân  când elevii se pot transpune u or în roluri i se dovedesc ap i 
pentru o integrare social  simulat . 
 În acest fel coala devine, ”f r  ziduri”, iar elevii devin vorbitori ai limbii ca mijloc de 
comunicare, pres rând termenii tiin ifici studia i. 
 Important este nevoie s  se in  seama de faptul c  un copil nu poate s  aib  o exprimare 
adecvat , bogat , corect , cu un vocabular s rac.  

Dezvoltarea calitativ  i func ional  a vocabularului, înv area corect  i temeinic  a cuvintelor 
i a limbajului se asigur  prin parcurgerea unui drum cu urm toarele secven e: 

- întrebuin area cuvântului nou într-o comunicare, într-un context în care el î i precizeaz  f r  
echivoc în elesul propriu; folosirea termenului nou în situa ii concrete de via ( manevrarea 
obiectului, efectuarea ac iunii, înso ind activitatea cu prezen a limbajului), solu ie 
obligatorie în etapa dinaintea perioadei colare 

-  
- desprinderea termenului nou din context i explicarea lui mai ales prin seria sinonimic  pe 

care o are i prin antonimie(când are). 
- folosirea cuvântului înv at în mai multe contexte, tot cu semnul s u propriu , fundamental; 
- folosirea cuvântului în jocuri de cuvinte sau îmbin ri cu semnuri secundare, plastice, 

accentul c zând pe posibilitatea de reliefare a valorilor expresive, estetice. 
Din numeroasele tipuri de jocuri, cele didactice sunt: senzoriale, de observare a func ion rii 

unui utilaj, matematice, geografice, de construc ii, de orientare, de memorare, de creativitate, de 
expresivitate, etc. Pentru a organiza un joc de rol, putem recurge la urm toarea strategie didactic : 
alegerea unei situa ii, distribuirea rolurilor, atribuirea sarcinilor, înv area individual  a rolului 
fiec rui participant, interpretarea rolurilor, interven ia grupului i comentarea ”spectatorilor”; 
reluarea jocului inând cont de sugestiile participan ilor. 

Folosirea jocului didactic în în elegerea unor no iuni face ca elevul s  înve e cu pl cere, s  
devin  interesat de activitate pe care o desf oar , face ca cei timizi s  devin  volubli, mai activi, 
mai curajo i, s  capete mai mult  încredere în capacit ile lor, mai mult  siguran  în r spunsuri. 

Achizi ionarea vocabularului, îmbog irea, actualizarea, reactualizarea lui, înv area de noi 
termeni fie ei i tiin ifici constituie permanente procese de înv are temeinic , implicând 
cunoa terea, în elegerea i utilizarea fondului lexical în contexte variate. 
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383. CADRUL DIDACTIC I PROVOCAREA PREZENTULUI 
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Educa ia este unul dintre factorii determinan i care concur  la evolu ia unei societ i, a unei ri, în 
general. Ea este aceea care poate furniza ingineri, cercet tori, întreprinz tori, medici, profesori, manageri 
etc., categorii socio-profesionale atât de necesare oric rei societ i contemporane. 
În ultimii ani au existat diverse schimb ri în sistemul de înv mânt din România. Acest fapt a determinat 
i o modificare a percep iei cadrelor didactice asupra modului în care în eleg s  î i exercite profesia, mai 

ales c  în noile condi ii este nevoie de o leg tur  tot mai puternic  între coal  i societate. 
Cadrul didactic poate afla ceea ce trebuie s  schimbe în modul s u de a- i exercita profesia doar 

prin contact permanent cu elevii, ceilal i colegi cadre didactice, directorul unit ii colare, inspectori 
colari, p rin i. 

Dar coala nu înseamn  doar predarea de la catedr . Realit ile din institu iile de înv mânt, 
realit i pe care ni le ofer  actorii colii, ne duc la aceast  concluzie. 

Este nevoie de o repunere în discu ie a valorilor pe care trebuie s  le transmit  coala i modul în 
care trebuie transmise. Acest fapt ar reprezenta de fapt începutul unei schimb ri reale `în educa ie pentru 
c  realitatea din teren ne arat  câteva chestiuni care trebuie s  dea de gândit oric rui dasc l: elevii nu mai 
sunt foarte interesa i s  înve e; mul i dintre ei nu mai arat  fa  de profesori respectul cuvenit; metodele 
pedagogice active nu pot fi utilizate tot timpul i la toate disciplinele, deoarece acestea cer timp, iar 
programa trebuie parcurs ; chiar dac  dasc lul încearc  s  introduc  inova ii în modul de organizare a 
înv rii, standardele de evaluare de multe ori nu îl avantajeaz ; unele manuale alternative nu sunt 
realizate corect; mul i p rin i nu au timp sau chiar nu vor s  se preocupe de situa ia colar  a copiilor lor, 
iar multe dintre cele mai importante cauze ale e ecului colar sunt cele familiale; `n unele coli nu se pot 
dezvolta programe extra colare deoarece nu sunt resurse. 

O problem  aparte o constituie faptul c  mul i dintre elevii no tri tiu s  citeasc , s  spun  pe 
litere, dar nu au nici cea mai vag  idee ce citesc. Nu în eleg cuvintele care le ies pe gur  dac  sunt pu i s  
interpreteze un text de dificultate medie la prima citire. Câteva dintre cauzele identificate de exper i ar fi 
urm toarele: în general, elevii nu citesc, nu au aceast  deprindere; unii profesori sunt demotiva i, 
tratându-i uneori munca superficial; programa colar  cuprinde chestiuni neinteresante pentru elevi; 
foarte mul i elevi provin din medii s race i sunt nevoi i s  munceasc , timpul alocat studiului fiind, în 
cazul lor, tot mai redus. 

Dat  fiind situa ia, misiunea dasc lului este mai dificil , el trebuind s  realizeze în timpul orei atât 
partea de transmitere de noi cuno tin e, cât i s  suplineasc  lipsa de studiu individual acas , tot mai acut  
la unii elevi. Se poate vorbi astfel de o necesitate a schimb rii de viziune asupra educa iei. 

Schimbarea atitudinii didactice în mediile colare actuale este o problem  complex . Se 
desf oar  multe programe, dar uneori ele nu au rezultatele dorite. Prin tradi ie, coala consider  c  are 
datoria s  reziste în fa a presiunilor din exterior, având ca obiectiv s  asigure continuitatea cultural , iar 
nu s  provoace schimb ri culturale. Dat fiind faptul c  coala opune rezisten  fa  de criticile venite din 
afar , diagnosticarea deficien elor, care este în mod normal condi ia prealabil  a oric rei schimb ri, este 
întârziat  sau respins . 

Profesorii doresc sincer s  preg teasc  cât mai bine genera ia urm toare, dar exist  multe a tept ri 
contradictorii. Mul i profesori se implic  energic în activitatea educa ional  i în cea a colii ca institu ie, 
dar unele influen e negative exterioare pot avea repercusiuni distructive asupra actului educa ional. Ace ti 
dasc li sunt mai predispu i s  accepte noul i metodele moderne de predare-înv are. Pe de alt  parte, sunt 
i cadre didactice care nu au interesul s  admit  c  schimb rile sunt necesare. 

În unele cazuri îns  este greu s  se ob in  informa ii demne de încredere pentru a ti când 
metodele folosite au nevoie de modific ri pentru c  elevii, beneficiarii direc i ai actului de predare-
înv are, nu sunt tot timpul încuraja i în a- i spune p rerea despre profesori i despre eficien a muncii 
acestora. Unii profesorii se simt obliga i s  schimbe metodele de predare-înv are, considerând c  e 



imposibil de dovedit în timp real c  o metod  ar fi mai potrivit  decât alta pentru ob inerea unor rezultate 
mai bune. Atunci când li se cere s  adopte metodele altor colegi, dovedite deja a fi mai eficiente, ei 
consider  asta drept o critic  fa  de propriul lor comportament, ceea ce este o apreciere eronat . Nu e 
vorba de o critic  distructiv , ci de oferirea unor solu ii alternative. 

În ziua de azi, profesorii se g sesc în situa ia de a fi confrunta i cu un num r mare de schimb ri ale 
mediului educa ional: resurse reduse, aglomerare de activit i, noile cerin e i a tept ri ale pie ei for ei de 
munc  fa  de agen ii educa ionali etc. 

Dac  mai punem la socoteal  i adoptarea unei noi tehnologii educa ionale, împreun  cu toate 
implica iile complexe ce decurg din acest proces, este lesne de în eles cum se simt i cum ar putea 
reac iona cei implica i în procesul instructiv-educativ al noilor genera ii. În acest sens, rezisten a la 
schimbare î i face sim it  prezen a i reprezint  o provocare pentru oricine se afl  în sistemul de 
înv mânt. 

Mul i profesori folosesc în activitatea lor modele de instruire care au fost construite treptat, pe 
baza propriei experien e didactice. Apari ia noilor cerin e i adoptarea noilor metode i strategii didactice, 
explorarea i experimentarea unor noi strategii bazate pe rezolvarea de probleme reprezint  o sarcin  
dificil . 

Renun area la stilul academic clasic i adaptarea la un stil de munc  în echip  (echip  
multidisciplinar ) reprezint  o alt  barier  greu de trecut de c tre unii profesori. 

Schimb rile în stilul de instruire nu se realizeaz  peste noapte, ci este nevoie de mult calm i 
con tientizare, pentru c  înv mântul viitorului trebuie s  se axeze pe schimbare continu . Preten iile 
sunt cu totul altele în prezent. Asta nu înseamn  c  vechile metode trebuie considerate aprioric gre ite. 
Dar prezentul i viitorul ofer  o alt  perspectiv , bazat  pe informatizare, pe implementarea de noi 
tehnologii. 

Implementarea noilor tehnologii educa ionale poate s  aduc  transform ri radicale în cadrul 
institu iei de înv mânt la nivel cultural, organiza ional, politic sau profesional, producând adesea reac ii 
de respingere i rezisten  la schimbare. 

Odat  implementate, noile tehnologii educa ionale ofer :  
a) factorilor institu ionali/administrativi coordonare i ghidare, resurse puse la dispozi ie, motivare 

i recunoa tere a meritelor personalului etc.;  
b) profesorilor oportunit i i solu ii pentru îmbun t irea calit ii procesului de instruire, sprijin 

din partea colegilor, recunoa tere academic ;  
c) elevilor i studen ilor acces la noua tehnologie, implicare personal  i motiva ie, posibilitatea de 

dezvoltare de noi deprinderi pentru via a real . 
Gradul de probabilitate ca un profesor s  adopte o nou  tehnologie de educa ie i o schimbare în 

strategia didactic  cre te dac  sunt întrunite urm toarele condi ii: relativ avantaj fa  de modelele 
existente (securitate, eficien ); compatibilitate cu dinamica contextual  existent ; nivel sc zut de 
complexitate în utilizare; fiabilitate în utilizarea continu  pe un interval mare de timp; testabilitate în 
practicile didactice deja existente; concentrarea pe introducerea inova iei didactice, i nu a tehnologiei ca 
atare. 

În acest context, utilizarea calculatorului la orele de curs devine nu doar un moft, ci, treptat, o 
necesitate. Fiecare profesor î i poate realiza o prezentare scurt  a lec iei în programul Power Point, o 
prezentare care îl poate ajuta foarte mult la or  i îl poate scuti, mai ales la clasele mai mari, de scrierea 
lec iei pe tabl . Tehnologia are acest rol de substitu ie i reproduce sau automatizeaz  practicile 
educa ionale deja existente; calculatorul joac  rolul de „hârtie electronic ”, prezentând acelea i texte 
tip rite pe suport hârtie. Acest tip de utilizare nu aduce transform ri extraordinare, dar u ureaz  mult 
munca profesorului. 

Calculatorul, e drept, nu poate fi folosit la orice disciplin  i la orice or , dar în cazul în care îl 
utiliz m ca element ajut tor la lec ie putem prezenta lec ii în PowerPoint, fotografii, filme, care au un 
impact mai mare asupra elevilor. 

Legat de calculator ca mijloc auxiliar exist  îns  o problem  important : nu în toate colile exist  
suficiente s li cu calculatoare, astfel încât profesorii care doresc s  î i prezinte lec iile la calculator s  



poat  face acest lucru. O solu ie ar putea fi laptopurile, dar aceasta implic  la rândul ei eforturi financiare 
din partea profesorilor în cazul acelor coli unde aceste dot ri nu exist . 

În toate aceste cazuri în care utilizarea calculatorului poate fi o problem  profesorului îi r mân la 
dispozi ie diverse metode participativ-active, toate fiind un rezultat al nevoii de schimbare în actul de 
predare. 

În cadrul unei societ i aflate în schimbare i în contextul unei coli care se schimb , fiecare cadru 
didactic se poate confrunta cu nevoia de a-i modifica propriile valori, atitudini i/sau comportamente în 
ceea ce prive te actul i stilul de predare. 

A a cum fiecare elev are un stil propriu de înv are, fiecare cadru didactic are propriul stil de 
predare. Stilul de predare înseamn  „personalizarea” modalit ilor de ac iune ale cadrului didactic în 
situa iile specifice de lucru cu elevii. Stilurile de predare au un caracter unic, personal, cu o anumit  
dominant , pentru fiecare cadru didactic în parte. De recomandat este adaptarea stilului de predare 
stilurilor de înv are ale elevilor, deoarece într-o singur  clas  de elevi exist  mai multe „personalit i”, 
mai mult sau mai pu in dezvoltate în ceea ce prive te capacitatea de receptare a noilor informa ii pe care 
profesorul le aduce în fa a elevilor. Tocmai de aceea, nevoia dezvolt rii profesionale continue trebuie s  
fie un obiectiv pentru fiecare cadru didactic. 

Stilul de predare se dezvolt  în timp, cunoa te diferite schimb ri. Dar oricare ar fi stilul de 
predare, acesta trebuie s  promoveze eficien a în înv are i succesul elevilor. Caracteristicile unui astfel 
de stil de predare sunt: implicarea particip rii active a elevilor; interac ionarea cu fiecare elev; preg tirea 
con tiincioas  pentru fiecare activitate cu elevii; adaptarea pred rii diverselor stiluri de înv are; stabilirea 
obiectivelor; respectarea programului i a termenelor stabilite; oferirea feedbackului; manifestarea 
încrederii în elevi i a tept ri înalte din partea acestora; dezvoltarea unui mediu pozitiv de înv are, de 
cooperare; încurajarea exprim rii elevilor; folosirea noilor tehnici informa ionale. 

Cercet rile efectuate de speciali ti în ultimii ani au ar tat c  pasivitatea din clas  în eleas  ca 
rezultat al pred rii tradi ionale, în care cadrul didactic ine o prelegere, eventual face o demonstra ie, iar 
elevii îl urm resc, nu produce înv are decât în foarte mic  m sur . Tot mai des se vorbe te despre 
predarea centrat  pe elev, predarea care permite transferul achizi iilor în contexte noi, predarea 
interactiv . 

În abordarea tradi ional  a actului pred rii, rolul profesorului este acela de a planifica activit ile, 
de a organiza activit ile clasei, de a comunica informa iile specifice, de a conduce activitatea desf urat  
în clas , de a controla elevii în scopul cunoa terii stadiului în care se afl  activitatea de realizare a 
obiectivelor, precum i nivelul de performan  al elevilor, i de a evalua m sura în care scopurile i 
obiectivele dintr-o etap  au fost atinse prin instrumente de evaluare sumativ . 

Într-o abordare modern , cadrul didactic se preocup  de crearea de ocazii de înv are pentru elevi. 
În acest context, metodele pe care le va folosi sunt mijloacele prin care sunt configurate activit ile de 
înv are ale elevilor. Astfel de metode de predare interactiv , centrate pe elev, sunt cunoscute (mai pu in 
utilizate) de c tre majoritatea cadrelor didactice. Amintim doar câteva dintre acestea: Brainstormingul, 

tiu/vreau s  tiu/am înv at, Jurnalul cu dubl  intrare, SINELG, Turul galeriei, Bulg rele de z pad , 
Cubul, Ciorchinele, P l riile gânditoare, Mozaicul, Eseul de cinci minute etc. 

Metodele noi de predare-înv are prezint  un poten ial semnificativ pentru stimularea inova iei i 
schimb rii actului de educa ie. Ele apar constant i pot fi pretabile la una sau mai multe discipline, dar 
foarte rar la toate. 

În acest sens, este important ca profesorul s  în eleag  c  integrarea acestor metode în procesul 
educativ depinde de o multitudine de elemente interconectate, cum ar fi: tipul lec iei (prezentare de noi 
cuno tin e, sistematizare, recapitulare etc.), nivelul clasei, disponibilitatea elevilor de a lucra individual 
sau pe grupe. 
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Din fericire teoria inteligen elor multiple este suficient de veche pentru a se fi confirmat în 
practic  i din nefericire este insuficient aplicat  în demersul didactic românesc.  

În urm  cu 33 de ani, în 1983, profesorul Howard Gardner de la Universitatea Harvard din 
Statele Unite, publica prima carte pe tema inteligen elor multiple, conform c reia testarea clasic  a 
elevilor, a a cum se f cea ea în mod tradi ional, era desfiin at . Ideile sale inovatoare i atemporale 
aveau s  creeze un nou val în didactica pred rii. Mii de c r i publicate ulterior continu  i ast zi s  
explice cum se poate aplica aceast  teorie în predare, în înv are, în evaluare, în orientarea 
profesional  i în via a personal .  

Pe scurt, Gardner pleac  de la întrebarea la care r spundea evaluarea clasic : „Cât e ti de 
de tept?” i o transform  în „Cum e ti tu de tept?” A adar, se pleac  de la ideea c  fiecare persoan  
are un poten ial al inteligen ei unic, nelimitat, care se întinde pe 8 domenii. Exist  8 tipuri de 
inteligen , din care evaluarea colar  abordeaz  preponderent doar 2( pe cea matematic  i pe cea 
lingvistic ). A a se i explic  de ce mari genii ale omenirii au e uat în coal , pentru ca ulterior s  
se remarce în tiin  sau art . coala nu era interesat  de tipurile lor de inteligen . 

Cele 8 tipuri de inteligen  sunt:  
1. Lingvistic / verbal  
2. Logico-matematic  
3. Muzical / auditiv  
4. Corporal/ kinestezic  
5. Vizual-spa ial  
6. Interpersonal  
7. Intrapersonal  
8. Naturalist  
Cu ce ne ajut  aceste tipologii în predare? Cu tot atâtea modalit i de a preda o no iune, câte 

tipuri de inteligen  exist . Deoarece elevii sunt diferi i, predarea ar trebui s  se adreseze tuturor 
tipurilor de inteligen  pentru a asigura succesul colar. S  lu m de exemplu predarea culorilor la 
limba englez . Elevul lingvistic, va re ine denumirea culorii dac  aude cuvântul i îl repet  de 
câteva ori. Elevul cu inteligen  matematic , va re ine culoarea dac  trebuie s  o asocieze cu alte 
no iuni (trasând de exemplu linii între cuvânt i obiecte care sunt de aceast  culoare). Elevul 
muzical va memora u or un cântec despre culori sau va dori s  se joace telefonul f r  fir pentru a 
exersa culorile. Elevul kinestezic va înv a negre it dac  i se nume te o culoare i i se cere s  
mearg  prin clas  s  ating  obiecte care au culoarea respectiv . Elevul vizual va dori s  foloseasc  
culoarea într-un desen codat de pild  ( i este din cei care re in u or forma scris , vizibil  a 
cuvântului). Elevul cu inteligen  interpersonal  va dori s  dialogheze cu colegul de banc  pentru a 
afla ce culori prefer , în vreme ce elevul intrapersonal va prefera o activitate individual , de 
exemplu, s  numeasc  obiecte personale în culorile înv ate. Nu în ultimul rând, elevul naturalist, 
va înv a cel mai u or dac  i se cere s  caute diferite culori privind de la fereastr  sau c utând 
obiecte de diverse culori în drumul s u spre cas  de la coal  (tipul s u de inteligen  l-ar fi f cut s   
observe oricum, involuntar, detaliile exterioarelor). 

Bineîn eles, ine de disponibilitatea fiec rui profesor s  îi evalueze pe elevi pentru a vedea 
ce tipuri de inteligen  sunt preponderente, pentru ca apoi, s  alterneze tipurile de predare i 
evaluare astfel încât s  asigure tuturor copiilor anse realmente egale de a cunoa te succesul colar. 



Beneficiile aplic rii acestei teorii, ne pot ajuta pe noi profesorii nu doar în crearea itemilor 
de test, ci i în crearea unor sarcini de lucru pentru acas  care s  fie adev rate sarcini de lucru 
diferen iat, personalizate pe tipul de inteligen  al elevului. 

În ceea ce prive te modul cum se poate deservi elevul de aceste teorii, se men ioneaz  în 
primul rând strategia de înv are pe care o abordeaz  elevul pentru a înv a, deoarece exist  tot 
atâtea modalit i de a înv a ceva câte tipuri de inteligen  exist . Exemplificând, elevii verbali vor 
re ine ce citesc cu glas tare, cei matematici vor re ine aplicând ceea ce vor s  înve e, cei auditivi 
ascultând prelegeri, cei kinestezici f când, utilizând efectiv mâinile în a construi o machet , de 
exemplu. Elevii vizuali sunt foarte avantaja i de tehnologie- c utând pe Google Imagini sau 
vizualizând clipuri sau tutoriale pe youtube, ei afl  i re in cu u urin  ceea ce vor s  înve e. Elevii 
interpersonali sunt acei elevi care cunosc un vizibil progres colar în regim after-school sau 
manifest  deseori dorin a s  mearg  s  înve e acas  la un coleg, deoarece pentru ei se solidific  
no iunile asociate cu experien e care implic  al i semeni ai lor. Elevii intrapersonali vor re ine u or 
toate no iunile cu care se pot identifica, pentru care pot g si echivalente în universul lor personal. 
Lor trebuie s  li se reaminteasc  cel mai des la ce le vor folosi concret no iunile pe care trebuie s  le 
re in . Naturali tii vor înv a la geam sau i mai bine, culca i în iarb , sau atingând exponate, 
machete, coresponden ii reali a ceea ce înva . Ei sunt cei care înva  cel mai bine istoria i 
geografia în excursii colare i c l torii. 

O utilizare de o importan  colosal  a acestei teorii o reprezint  îns  aplicarea ei în 
orientarea profesional  a elevilor. To i adul ii care sunt ferici i în meseria lor sunt ferici i pentru c  
fac ceea ce le place, i-au g sit voca ia, altfel spus, au identificat tipul lor preponderent de 
inteligen , l-au exploatat i fac o meserie conform cu tipul lor de inteligen . Sunt aceia pe care îi 
identific m cu u urin  în orice domeniu deoarece exceleaz  în ceea ce fac. Reversul medaliei este 
i el valabil. Cum orice p dure are i usc turi, la fel vom fi observat cu to ii persoane care fac o 

meserie de nevoie, f r  d ruire, uneori chiar cu dezgust. Aceia sunt conform lui Gardner, ni te 
neferici i care fie dintr-o slab  autocunoa tere, fie gre it sf tui i de p rin i sau din cine tie ce 
concurs de împrejur ri, au ajuns s  aib  o slujb  care nu le place. Ei nu pot deveni buni profesioni ti 
(decât în urma unei reconversii profesionale pliate pe tipul lor de inteligen ).  

Îndrumarea corect  a elevilor spre meseria potrivit  nu e deloc o sarcin  grea inând cont de 
multitudinea de teste on-line care evalueaz  inteligen ele multiple i mai mult, site-urile care au 
pagini întregi cu liste de meserii pentru fiecare tip de inteligen . Este doar o chestiune de 
documentare prealabil  pentru a face recomand ri pertinente i profesioniste elevilor no tri. Nu le 
vor dicta nici rezultatele la teste, nici site-urile specializate ce parcurs profesional s  aleag , dar 
m car vor tii cu argumente de ce un naturalist, care iube te aerul, natura, deplas rile nu poate 
excela într-o munc  de birou. 

Revenind la relevan a acestor teorii în predare, se cere subliniat rolul identific rii acestor 
tipuri de inteligen  mai ales de c tre profesorii dirigin i/ înv torii. Nu doar c  ne ajut  la o bun  
cunoa tere a elevilor pe care trebuie s  îi îndrum m mai îndeaproape, dar cunoa terea elevilor din 
aceast  perspectiv  înlesne te comunicarea cu Consiliul Profesoral al clasei.  

Trebuie s  observ m totodat  i c  aceast  teorie înglobeaz  un concept foarte vehiculat în 
societatea actual - cel de inteligen  emo ional  (combinarea inteligen ei interpersonale cu cea 
intrapersonal  în vederea rezolv rii de probleme). Ne ajut  s  tim c  elevii cu o inteligen  
emo ional  crescut  vor deveni adul i ferici i i trebuie s  ne document m pentru a-i ajuta s  î i 
dezvolte acest tip de inteligen . Concret, pe grupe de vârst , exist  proiecte i sarcini de lucru în 
grup care dezvolt  inteligen a interpersonal , preg tindu-i astfel pe elevi pentru un habitat de lucru 
real, a a cum exist  el în firme, corpora ii i institu ii unde spiritul de echip  este considerat 
abilitate-cheie. Concret, dezvoltarea inteligen ei intrapersonale echivaleaz  cu o bun  cunoa tere de 
sine (ale c rei beneficii pentru succesul personal nu le mai enumer m aici). 

Nu putem s  nu punct m i beneficiile aplic rii principilor acestei teorii în gestionarea 
situa iilor de elevi cu C.E.S. Neintrând prea mult în detaliu, o cunoa tere cât mai detaliat  a acestor 
elevi este cea mai bun  strategie pe care o putem adopta în a ne apropia de ei pentru ca ulterior s  îi 
ajut m s  reu easc  s  dep easc  dificult ile de adaptare. 



În ultimul rând, dar nu mai pu in important, amintim c  examene de talie interna ional  
(TOEFL, IELTS, etc.) î i elaboreaz  itemii din perspectiva teoriei inteligen elor multiple, 
propunând celor care le acceseaz  tipuri de exerci ii care s  se adreseze tuturor tipurilor de 
inteligen . Standardizarea testelor la limba englez  din coal  dup  modelul acestora este un mare 
beneficiu adus atât elevilor cât i înv mântului românesc, care se aliniaz  astfel la standarde nu 
doar europene, ci mondiale. 

Fascina ia pentru aceast  teorie a cunoscut o recrudescen  în pofida celor 33 de ani care s-
au scurs de la emiterea ei. De i cunoscut  probabil de multe cadre didactice din România, este 
momentul ca ea s  treac  de la stadiul de teorie la cel de practic . 
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385. PORTOFOLIUL – METOD  ALTERNATIV  DE EVALUARE LA GEOGRAFIE 
 

Prof. Viorica S voiu,  Şcoala Gimnazial  Filiaşi, Dolj 
 

Portofoliul este un instrument complex de evaluare integratoare, ce include experien a şi 
rezultatele relevante ob inute prin celelalte forme de evaluare şi care ofer  posibilitatea de a emite o 
judecat  de valoare pe baza unui ansamblu de rezultate al unei persoane. 

 Portofoliul permite urm rirea, conform unor obiective concrete şi criterii stabilite, a 
progresului înregistrat de elev în achizi ia cunoştin elor într-un interval mare de timp (semestru, an 
şcolar, ciclu de înv mânt) şi în formarea unor capacit i ori competen e prin analizarea 
materialelor elaborate într-un interval mare de timp.  

Un portofoliu reflect  capacitatea de sistematizare şi ordonare a unui con inut, capacitatea de 
crea ie a autorului, responsabilitatea asumat  şi alte aspecte care nu sunt eviden iate prin evalu rile 
tradi ionale. Realizarea unui portofoliu de c tre elevi are multiple avantaje pentru elevi: 
conştientizarea valorii muncii personale; încurajarea muncii independente; dezvoltarea capacit ii 
de autoevaluare.  

Dac  scopul este ca elevii s  alc tuiasc  un portofoliu tematic, atunci li se va preciza elevilor: 
    tema propus  sau domeniul din care pot alege subiectul; 
    modalitatea de prezentare: map , dosar; 
    m rimea portofoliului (num rul minim, dar şi maxim de pagini sau produse); 
    structura cerut : cuprins, obiective, motiva ia întocmirii, tipuri de produse (copii de 

documente, recenzii, eseuri, referate, interviuri, concluzii personale, chestionare etc), bibliografie; 
    necesitatea ordon rii materialelor, eviden ierea titlurilor şi subtitlurilor, realizarea 

legendelor pentru materialele grafice (tabele, scheme, diagrame etc); 
   indicarea provenien ei documentelor (denimirea sursei, anul, ara etc.); 
   suportul pe care va fi prezentat (hârtie, CD-uri etc.). 

 La geografia continentelor se poate elabora un portofoliu timp de dou  luni. Fiecare elev va 
alege ca subiect o ar . Obiectivele pot fi: 

-  familiarizarea cu tehnicile de documentare şi redactare (întocmirea bibliografiei, adunarea şi 
selectarea materialului, fişarea şi ordonarea informa iei, realizarea planului); 

-   evaluarea obiectiv  a rezultatelor ob inute în urma document rii şi redact rii; 
-   cunoaşterea profund  a unei ri; 
-   descoperirea unor particularit i ale unei ri şi prezentarea acestora în forme diverse. 



 Portofoliul va cuprinde: bibliografia, fişa de autoevaluare, fişa de evaluare şi produsele 
specificate. Pentru a primi punctaj maxim, fiecare produs din portofoliu va satisface anumite 
cerin e. 
 Prin elaborarea acestor produse, elevii îşi dezvolt  capacit i privind culegerea, prelucrarea şi 
prezentarea informa iilor în diferite forme, iar prin faptul c  nu au fost aleşi descriptori rigizi ei îşi 
pot manifesta creativitatea. În afara faptului c  elevii ob in not , ei aplic  strategii metacognitive 
pentru cunoaşterea metacunoştin elor – informa ii despre propriile cunoştin e. 
 În intervalul de la comunicarea sarcinii de lucru pân  la evaluare, elevii primesc sprijinul 
necesar prin direc ionarea şi secven ializarea activit ii lor.  
  
 Componentele, descriptorii şi obiectivele portofoliului pentru clasele a VI-a şi a VII-a 
 

Produs Calit ile produsului Obiectiv 
 

Cartoschema   s  aib  titlu, legend  
  s  con in  unit ile de relief, 

fluviile, oraşele mari 
  linii groase, colorate 
  s  fie executat  curat 

 s  elaboreze singuri cartoschemee 
dup  o alt  hart  
 s  localizeze elementele pe hart  
 s  memoreze denumirile 

Personalit i   cele mai importante din trecut şi 
prezent (cinci minim) 
  cu ce anume s-a remarcat fiecare 

în lume 

  s  caute surse de documentare 
 s  selecteze elementele esen iale 

Poster cu oraşe 
sau alt produs 
similar (cub) 

  cele mai importante oraşe 
  originalitatea colajului 
  titlul posterului, numele oraşelor 

 s  identifice oraşele cele mai 
importante 
 s  realizeze un produs original 

Poster cu 
produse sau alt 
produs similar 

  ambalaje, fotografii de la produse 
fabricate în ara respectiv  
  originalitatea produsului 
  varietatea şi importan a 

produselor 

 s  identifice provenien a unor 
produse 
 s  realizeze un produs original 

Eseu despre 
dezvoltarea 
economic  

  veridicitatea datelor, afirma iilor 
  sesizarea aspectelor esen iale 

 s  identifice surse de  
documentare 
 s  exprime opinia despre aspecte 
din realitate 

10 curiozit i   cele mai interesante aspecte din 
ar  
  superlative (cel mai...cea 
mai…stia i c …) 

 s  identifice elemente esen iale 
interesante 

10 elemente 
esen iale 

  prin care se distinge de alte ri 
  diversitatea aspectelor 

 s  deduc  caracteristicile unei ri 

Descrierea a 
cinci obiective 
turistice 

  cele mai importante din ar  
  descrierea conform  cu realitatea 
  originalitate 

 s  selecteze obiectivele 
 s  le prezinte atractiv 

Articole din 
ziare 

  diversitatea aspectelor 
  num rul articolelor 

 s  se documenteze din surse 
variate 

Bibliografie  ordonare corect  
 num rul lucr rilor 

 s  întocmeasc  o bibliografie 
 s  caute surse de informare 

    



 Deoarece produsele propuse sunt diversificate ca form  şi con inut, în fiecare lec ie se aloc  
un interval de timp fiec rui tip de produs în care s  se specifice cât mai explicit ce anume se 
aşteapt  s  realizeze elevii. Pentru a nu intra în criz  de timp, se sugereaz  elevilor intervalul optim 
în care ar fi bine s  se realizeze produsul sau o form  primar  a sa. Lucrând în acest fel, elevii vor 
avea timp suficient s -şi îmbun t easc  produsele pe parcurs, atunci când le vor veni idei noi. 
 Deoarece fiecare elev are nevoie de un feed-back clar din partea profesorului, nu doar de o 
not , în momentul pred rii portofoliului se organizeaz  un interviu în care se analizeaz  rapid 
produsele cu fiecare elev, se cere s -şi prezinte propriile produse şi s  fac  o apreciere asupra lor. 
Acest interviu are avantajul c  discu ia are loc pe baza materialului produs. În aceast  discu ie se 
apreciaz  lucrul bine executat şi se identific  cu elevul aspectele care necesit  îmbun t iri. Prin 
discu ie se încearc  o schimbare a motiva iei prin faptul c  obiectivele vizate de profesor nu mai 
sunt obiective exterioare ci devin ale elevului. Evaluarea se finalizeaz  prin acordarea şi motivarea 
notei. 
          Evaluarea prin portofoliu are avantaje pentru elev: încurajeaz  înv area autodirijat ; elevii 
devin autoreflexivi, se gândesc la ei şi la munca lor când realizeaz  produsele, când stabilesc 
obiectivele pentru activit ile viitoare, când discut  cu profesorul planurile de realizare a acestor 
obiective. 
 Realizarea unui portofoliu are unele dezavantaje: necesit  resurse mari de timp pentru 
documentare, pentru realizarea produselor şi evaluarea lor; implic  anumite cheltuieli pe materiale 
de documentare (reviste, ziare, fotografii, acces la internet, dosare, foi etc).  
 Deoarece produsele sunt realizate în afara clasei şi în absen a profesorului exist  riscul ca 
acestea s  fie realizate de c tre alte persoane. Pentru a descuraja acest procedeu, se explic  elevilor 
c  inta esen ial  nu o constituie produsele în sine, ci exersarea şi dezvoltarea unor capacit i în 
timpul activit ii.  
 Atitudinile pozitive fundamentale formate la elevi sunt: corectitudine în respectarea 
prescrip iilor primare; asumarea unor erori, lacune sau a unui eşec; reac ie pozitiv  la observa iile şi 
nota acordat  de evaluator; dorin a de progres în înv are; curaj la înfruntarea dificult ilor. 
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386. METODELE INTERACTIVE, METODE DE STIMULARE A MOTIVA IEI PENTRU 

ÎNV ARE LA ELEVII CU CES 
 

Prof. Sidor Simona Daiana 
Centrul colar de Educa ie Incluziv  Nr.1 Bistri a 
 

MOTTO : 
«Înv turile date cu for a nu pot d inui în suflete, pe când înv turile primite în suflet 

cu pl cere şi cu bucurie r mân de-a pururi."   - Anonim 
 
Motiva ia poate fi definit  ca fiind un motor intern al personalit ii sau un ansamblu de for e 

ce incit  elevul a se angaja într-un comportament. 
Activitatea de înv are la elevii cu/f r  CES este necesar s  fie motivat  tot timpul. 

Motiva ia este este cea care face ca înv area s  se transforme dintr-o activitate rutinier , 
plicticoas , într-o activitate interesant  i atractiv . Motivația intrinsec  este cea care poate 
mobiliza elevul s  treac  la ac iune – s  înve e i s  acumuleze noi cuno tin e. În stimularea 
motiva iei pentru înv are este necesar s  se ia în considera ie capacit ile i abilit ile fiec rui elev. 



Legat  de motiva ie, o dimensiune a interesului pentru înv are este curiozitatea, care la 
elevii cu CES este sensibil diminuat  deoarece i practica acumul rii de cuno tin e i experien e 
este limitat . În planul înv rii, stimularea curiozit ii asigur  reu ita procesului de predare-
înv are. 

Metodele interactive ofer  elevilor o înc rc tur  emo ional  deosebit , le stimuleaz  
motiva ia intrinsec , le stârnesc curiozitatea i dorin a de a descoperi, de a explora, ofer  o ocazie 
benefic  de organizare a unei înv ri temeinice, u oare i pl cute, i în acela i timp i cu un 
pronun at caracter activ-participativ din partea elevilor. 

To i elevii au dreptul s  a tepte de la înv mânt cele mai bune i eficiente metode, iar elevii 
cu CES nu trebuie s  fie excepta i. 

Evident c  astfel de metode nu pot fi utilizate foarte des în activit ile didactice desf urate 
cu elevii cu CES i nici la toate obiectele de studiu, dar pot fi adaptate i aplicate periodic. 

Voi prezenta câteva dintre metodele interactive de predare-înv are pe care, adaptate 
particularit ilor psiho-individuale ale elevilor, le-am aplicat cu succes în demersul educativ 
desf urat la clasa a VI-a, colectiv format din elevi cu deficien e u oar  i moderate. 

 
Metoda CIORCHINELE 
Aplica ie: Matematic , Opera ii matematice (reactualizarea cuno tin elor teoretice cu privire 

la opera iile matematice) 
Demers metodologic:  
- elevii sunt grupa i la mesele de lucru 
- fiecare grup  prime te o foaie pe care va construi propriul ,,ciorchine’’ 
- elevii sunt invita i s  scrie cuvinte (sau sintagme) care le vin în minte în leg tur  cu tema 

propus  
- cuvintele (sintagmele) vor fi legate prin linii de no iunea central /cuvântul nucleu 
- se va completa schema pân  la expirarea timpului 
- la finalul exerci iului se va comenta întreaga structur  cu explica iile de rigoare 

 
Metoda CUBUL 
Aplica ie: Zoologie, Mamifere omnivore – Porcul domestic i porcul s lbatic 
Demers metodologic: 
- se realizeaz  un cub pe fe ele c ruia se noteaz : descrie, compar , analizeaz , asociaz , 

aplic , argumenteaz  
- se anun  tema/subiectul pus în discu ie 
- se organizeaz  elevii pe grupe/în perechi, fiecare grup /pereche rezolvând una din 

cerin ele înscrise pe fe ele cubului 
- se comunic , întregii clase, forma final  a scrierii  (se pot afi a/nota pe caiet/mini plan ) 

 
Metoda EXPLOZIA STELAR  (STARBURSTING) 
Aplica ie: Op ional ,,În lumea pove tilor’’ – Hansel i Gretel, de 

Fra ii Grimm 
Demers metodologic: 
- se scrie problema în centrul unei stelu e cu 5 col uri  
- în vârful fiec rui col  al stelu ei se scriu întreb ri de tipul:  
-               *ce?    *cine?   *unde?   *de ce?   *când? 
- se împarte clasa în grupuri 
- se lucreaz  la nivelul grupurilor pentru elaborarea unei liste cu 

întreb ri 
- se comunic  întregii clase rezultatele muncii de grup 

 
Metoda TURUL GALERIEI   

 Aplica ie – Geografie, clasa a VI-a, Relieful României 



 Demers metodologic: 
- se formeaz  grupele  
- se comunic  sarcina de lucru 
-elevii lucreaz  în echipe, pe o foaie A3-produsul poate fi un 

desen/o caricatur /o schem /scurte propozi ii 
           -elevii prezint  în fa a clasei afi ul, explicând semnifica ia  
i r spund întreb rilor adresate  de c tre colegi; 

           -se expun afi ele pe pere i, acolo unde dore te fiecare echip  
           -lâng  fiecare afi  se lipe te câte o foaie goal     
           -li se cere grupelor s  fac  un tur, cu oprire în fa a fiec rui afi  i s  noteze pe foaia alb  
anexat  comentariile, sugestiile, întreb rile lor  
          -fiecare echip  va citi comentariile f cute de celelalte grupe i va r spunde la întreb rile 
scrise de acestea pe foile albe 
           

 
Concluzii: 

Caracterul ludic al acestor metode, îmbinarea armonioas  a activit ii frontale cu activitatea 
pe grupe sau în perechi – forme de organizare agreate de c tre elevii clasei a VI-a, au condus la 
implicarea, participarea activ  a elevilor la lec ii. 

 
Câteva dintre beneficiile metodelor interactive la elevii cu CES sunt:  
- permite diferen ierea sarcinilor de înv are, facilitând valorizarea i valorificarea 

capacit ilor fiec rui elev; 
- cre te responsabilitatea elevului fa  de propria înv are, dar i fa  de grup; 
- spore te eficien a înv rii, în elegerea i re inerea se realizeaz  mult mai u or, elevii 

înva  unii de la al ii; 
- dezvolt  abilit i de comunicare i cooperare, de lucru în echip ; 
- educ  toleran a şi în elegerea fa  de opinia celuilalt; 
- dezvolt  gândirea şi opera iile ei, limbajul, aten ia;   
- elevii ofer  i primesc feed-back referitor la munca 

lor; ansa de a compara produsul 
muncii cu al altor echipe i de a lucra în mod organizat i 
productiv. 

Dintre dezavantaje se pot men iona cele de ordin 
evaluativ, cele de ordin temporal, material, eforturi de proiectare, 
se creeaz  agita ie în rândul elevilor, necesit  introducerea de 
elemente de creativitate pentru a evita monotonia, repeti ia. 

Eficien a folosirii metodelor interactive în activit ile cu elevii cu CES este condi ionat  de 
m iestria i profesionalismul cadrului didactic, de spiritul s u novator. 
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387. MODALIT I PRACTICE DE VALORIZARE A LECTURII 

 
Sopon Loredana, coala Gimnazial  Moara, Suceava 

 
,,Elevii învaț  din povesti, s -i respecte pe cei mai în vârst , precum o respect  Harap-Alb 

pe Sfânta Duminic ? Se poate. Dar, i mai bine, i mai motivat, o va face dac  m  va vedea pe 
mine, educatorul lui, oferindu-i exemple i atr gându-i atenția asupra acestui aspect.” ( „Dilema 
veche”,  Maria Iord nescu) 
 

Ca profesor de limba i literatura român  m-am confruntat de-a lungul anilor cu lipsa de 
interes a elevilor pentru lectur . De regul , o mare  parte dintre elevi citesc din “constrângerea” 
notei din catalog.  Astfel, de multe ori lectura se transform  în asimilarea de cuno tin e noi, f r  ca 
cititorii s  fie cu adev rat  afecta i de lectur . Prin urmare, este absolut necesar s -i înv m pe elevi 
cum s  citeasc  de pl cere, cum s  se rela ioneze cu textul i cum s  ac ioneze ca r spuns la ceea ce 
au citit, cum s  treac  de la reproducerea naiv  la analiza complex  a textului. 
Privind  în urm , gustul pentru lectur  se dobânde te din frageda copil rie, cu îndrumarea p rin ilor 
i mai târziu a colii, pornind de la cele mai simple întâmpl ri, basme i, pe m sur  ce progreseaz , 

ajungând la intrigi mai complicate, personaje formate, îns  din ce în ce mai captivante i mai pline 
de sens.  
           Trezirea interesului pentru lectur  este punctul de plecare pe t râmul cunoa terii i în acela i 
timp cheia succesului în activitatea colar  pentru fiecare profesor cât i pentru elevii s i. Uneori 
elevul nu are la îndemân  c r ile cele mai potrivite  cu vârsta, preocup rile i preferin ele lui, alteori 
indiferen a mediului înconjur tor fat  de lectur  determin  aceast  atitudine. În astfel de cazuri 
interven ia profesorului este necesar , el va indica lista lecturilor pe care elevul le va citi 
mobilizându-l în vederea canaliz rii sale spre  o lectur  pl cut  i interesant . Este deosebit de 
important, ca elevul s  în eleag  bine ceea ce cite te, apoi s  fie în m sur  s  analizeze, s  
deosebeasc  ceea  ce este bun, util, instructiv i educativ de ceea ce este r u, inutil, d un tor, ca în 
final s - i poat  formula clar o opinie despre cartea citit .  Din acest motiv este absolut necesar ca 
profesorul s  in  seama c  fiecare oper  literar  are o vibra ie proprie63 i s  sus in  activit i 
creative de lectur , interpretare i scriere creativ  pe marginea unor texte literare cât mai atractive, 
capabile s  trezeasc  în sufletul elevilor interesul pentru carte.  
Formarea unei atitudini pozitive fat  de lectur  reprezint  unul dintre obiectivele cele mai 
importante şi  impune diferite modalit i de realizare: 
 alegerea textelor în concordan  cu orizontul de a teptare al elevilor; 
 entuziasmul profesorului când cite te; 
 valorificarea lecturii inocente; 
 transpunerea textelor  în alt limbaj: mim , joc de rol, dramatizare; 
 utilizarea metodelor interactive: lectura cu predic ii,  „recomand  cartea!” etc; 
 interferen a scriere-lectur : (redactare de finaluri posibile, postere,  puzzle-uri);  
 valorificarea factorilor mediatori ai lecturii (avantextul, post-textul, subtextul);  
 parteneriate  i activit i comune cu biblioteca; 
 întâlnirea cu scriitori i critici literari; 
 organizarea unor cercuri de lectur , cenacluri literare, a unor ez tori, participarea la evenimente 
culturale, concursuri, etc. 
            Prin calitatea pe care o avem, prin orele închinate c r ii, bibliotecii, dar i prin întreaga 
activitate desf urat   în clas  i în afara ei, vom  folosi cele mai  variate procedee: motivarea prin 
pliante, albume, ilustrate cu biblioteci, expozi ii de carte, vizitarea unor libr rii i biblioteci, 
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cump rarea unei c r i ca amintire, invitarea unui scriitor,etc. Toate vor contribui la  cultivarea i 
promovarea pasiunii pentru  carte. 
E greu s  explici bobocilor din gimnaziu, de ce orice carte propune o lume fic ional  (un univers 
diegetic), în care ei –cititorii- pot locui ca în propria lume concret  (Paul Ricoeur), f r  s  uite c , 
lumea pe care o propune textul respectiv este una proprie doar acelui text. Trebuie de asemenea s  
le explici c  exist  c r i care compun o bibliotec  numit  colectiv  (”ansamblul tuturor c r ilor 
importante care definesc  la un moment dat o cultur ”), o bibliotec  interioar   (”acele c r i care 
definesc personalitatea fiec ruia”), iar în ultimii ani, chiar i o bibliotec  virtual  (”c r ile care 
presupun orice tip de discu ie –oral  sau scris , despre con inutul lor).64         

Pasul urm tor pentru a-i determina pe elevi s  citeasc , este cred, captatio benevolentia, 
Deci, am f cut  recurs la tehnici prin care am încercat s -i conving c  merit  s  descopere nodul 
semantic (nexus) al oric rui text i s -l perceap  ca loc de convergen  pentru semnifica iile 
multiple.  

Activitatea de formare a capacit ii de lectur /citire are drept consecin  scrierea creativ . 
Cunoa terea structurii unor texte, orienteaz  elevii c tre o exprimare original , atât în ceea ce 
prive te povestirea acestora, cât i elaborarea unor compozi ii proprii. Povestirea textelor literare 
sau a faptelor tr ite, ori auzite, are un caracter reproductiv. De aceea valoarea lor ar cre te dac  s-ar  
solicita mai mult capacitatea de inventivitate, dac   s-ar cere elevilor s  repovesteasc   corelând 
textul cu fapte i întâmpl ri imaginare.  

Sunt recomandate povestirile prin analogie, precum i cele prin contrast. Opiniile pe baza 
textelor solicit  combinarea reprezent rilor, ideilor de care dispun, îi îndeamn  s  fac  diferite 
presupuneri, s  imagineze situa ii posibile la care s  participe ca personaje active sau simpli 
spectatori. La povestirile prin contrast, dac  se relateaz  despre un personaj cu o conduit  
exemplar , se poate cere elevilor s  construiasc  o povestire în care s  apar  un personaj cu însu iri 
morale, fizice, opuse celui prezentat în text.  

O alt  posibilitate prin care elevii pot interveni în continuarea povestirii o pot oferi textele 
cu caracter descriptiv. Astfel, ei sunt invita i s - i imagineze ce lucruri ar putea întâlni în viitor, 
al turi de peisajele descrise. 

Astfel poate fi solicitat  i gândirea probabilistic . Pentru siguran a recept rii, Vistian Goia 
propune dou  etape ale actului lecturii: 
a. Lectura sensibilizatoare (rolul dominant îl de ine intui ia artistic ); 
b. Lectura clarificatoare (prin repetate referiri la text, deschide ferestre spre interpretare)65 
Exprimarea opiniei personale cu privire la personaje, fapte, evenimente, stilul realiz rii crea iei,  e 
prezent  în exerci ii de interven ie creatoare care pot fi: continuarea povestirii sau a con inutului 
unor texte, exprimarea unui alt punct de vedere cu privire la deznod mânt, r spunsuri la întreb ri 
:,,Ce s-ar fi întâmplat dac …?”, ,,Voi ce a i face dac …?”.Lectura unei c r i implic  circula ia unor 
mesaje cu o înc rc tur  informativ  i formativ  de mari dimensiuni. Cititorul este un receptor al 
mesajelor transmise de carte. El prelucreaz  mintal i afectiv con inutul cu valori multiple ale 
expresiei scrise. 
O alt  form  de îndrumare a lecturii o constituie formarea bibliotecii de clas , precum i a 
bibliotecii personale acas . Biblioteca de clas  se formeaz  din c r i aduse de elevi i profesor. Se 
fixeaz  un bibliotecar elev care r spunde de împrumutarea c r ilor. 
 Expoziția de c rți nou ap rute determin  dezvoltarea interesului copiilor pentru literatur , astfel 
eleviii fiind pu i la curent cu c r ile nou ap rute. Ghicitorile literare îi invit  la lectur . Profesorul 
cite te un fragment iar elevii vor indic  opera din  care face parte acest fragment. Jocul cu versurile 
este foarte apreciat de elevi. Astfel profesorul recit  unul sau dou  versuri  dintr-o poezie iar elevii 
continu  poezia. CD-urile  cu filme ilustreaz  operele literare studiate i sunt foarte atractive. 
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Datorit  lor, elevii vin  rapid în contact cu universul unui text literar. Dezvoltarea interesului pentru 
lectur  se poate realiza i cu ajutorul unor medalioane literare, dedicate unor scriitori celebri. 
Receptarea mesajului scris se realizeaz  prin lectura unui text, care devine, în ciclul gimnazial, o 
form  automatizat  - ca gest, fundamental  pentru achizi ionarea informa iilor din orice domeniu de 
activitate. Lectura se manifest  ca un exerci iu de performan , aplicat la diferite tipuri de texte 
literare i/sau nonliterare. Elevii î i dezvolt  cuno tin ele privind modurile de exprimare (descriere, 
dialog, nara iune), caracterizarea i rolul personajelor, ideile organizate în jurul unor subiecte i 
conflicte, tipologia textelor i configura ia artistic . Pot avea o abordare imanent  a literaturii i una 
transcendent . În primul caz, putem spune c  ”se vede în textul literar un suficient obiect de 
cunoa tere”, în timp ce în cel de-al doilea ”fiecare text particular este considerat ca o manifestare a 
unei structuri abstracte”. Se suprapun par ial altor dou  modalit i de abordare a literaturii, cea 
extrinsec  i cea intrinsec . Prima dintre ele se explic  prin biografia autorului, pe când cea de a 
doua, prin structura intern  a operei literare îns i,  
      Reperele recept rii/interpret rii, dup  Florentina S mih ian, pot fi urm toarele: 
- Convențiile textului literar – univers fic ional autonom; 
- Expresivitatea – exprimarea unei viziuni originale asupra lumii; 
- Scopul – stimularea unei emo ii artistice; 
- Retorica specific  – asumarea unor conven ii de gen/specie literar , versifica ie, fie libertate 
de constrângeri în textele literaturii moderne; 
- Contextul – specificul epocii, configura ia social  a reperelor spa io-temporale. 
      Cititul este o art , lectura explicativ  ghideaz  în labirintul textului, iar interpretarea 
sintagmelor, a structurilor cheie, resemantizeaz  sensul lecturii. C l toria dinspre realitate spre 
spa iul fic ional are nevoie deseori de parcurgerea unui traseu ini iatic spre a descoperi tainele 
labirintului sau cel pu in de un ghid care s  îndrume spre c ile ce conduc la triada scriitor-oper -
cititor.  
         Textul în proz  – tip  combinat- Gând celul, de |Emil Gârleanu, poate fi considerat un text 
labirint, (nu din punctul de vedere al inten iei artistice ci din perspectiva recept rii) dovedindu-se 
destul de dificil în actul în elegerii, pentru nivelul aperceptiv al particularit ilor de vârst  ale 
elevilor de clasa a V-a. Obi nui i cu un fir epic clar i distinctiv, acest fragment combin  un vag fir 
narativ cu descrierea minu ioas  a naturii, dar i cu impresiile personalizate/personificate ale 
gând celului (ipostaz  a naratorului), exprimate sub forma unui monolog. Este ilustrativ pentru 
exemplificarea conceptelor literare ( moduri de expunere, figuri de stil) i ca element de noutate se 
fixeaz  no iunea stilistic  de personificare. Dac   descifrarea textului a fost realizat   printr-o 
prezentare power - point (benzi desenate-imagini reprezentative,), ceea ce a facilitat semnificativ 
comprehensiunea, descifrarea textului am proiectat-o prin  împ r irea clasei în grupe de patru elevi, 
fiecare primind sarcini distincte. Echipa naratorilor/povestitorilor au extras  sub form  de idei 
principale ac iunile gând celului, având ca tem  ”C l toria gând celului”  concentrându-se asupra 
imaginilor dinamice, centrate pe verbe şi imagini dinamice (lanțul întâmpl rilor). Echipa arti tilor 
a desenat diverse aspecte ale peisajului descris, pe tema ”C l toria imaginilor” sau ”Itinerar 
peisagistic” care  se pot realiza plecând de la fragmentul suport, pe baza unor imagini vizuale 
descoperite selectate de ei, subliniind adjectivele,(mapa cu imagini). De asemenea, echipa 
psihologilor a realizat ”C l toria sentimentelor”, selectând  gândurile i sentimentele insectei, 
subliniind adjectivele i sudând cartona ele primite sub forma unui puzzle, care ar putea presupune 
ordonarea logic  a interoga iilor i exclama iilor acestuia. Echipa literaților a realizat ”C l toria 
cuvintelor” printr-un joc al figurilor de stil, explicate într-o hart  imaginar  a conceptelor stilistice 
asimilate anterior.  În felul acesta, pornind de la sarcina fiec rei grupe, s-a putut explica i recepta 
specificul fiec rui mod de expunere în parte. Citatele selectate de fiecare grup  vor constitui 
suportul ideatic pentru realizarea unei compozi ii ce va constitui tema pentru acas  a elevilor 
întregii clase, respectându-se ideea grupei. Evaluarea activit ii prin consemnarea impresiilor în 
Jurnalul de lectur  al clasei a condus la urm toarele concluzii: textul, neîn eles la început, sfâr e te 
prin a-i atrage.  



        Ar fi fost cople itor pentru elevi s  selecteze ideile principale ale textului, sintetizând  toate 
aceste multiple aspecte. Ar fi dep it capacitatea de în elegere a nivelului clasei a V-a. Jocul i 
activitatea interactiv  de concurs între echipe i-a stimulat în rezolvarea sarcinilor de lucru trasate. 
Reprezentarea grafic , sub forme diferite: schem , puzzle, band  desenat  i hart  conceptual , le-a 
facilitat perceperea textului prin trecerea de la concret la abstractul no iunilor de teorie literar  
însu ite în cadrul demersului inductiv. Citind un text întortocheat, dup  ce l-au analizat pe echipe, 
au descoperit esen ialul,: ”M-a înduio at efortul imens depus de gând cel pentru a- i atinge țelul.” 
(P. Emanuel, clasa a V-a) ”Mi-a pl cut felul în care rolurile primite (povestitorul, pictorul, 
psihologul sau artistul) s-au jucat cu mintea noastr …”(P. Elisa, clasa a V-a). 
Câteva dintre c ile de accesare a textului66 folosite în orele de literatur , pot fi: 
•  Abordarea ilustrativ  - identificarea tr s turilor marcante ale peisajului, epocii,etc. (Ilustra i prin 
desene reprezentative tradi iilor redate în Baltagul de M. Sadoveanu.) 
•  Abordarea centrat  pe „punctele tari“ ale textului - (Identifica i elementele-cheie / motivele care 
structureaz  con inutul baladei populare Miorița.); 
•  Abordarea retoric-argumentativ  - identificarea elementelor specifice discursului de tip 
argumentativ, analizarea lor (Argumentarea apartenen ei  la gen/specie literar ); 
 •  Abordarea problematizant  (pornind de la elementele- surpriz  ale textului, de la obscurit ile 
acestuia: Educația primit  de Goe va avea rezultate pozitive?);  
•  Abordarea tabular  (Identifica i paradigmele semantice/câmpurile  lexicale, explicând corela iile 
din plan denotativ /conotativ din oda ”Versul rii” de I. Pillat.); 
 •  Abordarea din perspectiv  comunicativ  (analiza mesajului ca act de comunicare: Citi i pe roluri 
”Vizit ” de I.L. Caragiale, motivând op iunea pentru personajul ales.)  
•  Abordarea structural  (Analiza i pe niveluri de organizare textul ”Lacul ”de M. Eminescu: 
fonetic, morfosintactic, etc i explica i corela iile dintre palierele analizei.)  
 •  Abordarea afectiv /emoțional  (corelarea cu experien e personale: Pedeapsa primit  de Nic  din 
”Amintiri din copil rie”îmi aminte te de momentul când mama…) Studierea limbii i literaturii 
române în coal  ofer  posibilitatea de a solicita ortografia i ortoepia în interpretarea operei 
literare, în multe cazuri acestea determinând stilul i individualizarea unor personaje sau relevând 
inten ionalitatea scriitorului de a exprima o idee, un anumit mesaj. Lectura activ  este o activitate 
deosebit de complex , ce cuprinde i întocmirea fi elor de lectur , a conspectelor, a rezumatelor, a 
referatelor sau recenziilor,  exprimarea unor opinii sau argumente personale.67 Lectura este una 
dintre c ile importante de formare, îmbog ire i de nuan are a vocabularului elevilor, de aceea 
profesorului de limb  i literatur  român  îi revine obliga ia de a cunoa te ce i cât citesc elevii, de 
a orienta lectura acestora. Programa ofer  posibilitatea stabilirii unei bibliografii de referin , pe 
care elevii trebuie s  o parcurg  pentru a- i forma o cultur  general , pentru a- i  educa gustul i 
sim ul estetic. E necesar a fi urm rite pe termen lung, prin obiective educa ionale concrete,  
formarea deprinderilor, a instrumentelor de lucru. Profesorul va fi pentru elevii s i un regizor care 
va încerca s -i atrag  spre lumea c r ii. Modalitatea în care este tratat textul literar la clas  se 
constituie ca o premis   a  lecturii particulare. O solu ie, poate fi constituirea unor proiecte, a unor 
cercuri  de lectur , a unor activit i etracurriculare. Cercul, deschis încep torilor dar i ini ia ilor, 
urm re te „instigarea la lectur ”, trezirea interesului pentru carte prin intermediul lecturii de 
pl cere. Literatura impulsioneaz  sensibilitatea copilului, educ  prin puterea exemplului particular. 

i atâta timp cât oamenii vor comunica prin vorbire, va exista i literatura. 
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388. METODE SI PROCEDEE DIDACTICE INTERACTIVE SI ROLUL LOR IN 

EFICIENTIZAREA  PROCESULUI DE PREDARE-INVATARE A ISTORIEI 
 

Ştefan Iozefina   Şcoala Gimnazial  Gura Sutii, Dîmbovi a 
 

 Delimit ri conceptuale  
 Tranzi ia de la o cultur   a modernit ii , din perspectiva c reia cadrele didactice  “ îşi 
exercit  mai mult puterea decât autoritatea ‘’ (P un , 2002 , 19 ) la o cultur  postmodern   ale c rei 
valori , principii , idei se afl  înc  in plin proces  de coagulare , a început deja  . O schimbare de 
optic  , de strategii şi practici educa ionale devine condi ie  sine qua non a asigur rii în educa ie .  
 Ştiin a  educa iei se afl  in era  constructivist  ,  iar  constuctivismul propune o schimbare de  
paradigm  – trecerea de la un model normativ la unul interpretativ . Iat  care sunt particularit ile 
fiec rei paradigme : 
 
 Paradigma normativ           Paradigma interpretativ  
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       ↔ 
 
       ↔ 
 
       ↔ 
 
       ↔ 
 
       ↔ 
 
       ↔ 
 
       ↔ 
 
       ↔ 

(dup  H . Siebert , 2001 , 26 ) 
Aplicat  în ştiin ele educa iei ,concep ia constructivist  propune ,,schimbarea paradigmei 

educa ionale  de  la  transmiterea  de tip  behaviorist  a  cunoaşterii  la  abordarea cunoaşterii       
într-un  procesde comunicare  şi cooperare,  în  care elevul  are  un  rol  activ.(P curari,  Tîrc ,  
2003,  26). 
 Centrarea pe cel  care  înva ,  pe nevoile,pe  interesele şi  aspira iile  sale,  pe subiectivitatea  
sa  impune o reconsiderare a competen elor  necesare  pentru  exercitarea  profesiei didactice,  
respectiv  a  standardelor  specifice acesteia. 

Valorizând  elevii, aplcând principiile pedagogiei diferen ierii şi ale constructivismului 
pedagogic, educatorul trebuie s  îşi proiecteze strategia didactic  astfel încât de interven ia sa 
formativ  s  beneficieze fiecare elev iar înv area s  devin  un proces constructiv. 

În organizarea şi implementarea demesului strategic cadrul didactic trebuie s  porneasc  de 
la urm toarele idei cu valoare de principii aplicative: 

       sprijinirea autoorganiz rii 

societatea de înv are şi 
comunicare 
          înv are  autonom  

pluraritatea  construc iilor 
realita ii 
  concep ie holistic  despre 
lume  
         simularea întreb rilor 

           diferen /diversitate 

          probabilitatea  erorii 

     cunoaşterea ca o 
construc ie 

optimismul solutiilor 
tehnologice 
 
     societatea informa ional    
   (modelul emi tor / 
receptor )                                                                  
     transmiterea de 
cunoştin e, 
               ghidare 
         adev rurile  absolute  

      concep ie  reduc ionist   
               despre lume 
        furnizarea de r spunsuri 

           consensul / unitatea 

             solutiile perfecte 

     cunoaşterea  ca 
reprezentare 



- deplasarea accentului dinspre activitatea de predare spre cea de înv are, centrat  pe 
elev; 

- reconsiderarea rolului profesorului ca organizator şi facilitator al procesului de înv are 
în care sunt implica i elevii lui; 

- conştientizarea elevilor cu privire la necesitatea implic rii lor în procesul propriei 
form ri umane; 

- încurajarea şi stimularea particip rii active a elevilor în planificarea şi gestionarea 
propriului parcurs şcolar (Dr ghicescu, Petrescu, St ncescu, 2008, 94); 

Strategia didactic  reprezint  un concept caracterizat de o pluralitate semantic . Pentru a 
demonstra aceast  afirma ie propunem spre analiz  un scurt inventar defini ional. 

Strategia didactic  este: 
- “un ansamblu de ac iuni şi opera ii de predare-înv are, în mod deliberat structurate sau 

programate, orientate în direc ia atingerii, în condi ii de maxim  eficacitate a 
obiectivelor prestabilite” (Cerghit, 2002, 276); 

- “ansamblul mijloacelor puse în lucru pentru a atinge scopul fixat, începând de la 
organizarea material  şi alegerea suporturilor pâna la determinarea sarcinii de înv are şi 
a condi iilor de realizare. Toate acestea vor depinde de obiectivele propuse a fi atinse şi 
de fazele form rii tr ite de subiect” (Nunziati, 1990); 

- “ansamblul de resurse şi metode planificate şi organizate de profesor în scopul de a 
permite elevilor s  ating  obiectivele date. Persoanele, localurile, materialele şi 
echipamentele formeaz  resursele, în timp ce modurile de interven ie, formele 
pedagogice şi tehnicile pedagogice constituie metodele.” (Parent, Nero 1981); 

- “aspectul dinamic , active prin care cadrul didactic dirijeaz  înv area “ ( Manolescu , 
2008, 193 ) 

În contextul necesit ii optimiz rii instruirii, strategiile didactice interactive reprezint  
instrumentele ce pot fi valorificate de c tre profesori pentru a asigura eficien a procesului de 
înv mânt. 

Notele definitorii  ale strategiilor didactice interactive sunt urm toarele : 
- sunt “strategii de grup, presupun munca în colaborare a elevilor organiza i pe 

microgrupuri sau echipe de lucru, în vederea atingerii unor obiective preconizate (solutii 
la o problem  , crearea de alternative ) “(Oprea , 2006 , 26); 

- “ Presupun crearea unor programe care s  corespund  nevoii interrela ionare şi de 
raspuns diferen iat la reactiile elevilor “ (Oprea , 2006 , 26, 27 ) ; 

- “Au în vedere  provocarea şi sus inerea înv rii active , în cadrul c reia cel ce înva  
ac ineaz  asupra informa iei pentru a o transforma într-una nou  , personal , proprie 
“(Oprea , 2006 , 27 ); 

- “Stimuleaz  participarea subiec ilor la ac iune , socializându-i şi dezvoltându-le 
procesele cognitive complexe , tr irile individuale şi capacit ile de în elegere şi (auto) 
evaluarea valorilor si situa iilor prin folosirea metodelor active „( Oprea , 2006 , 28 ).   

 
 Rolul strategiilor didactice interactive în eficientizarea procesului de predare-înv are  
 
            Imperativul calit ii în educa ie oblig  la o reconsiderare a demersului educa ional al 
profesorului , astfel încât strategiile didactice elaborate s  fie centrate pe înv are şi , respectiv , pe 
cel care înva . 
            Strategiile didactice interactive promoveaz  o înv are activ  , implic  o colaborare 
sus inut  între elevi , care , organiza i în microgrupe ,lucreaz  împreun  pentru realizarea unor 
obiective prestabilite . Cadrul didactic plaseaz  accentul nu pe rolul de difuzor de mesaje 
informa ionale , ci pe rolul de organizator , facilitator şi mediator al activit ilor de înv are . 
Demersul didactic este conceput astfel încât nu îl mai are în centru pe profesor , ci pe elev. Rolul 
profesorului r mâne unul capabil , îns  , renun ând  la vechile practici educa ionale rigide şi 
uniforme, el devine organizator  al unui mediu  de înv are adaptat particularit ilor şi nevoilor  



beneficiarilor , facilitând procesul înv rii şi dezvoltarea competen elor. Proiectând şi realizând 
activit i de predare-înv are-evaluare bazate pe strategii didactice interactive , cadrul didactic ofer  
elevilor multiple ocazii de a se implica în procesul propriei form ri , de a-şi exprima în mod liber 
ideile , opiniile si de a le confrunta cu cele ale colegilor , de a-şi dezvolta competen ele 
metacognitive .  

Implementarea unui  sistem de management al calit ii în predarea înv area istoriei reclam   
necesitatea  organiz rii unui mediu de înv are  stimulativ,  interactiv, care s   faciliteze  
participarea  elevilor  la procesul propriei form ri. 
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389. MODELE ŞI STRATEGII ALE ÎNV RII 
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 Începând cu seolul al XIX-lea cercet rile neuro-fiziologice şi psihologice au condus la 
elaborarea unor teorii şi concep ii ale înv rii care treptat au constituit fundamentele psihologice 
ale procesului de predare-înv are. Cele mai importante întreb ri care au fost formulate cu privire la 
înv are au fost. 1.CE se înva ? 2.CUM se înva ? 3.CÂND se înva ? 4.CINE înva ? La 
întrebarea CE SE ÎNVA  s-a r spuns treptat: 

a.semnalele(de exp.aprinderea luminii verzi la trecerea de pietoni)., 
 b.înl n uirea de semnale(mersul),  
c.reac iile simple(bun  ziua !); 
d.acte, ac iuni, comportamente (îmbr catul).  
e.conduite simple (rela ia social ),  
f.opera ii mintale (analiza, sinteza, compara ia),  
g.conduite complexe: cognitive, afective, psiho-motorii, volitive(înv area, prietenia, 

conducerea auto, a lua decizii). La întrebarea CUM SE ÎNVA ? PRIN CE MECANISME, LEGI, 
LEGIT I? s-a r spuns prin:  

a.reflexe condi ionate(Pavlov, Skinner, Tolman), 
b.asocia ie(Spencer, Wundt), 
 c.legea efectului sau a reuşitei(Thorndike), 
 d.legea configura iei globale(Koller, Kofka), 
 e.legea ac iunilor mintale sau a interioriz rii ac iunilor externe(Piaget, Galperin), 
f.observa ie, imita ie, descoperire(Bandura, Dewey), 
 g.feed-back, hipnoza, transplant de gene, transplant electronic.  
La întrebarea CÂND SE ÎNVA ? S-a r spuns : se înva  pe parcursul întregii vie i, dar în 

mod diferen iat în func ie de dezvoltarea psihic , trecând de la dezvoltarea senzorio-motorie spre 
cea verbal-conceptual . La întrebarea CINE ÎNVA  ? S-A R SPUNS ANIMALELE 
SUPERIOARE ŞI OMUL. Cele mai importante teorii ale înv rii care au fost experimentate şi 
formulate începând cu secolul al XIX-lea pân  în prezent au fost: 1.TEORIILE ÎNV RII 
ASOCIA IONISTE (asocia ie), 
 2.TEORILE ÎNV RII COMPORTAMENTALISTE (comportament), 
 3.TEORIILE ÎNV RII GESTALTISTE(gestalt, form , structur ), 
 4.TEORIILE ÎNV RII PE BAZA OPERA IILOR MINTALE (opera ie), 
 5.TEORIILE ÎNV RII GENETIC-COGNITIVE (ac iune, cogni ie), 
 6.TEORIILE ÎNV RII CUMULATIV-IERARHICE (TREPTE), 
 7.TEORIILE ÎNV RII PRIN OBSERVA IE(model), 



 8.TEORIILE ÎNV RII PRIN DESCOPERIRE(c utare), 
 9.TEORIILE ÎNV RII CIBERNETICE(feed-back), 
 10.TEORIILE IPOTETICE ALE ÎNV RII ( hipnoza, transplant de gene, transplant electronic). 
Dintre aceste teorii prezent m în mod desf şurat TEORIA ÎNV RII CUMULATIV-
IERARHICE a lui R.GAGNNE care le con ine şi pe celelalte. În lucrarea sa « Condi iile înv rii » 
R. GAGNE distinge 8 tipuri de înv are de complexitate crescând , în aşa fel încât o înv are mai 
complex  presupune realizarea prealabil  a celorlalte moduri de înv are mai simpl . Cele 8 niveluri 
ale înv rii sunt:  
1.ÎNV AREA DE SEMNALE reprezint  condi ionarea clasic  a înv rii de tip pavlovian. Pe 
baza unui reflex necondi ionat semnificativ pentru un anumit tip de activitate se formeaz  un reflex 
conditionat. De exemplu în procesul de înv mânt se pot condi iona unele semnale non-verbale 
(privirea, gestica, mimica,) în rela ie cu reflexul necondi ionat de orientare, cu scopul ob inerii de 
condi ii eficiente ale înv rii. Deoarece reflexul de orientare al aten iei este necondi ionat, aparând 
în mod automat în situa ia unui zgomot puternic de exemplu se poate condi iona producerea unui 
astfel de zgomot de un alt semnal (pauza în vorbire) pentru a atrage aten ia subiec ilor educa ionali 
asupra lec iei. Treptat prin repetare aten ia elevilor se va instala numai prin realizarea pauzei în 
vorbire, f r  producerea zgomotului respectiv. Înv area de semnale nu presupune un efort voluntar 
sau mintal, de prelucrare a informa iei, ci se realizeaz  doar prin ASOCIEREA DE STIMULI în 
anumite condi ii.Ea este o înv are de tip asocia ionist.  
2. ÎNV AREA STIMUL – R SPUNS (S-R) este o înv are comportamental . Aceasta nu se 
realizeaz  doar prin asociere de stimuli, ci pe baza legii efectului sau a satisfac iei (Thorndike). De 
exemplu atunci când sugarul înva  s -şi in  singur biberonul sau atunci cand copilul înva  s  
deseneze bastonaşe. Ac iunea în sine îi produce satisfac ii şi îl determin  s  continue. Aceast  
înv are are o component  extern  dar şi una intern  (satisfac ia). Schema complet  dup  care se 
realizeaz  înv area este Ss-R (STIMUL EXTERN-STIMUL INTERN-REAC IE).  
3.ÎNL N UIREA DE MIŞC RI este prezent  în formarea tuturor deprinderilor noastre: mersul, 
vorbirea, scrisul, mersul pe biciclet , conducerea auto, tehno-redactarea unui text. Aceasta este un 
tip de înv are S-R mai complex , cunoscut  în literatura de specialitate ca înv are prin încercare şi 
eroare, înv are operant  sau instrumental  (Tolman, Skinner). Înt rirea acestor comportamente 
înl n uite se face pe plan intern prin pl cerea produs  de actul în sine dar şi pe plan extern, prin 
laud , încurajare, stimulare în general. Formarea deprinderilor şi priceperilor în şcoal  reprezint  
înv area prin înl n uirea de misc ri, de tip instrumental, pe baza satisfac iei produse de actul în 
sine şi a stimul rii externe. Exist  şi ceea ce se numeşte stimulare (înt rire) negativ  atunci când de 
exemplu elevul este pedepsit în mod neadecvat, la scoal , prin b taie, sau priva iune informa ional  
şi în mod aparent paradoxal el repet  comportamentul considerat negativ.  
4.ASOCIA IILE VERBALE sau înlan uirile de cuvinte şi propozi ii când intervine şi procesul de 
codificare a informa iei. Începând cu acest nivel înv area devine specific uman  deoarece este 
verbal , mediat  de cuvânt, care este un stimul generalizat. Dar înv area verbal  se bazeaz  pe 
înv area elementar  care este achizi ia copilului pân  la 2 ani. ÎNV AREA VERBAL  este cel 
mai bine explicat  de TEORIA OPERA IONAL  A ÎNV RII, care decurge din cercet rile lui 
Piaget, fiind dezvoltat  11 de profesorul rus P.GALPERIN. El arat  c  formarea opera iilor mintale 
parcurge urmatoarele trepte: a.faza de orientare de exemplu în cazul opera iei de adunare copiii 
asist  cum înv torul adun  4 bile +3 bile ; b.faza ac iunii reale în care elevii înşişi execut  opera ia 
cu be işoare sau cu alt material; c.faza verbaliz rii când şcolarii adun  cu glas tare f r  s  foloseasc  
material; d.faza interioriz rii când întâi adun  în minte tot atât de rar ca şi atunci când vorbesc şi 
apoi treptat mai repede pân  când ac iunea se automatizeaz . Opera iile mintale formate stau la baza 
însuşirii tuturor no iunilor.  
5.ÎNV AREA PRIN DISCRIMINARE se realizeaz  atunci când odat  însuşit  o no iune de 
exemplu cea de floare se exerseaz  diferen a fin  între floare şi trandafir.  
6.ÎNV AREA CONCEPTELOR CONCRETE No iunea reprezint  forma logic , fundamental  a 
gândirii care reflect  însuşirile esen iale, necesare şi generale ale unei clase de obiecte. No iunile se 
caracterizeaz  dup  dou  criterii esen iale : a.con inutul no iunii care se refer  la totalitatea 



însuşirilor prin care aceasta se defineşte (de exp.no iunea de student) b.sfera no iunii care se refer  
la totalitatea obiectelor ce de in aceleaşi însuşiri. No iunile se pot clasifica dup  mai multe criterii în 
: a.concrete, cele care de in însuşiri observabile; b.abstracte, cele care de in însuşiri neobservabile. 
c.finite-cu sfera determinat  ,de exp. no iunea de carte, d.infinite de exp.no iunea de univers. 
d.individuale de exp no iunea de lun  : e.colective de exp.no iunea de clas  de elevi; e.vide de 
exp.no iunea de mar ian. No iunile se înva  prin metode concrete bazate pe observa ie, povestire, 
mai ales no iunile concrete şi prin metode abstracte, bazate pe explica ie sau defini ie-în cazul 
no iunilor abstracte. 7.ÎNV AREA REGULILOR, A LEGILOR, A FORMULELOR 
MATEMATICE ŞI A NO IUNILOR ABSTRACTE Acest nivel de înv are abstract  presupune 
mai multe condi ii ale înv rii: a.st pânirea no iunilor care intr  în regula , principiul sau legea 
respectiv ; b.cunoaşterea raporturilor dintre no iunile respective, c.realizarea rela iei inductive de la 
particular la general şi deductive de la general la particular. 8.REZOLVAREA DE PROBLEME 
constituie tipul de înv are cel mai complicat care const  în combinarea regulilor cunoscute pentru a 
solu iona situa ii, probleme noi. TEORIA GENETIC-COGNITIV  A LUI J.BRUNNER 12 
J.BRUNNER a continuat şi a dezvoltat teoria lui Piaget despre formarea opera iilor intelectuale. 
Astfel BRUNNER prezint  cele trei modalit i de cunoaştere a lumii în ordinea lor crescând . 
a.modalitatea activ  realizat  prin ac iune, prin manipularea obiectelor, prin exerci iu, fundamental  
în formarea deprinderilor şi priceperilor dar şi în achizi ionarea primelor cunoştin e.Ea 
caracterizeaz  cunoaşterea copilului în primii ani de via ; b.modalitatea iconic  bazat  pe imagini 
mai ales vizuale, f r  manipularea obiectelor. Punctul maxim de dezvoltare a acestui mod de 
cunoastere este între 5 şi 7 ani. c.modalitatea simbolic  atunci cand SIMBOLURILE (CUVINTE 
SAU SEMNE CONVEN IONALE) ÎNLOCUIESC IMAGINILE. Psihologul american arat  c  la 
maimu e este specific  modalitatea ac ional  de înv are, pe baza jocului, la popula iile primitive 
domin  înv area iconic , pe baza reprezent rilor formate vehiculând poveşti, participând la 
ritualuri, iar la societ ile civilizate înv area este simbolic  bazat  pe cuvinte. În procesul de 
înv mânt se reediteaz  modalitatea ontogenetic  de dezvoltare a psihicului, la nivelul educa iei şi 
înv rii. Aşa cum la începutul vie ii copilului se dezvolt  ac iunea, apoi imaginea şi apoi cuvântul 
şi în procesul de înv mânt elevul dobândeşte cunoştin e întâi cu ajutorul manipul rii obiectelor, 
apoi prin intermediul imaginilor, povestilor, descrierilor şi treptat pe baza simbolurilor abstracte ale 
lumii. De aceea sus ine Brunner în procesul de înv mânt metodele activparticipative de activizare 
practic  sau mintal  a subiec ilor educa ionali sunt esen iale pentru stabilirea unei leg turi cât mai 
strânse între ac iune şi gândire. Toate teoriile despre înv are pot fi valorificate, în anumite limite şi 
dezvoltate în procesul de înv mânt. Astfel teoriile înv rii condi ionate explic  înv area uman  
pe baza form rii reflexelor condi ionate, simple sau instrumentale (Pavlov, Skinner). Mecanismul 
neurofiziologic al înv rii umane este reprezentat de reflexele condi ionate dar înv area uman  
este mult prea complex  pentru a fi redus  la acestea. Reflexele condi ionate simple sau 
instrumentale stau la baza formarii deprinderilor umane şi a celor şcolare. Dar chiar şi în cazul 
deprinderilor umane deoarece sunt implicate structurile limbajului verbal teoriile condi ion rii sunt 
nesatisfacatoare. Teoriile înv rii gestaltiste, configura ioniste scot în eviden  rolul structurii 
globale ,a configura iei, a semnifica iei intuitiv-cognitive (Koller,Koffka). Cercet ri psihologice au 
demonstrat faptul c  în înv area scrisului de exemplu elevul îşi formeaz  mai intâi imaginea 
global  a literei sau cuvântului şi apoi aceast  imagine este asociat  şi condi ionat .Teoriile înv rii 
configura ioniste arat  c  un material este cu atât mai bine înv at cu cât este mai bine structurat. 
Teoriile înv rii pe baza ac iunilor mintale (Piaget, Leontiev, Galperin) pun în eviden  
interiorizarea ac iunilor externe prin formarea opera iilor intelectuale ce stau la baza înv rii. 
Aceste teorii coreleaz  aspectele teoretice cu cele practice ale înv rii, aspectele de evolu ie cu cele 
de dinamic  a înv rii. Teoriile înv rii prin observare au la baz  un model al înv rii, fenomenul 
de modelare a înv rii. În procesul de înv mânt modelul ini ial al înv rii este profesorul 13 sau 
mentorul. Aceste teorii ale înv rii explic  ceea ce se numeşte inter-înv are, înv are social  . 
Teoriile înv rii prin descoperire stau la baza cunoaşterii prin intermediul ac iunii elevilor de a 
c uta informa ia, de a o în elege, generaliza şi aplica prin ini iativa proprie, prin colaborarea cu 
ceilal i elevi sub conducerea şi coordonarea profesorului. Teoriile înv rii cibernetice consider  



procesul de înv are un proces cibernetic în care ac ioneaz  principiul feed-back-ului conducând la 
auto-corectarea înv rii. Înv area programat , înv area asistat  de calculator reprezint  exemple 
de înv are cibernetic . Teoriile ipotetice ale înv rii se refer  la înv area prin hipnoz  unde rolul 
relax rii este fundamental ca şi transformarea st rii de conştiin . 
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390. ÎNTRE ÎNV MÂNTUL TRADI IONAL ŞI ÎNV MÂNTUL MODERN 
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            Exist  o mare diversitatate de moduri în care înva  copiii şi tinerii în şcoal  şi în afara ei. În 
acest univers al diversit ii pedagogice, nicio situa ie de înv are nu este identic  una cu alta, cea 
care trece cu cea care vine. Fiecare difer  de celelalte prin sarcini şi natura con inutului, prin 
ambian a psihopedagogic  şi modalit ile deosebite de reac ia individual  şi colectiv . Fiecare 
copil, adolescent sau tân r tr ieşte în felul lui UNIC – actul înv rii în care se g seşte angajat la un 
moment dat. 

To i pun în joc forme variate de reprezentare a realit ii, în func ie de evolu ia lor 
intelectual , afectiv  şi vola ional  pe care a parcurs-o. Alta este şi tr irea şi disponibilitatea 
profesorului de fiecare dat . În afar  de acestea, fiecare activitate este structurat  pe niveluri şi, ca 
atare, difer  prin specificul ei, cea pentru înv mântul primar de cea pentru înv mântul 
gimnazial, cea pentru ciclul liceal de cea pentru treapta universitar  sau postuniversitar  ori pentru 
adul i, în genere. Infinita varietate de situa ii este implicit, izvorul unei mari diversit i de proceduri 
de lucru. 

Stimularea personalit ii nu se poate ob ine prin uniformizarea înv rii şi standardizarea 
procedurilor de înv are. Aşadar, nu exist  o metod  absolut , universal valabil , utilizabil  în mod 
exclusiv, în m sur  s  r spund  cerin elor şi specificului fiec rei situa ii în parte. Varietatea 
metodelor ofer  un teren favorabil interactivit ii elevului cu materialul studiat ori diversific rii 
rela iilor profesor-elevi, elevi-elevi, elev-echip /colectiv şi multiplic  rolurile pe care ei pot s  şi le 
asume în procesul de înv mânt. În acelaşi timp, diversitatea metodelor şi procedeelor practicate 
l rgeşte şi îmbog eşte în mod considerabil experien a didactic  şi educativ  a profesorului; şi, 
dimpotriv , uniformitatea duce la rutin  şi la eficien a sc zut  a muncii. 

Înv mântul modern promoveaz  îmbinarea armonioas , echilibrul între munca 
individual  şi lucrul în grup. Şi astfel, în timp ce metodele individualizate ar pune mai bine în 
lumin  personalitatea elevului şi valorificarea poten ialit ilor individuale, metodele de grup 
(democratice), ar contribui la intensificarea interrela iilor create în jurul înv rii în clasa de elevi, la 
crearea unui mediu social proprice conştientiz rii proceselor şi opera iilor mintale pe care individul 
se sprijin  în actul înv rii. 

Scopul noilor metode este de a crea condi iile care s  favorizeze dezvoltarea şi implicarea 
copiilor cu capacit i diferite. 

Metodele activ – participative determin  profesorul s  creeze situa ii în care elevii s  fie 
obliga i s  utilizeze o gam  vast  de procese şi opera ii mintale; s  aib  în vedere o abordare 
multipl  a ceea ce este de predat încât s  ofere elevului posibilitatea s  capete experien a punerii în 
mişcare a unor multiple şi variate opera ii mintale adecvate situa iilor date (ex. observare, 
identificare, compara ie, clasificare, categorizare, organizare, calculare, analiz , sintez , emitere de 
ipoteze şi verificare, explicare a cauzelor, sesizare a esen ialului, abstractizare, evaluare, 
interpretare, judecat  critic , anticipare, formare a propriei opinii, etc.). 



În opozi ie cu metodologia tradi ionalist , pentru care elevul r mâne mai mult un simplu 
spectator în clas ,  gata s  recepteze pasiv ceea ce i se transmite ori i se demonstreaz , metodele 
activ-participative au tendin a s  fac  din acesta un  actor, un participant activ în procesul înv rii, 
preg tit s -şi însuşeasc  cunoş in ele pe calea activit ii proprii, a unei angaj ri optime a gândirii, a 
mobiliz rii tuturor func iilor intelectuale şi energiilor emo ional – motiva ionale în raport cu sarcina 
de înv are dat . 

Metoda mozaicului sau metoda grupurilor interdependente este relevant  în comunicarea 
interactiv  întrucât îmbin  înv area individual  cu înv area în echip . Se asigur  cooperarea şi îi 
implic  pe elevi în propria lor educa ie, ajutându-se unii pe al ii s  în eleag  cunoştin ele din orice 
domeniu din curriculum. Astfel, ea îşi concentreaz  aten ia asupra dezvolt rii capacit ilor de 
ascultare, vorbire, reflectare, gândire, creativ , rezolvare de probleme şi cooperare, având un 
pronun at caracter formativ. 

Elevii sunt puşi în situa ia s  asculte activ comunic rile colegilor, s  se deprind  s  expun  
ceea ce au înv at, s  coopereze la realizarea sarcinilor, s  g seasc  modalitatea cea mai potrivit  
pentru a-i înv a şi pe colegii lor ceea ce ei au studiat. Utilizarea acestei metode contribuie la 
creşterea încrederii în sine a elevilor, la dezvoltarea abilit ilor de comunicare şi rela ionare în 
cadrul grupului, impulsioneaz  şi educ  r spunderea  individual  şi de grup, duce la înt rirea 
coeziunii grupurilor. Întrucât fiecare are ceva de transmis şi la rândul lui este interesat de ceea ce au 
ceilal i colegi de spus, tendin ele de ierarhizare se diminueaz  sau pot s  dispar . 

Aceast  metod  poate fi aplicat  la clase de orice m rime şi este bine ca grupurile care se 
formeaz  s  fie compuse din elevi cât mai diferi i. Poate fi utilizat  pe parcursul unei singure lec ii 
sau pe parcursul mai multor lec ii consecutive. Ideal ar fi ca timpul de lucru pentru o activitate s  fie 
de dou  ore. 

Organizarea colectivului de elevi depinde de complexitatea lec iei. Spre exemplu, la o 
lec ie dedicat  comentariului textului liric, profesorul stabileşte o tem  ampl  şi complex  pe care o 
împarte în 4-5 subteme. Eventual, cu precizarea elementelor principale de atins în cadrul fiec rei 
subteme. Fiecare tem  va fi numerotat  de la 1 la 5. 
Tema “Comentariul textului liric” 
Subteme: 
1) Date generale despre text (autor, an de apari ie, gen, specie); 
2) Tema textului şi semnifica ia titlului; 
3) Eul liric (persoana, viziunea, starea sentimentele); 
4) Compozi ia textului (strofe, versuri şi structura lor; tablouri, imagini şi ordinea lor); 
5) Semnifica ii globale; efectele asupra cititorilor. 
 În continuare, profesorul împarte clasa în echipe de înv are de câte 4 elevi, fiecare elev urmând 

s  devin  expert în studierea, în mod independent a subtemei aferent  num rului s u. De 
exemplu, elevii cu num rul 1 din toate echipele formate vor aprofunda problema num rul 1, cei 
cu nr. 2 – subtema cu nr. 2, etc. 

Aceasta înseamn  c  fiecare echip  primeşte o fiş  expert cuprinzând tema şi cele 5 subteme 
propuse. Cu distribuirea, totodat  a unor seturi de materiale didactice necesare fiec rei echipe şi 
fiec rui membru al acesteia. 
 Dup  ce au parcurs faza de lucru independent, exper ii, cu acelaşi num r, se reunesc în grupuri 

de exper i pentru a dezbate împreun  subtema care le revine. Aceştia aduc cu ei şi materialele 
didactice, primite ini ial în cadrul echipei. Astfel elevii cu nr. 1 p r sesc echipele de înv are 
ini iale pentru a studia împreun , aceeaşi subtem . Aici, ei vor prezenta datele re inute în timpul 
studiului independent realizat mai înainte. Pe baza celor discutate şi a materialelor se vor stabili 
datele noi ale subtemei, precum şi modalitatea în care, revenind în echipa originar  vor aduce 
cunoştin ele noi în fa a colegilor lor. 

Scopul comun al fiec rui grup de exper i este s  se instruiasc  cât mai bine, având responsabilitatea 
propriei înv ri şi a pred rii c tre colegii din echipa din care au provenit. 
 Reîntoarcerea în echipele de înv are. În momentul în care grupurile consider  c  membrii 

acestora au atins gradul de experiz  necesar , profesorul dispune reîntregirea fiec rei echipe de 



înv are. Respectiv “exper ii” se întorc în echipa ini ial . Fac acest lucru pentru a prezenta 
colegilor con inutul preg tit (ex. pe postere). 

 În aceast  faz , elevii se instruiesc reciproc. Modalitatea de prezentare va fi scurt , concis , 
atractiv , sus inut  dup  caz, de materiale demonstrative. Membrii vor fi stimula i s  discute, s  
pun  întreb ri, s  exprime puncte de vedere şi s -şi noteze un plan de idei. 

Profesorul monitorizeaz  activitatea de înv are, are grij  ca noile cunoştin e s  fie transmise corect, 
r spunde întreb rilor, stimuleaz  cooperarea şi asigur  participarea activ  a tuturor elevilor, dozând 
şi timpul de lucru. Aşadar, obiectivul echipei este ca to i membrii echipei s  st pâneasc  con inutul 
celor 5 subteme avute în vedere. 
 În faza final  ,de evaluare, grupurile de exper i prezint  rezultatele în fa a întregii clase, care îşi 

asum  asimilarea cunoştin elor ce alc tuiesc ansamblul temei, în unitatea ei logic . 
Profesorul poate aduce rectific rile necesare, poate sintetiza cunoştin ele, etc. 
          Avantajele sunt numeroase: anihilarea efectului RINGELMANN, lenea social , dezvoltarea 
r spunderii individuale şi de grup, dezvoltarea abilit ilor de comunicare argumentativ  şi de 
rela ionare în cadrul grupului, dezvoltarea gândirii critice, logice şi independente, optimizarea 
înv rii prin predarea achizi iilor altcuiva, stimularea încrederii în sine a elevilor. Exist  îns , şi 
dezavataje: oboseala “actorilor” actului didactic, eforturi de proiectare, necesitatea unui timp mai 
mare decât în metodele tradi ionale, riscul de apari ie a situa iilor neprev zute, etc.  

Transpunerea con inutului în jocuri şi abord ri interactive accentueaz  informa iile care nu 
sunt foarte importante, în schimb se pot pierde informa ii importante din cauza imposibilit ii de a 
le integra în lec ie. Întârzierile în în elegere a unor elevi trec neobservate de profesor dac  aceştia 
lucreaz  în echipe. Trebuie s  inem seam  de elevul REAL, aşa cum este el, cu resursele lui 
intelectuale (dar şi fizice şi afectiv-motiva ionale), cu capacit ile şi procesele mintale care îi apar in 
şi cu care se poate implica activ în actul înv rii. Elevul este o persoan  care înva , asimileaz , dar 
care se şi formeaz  în acelaşi timp, dezvoltându-şi propriile sale for e de înv are. 

A educa pentru a tr i împreun  reprezint  o PROVOCARE pentru calitatea vie ii în viitor 
i pentru supravie uirea uman . C utarea adev rului în confrunt rile directe poate oferi i ast zi un 

r spuns în nevoia de socializare. coala poate deveni un autentic laborator pentru a înv a s  tr im 
împreun  într-o societate modern . Experien ele realizate în acest context pot s  ne înve e s  ne 
în elegem reciproc, s  ne autogestion m via a, s  dep im st rile conflictuale  pentru a accepta 
diversitatea într-un dialog intracultural. 

 
BIBLIOGRAFIE: 

Cerghit, Ioan–Metode de înv mânt, Polirom, Iaşi, 2006 
Pamfil, Alina–Limba şi literatura român  în gimnaziu. Structuri didactice deschise”, Paralela 45, 
2008 
 
 

391. JOCUL DIDACTIC, MIJLOC DE INSTRUIRE ŞI MOTIVARE  
A COPILULUI CU CES 

 
T taru Aureliana 

C.S.E.I. ”Rudolf Steiner” Hunedoara 
 

Una dintre cele mai importante forme de manifestare a copilului este jocul. Lucian Blaga 
spunea c  „în elepciunea şi iubirea copilului este jocul”. În mod obişnuit o asemenea activitate este 
considerat  a fi izvorât  din nevoia de ac iune, de mişcare a copilului, o modalitate de a-şi consuma 
energia sau de a se distra, un fel pl cut de a utiliza timpul. 

De-a lungul timpului, punctele de vedere în abordarea jocului au fost diferite: unii l-au 
considerat activitate intelectual , al ii o activitate fizic , iar al ii o activitate agreabil , pl cut , 
distractiv . Pentru copiii deficien i mintal, jocul este forma de baz  prin intermediul c reia se 
organizeaz  şi se desf şoar  procesul de recuperare. În aceste condi ii, jocul se constituie ca o 



form  de înv are orientat  spre: dezvoltarea capacit ii de manevrare a obiectelor, aprecierea 
formelor şi mecanismelor de recunoaştere a dimensiunilor, însuşirea asem n rilor şi deosebirilor 
dintre obiecte, dezvoltarea capacit ii de utilizare a obiectelor în func ie de necesit i. Prin joc, 
copilul înva  regulile de comportare, ceea ce contribuie la structurarea personalit ii sale. 

Prin urmare, jocul este o metod  de mare eficien , un mijloc important de educa ie 
intelectual  extrem de eficient şi atractiv, care pune în valoare şi antreneaz  capacit ile creatoare 
ale copilului. „A juca” şi „a înva a” sunt activit i care se împac  perfect. Înv area nu trebuie s  fie 
neap rat plictisitoare şi greoaie. Prin joc copilul înva  mai uşor, mai direct s  iubeasc , s  fie 
în elept, înva  s  tr iasc  nu numai pentru el, ci şi pentru cei din jur, şi totul se petrece în mod 
pl cut, cu bucurie! 

Jocul ca modalitate de rela ie între eu şi lumea obiectelor şi a rela iilor constituie formula 
primar  a ac iunii umane. El este rezultatul unei coexisten e subiect-lume şi este generat ca ac iune 
de interstimulare afectiv . Într-o anumit  perioad  de via , rela iile obiectuale se stabilesc în cadrul 
jocului. Jocul constituie o form  de organizare a cogni iei şi, implicit, o cale de organizare a 
cunoaşterii. 

Pedagogia curativ  era în eleas  ca domeniu intermediar între pedagogie şi medicin , iar 
baza lor comun  era considerat  antropologia. Pedagogia curativ  de orientare antroposofic  exist  
din anul 1924. Ea s-a n scut sub egida Sec iei medicale a Universit ii libere pentru Ştiin a 
Spiritual  a Gotheanumului, în Dornach Elve ia. Rudolf Steiner a sus inut în iunie-iulie 1924 în 
cadrul sec iei medicale a Gotheanumului cursul de Pedagogie Curativ , considerat ca piatr  de 
temelie pentru aceast  mişcare pedagogic . Scopul pedagogiei curative este acela de a oferi 
copiilor, cu deficien e grave, severe, profunde sau asociate posibilitatea de a se deschide,  de  a-şi 
dezvolta propriul poten ial şi capacit ile lor de gândire, de a sprijini integrarea lor în comunitatea 
social , de a-i ajuta s  tr iasc  cu demnitate.  

Raporturile pe care le avem cu persoanele cu handicap depind de convingerile noastre şi de 
perspectivele pe care se bazeaz  comportamentul şi ac iunile noastre. Din acest punct de vedere, 
Pedagogia curativ  propune o nou  modalitate de a privi aceste persoane. Pedagogia curativ  se 
bazeaz   pe procesele sufletului ca mediator între corp şi spirit. Prin intermediul educa iei, al 
terapiilor, al artei, al mişc rii, al limbajului, se încearc  stimularea dezvolt rii facult ilor sufleteşti 
(gândire, sentiment, voin ) în efortul de a oferi o via  plin  de sens şi oportunit i persoanelor cu 
cerin e educative speciale.  

Principiile Pedagogiei curative se bazeaz  pe respectul fa  de condi iile de dezvoltare ale 
fiec rui individ, pe încurajarea dezvolt rii poten ialului propriu al fiec ruia, şi pe sus inere în 
gestionarea propriilor probleme. Pentru a-şi aduce contribu ia proprie şi a se realiza, fiecare 
persoan  are nevoie de sus inerea şi în elegerea celorlal i. 

Pedagogia jocului scoate în eviden  câteva aspecte semnificative. Un prim aspect ar fi 
acela c  jocul reprezint  un mijloc de familiarizare a copiilor cu via a înconjur toare. Prin el copilul 
este activ, manipuleaz , examineaz , pip ie, priveşte, ascult , caut , cunoaşte realitatea. Cel de-al 
doilea aspect îl constituie faptul c  jocul este un mijloc de valorificare, de aplicare creatoare a 
cunoştin elor dobândite. Un ultim aspect, f r  a minimaliza rolul acestuia, îl constituie acela c  
jocul este un mijloc de educa ie moral  şi social  a copilului. Prin joc copilul înva  s  respecte 
disciplina colectivului, regulile stabilite, dar, în acelaşi timp, s -şi manifeste ini iativa, independen a 
şi responsabilitatea. Jocul este un mijloc deosebit pentru a se ob ine dezvoltarea spiritului de 
solidaritate, de disciplin , de ini iativa activ , de dezvoltare a personalit ii sociale. 

Obiectivul imediat al jocului este educa ional, iar cel final este terapeutic de ameliorare a 
deficitului mintal, a imaturitǎ ii cognitive etc. Jocul este o formǎ de psihoterapie care se realizeazǎ 
prin metode şi procedee educa ionale valorificând  valen ele terapeutice oferite de programele 
şcolare, în scopul recuperǎrii copilului cu CES. Ca urmare, jocul ca învǎ are şi terapie se înscrie în 
noua tendin ǎ de evolu ie a metodelor de predare- învǎ are, care urmǎresc sǎ transforme rolul 
profesorului - terapeut şi sǎ acorde noi posibilitǎ i copilului cu CES. La copiii cu CES jocurile 
didactice sunt utilizate, atât în activitatea de diminea  a profesorului de educa ie special , cât şi în 
activitatea de dup -amiaz  a educatorului.  



Educatorul îşi realizeaz  activit ile de Stimulare cognitiv , Formarea autonomiei 
personale, Socializare, Terapie ocupa ional  şi Ludoterapie utilizând în special jocuri didactice 
pentru a forma şi dezvolta la copiii cu CES diferite priceperi, deprinderi, de a consolida diferite 
cunoştin e sau de a dezvolta capacit i cognitive necesare ulterior integr rii sociale. 

Jocul didactic, pentru a r mâne joc, pentru a fi antrenant şi vioi trebuie s  includ  elemente 
de joc cum ar fi: mişcarea, ghicirea, întrecerea, surpriza etc. Aceste elemente de joc creeaz  st ri 
emo ionale care între in interesul. Ele pot ap rea şi din îmbinarea activit ii cu unele situa ii 
imaginare, prin determinarea copiilor de a crea, l sându-le liber  imagina ia, încurajându-le şi 
ordonându-le spontaneitatea. 

Jocuri destinate autocontrolului şi controlului comportamental ar fi: 
Jocul culorilor 

Sarcina didactic  poate fi asocierea simpl  (a unei culori cu alta identic ), asociere simbol 
coloristic-obiecte, obiecte-culoare sau identificarea unui spectru de nuan e specifice sau nespecifice 
unor obiecte. Ordinea de utilizare a jocurilor: asocierea culorilor primare, asocierea obiectelor (flori, 
fructe etc.) la culorile lor specifice, asocieri de culori dup  imagina ie. 

De la obiectivele de identificare a culorilor se poate trece la cele de asociere, de alternare 
dup  criterii date, disociere, grupare, restructurare, schimbare, combinare. Fiecare dintre aceste 
obiective pot fi concretizate în denumiri variate de jocuri: „S  înşir m m rgelele colorate”, „S  
grup m bilele de o anumit  culoare” etc. Jocul are foarte multe variante şi include un material 
didactic divers. 
Jocurile mute 

Aceste jocuri vizeaz  controlul inhibi iei voluntare şi pot avea mai multe variante. 
Cea mai simpl  variant  este aceea în care un grup de copii aşeza i în cerc, stând sau în 

picioare, îşi schimb  locul între ei la un simplu gest f cut cu degetul ar t tor. Copilul care vrea s  
fie înlocuit va ar ta spre cel ales s -i ia locul. Locul poate fi marcat pe podea sau poate l sa un semn 
în locul lui. O variant  mai complicat  este aceea în care copiii vor executa anumite ac iuni ca de 
exemplu, îşi vor da un obiect, vor purta un obiect spre o destina ie ar tat  doar gestic. De exemplu, 
copilul care începe jocul poate lua o juc rie de pe un dulap, o va da unui coleg şi îi va ar ta s-o pun  
pe alt dulap. Acesta, dup  ce o pune pe dulap, numeşte alt coleg s-o ia şi s  o aşeze pe podea 
s.a.m.d. Obiectul ales ini ial poate fi schimbat. O variant  mai complicat  este aceea în care copilul 
trebuie s  str bat  mai multe spa ii, s  intre şi s  ias  dintr-un spa iu şi s  efectueze diferite mişc ri. 
Jocul cu semnale 

Sarcina didactic const  în efectuarea mai multor mişc ri (ridicare de bra e, rotiri, aplec ri) 
şi la un anumit fiecare mişcare sau set de mişc ri trebuie schimbat. 

Durata fiec rui tip de gesturi este variabil , de la câteva minute la câteva secunde. Aten ia 
copiilor trebuie s  fie atât de concentrat  încât la auzirea unui semnal s  schimbe mişcarea. Ei vor 
trebui s  re in  ordinea mişc rilor şi s  nu le încurce sau s  le confunde. Cei care greşesc vor ieşi 
din joc, continuând cu ceilal i copii. La început semnalul poate fi folosit numai dup  ce copiii şi-au 
însuşit primele gesturi, apoi semnalele pot fi introduse pe neaşteptate. Durata de timp între semnale 
nu trebuie s  fie nici prea scurt , nici prea lung , ci s  aib  o durat  care s  asigure o bun  
consolidare a gestului. 

Jocuri pentru dezvoltarea psihomotricit ii sunt: 
Care este culoarea ta? 

Sarcina didactic  const  în identificarea şi denumirea culorilor roşu, alb, galben, albastru, 
verde, portocaliu, violet. 

Se folosesc globuri decupate din hârtie glasat  în culorile înv ate, plicuri cu globuri 
decupate, un brad. Educatorul va ridica un glob din hârtie, ca s  fie v zut de to i copiii. Este numit 
un copil s  r spund  ce culoare are globul. Se va proceda la fel cu toate globurile de hârtie. Apoi li 
se cere copiilor s  ridice şi ei globurile care au aceeaşi culoare ca al globului ridicat de propun tor. 
Se va numi un elev care alege din globurile lui, unul la fel cu al propun torului, motivând de ce l-a 
ales (este la fel). 

În cea de-a doua modalitate, educatorul va spune doar culoarea (roşie) f r  s  arate un glob. 



Copiii care au globuri cu aceast  culoare (roşie) le vor ridica. Copilul numit va spune, motiva, de ce 
a ridicat globul de culoare roşie: „Eu am ridicat globul roşu pentru c  a i spus roşu”. 

În încheierea jocului, copiii împreun  cu conduc torul jocului vor împodobi un brad. În 
timpul acesta copiii vor spune ce culoare pun în brad, propun torul va avea grij  ca toate globurile 
s  fie plasate dup  culoare. Va ag a el mai întâi un glob, copiii care au globuri de aceeaşi culoare, 
le vor pune în brad.  
G seşte-mi fr iorii! 

Sarcina didactic  const  în alegerea şi gruparea pieselor din trusa „Logi I” şi trusa „Logi II”, 
dup  criteriul form .  

La început elevii vor denumi figurile geometrice prezentate de propun tor, apoi vor ar ta 
figurile geometrice cerute. Educatorul va lua o figur  geometric  din trusa „Logi I”, va cere elevilor 
s  o denumeasc  şi s -i g seasc  „fr iorii”, s  aleag  din trusa lor figurile geometrice care au 
aceeaşi form  ca a lui. Dac  figura geometric  prezentat  va fi un p trat, atunci elevii vor alege 
toate p tratele din trusa lor, indiferent de culoare şi m rime. Dup  fiecare grupare piesele vor fi pu-
se înapoi în trus .  

Jocul se poate juca şi sub form  de competi ie, câştig tor este juc torul care în cel mai scurt 
timp g seşte to i „fr iorii”. De asemenea jocul se poate complica cerând elevilor s  grupeze 
figurile geometrice utilizând pe lâng  criteriul form  şi criteriul culoare. 

Jocuri pentru stimulare cognitiv  (matematic , citit-scris, comunicare) 
Cine ştie s  numere mai departe? 
Sarcina didactic  const  în numera ia înainte şi înapoi pân  la 100. 

Particip  to i elevii clasei sau echipe, iar cei care vor greşi la preluat sau la num rare vor 
trebui s  stea în picioare, pân  ce, dac  vor fi aten i, vor corecta greşeala altor colegi. Se stabileşte 
de c tre propun tor pân  la ce num r se va num ra şi cum: „înainte”, „înapoi”, din 2 în 2, din 10 în 
10 etc. Primul elev începe num r toarea pân  este oprit de cadrul didactic (printr-o b taie din palme 
sau „Stop”). Elevul se opreşte, se aşeaz  (dac  n-a greşit), iar urm torul continu  ş.a.m.d. Se poate 
relua numera ia. Se declar  echipa câştig toare aceea care are mai pu ini copii în picioare. 

Pentru copiii cu CES jocul rǎmâne forma permanentǎ a procesului de recuperare, pentru cǎ 
reprezintǎ o structurǎ unitarǎ între stimul-întǎrire-rǎspuns-modificare. Pentru cǎ jocul are o for ǎ 
predictivǎ şi una propulsoare în planul dezvoltǎrii personalitǎ ii copilului cu CES pot spune cǎ 
reprezintǎ învǎ are şi terapie recuperatorie. 
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392. IMPORTAN A ABORD RII COMUNICATIVE ÎN PREDAREA LIMBII ENGLEZE 
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Predarea limbii engleze ca limb  modern  a reprezentat o provocare perpetu  pentru g sirea 

celor mai eficiente metode. De-a lungul timpului, au fost utilizate o serie de metode, considerate 
acum tradi ionale. Printre acestea se num r  metoda traducerii, metoda audio-lingual  i metoda 
Prezentare, Practic , Producere. 

Toate acestea nu i-au dovedit în întregime eficien a, aducând în prim-plan necesitatea 
identific rii unor metode noi, care s  pun  accent pe elev, s -l implice mai mult în activit i, s -i 
stimuleze dorin a de comunicare i s -i solicite în mai mare m sur  capacitatea de utilizare 



independent  a limbii engleze. Din aceast  perspectiv , metoda comunicativ  este una dintre cele 
mai apreciate i mai des recomandate metode de predare a limbii engleze. 

Lucrarea de fa  î i propune s  prezinte caracteristicile principale ale metodei comunicative, 
eviden iind tipurile de interac iune dintre elevi, precum i rolul profesorilor în timpul activit ilor 
vizate. Vor fi prezentate i câteva exemple concrete de activit i. 

CARACTERISTICILE ACTIVIT ILOR COMUNICATIVE 
Principalul obiectiv ce st  la baza abord rii comunicative este transformarea elevului din 

simplu receptor de limb  englez  în produc tor autonom de limb  englez . Din acest motiv, în cazul 
activit ilor comunicative accentul se pune pe fluen a limbajului mai mult decât pe acurate e.  

De asemenea, activit ile sunt create în a a fel încât s  se aib  în vedere situa ii de 
comunicare real , autentic , spre deosebire de exerci iile repetitive unde se eviden iaz  un num r 
limitat de structuri lexico-gramaticale. Se porne te de la premisa c  în situa iile concrete de 
comunicare, exist  interes pentru informa iile comunicate, de aceea trebuie selectate teme i 
subiecte în func ie de particularit ile de vârst  i de interesele elevilor. Activit ile comunicative se 
deosebesc de cele non-comunicative prin urm toarele: 

 Exist  o dorin  de comunicare i un scop precis 
 Important este con inutul i nu forma 
 Limbajul utilizat este variat, nu se limiteaz  doar la anumite structuri lexico-

gramaticale 
 Rolul profesorului se schimb  
 Sunt utilizate materiale didactice mai pu ine i mai flexibile, iar gramatica se înva  

prin practic  mai mult decât prin înv area unor reguli 
         PRINCIPALELE AVANTAJE ALE ABORD RII COMUNICATIVE 

 Toate cele patru dimensiuni ale pred rii limbii engleze sunt dezvoltate ( exprimarea oral  i 
scris , receptarea mesajului scris i oral) 

 Principiul pedagogic este interac iunea în clas  ( elevii lucreaz  cel mai frecvent în perechi 
sau pe grupe, fiind astfel încuraja i s  comunice într-o atmosfer  relaxat ) 

 Dup  cum am mai men ionat, rolul profesorului în cazul utiliz rii activit ilor comunicative 
se schimb . Profesorul devine facilitator sau manager al activit ilor. El trebuie s  fac  
preg tirile preliminare i s  dea instruc iunile, precum i s  se asigure c  elevii le-au în eles 
i c  se pot lansa în rezolvarea sarcinii. Din acest moment, îns , profesorul trebuie s  

monitorizeze realizarea sarcinilor i s  verifice progresul elevilor din umbr , astfel încât s   
nu par  prea intrusiv. Deoarece accentul cade pe fluen  i nu pe acurate e, profesorul nu va 
interveni s  corecteze eventuale gre eli, îns  le va nota pentru ca la sfâr itul activit ii s  
poat  oferi feedbackul necesar. Dac  activitatea o permite, profesorul poate deveni chiar 
participant, partener în rezolvarea sarcinii. 

Cel mai des men ionat dezavantaj al activit ilor comunicative este tendin a elevilor de a utiliza 
limba matern  în locul limbii engleze. Aceast  tendin  nu trebuie comb tut  cu duritate. În schimb, 
profesorul trebuie s  explice beneficiile comunic rii pentru înv area limbii engleze i s  caute s -i 
stimuleze i pe acei elevi care au un nivel mai sc zut de cuno tin e sau care sunt mai timizi. 

În continuare urmeaz  prezentarea pe scurt a câtorva exemple de activit i comunicative scrise 
i orale. 

 CONSENSUL – începe ca o activitate individual . Elevilor li se cere s  fac  o list  cu 
10 obiecte pe care le-ar lua cu ei în vacan . Se formeaz  apoi perechi, elevii trebuind s  
negocieze pentru a ob ine o nou  list , comun , tot cu 10 obiecte. Apoi, perechile se vor 
uni pentru a forma grupe de câte 4 i mai apoi de câte 8 elevi, cerin a r mânând aceea i. 
Activitatea se opre te când exist  2 sau 3 liste finale care vor fi discutate de toat  clasa. 

 DEZBATEREA – profesorul enun  o propozi ie de genul FUMATUL AR TREBUI 
INTERZIS ÎN SPA IILE PUBLICE. Elevii sunt împ r i i în dou  grupe, cerându-li -se 
s  g seasc  argumente PRO, respectiv CONTRA  afirma iei. Când argumenta iile sunt 
gata, fiecare grup desemneaz  câte un vorbitor care s  prezinte discursul final. La sfâr it, 



se poate organiza un vot pentru a desemna argumenta ia cea mai conving toare ( în acest 
caz, trebuie stabilit în prealabil un juriu.) 

 RECONSTRUIREA UNEI POVE TI  - aceast  activitate se poate realiza în scris sau 
oral. Elevii sunt împ r i i pe grupe i le sunt distribuite cartona e cu imagini. Fiecare 
membru al grupului trebuie s  descrie imaginile f r  a ar ta cartona ul colegilor. La 
sfâr it, dup  ce fiecare elev a terminat descrierea, se reconstituie povestea pe care o 
ilustrau cartona ele. 

 BULETINUL DE TIRI – elevilor li se cere s  scrie câte dou  tiri de televiziune. 
Profesorul adun  tirile, împarte elevii pe grupe i distribuie tirile în mod egal. Fiecare 
grup trebuie s  combine tirile pentru a ob ine un buletin de tiri pe care apoi îl prezint  
în fa a clasei. 

            În concluzie, se poate spune c  activit ile comunicative se preteaz  la orice moment al 
lec iei i sunt apreciate pentru c  stimuleaz  dorin a de comunicare a elevilor în limba englez . În 
metodica modern  se încurajeaz  o abordare eclectic , dorindu-se îmbinarea metodelor tradi ionale 
cu cele moderne. 
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393. TEHNICI EXPERIEN IALE DE COMUNICARE 
 

Prof. Terinte Elena-Corina 
coala Gimazial  Mihai David, Negre ti 

 
F r  îndoial  c  cel care înva  trebuie s - i construiasc  cunoa terea prin intermediul 

propriei în elegeri i nimeni nu poate face mai bine acest lucru. Dar nu este mai pu in adev rat c  
aceast  construc ie personal  este favorizat  de interac iunea cu alte persoane care la rândul lor 
înva . 

Consider c  unele metode ale gândirii critice, dar i anumite tehnici experien iale de 
comunicare pot constitui un ajutor real în cadrul orelor de Limba i literatura român , dar i în 
munca de consiliere i orientare. În continuare, v  prezint tehnica Rolul meu (desen m împreun ): 

Aceast  tehnic  se lucreaz  în grupuri mici, iar cele mai importante obiective urm rite sunt: 
s  descopere comunicarea prin ac iune i s - i dezvolte intui ia. 

Materialele necesare: coli de hârtie (alb , de împachetat-jum tate de coal ) i carioci. 
Consemne: 
C1: V  propun un experiment, v  ofer ocazia s  realiza i un lucru pe care nu l-a i mai f cu 

pân  acum: s   comunica i doar prin ceea ce desena i. Am nevoie de acordul vostru pentru a 
experimenta! 

C2: Sarcina voastr  este s  desena i împreun  un întreg cu sens, ceva care s  se lege.Ve i 
începe când voi da eu semnalul.( Verific dac  au în eles consemnul.) 

C3: Ve i lucra în urm torul mod:unul dintre voi începe, iar cel din dreaptalui continu  pân  
când îi vine rândul primului. Deseneaz  fiecare ce poate, cum poate, ce tie mai bine, inând cont c  
realiza i împreun  un întreg ca sens. 

Aten ie, comunica i doar prin ceea ce desena i, altfel grupul vostru va fi descalificat pentru 
c  nu v  mai pute i atinge scopul! 
 C4: Acum pute i vorbi. Pune i un titlu desenului i prezenta i-l colegilor! 
Discu ie 

http://www.upm.ro/facultati.../stiinte.../Marius%20Nica.pdf


Ce a i sim it în timpe ce a i lucrat? Ce alte impresii a i avut? S -mi spun  fiecare dintre voi ce rol a 
avut în munca depus  în cadrul grupului! Cineva a început desenul,altul a schimbat perspectiva, 
altcineva a elaborat desenul cu detalii semnificative etc. 
Aten ie: Ajuta i-i s  spun  ce rolau avut, f r  s  le da i exemplele de mai sus, ci doar întrebându-i 
socratic. Pune i împreun  cu ei un nume rolului i scrie i-l la tabl . 
 C5: În ce împrejur ri a i mai jucat rolurile de aici? 
 C6: Ce alte roluri v  mai propune i s  îndeplini i într-un grup? 

Am aplicat aceast  tehnic  cu  paisprezece copii de clasa a VI-a. I-am împ r it în dou  grupe 
de câte apte elevi, iar eu am adoptat rolul de observator, le-am explicat sarcina de lucru i m-am 
asigurat c  tiu exact ceea ce au de f cut.  Eram teribil de emo ionat , mai lucrasem cu ei, dar eram 
curioas  cum vor reac iona, ce vor crea i cum se vor mobiliza. 

Prima grup , cea care a creat lucrarea Verdele crud al naturii a respectat întocmai indica iile, 
au desenat pe rând, completând desenele anterioare. Aveau fe ele luminate, erau încânta i i curio i 
de ceea ce au realizat ceilal i colegi. Au înv at s  se valorizeze reciproc, ceea ce consider c  este un 
lucru important. S-au sim it pu i în valoare , prin crea iile pe care au reu it s  le finalizeze 
împreun . Faptul c  au putut comunica doar prin desen i-a unit, i-a determinat s  fie mai aten i 
pentru a crea conexiuni.În final, i-au intitulat desenul Verdele crud al naturii, deoarece, spuneau ei, 
au reu it s  aduc  în prim-plan ideea de s n tate, de cur enie, de puritate. Interesant a fost modul în 
care au lucrat, concentric, mijlocul a fost umplut spre final, fiecare a desenat ceva pe margine, parc  
s-ar fi temut s  ia ini iativa. 

Grupa a doua a realizat desenul Or elul vesel. Am modificat sarcina în cazul lor, l sându-i 
s  deseneze în acela i timp. M-au surprins prin for a de care au dat dovad , prin rapiditatea cu care 
lucrau, dar mai ale pentru c  se încurajau din priviri. Am avut impresia c  aceste încuraj ri i-au 
ajutat s  termine foarte repede , aveau o încredere în sine fenomenal , parc  deveniser  mâna unui 
artist, deveniser  un întreg. Cuvântul prin care au descris starea pe care o aveau este nerabdare, iar 
optimismul care eman  din titlu spune totul. 

Cred c  senza ia cea mai puternic  pe care am tr it-o a fost aceea de uimire, pentru faptul c  
au reu it s  comunice mai bine prin desen decât o fac verbal, pentru faptul c  s-au abandonat total 
acestei activit i. 

Atunci când am discutat despre rolurile jucate de ei au m rturisit c  nici nu era important ce 
fac, ci ideea de a termina era cea care îi mobiliza. 

Chiar i dup  ce am terminat ora, m  gândeam cum a  mai putea valoriza aceste tehnici. 
Consider c  sudeaz  foarte bine grupa, ar fi ideale în cadrul orelor de Consiliere i orientare, dar i 
la Limba român , unde comunicarea joac  un rol atât de important, ar pute fi folosite cu succes. Ar 
fi interesant de realizat o cercetare privind modul în care aceste tehnici contribuie la îmbun t irea 
comunic rii orale i interpersonale, precum i la autocunoa tere i cre terea stimei de sine. 

În ghidul Sprijin individual pentru înv țare, Adina Vr ma  scria astfel: Undeva un copil e 
foarte singur, pentru c  oamenii trec f r  s  le pese de ce i unde. Degeaba prive ti spre el, e greu 
s -i vezi lumina din oghi st lucind, dac  îi întorci spatele i nu prive ti în urm ... Nou  ne pas , noi 
distingem diferența. Prin lucrurile pe care le spunem i facem, am vrea s  vedem o lume mai bun . 
Iar asta depinde de mine i de tine. Dac  ne pas , dac  r mânem toți uniți... pentru ca ei, copiii, s  
fie prieteni. Am preluat aceste îndemnuri pentru c  ceasta este una din primele noastre datorii ca 
dasc l. Doar prin implicare vom reu i...Doar pentru c  ne pas . 
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394. ÎNV MÂNTUL MODERN 

 
Profesor ifui Daniela , Şcoala Gimnazial  ,,Alecu Russo”,  Iaşi 

 
            Exist  o mare diversitatate de moduri în care înva  copiii şi tinerii în şcoal  şi în afara ei. În 
acest univers al diversit ii pedagogice, nicio situa ie de înv are nu este identic  una cu alta, cea 
care trece cu cea care vine. Fiecare difer  de celelalte prin sarcini şi natura con inutului, prin 
ambian a psihopedagogic  şi modalit ile deosebite de reac ia individual  şi colectiv . Fiecare 
copil, adolescent sau tân r tr ieşte în felul lui UNIC – actul înv rii în care se g seşte angajat la un 
moment dat. 

To i pun în joc forme variate de reprezentare a realit ii, în func ie de evolu ia lor 
intelectual , afectiv  şi vola ional  pe care a parcurs-o. Alta este şi tr irea şi disponibilitatea 
profesorului de fiecare dat . În afar  de acestea, fiecare activitate este structurat  pe niveluri şi, ca 
atare, difer  prin specificul ei, cea pentru înv mântul primar de cea pentru înv mântul 
gimnazial, cea pentru ciclul liceal de cea pentru treapta universitar  sau postuniversitar  ori pentru 
adul i, în genere. Infinita varietate de situa ii este implicit, izvorul unei mari diversit i de proceduri 
de lucru. 

Stimularea personalit ii nu se poate ob ine prin uniformizarea înv rii şi standardizarea 
procedurilor de înv are. Aşadar, nu exist  o metod  absolut , universal valabil , utilizabil  în mod 
exclusiv, în m sur  s  r spund  cerin elor şi specificului fiec rei situa ii în parte. “C utarea 
metodei cele mai bune trebuie înlocuit  de c utarea unor C I DE INTERAC IUNE având ca 
obiectiv o predare şi o înv are cât mai real ” dup  cum afirma Probah (1990). Varietatea 
metodelor ofer  un teren favorabil interactivit ii elevului cu materialul studiat ori diversific rii 
rela iilor profesor-elevi, elevi-elevi, elev-echip /colectiv şi multiplic  rolurile pe care ei pot s  şi le 
asume în procesul de înv mânt. În acelaşi timp, diversitatea metodelor şi procedeelor practicate 
l rgeşte şi îmbog eşte în mod considerabil experien a didactic  şi educativ  a profesorului; şi, 
dimpotriv , uniformitatea duce la rutin  şi la eficien a sc zut  a muncii. 

Înv mântul modern promoveaz  îmbinarea armonioas , echilibrul între munca 
individual  şi lucrul în grup. Şi astfel, în timp ce metodele individualizate ar pune mai bine în 
lumin  personalitatea elevului şi valorificarea poten ialit ilor individuale, metodele de grup 
(democratice), ar contribui la intensificarea interrela iilor create în jurul înv rii în clasa de elevi, la 
crearea unui mediu social proprice conştientiz rii proceselor şi opera iilor mintale pe care individul 
se sprijin  în actul înv rii. 

Scopul noilor metode este de a crea condi iile care s  favorizeze dezvoltarea şi implicarea 
copiilor cu capacit i diferite. 

Metodele activ – participative determin  profesorul s  creeze situa ii în care elevii s  fie 
obliga i s  utilizeze o gam  vast  de procese şi opera ii mintale; s  aib  în vedere o abordare 
multipl  a ceea ce este de predat încât s  ofere elevului posibilitatea s  capete experien a punerii în 
mişcare a unor multiple şi variate opera ii mintale adecvate situa iilor date (ex. observare, 
identificare, compara ie, clasificare, categorizare, organizare, calculare, analiz , sintez , emitere de 
ipoteze şi verificare, explicare a cauzelor, sesizare a esen ialului, abstractizare, evaluare, 
interpretare, judecat  critic , anticipare, formare a propriei opinii, etc.). 

În opozi ie cu metodologia tradi ionalist , pentru care elevul r mâne mai mult un simplu 
spectator în clas ,  gata s  recepteze pasiv ceea ce i se transmite ori i se demonstreaz , metodele 
activ-participative au tendin a s  fac  din acesta un  actor, un participant activ în procesul înv rii, 
preg tit s -şi însuşeasc  cunoş in ele pe calea activit ii proprii, a unei angaj ri optime a gândirii, a 
mobiliz rii tuturor func iilor intelectuale şi energiilor emo ional – motiva ionale în raport cu sarcina 
de înv are dat . 

Metoda mozaicului sau metoda grupurilor interdependente este relevant  în comunicarea 
interactiv  întrucât îmbin  înv area individual  cu înv area în echip . Se asigur  cooperarea şi îi 
implic  pe elevi în propria lor educa ie, ajutându-se unii pe al ii s  în eleag  cunoştin ele din orice 



domeniu din curriculum. Astfel,ea îşi concentreaz  aten ia asupra dezvolt rii capacit ilor de 
ascultare, vorbire, reflectare, gândire, creativ , rezolvare de probleme şi cooperare,având un 
pronun at caracter formativ 

Elevii sunt puşi în situa ia s  asculte activ comunic rile colegilor, s  se deprind  s  expun  
ceea ce au înv at, s  coopereze la realizarea sarcinilor, s  g seasc  modalitatea cea mai potrivit  
pentru a-i înv a şi pe colegii lor ceea ce ei au studiat. Utilizarea acestei metode contribuie la 
creşterea încrederii în sine a elevilor, la dezvoltarea abilit ilor de comunicare şi rela ionare în 
cadrul grupului, impulsioneaz  şi educ  r spunderea  individual  şi de grup, duce la înt rirea 
coeziunii grupurilor. Întrucât fiecare are ceva de transmis şi la rândul lui este interesat de ceea ce au 
ceilal i colegi de spus, tendin ele de ierarhizare se diminueaz  sau pot s  dispar . 

Aceast  metod  poate fi aplicat  la clase de orice m rime şi este bine ca grupurile care se 
formeaz  s  fie compuse din elevi cât mai diferi i. Poate fi utilizat  pe parcursul unei singure lec ii 
sau pe parcursul mai multor lec ii consecutive. Ideal ar fi ca timpul de lucru pentru o activitate s  fie 
de dou  ore. 

Organizarea colectivului de elevi depinde de complexitatea lec iei .Spre exemplu, la o 
lec ie dedicat  comentariului textului liric, profesorul stabileşte o tem  ampl  şi complex  pe care o 
împarte în 4-5 subteme. Eventual, cu precizarea elementelor principale de atins în cadrul fiec rei 
subteme. Fiecare tem  va fi numerotat  de la 1 la 5. 
Tema “Comentariul textului liric” 
Subteme: 
6) Date generale despre text (autor, an de apari ie, gen, specie); 
7) Tema textului şi semnifica ia titlului 
8) Eul liric (persoana, viziunea, starea sentimentele) 
 
9) Compozi ia textului (strofe, versuri şi structura lor; tablouri, imagini şi ordinea lor) 
10) Semnifica ii globale; efectele asupra cititorilor 
 În continuare, profesorul împarte clasa în echipe de înv are de câte 4 elevi, fiecare elev urmând 

s  devin  expert în studierea, în mod independent a subtemei aferent  num rului s u. De 
exemplu, elevii cu num rul 1 din toate echipele formate vor aprofunda problema num rul 1, cei 
cu nr. 2 – subtema cu nr. 2, etc. 

Aceasta înseamn  c  fiecare echip  primeşte o fiş  expert cuprinzând tema şi cele 5 subteme 
propuse. Cu distribuirea, totodat  a unor seturi de materiale didactice necesare fiec rei echipe şi 
fiec rui membru al acesteia. 
 Dup  ce au parcurs faza de lucru independent, exper ii, cu acelaşi num r, se reunesc în grupuri 

de exper i pentru a dezbate împreun  subtema care le revine. Aceştia aduc cu ei şi materialele 
didactice, primite ini ial în cadrul echipei. Astfel elevii cu nr. 1 p r sesc echipele de înv are 
ini iale pentru a studia împreun , aceeaşi subtem . Aici, ei vor prezenta datele re inute în timpul 
studiului independent realizat mai înainte. Pe baza celor discutate şi a materialelor se vor stabili 
datele noi ale subtemei, precum şi modalitatea în care, revenind în echipa originar  vor aduce 
cunoştin ele noi în fa a colegilor lor. 

Scopul comun al fiec rui grup de exper i este s  se instruiasc  cât mai bine, având responsabilitatea 
propriei înv ri şi a pred rii c tre colegii din echipa din care au provenit. 
 Reîntoarcerea în echipele de înv are. În momentul în care grupurile consider  c  membrii 

acestora au atins gradul de experiz  necesar , profesorul dispune reîntregirea fiec rei echipe de 
înv are. Respectiv “exper ii” se întorc în echipa ini ial . Fac acest lucru pentru a prezenta 
colegilor con inutul preg tit (ex. pe postere). 

 În aceast  faz , elevii se instruiesc reciproc. Modalitatea de prezentare va fi scurt , concis , 
atractiv , sus inuta dup  caz, de materiale demonstrative. Membrii vor fi stimula i s  discute, s  
pun  întreb ri, s  exprime puncte de vedere şi s -şi noteze un plan de idei. 

Profesorul monitorizeaz  activitatea de înv are, are grij  ca noile cunoştin e s  fie transmise corect, 
r spunde întreb rilor, stimuleaz  cooperarea şi asigur  participarea activ  a tuturor elevilor, dozând 



şi timpul de lucru.Aşadar, obiectivul echipei este ca to i membrii echipei s  st pâneasc  con inutul 
celor 5 subteme avute în vedere. 
 În faza final  ,de evaluare, grupurile de exper i prezint  rezultatele în fa a întregii clase, care îşi 

asum  asimilarea cunoştin elor ce alc tuiesc ansamblul temei, în unitatea ei logic . 
Profesorul poate aduce rectific rile necesare,poate sintetiza cunoştin ele etc. 
          Avantajele sunt numeroase: anihilarea efectului RINGELMANN, lenea social , dezvoltarea 
r spunderii individuale şi de grup, dezvoltarea abilit ilor de comunicare argumentativ  şi de 
rela ionare în cadrul grupului, dezvoltarea gândirii critice, logice şi independente, optimizarea 
înv rii prin predarea achizi iilor 
altcuiva, stimularea încrederii în sine a elevilor.Exist  îns ,şi dezavataje: oboseala “actorilor” 
actului didactic, eforturi de proiectare, necesitatea unui timp mai mare decât în metodele 
tradi ionale, riscul de apari ie a situa iilor neprev zute etc.  

Transpunerea con inutului în jocuri şi abord ri interactive accentueaz  informa iile care nu 
sunt foarte importante, în schimb se pot pierde informa ii importante din cauza imposibilit ii de a 
le integra în lec ie.Întârzierile în în elegere a unor elevi trec neobservate de profesor dac  aceştia 
lucreaz  în echipe. Trebuie s  inem seam  de elevul REAL, aşa cum este el, cu resursele lui 
intelectuale (dar şi fizice şi afectiv-motiva ionale), cu capacit ile şi procesele mintale care îi apar in 
şi cu care se poate implica activ în actul înv rii.Elevul este o persoan  care înva , asimileaz , dar 
care se şi formeaz  în acelaşi timp, dezvoltându-şi propriile sale for e de înv are. 

A educa pentru a tr i împreun  reprezint  o PROVOCARE pentru calitatea vie ii în viitor 
i pentru supravie uirea uman .C utarea adev rului în confrunt rile directe poate oferi i ast zi un 

r spuns în nevoia de socializare. coala poate deveni un autentic laborator pentru a înv a s  tr im 
împreun  într-o societate modern . Experien ele realizate in acest context pot s  ne înve e s  ne 
în elegem reciproc,s  ne autogestion m via a,s  dep im st rile conflictuale  pentru a accepta 
diversitatea într-un dialog intracultural. 
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395. ROLUL CURSURILOR OP IONALE DE ISTORIE LOCAL  ÎN CADRUL 
ÎNV MÂNTULUI GIMNAZIAL 

 
Prof. Toma Elisabeta Mirela 

Şcoala Gimnazial  „Andrei Şaguna” Deva  
 

Op ionalele de istorie local  sunt necesare pentru educarea tinerei genera ii, în spiritul 
cunoa terii, aprecierii i protej rii mediului istoric i geografic local. Studierea istoriei în general 
reprezint  studierea trecutului nostru ca umanitate, iar studierea istoriei locale presupune o bun  
cunoa tere a trecutului istoric, a culturii i  tradi iilor unei regiuni integrate în comunitatea na ional  
i european .            

 Elementele de istorie local  constituie un miloc eficient de informare şi educare a elevilor în 
spiritul patriotismului şi dragostei de ar . Istoria local  face lumin  în modul de via , 
evenimentele, obiceiurile transmise pân  la noi de c tre înaintaşii noştri, d  sens şi explic  de ce se 
tr ieşte într-un anume fel, arat  dezvoltarea societ ii omeneşti pe un teritoriu determinat. Este 
important ca predarea elementelor de istorie local  s  nu fie izolat  de faptele şi evenimentele 
istorice care fac obiectul istoriei na ionale. 

Materialul  istoric local satisface cerin ele exprimate de noul curriculum, îl pune pe elev în 
contact nemijlocit cu izvorul cunoştin elor şi astfel el în elege mai profund evenimentele şi îşi 
fixeaz  mai temeinic cunoştin ele. 



Istoria local  poate contribui la dezvoltarea sentimentelor de identitate na ional  şi 
comunitar  pentru elevi. Datorit  particularit ilor de vârst , aceştia fac trecerea de la gândirea 
concret senzorial   la cea abstract  iar înv area istoriei na ionale se poate realiza cu mai bune 
rezultate dac  se porneşte de la studiul istoriei locale, mult mai apropiat  în spa iu şi în timp. Dac   
datele de istorie local  au relevan  la nivel na ional, aşa cum este cazul multor localit i şi 
monumente din jude ul Hunedoara, un curs op ional pe aceast  tem  este foarte necesar.   
 Vestigiile istorice, documentele scrise, obiceiurile care înc  se mai p streaz , costumele 
tradi ionale şi folclorul local pot constitui elemente de baz  în conturarea unei identit i locale 
puternice. Implicarea direct  a elevilor în investiga ii primare îi poate ajuta s  în eleag  cum se fac 
cercet rile arheologice, cum se investigheaz  un subiect  folosindu-se de observare, notare, 
m surare şi fotografiere, înv ându-i cum s  foloseasc  corect h r ile, fotografiile, dovezile scrise şi 
nescrise. Astfel interesul elevilor pentru disciplina op ional  va creşte şi ei vor dezvolta sentimente 
de apropiere şi de mândrie fa  de trecutul localit ii. 

 Elevii pot afla foarte multe informa ii din vizitarea expozi iilor şi muzeelor, dar impactul 
unui şantier arheologic este mult mai mare: el face istoria tangibil , vie. Se pot vedea obiecte din 
diferite perioade istorice sau culturi, se pot viziona diferite diapozitive sau filme iar elevii pot p şi 
pe locurile unde au tr it odinioar  înaintaşii lor. 

Cursul ofer  şi elemente de geografie local , ceea ce constituie un preambul pentru 
în elegerea corect  a geografiei României, disciplin  studiat  în programa clasei a VIII-a. Prin 
cunoaşterea concret  a acestor elemente de geografie local  (forme de relief, clim , vegeta ie, 
faun , tipuri de soluri) se formeaz  priceperi şi deprinderi pentru integrarea corect  a zonei în cadrul 
geografiei rii noastre. 

Renaşterea unor obiceiuri locale poate constitui un obiectiv important de atins cu un astfel 
de curs op ional, deoarece elevii se raporteaz  corect  la trecutul îndep rtat sau recent al  locurilor 
natale. 

Realizarea unei expozi ii cu obiecte tradi ionale în şcoal  poate deveni o surs  important  de 
înv are a istoriei locale. Antrenarea elevilor în cercetarea trecutului propriei familii, prin realizarea 
de interviuri, fotografii reuşeşte s  dea o alt  dimensiune în elegerii trecutului. 

Astfel de activit i pot dezvolta la elevi sentimentul apartenen ei la un neam, la o tradi ie şi 
la o cultur  cu nimic mai prejos decât cele str ine care atrag în prezent tineretul. 

Cunoaşterea elementelor folclorului românesc din zon  reprezint  o datorie pentru p strarea 
autenticului şi obiceiurilor. Elevii sunt stimula i s  culeag  poezii, versuri, datini, legende p strate 
în satul natal sau satul bunicilor, reuşind astfel s  p streze şi s  transmit  nealterate obiceiurile 
zonei. 

 Însuşirea cunoştin elor se va face în mod pl cut, activit ile propuse fiind variate şi atractive, 
având ca finalitate serb ri, şez tori, concursuri. Prin intermediul activit ilor desf şurate, elevii vor 
descoperi frumuse ea folclorului românesc şi în elepciunea poporului nostru. Cântecele, dansurile 
populare, basmele, legendele, ghicitorile şi proverbele, strig turile vor contribui la dezvoltarea 
gustului pentru frumos, a sentimentului de admira ie şi dragoste pentru poporul c ruia îi apar inem. 

În cadrul orelor de istorie la gimnaziu elementele de istorie local  trebuie s  fie demne de 
luat în considerare pentru exemplificarea, l rgirea şi adâncirea procesului de înv mânt, adic  
pentru creşterea eficacit ii muncii didactice şi a calit ii preg tirii elevilor. Prin elementele istoriei 
locale se în eleg acele inuturi, care evoc  evenimente  în leg tur  cu trecutul şi cu prezentul zonei 
respective, în care se desf şoar  activitatea didactic . Materialul istoric local satisface cerin ele 
exprimate de curriculum, îl pune pe elev în contact nemijlocit cu izvorul cunoştin elor, îl conduce 
de la apropiat la dep rtat. În felul acesta, el în elege mai profund şi îşi poate fixa mai temeinic 
cunoştin ele. Elementele de istorie local  se refer  la dezvoltarea societ ii omeneşti pe un teritoriu 
determinat începând cu cele mai îndep rtate timpuri şi pân  în prezent. De o mare importan  este 
faptul c  predarea elementelor de istorie local  s  nu fie izolate de faptele şi evenimentele istorice 
care fac obiectul istoriei na ionale    

Istoria na ional  conectat  la istoria european  ne ajut  s  în elegem moştenirea cultural  şi 
ne îndeamn  la mai mult  toleran . Europa nu este doar un spa iu geografic, Europa marcheaz  o 



apartenen . A fi în Europa semnific  pentru poporul nostru a te afla împreun  cu ceilal i în 
aspira ia spre progres şi civiliza ie. Afla i etnic prin latinitate şi religios prin creştinism în Europa, 
românii au avut de luptat cu ei înşişi şi cu diverse for e exterioare pentru a se afla în comunitatea 
na iunilor democratice. 

 Scopul op ionalelor este de a stimula în elegerea şi interesul elevilor fa  de realiz rile 
istorice şi culturale ale poporului român, dar şi pentru dobândirea de aptitudini şi abilit i necesare 
studiului istoriei, îi familiarizeaz  pe elevii cu istoria românilor cu principalele evenimente istorice 
ale regiunii noastre, cu personalit ile politice i culturale ale locului. Prin intermediul acestor 
op ionale elevii reu esc s  î i însu easc  no iuni referitoare la trecutul istoric al zonei în care 
locuiesc, i pot face mai u or leg turi cu istoria na ional . Op ionalele de istorie local  ofer  date 
geografice necesare orient rii în spa iu, a plas rii obiectivelor istorice i dezvolt  interesul pentru 
observare, cercetare, conservare atât a obiectivelor cât i a naturii. Observarea este direct  atât prin 
vizitarea muzeelor cât i a obiectivelor studiate în cadrul op ionalului. 

Prin intermediul acestor op ionale elevii vor în elege mai bine no iunile istorice de spa iu şi 
timp istoric, vor utiliza sursele istorice dar şi o documentare direct  prin intermediul deplas rilor, 
excursiilor. Elevii îşi vor însuşi limbajul de specialitate în comunicarea cunoştin elor precum şi 
deprinderea de munc  intelectual . Vor analiza, compara şi interpreta izvoare istorice specifice 
istoriei românilor.  

Istoria ne educ  în spiritul toleran ei, al democra iei, ne ajut  s  în elegem foarte multe 
dintre mecanismele vie ii sociale, politice, economice actuale. Studierea istoriei contribuie la 
formarea tinerei genera ii, înbun t eşte cunoştin ele de cultur  general , stârneşte curiozitate şi 
interes pentru lectur . Prin intermediul lecturilor îşi vor însuşi limbajul de specialitate, precum şi 
deprinderile de munc  intelectual . Vor utiliza, analiza şi interpreta diferite izvoare istorice şi vor 
plasa în timp evenimente specifice istoriei medievale şi moderne. Op ionalele dezvolt  elevilor 
deprinderi şi capacit i de munc  intelectual  atât individual  cât şi în echip , necesare atât istoriei, 
cât şi altor discipline. 
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Mul i dintre cei care sunt implica i în procesul didactic au p rerea c  acest proces este 
realizat atunci când i s-au comunicat elevului informa iile ce in de un anumit domeniu. Dar o 
simpl  expunere a informa iilor nu înseamn  c  s-a produs o înv are autentic . Îns  trebuie 
men ionat c  procesul înv rii se încheie atunci când informa ia predat  este în eles , apreciat  la 
adev rata valoare şi interiorizat . Pedagogiile alternative sus in c  o clas  bun  este aceea în care 
fiecare elev performeaz  într-o anumit  privin , este cel dintâi într-un domeniu. Elevul care nu are 
un domeniu în care s  se poat  afirma, s  pun  în valoare ansamblu persoanei sale este foarte 
vulnerabil. Şi e foarte stângaci (sau nenorocos) profesorul care nu poate s  descopere şi s  
încurajeze aceast talent. De aceea, a se produc  o schimbare în privin a „modului de a provoca setea 
copilului”, adic  o schimbare a metodelor şi procedeelor utilizate, în aşa fel încât elevul s  participe, 



s  se implice în propria înv are, s  nu mai fie pasiv şi s  se conformeze doar pentru a evita 
pedepsele, este un lucru extrem de important. 

Dac  în înv mântul tradi ional profesorul este cel care ine prelegeri, expune informa ia, 
impune puncte de vedere, se manifest  „ca un p rinte”, în înv mântul alternativ profesorul 
faciliteaz  şi modereaz  înv area, ajut  elevii s  în eleag  ceea ce înva  şi s  explice punctele de 
vedere. Elevul este partener în înv are. Libera exprimare pedagogic  trebuie s  permit  fiec ruia 
s -şi redea sentimentele, emo iile, impresiile, gândurile, dup  cum sus in şi pedagogiile alternative. 
Copiii simt nevoia şi dorin a de a se exprima, de a comunica între ei prin intermediul scrisului, al 
vorbirii, al desenului. Exprimarea liber  este valoroas  atât prin demersurile sale creative, cât şi prin 
produc iile sale. Trebuie ca profesorul s  multiplice câmpurile de exprimare, s  se str duiasc  s  
pun  la îndemâna copiilor diverse tehnici de comunicare în interiorul şi în afara clasei. 

Mai jos, vom prezenta câteva tehnici şi metode folosite în pedagogiile alternative care pot fi 
importate şi în şcolile tradi ionale, mai specific, în orele de limba şi literatura român  şi nu numai. 

Întâlnirea de diminea  este un timp în care se realizeaz  cooperarea, în care elevii se pot 
exprima liber, deoarece se stabilesc reguli precum: elevii nu râd unii de al ii, nu întrerup, ceea ce se 
spune râmâne în interiorul grupului, nu este spus mai departe. Se relateaz  întâmpl ri, impresii, 
nout i, într-un cadru intim. Succesiv, fiecare elev din clas , ajunge conduc tor al întâlnirii. Cei care 
ridic  mâna şi se înscriu la cuvânt primesc dreptul s  povesteasc .  

Avantajul acestei tehnici este acela c  dezvolt  abilitatea de exprimare, dar şi de ascultare, 
cadrul didactic având rolul de a monitoriza activitatea clasei. De asemenea, metoda asigur  crearea 
unei atmosfere de încredere, de în elegere, de prietenie. 

 
Textul liber  este, aşa cum indic  numele, un text pe care copilul îl scrie în mod liber, când 

are chef  s -l scrie şi pe tema care îl inspir . Elevul are libertate absolut  de exprimare, el alegându-
şi tema, momentul şi locul realiz rii textului, precum şi întinderea lui. 
 Etapele tehnicii textului liber sunt: elaborarea individual , prezentarea public , alegerea 
textului îndrept it a fi publicat, punerea la punct a textului cu acordul autorului, tip rirea şi 
publicarea textului. 

Prezentarea textului liber o face elevul când doreşte. El se citeşte în fa a colegilor, într-un 
climat de întelegere şi bun voin . Critica trebuie s  fie pozitiv . Textul liber poate fi “pus la 
punct”, aceasta implicând analiz , suprim ri, ad ugiri, modific ri, complet ri, în deplin respect 
pentru gândirea autorului. Textul liber poate fi ilustrat, dându-i-se o form  artistic . Meritul acestei 
tehnici este acela c deschide por ile scrisului. 

O alt  metod  ce poate fi folosit  cu succes la orele de limba şi literatura român  este 
metoda scaunul autorului, folosit  în alternativa Step by Step. 

Dup  ce elevii fac un exerci iu de redactare liber , sunt invita i s  ia loc pe un scaun care 
devine scaunul autorului. Ceilal i elevi îi pun întreb ri cu privire la textul scris. Prezentarea în fa a 
grupului pe scaunul autorului este un moment în care elevii pot comunica despre partea pl cut , dar 
şi despre cea  dificil  a  lucr rilor.  Aceasta  le  permite s -şi dea seama c  şi ceilal i colegi se 
confrunt  cu aceleaşi dificult i. Atunci când citesc cu voce tare o lucrare, ei primesc comentarii 
despre ce publicul a în eles şi despre ce nu a în eles. În acest fel pot oferi toate explica iile pentru a-
şi face în eleas  lucrarea.  

Jurnalul şcolar 
Este şi el un mijloc de exprimare care respect  libertatea de opinie în spiritul Declara iei 

Drepturilor copilului (1959) şi al Declara iei Drepturilor Presei Tinere (1989). Este un mijloc de 
comunicare, un mijloc de a face cunoscut celorlal i (clasa, coresponden i, alte clase, familie etc)  
ceea ce vrea s  spun  copilul. 

Realizarea jurnalului este o activitate in inima clasei, nu în plus sau pe lâng . Elevii au în 
clas  un caiet în care îşi noteaz  gândurile, sentimentele, ideile, impresiile. Singura lor grij  trebuie 
s  fie aceea de a produce ceva ce poate fi citit. Jurnalul poate fi f cut public şi poate dep şi grani ele 
clasei. 

Ancheta documentar          



Este o tehnic  complex  de înv are, deja cunoscut . Elevii înva  cum s  caute şi s  
g seasc  informa ii, cum s  le prelucreze şi s  extrag  esen ialul, iar apoi s  le ordoneze. Pentru 
realizarea ei se parcurg mai mul i paşi: 

- se stabileşte o tem , în cadrul ei se stabileşte problematica, sursele de ob inere a 
informa iei şi modul de abordare; 

- partea de cercetare şi experimentare propriu-zis ; 
- prelucrarea informa iei; 
- bilan ul fiec rei etape parcurse; 
- realizarea formei finale. 
Ancheta nu este încheiat  dac  nu poate fi valorificat , ceea ce presupune ca informa ia s  

fie corect , la zi şi s  poat  fi folosit  şi de al ii. Rezultatele pot fi prezentate pe un poster, pliant sau 
chiar printr-o prezentare PowerPoint. Important este ca datele s  fie corecte, s  corespund  realit ii, 
s  fie prezentate într-o form  atractiv .  

Expunerea (conferin a) 
Este tehnica cea mai bine adaptat  pentru dezvoltarea exprim rii orale. Ea poate consta în 

prezentarea unei cercet ri, anchete pe care elevul a efectuat-o personal. Aceast  tehnic  poate 
conduce nu numai la un progres lingvistic, ci şi la dezvoltarea unui comportament comunicativ, la o 
creştere a abilit ilor de interac iune. Realizat  în fa a clasei, expunerea formeaz  obişnuin a de a se 
adresa unui auditoriu, de a vorbi în public. Expunerea se poate prelungi într-o dezbatere, care are ca 
obiectiv înv area exprim rii, a argument rii, dar şi a ascult rii reciproce, a schimbului de idei. 

Exprimarea plastic  
Este o metod  care favorizeaz  şi dezvolt  creativitatea elevului, dându-i posibilitatea de a-

şi manifesta tr irile interioare, temperamentul. Pentru aceasta este nevoie ca atmosfera din clas   s  
fie deschis  pentru a da fantezie şi a debloca anumite blocaje de ordin perceptual, mintal sau 
emo ional, creând o atitudine optimist , fondat  pe convingerea şi disponibilitatea de a crea. Prin 
desen îi l s m copilului posibilitatea de a imprima pe hârtie sau alte materiale ceea ce vrea sau cum 
vrea, f r  restrângere, doar sugerând unele tehnici rapide de lucru, care pot fi puse sub diferite 
forme (pliante, felicit ri, lucr ri de dimensiuni obişnuite sau mai mari etc). Tehnicile folosite sunt 
diverse: colajul, decolajul, dirijarea pic turilor de tuş prin suflare, ştampila confec ionat  din 
diferite materiale (materiale textile).  

Materialele pot fi folosite la alegere: tuş, bait, pastel, marker, carioca, tempera, hârtie 
colorat  etc.  

În realizarea lucr rilor, se îmbin  activitatea creatoare individual  cu o activitate creatoare 
de grup, influen ând pozitiv gândirea creativ . 

Coresponden a şcolar  este acea tehnic  prin care şcoala se deschide vie ii, care permite 
crearea de rela ii cu alte clase, alte şcoli, alte persoane. Coresponden a şcolar  este o deschidere 
spre socializare; ea înt reşte identitatea grupului. 
 Prin aceast  tehnic  se pot valorifica textele libere create de elevi. Aplicarea actual  a 
coresponden ei şcolare cunoaşte multe adapt ri impuse de evolu ia mijloacelor de comunicare, 
precum utilizarea internetului în clas , care permite comunicarea interşcolar , chiar la nivel 
interna ional. 

Pe lâng  aceste tehnici specifice alternativelor educa ionale în pedagogiile contemporane se 
propun tehnici de înv re interactiv  pentru a creşte calitatea lec iilor şi pentru a asigura creşterea 
performan elor elevilor. 
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397. NATUR  SUNTEM AL TURI DE TINE 
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„Pe copil îl educ  tot ce îl înconjoar : p durea, râul, marea, rândunelele, cucul. Face i tot 

posibilul ca şi copiii dumneavoastr  s  iubeasc  tot ce-i înconjoar , pentru c  f r  dragoste fa  de 
natur  şi de animale omul nu poate s  simt  din plin, ceea ce numim cu cel mai minunat dintre 
cuvinte VIA A”.( C. Mih lescu) 

Unul din obiectivele specifice ale biologiei este educa ia ecologic  a elevilor. Educa ia 
ecologic  realizeaz  leg tura dintre ştiin ele educa iei şi ştiin ele naturii.Educa ia ecologic  trebuie 
s  fie un proces activ continuu, prin ac iuni concrete, practice, la scar  global  sau local , în toate 
mediile şi s  antreneze cât mai mult întrega societate. 
 Educa ia ecologic  se impune tot mai mult, ca o necesitate a zilelor noastre. Ea poate fi 
realizat  în cadrul tuturor disciplinelor de înv mânt, dar şi prin activit i extraşcolare, parteneriate, 
concursuri. 

Educa ia ecologic  este o form  a educa iei care printr-un sistem de ac iuni specifice asigur  
formarea unei conştiin e ecologice. 

Formarea elevilor cu o conştiin  şi o conduit  ecologic  devine o cerin  deosebit de 
important  pentru orice demers educative şcolar şi extraşcolar.  

Într-o lume în care via a se degradeaz  de la o zi la alta, în care în toate col urile lumii se 
înal  un strig t de alarm  „salva i natura”, este necesar ca de la vârste fragede copiii s  cunoasc  
(s  iubeasc ) şi s  ocroteasc  natura. Elevii trebuie s  ştie c  natura este un organism viu ale c rei 
componente sunt într-o strâns   intercondi ionare, care sufer  în evolu ia sa în timp schimb ri 
determinate de cauze naturale şi sociale. Cunoscând natura şi descifrându-i tainele, elevii vor 
în elege imporan a acesteia şi necesitatea de a o p stra s n toas  pentru ei şi genera iile viitoare. 

Activit ile şcolare pe teme de protec ie a mediului au sarcina de a convinge copiii implica i, 
şi nu numai, c  viitorul omenirii depinde de atitudinea fiec rui locuitor al planetei şi s  le fac  
în eles faptul c  şi ei, chiar dac  se afl  la o vârst  atât de mic , pot influen a lumea în care se 
dezvolt , pot face un bine mediului natural care îi înconjoar . Ar fi bine s  ne amintim de spusele 
lui Albert Einstein, din ele reieşind importan a fenomenului şi gravitatea unor acte omeneşti: “ 
Avem nevoie de o modalitate de gândire substan ial diferit  pentru ca omenirea s  supravie uiasc ”. 
 “Natura nu apar ine nim nui şi totuşi, ea se d ruie tuturora!” (T. Bogdan, vol.”Stare de 
crepuscul”) 
 Educa ia contemporan  în domeniul mediului înconjur tor ar trebui s  se caracterizeze prin 
câteva aspecte importante de luat în calcul pe viitor: 

- S  se pun  accentul nu numai pe abordarea clasic  a mediului şi protec ia lui, ci şi pe fiin a uman  
în contextul unui mediu înconjur tor s n tos; 

- S  se schimbe opinia oamenilor despre protejarea mediului în sensul c  aceştia s  fie preg ti i s  
protejeze mediul înconjur tor, nu numai s  ştie c  mediul trebuie protejat, dar s  se implice pentru 
acesta; 

- În înv mânt s  existe programe eficiente, care s  conduc  de la o cunoaştere pasiv , la o 
interac iune activ  cu mediul, s  fie transpus  teoria în practic . 

Fiecare copil poate deveni un prieten al naturii, cu condi ia s  respecte natura. Scopul 
principal al educa iei privind mediul înconjur tor este acela de a oferi oric rui copil posibilitatea de 
a manifesta o atitudite personal, responsabil  fa  de mediul în care tr ieşte. De aceea, am c utat 
mai întâi s  dezvolt la elevi capacitatea de cunoaştere şi în elegere a mediului înconjur tor precum 



şi stimularea curiozit ii pentru investigarea acestuia, dar şi formarea şi exersarea unor deprinderi de 
îngrijire şi ocrotire în vederea educ rii unei atitudini pozitive fa  de mediul înconjur tor. 
 Omul trebuie s  manifeste în elegere pentru fiin ele şi nefiin ele ce compun lumea 
înconjur toare. Pentru a fi prietenul naturii trebuie s  ai o gândire şi un comportament ecologic.şi 
pentru a în elege mai bine acestea, trebuie s  ştie c  ecologia îl sf tuieşte ce este şi ce nu este bine 
s  fac  în rela ia cu natura, într-un cuvânt, acesta îl înva  pe om s  ocroteasc  natura. 
 Protec ia mediului înconjur tor a ap rut ca problem  a omenirii numai în zilele noastre, 
respective atunci când omul a cucerit întregul spa iu al Terrei prielnic vie ii. Omul a în eles c  face 
şi el parte din natur , c  Terra şi resursele ei sunt limitate, c  aceast  planet  func ioneaz  ca un 
sistem şi c  deregl rile produse într-un loc pot avea repercusiuni pentru întreg circuitul, inclusiv 
pentru om. 
 Şcoala prin destina ia şi rolul s u asigur  cadrul adecvat în care se desf şoar  un complex de 
formare a elevilor, sub cele dou  laturi ale sale: cea instructiv  şi cea educativ . O cerin  deosebit 
de important  pentru orice demers didactic const  în preg tirea elevilor cu o concep ie şi conduit  
ecologic  bun , obiectiv de mare actualitate şi importan  pentru calitatea vie ii. Ap rarea mediului 
înconjur tor devenind un exerci iu de practic  social , şcoala trebuie s  fac  acest exerci iu social 
cu întreaga popula ie şcolar  care ”mâine” va avea r spunderi mari şi concrete în chestionarea 
ra ional  a tuturor condi iilor de mediu natural şi social. Ea este chemat  s  determine nu numai 
sentimentele de admira ie pentru frumuse ile naturii, ci şi convingeri şi deprinderi de ap rare, 
conservarea şi dezvoltarea mediului înconjur tor – condi ie de via  civilizat  şi s n toas . În ultim  
instan , şcoala trebuie s  trezeasc  spiritul de independen , de formare a capacit ii de 
autoinstruire şi autoeduca ie ecologic  a elevului, c ci ignorarea de c tre educatori a necesit ii 
acestui lucru d uneaz  muncii educative, fiind una din cauzele principale ale eficien ei sc zute ale 
acestei activit i. 
 Este deosebit de important ca în amplul proces de formare a omului via a din afara şcolii 
trebuie s  continue s  completeze, s  consolideze şi s  des vârşeasc  opera educativ  într-un 
adev rat comportament european. 
 Copiilor le trebuie trezit  dorin a de a cunoaşte universul lumii vii şi puterea de a ocroti 
formele de via . Bertrand de Jouvenel spunea: „În rela iile om-natur  trebuie abandonat spiritul de 
cucerire şi îmbr işat cel de asociere.” Copiilor le place natura, ai ales când observ  fenomene 
caracteristice fiec rui anotimp, când li se vorbeşte şi observ  via a plantelor, a animalelor, li se 
trezeşte curiozitatea, dorin a de a şti cât mai multe lucruri despre cele observate, îi preocup , pun 
întreb r, caut  r spuns. 
 Aceast  curiozitate trebuie transformat  treptat într-o puternic  dorin  de cunoaştere, de a 
în elege şi a ocroti natura. Curiozitatea copiilor este suscitat  nu numai de ceea ce observ  şi de 
ceea ce percep ci şi de leg turile interne, cauzalitatea care exist  între cele observate şi fenomenele 
percepude: de ce creşte grâul?, De ce plou ?, de ce cad frunzele?, de ce mor florile?, etc. Rolul 
nostru, al cadrelor didactice, este de a r spunde la toate întreb rile cauzale ale copiilor, de a le 
explica fenomenele, schimb rile ce apar în natur  în raport cu posibilit ile lor de în elegere. Astfel 
copiii îşi îmbog esc orizontul de cunoştin e care îi ajut  s  în eleag  c  plantele au nevoie de 
anumite condi ii de dezvoltare (ap , lumin , c ldur , sol fertil), c  ele trebuie îngrijite de om, c  
fiecare fenomen e rezultatul unei cauze c  între fenomene exist  o strâns  leg tur  şi c  ele depind 
unele de altele. 

În acest context la nivelul şcolii,  în anul şcolar 2015-2016 am desf şurat  proiectul ecologic 
cu tema “Natur  suntem al turi de tine.” 
 Argument:       
 La întrebarea “Ce- i doreşti pentru copilul t u?” majoritatea p rin ilor r spund f r   s   stea 
pe gânduri: “ S n tate!”. Dar oare s n tatea oamenilor nu depinde de s n tatea mediului? Suntem 
conştien i de aceast  realitate? Suntem conştien i c   pentru a fi  s n toşi şi pentru a ne p stra un stil 
de via   s n tos-mental, fizic, emo ional trebuie s  tr im într-un mediu natural s n tos? 
 Pentru a avea un stil de via  s n tos copii trebuie educa i în spiritul unei atitudini pozitive 
fa  de mediul  înconjur tor. 



 Scopul proiectului:       
Conştientizarea şi educarea elevilor în spiritul unei responsabilit i umane ce vizeaz  protec ia 
mediului înconjur tor; 
În elegerea necesit ii  utiliz rii şi conserv rii ra ionale a acestuia. 
Obiective:      
Familiarizarea elevilor cu probleme de mediu şi norme de ecologizare; 
Dezvoltarea unei conştiin e ecologice teoretice pe care sa o transpun  în practic ;  
Formarea unui comportament civic adecvat protec iei mediului; 
Organizarea şi desf şurarea unor ac iuni practic-gospod reşti;  
Implicarea p rin ilor şi a comunit ii în ac iuni concrete favorabile mediului; 
Realizarea unei expozi ii cu obiecte confec ionate din materiale reciclabile. 
Participarea activ  la ac iuni ce promoveaz  şi protejeaz  s n tatea mediului; 

Durata proiectului:   an scolar 2015-  2016; 
Grup int :  - elevii clasei a VI-a A,VIB,VIC. 
Parteneri:  Garda de mediu Alba Iulia. 

Resurse: 
 a) umane: elevii clasei a VIa A,VIB,VIC, coordonator prof. Turcu Iuliana, al turi de al i 
profesori implica i: Giurc  Cornelia, L ncr njan Floare, Şopterean Adriana, Sunzuian Maria, 
p rin ii elevilor, reprezentan i ai G rzii de mediu. 
 b)materiale: c r i, reviste, pliante, calculator, saci menajeri, m nuşi; 
Etapele proiectului: 
 Etapa I – planificarea activit ilor: - septembrie; 
1.Activit i de documentare în care se folosesc resurse informa ionale ( c r i, reviste, DVD-uri, etc); 
2.Stabilirea rela iilor de parteneriat; 
3.Stabilirea programului  şi a activit ilor practice propriu zise în proiect; 
4.Stabilirea mijloacelor de realizare a activit ilor propuse.    
 Etapa II  – activit i practice 
1.Octombrie-Noiembrie: “Toamna în parc”- ac iuni de igienizare. 
2.Decembrie: „Nimic nu se pierde, totul se transform ”- colectarea a 1334 kg hârtie, 978 kg 
carton, 30 kg pet-uri şi valorificarea acestora la centrele de colectare. 
3.Ianuarie: “Art  şi imagina ie”- realizarea unor lucr ri cu materiale din natur : frunze, flori 
presate, semin e uscate.   
4.Februarie –Martie ( şi pe tot parcursul anului şcolar) îngrijirea plantelor din laboratorul de 
Biologie; 
5.Martie”Luna P durii”- cur area parcului din incinta şcolii şi plantarea de plante specifice 
anotimpului prim vara. 
6.Aprilie: Simpozion dedicat „Zilei P mântului”:“De ziua ta P mânt iubit”- prezentarea de 
referate, eseuri, poezii, desene pe teme ecologice. 
7. Mai: Arta Eco-”confec ionarea de costume şi obiecte din materiale reciclabile; 
8.Iunie: “Împreun  pentru un mediu curat” -  concurs de crea ii literare şi plastice, mesaje 
ecologice, postere, expozi ii cu lucr ri ale elevilor. 
Evaluarea proiectului:   
Concurs de crea ii literare (eseuri, poezii)  şi plastice, mesaje ecologice, afişe, postere; 
Expozi ie cu obiecte din materiale refolosibile; 
Panou cu fotografii reprezentând momente din desf şurarea activit ilor; 
Implicarea p rin ilor în analiza activit ilor desf şurate; 
Premierea lucrarilor. 
Rezultate aşteptate: 
Realizarea unor ac iuni de promovare a educa iei ecologice; 
Ac iuni de igienizare a spa iilor verzi  şi de reciclare a deşeurilor; 
Modificarea percep iei elevilor  şi p rin ilor asupra problemelor de mediu; 
Realizarea unei colabor ri eficiente  între şcoal  şi comunitate . 



Concluzii: 
  Activit ile extraşcolare, organizate  în natur ,sau în laboratorul de Biologie contribuie la 
formarea şi educarea elevilor  în spiritul unor responsabilit i umane ce vizeaza protec iea mediului 
înconjur tor, în elegerea necesit ii utiliz rii şi conserv rii ra ionale a acestuia pentru s n tatea 
noastr  şi pentru genera iile viitoare. Elevii trebuie  îndruma i s  g seasc  r spunsuri la întreb rile 
legate de tainele naturii, s -i  înv m s  o protejeze, s  o iubeasc ,  s  în eleag  c  s n tatea lor 
depinde de s n tatea mediului şi c  au datoria moral   s  o ocroteasc  şi  s  promoveze ac iuni 
benefice mediului  înconjur tor. 
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398. METODA ÎNV RII PE BAZ  DE PROIECTE DE GRUP 
 

Profesor Ungur Corina 
Şcoala Gimnazial  Vladimirescu, jud.Arad  

 
Pentru crearea unui cadru eficient de înv are este necesar un echilibru între înv area 

frontal , individual  şi de grup. În lec iile centrate pe elev sunt dominante activit ile individuale şi 
cele în grupuri mici.Fiecare dintre aceste forme de organizare a înv rii prezint  avantaje şi 
dezavantaje. Profesorul trebuie s  caute solu ii pentru ca activitatea s  fie eficient  şi mai atractiv  
pentru elevi, pentru ca aceştia s  devin  autorii propriei înv ri. 

Situarea elevului în centrul organiz rii procesului de predare-înv are a constituit o 
schimbare fundamental  ce a atras dup  sine necesitatea g sirii acelor solu ii care s  stimuleze 
permanent performan a elevului. O astfel de solu ie este înv area bazat  pe proiect. Proiectul este o 
metod  activ participativ ,ap rut  la începutul secolului al XX-lea,este un produs al imagina iei 
elevilor,care presupune transferul de cunoştin e, deprinderi, capacit i, facilitând abord rile 
interdisciplinare şi consolidarea abilit ilor sociale ale elevului.  
 Ce este un proiect? 
 Proiect - plan sau inten ie de a întreprinde ceva, de a organiza, de a face un lucru.[2]  
   a.Crea ie personalizat  

-  proiectul este activitatea cel mai pregnant centrat  pe elevi  
- este un produs al imagina iei elevilor, menit s  permit  folosirea liber  a cunoştin elor 
însuşite, într-un context mai relevant  
-  proiectul este o activitate personalizat ,elevii putând decide nu numai asupra con inutului 
s u, dar şi asupra formei de prezentare. 

  b.Tem  abordat  diferit 
 -  proiectul porneşte întotdeauna de la o tem  studiat  în clas  
 - având o structur  foarte flexibil , activitatea de proiect poate fi adaptat  oric rui nivel de 
vârst  şi de studiu 

  c. Produs finit 
-  proiectul este ceva, nu este despre ceva ; 
-  produsul finit realizat în urma activit ii de proiect creaz  elevului sentimentul utilit ii a 
ceea ce produce; 
- exemple de produse realizate în urma derul rii unor proiect: postere, machete, pliante, 
mape tematice, prezent ri PPT, filmule e, etc.  

Etapele realiz rii unui proiect: 
 Precizarea temelor de proiect prin afişarea în loc vizibil(sala de clas , laborator, avizier); 



 Precizarea surselor de documentare şi condi iilor de realizare; 
 Constituirea  grupelor de elevi; 
 Împ r irea sarcinilor – fiecare membru al grupei îşi asum  o sarcin  de lucru; 
 Procesarea materialelor, comunicarea cu profesorul asupra con inutului; 
 Realizarea formei finale; 
 Prezentarea proiectelor în fa a clasei; 
 Monitorizare şi evaluarea de c tre profesor; 
 Feed-back de la profesor, colegi (aprecieri, întreb ri, schimb de idei), autoevaluare. 

Managementul proiectului 
Metoda proiectului impune o varietate de abordare a managementului clasei, a timpului şi 

materialelor folosite. Se stabileşte termenul limit  de prezentare a proiectului, activit ile 
realizate în clas  şi acas . Profesorul sugereaz  şi ofer  elevilor sursele bibliografice, poate 
organiza cu aceştia b nci de date în vederea dezvolt rii abilit ilor de organizarea informa iilor. 
Cheia succesului unui proiect const  în organizarea colectivului de elevi. De preferat ar fi s  fie 
l sa i elevii s -şi aleag  colegii din grupul de lucru şi s  nu le fie impuşi colegi din diferite 
motive. Trebuie l sat timp suficient elevilor pentru investigarea şi realizarea proiectelor.[1]  

     
      Evaluarea proiectelor  

Pe parcursul realiz rii proiectului, profesorul trebuie s  ofere consultan  grupelor de elevi 
încurajându-i permanent. Va discuta dificult ile întâmpinate şi va ajuta elevii s  realizeze în timp 
util proiectele. Evaluarea se face în urma prezent rii proiectelor. Prezentarea proiectelor se poate  
realiza şi prin metoda,,Turul galeriei”.Profesorul urm reşte modul de realizare, creativitatea, 
acurate ea produsului,  materialele şi mijloacele folosite, rezultatele ob inute,  gradul de implicare a 
membrilor grupului, modul de prezentare. Profesorul motiveaz  notele acordate elevilor. 
 Avantajele metodei: 

 Este o metod  alternativ  de evaluare ce pune elevii în situa ia de a ac iona şi rezolva sarcini 
în grup, autotestându-i capacit ile cognitive şi practice; 

 Ofer  şansa de a analiza în ce m sur  elevul foloseşte în mod adecvat cunoştin ele, 
instrumentele şi materialele disponibile în atingerea finalit ilor propuse; 

 Se dezvolt  abilit i de cooperare şi comunicare între elevi; 
 Creşterea responsabiliz rii elevului fa  de propria înv are şi fa  de grup; 
 Elevii înva  unii de la al ii 

Dezavantajele metodei: 
 Rezolvarea sarcinilor necesit  resurse mai mari de timp şi resurse materiale; 
 Faciliteaz  erorile de înv are; 
 Unii membrii ai grulului nu-şi realizez  sarcinile, membrii grupului preluându-le pentru a 

finaliza proiectul; 
 Profesorul nu evalueaz  în întregime rezultatele. 
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399. COMPETEN A DE COMUNICARE A CADRULUI DIDACTIC 
 

Vaculea Irina, coala Gimnazial  ,, Ecaterina Teodoroiu”, Tg-Jiu 
 

  ,, Comunicarea este dobândirea, transmiterea şi ataşarea unui în eles informa iei” Roberts. 
 Ne definim prin ceea ce comunicm, ceea ce ni se comunic , respectiv ceea ce transmitem şi 
ceea ce decod m. În studiul s u Comunicarea, o abordare praxiologic , conferen iar universitar 
doctor Gheorghe-Ilie Fârte, apreciaz  comunicarea ca fiind interac iune semiotic , ceea ce 



presupune existen a unor reguli şi a unor semne. Pentru a fi un bun comunicator fiecare cadru 
didactic ar trebui s  problematizeze acest aspect pentru ca predarea, respectiv înv area s  se 
realizeze la un nivel cât mai profesionistceea ce presupune, în primul rând, un bagaj de cunoştin e 
care se concretizeaz  în planul paradigmatic într-un tezaur de expresii, informa ii. 

În elegem prin comunicare o modalitate de interac iune a persoanelor, care presupune 
transmiterea unui mesaj prin intermediul unor simboluri şi semnifica ii sociale. 
 Modelul clasic al comunicrii umane se utilizeaz  i în comunicarea didactic . Acesta 
presupune existen a unui emi tor, a unui receptor, dar i a unui canal de comunicare. Pentru ca 
informa ia s  parcurg  acest canal, ea trebuie transpus  într-un cod care s  con in  simboluri 
cunoscute de ambele p r i implicate în comunicare urmând ca repertoriile celor dou  p r i s  se 
modifice necontenit ca urmare a comunic rii/realiz rii înv rii. 

 Pentru a realiza sarcinile şi obiectivele înv mântului, depinde în mare m sur  de calit ile 
şi competen ele cadrului didactic. Prin tot ce face, prin personalitatea sa. Cadrul didactic reprezint  
un model pentru elev, un sprijin pentru familie, un factor de cultur  în comunitate. În acest context 
rolul principal al  s u este necesar şi eficient atunci când are loc o comunicare, un dialog continuu 
între parteneri. În cartea sa „Comunicarea eficient ” (Editura Polirom, Bucureşti, 2004, pag38), Ion 
Ovidiu Pânişoar  d  câteva defini ii ale competen ei de comunicare, şi anume: „ conform teoriei lui 
Spitzberg şi Cupach, aceast  competen  se refer  la amabilitatea de a demonstra comunicarea 
potrivit  într-un context dat. Pentru a putea utiliza perspectiva celor doi autori, este evident c  
trebuie s  identific m elementele componente ale comunic rii potrivite. S-a stabilit c  fiecare act de 
comunicare competent. trimite spre: prezentarea unei exprim ri care s  poat  fi în eleas ; afirmarea 
unor propozi ii de cunoaştere; stabilirea unor rela ii sociale corecte; relevarea experien ei 
vorbitorului”. În aceeaşi carte descoperim c  pentru Joseph  De Vito, competen a de comunicare se 
refer  la „propriile cunoştin e asupra mai multor aspecte sociale ale comunic rii”. Autorul face 
referire la o compara ie pe care o consider m util  pentru în elegerea termenului: înv m 
competen a de comunicare în mod asem n tor cu  înv area felului în care se m nânc  cu furculi a 
şi cu itul, observându-i pe ceilal i, prin instruc iuni oferite explicit, prin încercare şi eroare etc. 
 Competena de cominucare necesit  nu doar abilitatea  de a performa în mod adecvat 
comportamente corecte de comunicare, în acelaşi timp ea necesit  în elegerea acelor 
comportamente corecte de comunicare, în acelaşi timp, ea necesit  în elegerea acelor 
comportamente şi abilit i cognitive care fac posibil  alegerea între comportamente. 
 Limbajul didactic are caracteristici proprii. Utilizeaz limbajul obişnuit, vocabularul, 
structurile gramaticale, modul uzual de expunere pentru c  va recurge la no iunile de transmis cu 
ajutorul acestora. În comunicarea didactic , prezentarea şi exprimarea cunoştin elor îmbrac  forme 
diferen iate, în func ie de auditoriul c ruia îi sunt destinate, din aceste motive, putându-se afirma c  
limbajul didactic are un destinatar precis definit, variabil dup  nivelul, interesul, formele de utilizare 
viitoare a celor comunicate. Centrarea pe obiective a elevului, a profesorului şi mediului de înv are 
prezint  înv area înv rii, altfel spus, comunicarea didactic  este una evaluativ  şi autoevaluativ  
atât pentru profesor cât şi pentru elev. Determinant  r mâne caracteristica formativ  a comunic rii 
didactice, profesorul exercitându-şi influen a simultan asupra con inuturilor şi a elevului. Stilul 
profesorului defineşte predominan a verbal-nonverbal prin atitudinile personale care demonstreaz  
ceea ce crede, dar şi ceea ce aşteapt  de la elevi, ceea ce respinge şi ceea ce accept  în dialogul 
educa ional. 
 Aşa cum am ar tat, comunicarea didactic  este un act informa ional. Transmiterea 
informa iei este un schimb simbolic. Comunicarea verbal  conduce actul înv rii. Ea faciliteaz  
achizi ionarea de cunoştin e, informa ii din diferite domenii cu scopul dobândirii culturii generale, 
de specialitate, a atitudinilor şi convingerilor intelectuale, morale, se formeaz  şi se consolideaz  
tr s turi pozitive de caracter, are un finalism accentuat în scopuri şi obiective educa ionale. 
Structura comunicrii didactice se face conform logicii pedagogice. Profesorul trebuie s  fac  
eforturi pentru ca prezentarea informa iilor în actul comunicativ didactic s  acorde prioritate logicii 
pedagogice. Comunicarea didactic  este dominat  de profesor, în cea mai mare parte, la care se 
asociaz  şi tutelarea de ansamblu a actului educativ. Profesorul trebuie s  dea dovad  de 



competen  comunicativ  aceasta constând în abilitatea acestuia de a utiliza codurile limbajului 
educa ional (lingvistic, didactic, specific) în combina ii adecvate situa iilor de înv are. Profesorul 
trebuie s  fie capabil s  utilizeze limbajul ca mijloc principal al educa iei. 

În cadrul activit ii de predare-înv are accentul va fi pus în permanen  pe elev, ca subiect 
activ al educa iei. Din multitudinea de metode şi strategii didactice pentru a dinamiza activitatea 
colectivului , vom opta pentru metodele de formare activ , de înv are prin cooperare. 

Energizarea elevului prin strategiile folosite de cadrul didactic se constituie ca un imperativ al 
orient rii viitoare în educa ie. Activitatea didactic  va avea un plus de valoare dac  vom şti cum s  
motiv m elevii s  înve e, cum s  utilizeze aceste cunoştin e pentru a se descurca în via . Activitatea 
în grup va dezvolta conceptul de sprijin reciproc, toleran , canalizarea efortului tuturor pentru a 
atinge acelaşi scop. Profesorul Ioan  Neacşu  afirma c , „educatorii sunt solicita i ast zi în mod 
continuu, s  promoveze înv area eficient . Şi nu orice înv are eficient  , ci una participativ , activ  
şi creativ ”. 

Personal, folosesc la clas metode interactive, participativ active : 
*„Brainstorming-ul” (asaltul de idei) reprezint  formularea cât mai multor idei – oricât de 

fanteziste ar p rea acestea – ca r spuns la o situa ie enun at  dup  principiul „ cantitatea genereaz  
calitatea”. 

 „ Eseul de 5 minute” – modalitate eficient de a încheia ora pentru a-i ajuta pe elevi 
s -şi adune ideile legate de tema lec iei şi pentru a-i da profesorului o idee mai clar  despre ceea ce 
s-a întâmplat, în plan intelectual, în acea or . Acest eseu le cere elevilor dou  lucruri: s  scrie un 
lucru pe care l-au înv at din lec ia respectiv  şi s  formuleze o întrebare pe care o mai au în leg tur  
cu aceasta. 
 Profesorul strânge eseurile de îndat ce elevii le-au terminat de scris şi le foloseşte pentru a-şi 
planifica la aceeaşi clas  lec ia urm toare. 

Alte metode interactive – de creare a unui climat de dezvoltare a competenelor comunic rii: 
„Ciorchinele”, „Cubul”, „Bulg rele de z pad ”, „Mozaicul”. 

Prin caracterul instrumental, comunicarea didactic înglobeaz  fenomenul de retroac iune , 
prezent prin dou  forme :feed-back-ul şi feed-forward-ul. 

La modul general feed-back-ul este modalitatea prin care finalitatea redevine cauzalitate, iar 
modalitatea prin care anticiparea finalitii redevine cauzalitate este o retroac iune de tip feed-
forward. 

Din perspectiva comunicrii didactice (feed–back-ul) poate fi privit ca fiind comunicarea 
despre comunicare şi înv are. Actul didactic impune existen a unui feed – back care aduce 
informa ia de la receptor la emi tor şi regleaz  activitatea de transmitere a informa iei şi cel lalt 
feed–back regleaz  activitatea dominant  a celui din urm  (emi torul). 

În cazul comunicrii didactice dominant  pentru receptor este activitatea de înv are. 
Profesorul nu comunic  doar pentru a informa, ci pentru a crea premisele unor schimb ri în ceea ce 
elevul ,,ştie’’, ,,vrea’’, la rândul s u elevul nu este doar receptorul de informa ie, ci persoan  
disponibil  la transformarea prin ac iune a informa iei primite. Dac  situa ia comunic rii permite o 
prezen  optim  a fiec ruia din cele dou  feed-back-uri se poate constata:           

 Creşterea eficien ei actului înv rii; 
 Instalarea unui climat securizant pentru profesor şi elevi ; 
 Ameliorarea relaiei interpersonale între cei implica i în actul didactic; 

            Profesorul cu vocaie ştie c  a fi preocupat de conştientizarea, supravegherea şi îmbog irea 
conduitei sale comunicative este o cerin  elementar , mai ales c  ,,nu tot ce inten ion m reuşim s  
spunem, nu tot ce spunem se aude, nu tot ce se aude se şi în elege, se în elege şi ce nu spunem, iar 
ceea ce se în elege nu depinde de noi ce devine’’.(L. Şoitu). 
 

BIBLIOGRAFIE: 
1. Fârte, Gheorghe-Ilie, Comunicarea – o abordarea praxiologic, Editura Casa Editorial  
Demiurg, Iaşi, 2004; 
2. Cosmovici, A., Luminia Iacob, Psihologie şcolar , Editura Polirom, 1999; 



3. Jude, I., Psihologie şcolar  şi optim educa ional, Editura E.D.P., Buc., 2002; 
4. Şoitu, L, Pedagogia Comunic rii, Editura Institutul European, 2001. 
 
 

400. ROLUL BIBLIOTECII ÎN FORMAREA GUSTULUI PENTRU LECTUR  
 

bibliotecar  Cecilia Vasilescu,  
Şcoala Gimnazial  ” tefan cel Mare”  Vaslui 

 
MOTTO: 

”Eu nu îmi pot imagina Paradisul decât ca pe o bibliotec .” 
J. L. Borges 

Lectura i biblioteca au un rol important într-o societate liber , contribuind la informarea 
membrilor comunit ii i implicarea activ  a acestora în dezvoltarea democratic  a societ ii, 
realizarea dreptului la opinie i libera exprimare. 

Mai multe sondaje sociologice, realizate în ultimii ani, constat  diminuarea interesului pentru 
lectur , reducerea obi nuin ei de a citi sistematic i uniformizarea lecturilor. Sondajele men ionate 
confirm  ceea ce bibliotecarii, de fapt, cunosc din practic  – adolescen ii reprezint  categoria cea 
mai problematic  (pentru c  manifest  un interes mai sc zut pentru lectur ) , dar i cea mai 
important  (pentru c  de ei depinde calitatea cititorilor de mâine). Adolescen ii î i tr iesc via a într-
un ritm alert, influen at de suprasolicitarea în coal  i expansiunea tehnologiilor moderne de 
informare i comunicare. Pentru a-i men ine în aria bibliotecilor i a le între ine constant interesul 
pentru lectur , bibliotecile trebuie s  abordeze o nou  tactic , s - i redimensioneze activitatea, 
implementând idei inovative, metode originale de ac iune. 

Biblioteca este un spa iu de cultivare i cercetare a valorilor spirituale, care, prin organizarea 
unor manifest ri, înseamn  schimbul de informa ii, de idei, de sentimente. 

Biblioteca devine o institu ie cu un rol mult mai activ în mediul social, f r  a-şi pierde 
dimensiunea cultural ; ea asimileaz  şi reflect , prin colec iile şi serviciile oferite, modific rile la 
nivelul societ ii. 

 
 

 
 
 
 

Cartea poate fi considerat  un depozit complet al inteligen ei omeneşti, con inând în filele ei 
cunoştin e, sensibilitate, fapte care se p streaz  intacte un timp nelimitat. 

Având în vedere num rul destul de mare de c r i şi periodice pe care biblioteca le de ine, 
cititorul se confrunt  cu o serie de dificult i de alegere şi selectare. De aceea, bibliotecarul vine în 
întâmpinarea utilizatorilor, ini iindu-i şi orientându-i, reuşind astfel s  îmbun t easc  substan ial 
rela ia acestora cu biblioteca.  

Organizarea modern  a bibliotecii depinde în primul rând de baza material  a institu iei 
şcolare din care face parte. Biblioteca este aranjat  dup  anumite cerin e, iar volumele de c r i sunt 
în num r mult mai mare, pentru fiecare titlu. 



 
 
 
 
 

  
  
  
 
 

Ziua mondial  a educa iei  - 5 octombrie 2016 
Cartea este o comoar  f r  de pre , care adun  cele mai frumoase gânduri ale autorilor,  pe 

care cititorii le pot folosi în voie. 
Personajele întâlnite în c r i şi faptele lor îl transpun pe cititor într-o lume real  sau 

imaginar  în care şi el, cititorul, particip  cu gândul, la lumea c r ilor, oferind r spuns la orice 
întrebare. 

Cartea oglindeşte şirul de secole al omenirii, lupta sa pentru existen , speran a într-un viitor 
mai luminos, suferin a şi bucuria; este un prieten credincios al omului, care arat  drumul spre 
izbând , te bucur , te şi întristeaz ; î i este mereu la îndemân  ca s  o reciteşti sau s  revii asupra 
unui pasaj, capitol peste care ai trecut în grab  sau i-a pl cut în mod deosebit.  

O carte citit  bine te trimite la altele şi te invit  la studiu, la cercetare pentru descoperirea de 
noi adev ruri – activitate permanent  ce st  la baza unei culturi generale trainice. 

Managementul de bibliotec  – v zut din unghiul celui ce slujeşte cartea – presupune arta 
acestuia de a dinamiza cu mijloacele de care dispune într-un timp dat, întreaga activitate din 
biblioteca şcolar . Reprezint  resursele de munc  ale bibliotecarului, inventivitatea de a face din 
bibliotec  oaza de linişte aparent  în spatele c reia se ascunde o imnes  activitate tehnic   de 
biblioteconomie dar şi o munc  cu un profund caracter educativ. 
  În biblioteca şcolii, se desf şoar  diferite activit i în care bibliotecarul este organizator, 
ghid şi animator al înv rii. Prin biblioteca şcolii, se desf şoar  frecvent activit i cu cartea, în 
acest mod stimulând interesul pentru lectur . Astfel, bibliotecarii au în eles c  se impune o aten ie 
m rit  asupra statutului de îndrum tori ai utilizatorilor.  

Foarte important  este încurajarea elevilor pentru a cere informa ii şi explica ii suplimentare. 
A avea o informa ie înseamn  a atinge standardul minim, iar adev rata performan  didactic  
presupune a opera cu informa ia asimilat  într-un context şi chiar a o integra într-un sistem şi a 
folosi ceea ce a asimilat elevul într-un context. Atingerea etalonului de creativitate înseamn  
competen  informa ional  şi  egalizarea de şanse. 

Rolul bibliotecarului const  în arta de  a cere mereu celor în drept s  conştientizeze rolul 
c r ii şi al informa iei. Este arta de a face din propria profesie o ART . 
 
  



 
401. O ALT  EVALUARE INI IAL … 

 
Prof. Verde Elena-Laura, coala Gimnazial  nr. 136, Bucure ti 

 

 
 
  



 

 



 

 
 

402. INI IATIVE DIDACTICE 
STRATEGII MODERNE DE PREDARE – ÎNV ARE – EVALUARE 

 
Vişan Elena Roxana 

Şcoala Gimnazial  „Mihai Eminescu”, Loc. Bradu, Jud. Argeş 
 
 

 
 
 

Noile cerin e ale demersului didactic impun restructurarea lec iei de Istorie (în cazul de fa ) 
în direc ia folosirii mai frecvente a metodelor interactive de predare – înv are – evaluare. Ele 
schimb  rolul profesorului în clas , el devenind moderator al unei dezbateri de idei şi probleme, 
sus in tor al motiva iei şi interesului elevilor pentru Istorie, ghid al elevilor în procesul de dobândire 
de noi competen e, deprinderi şi cunoştin e. Noile metode îi stimuleaz  pe elevi s  în eleag  mai 
bine logica fenomenelor şi faptelor istorice, stimuleaz  formarea de opinii personale argumentate, 
încurajeaz  munca individual  şi spiritul de echip .  

Condi ie important  a eficien ei activit ii didactice, strategia didactic  reprezint  un sistem 
complex şi coerent de mijloace, metode, materiale şi alte resurse educa ionale, care vizeaz  



atingerea scopurilor educa ionale. Stabilirea acestor strategii didactice este rezultatul fiec rui 
profesor, la baza acesteia aflându-se câteva condi ion ri, cu rol de repere necesare şi suficiente 
pentru atingerea obiectivelor propuse. Strategia didactic  reprezint  ansamblul de resurse şi metode 
planificate şi organizate de c tre profesor în procesul didactic, cu scopul de a permite elevilor s  
ating  obiectivele date; un ansamblu de ac iuni şi opera ii de predare – înv are – evaluare, 
structurate sau programate, orientate în direc ia atingerii obiectivelor. 

Strategiile didactice interactive sunt strategii de grup, ce presupune munca în colaborare a 
elevilor, organiza i pe microgrupuri sau echipe de lucru, în vederea atingerii obiectivelor propuse.  

În înv mântul de ast zi, strategiile didactice interactive centrate pe elev, sunt des folosite 
de c tre profesori, pentru a atrage elevul în activitatea didactic , pentru a-i stârni curiozitatea şi 
pentru a-i facilita în elegerea noilor con inuturi. Aceste strategii interactive sunt elaborate s  fie 
centrate pe înv are şi pe cel care înva , promoveaz  o înv are activ , implic  o colaborare 
sus inut  între elevi, care lucreaz  împreun . În aceast  situa ie, profesorul pune accentul nu pe 
rolul de difuzor de mesaje informa ionale, ci pe rolurile de organizator, facilitator şi mediator al 
activit ilor de înv are. Astfel, demersul didactic nu îl mai are în centru pe profesor, ci pe elev.  

Prin folosirea strategiilor didactice interactive de c tre profesor, elevii au multiple ocazii de 
a se implica în procesul propriei form ri, de a-şi exprima în mod liber ideile, opiniile şi de a le 
confrunta cu cele ale colegilor.  

Pentru a atrage elevul în activitatea de înv are, pentru a-i stârni curiozitatea, dup  cum am 
spus mai sus, profesorul trebuie s  utilizeze în activitatea de predare – înv are – evaluare diverse 
strategii didactice interactive (metode didactice, mijloace didactice), bazate pe ac iune, aplicare, 
cercetare şi experimentare. 

În abordarea problematicii metodologiei procesului didactic sunt utilizate numeroase 
concepte, precum: strategii de instruire, metode, tehnici, procedee. Cel care de ine frecven a cea mai 
mare este conceptul de metod 68. 

Termenul de „metod ” deriv  din limba greac , şi anume cuvântul „methodos”, cu în elesul 
de drum, cale, în vederea atingerii unui scop, un ansamblu de procedee adecvate realiz rii 
înv rii.69 

Metoda de înv mânt este un plan de ac iune, un anumit mod de a proceda, pentru a plasa 
elevul într-o situa ie de înv are. Este un instrument prin care elevii, sub îndrumarea profesorului, 
îşi însuşesc no iuni şi concepte, îşi formeaz  capacit i, aptitudini şi atitudini, legate de con inuturile 
respective. 

Metodele de înv mânt sunt grupate în: 
• Metode de comunicare: oral  (expozitive, interogative, conversative sau dialogate, dezbaterea, 
problematizarea), scris  (lectura), comunicare bazat  pe limbaj intern (prin provocarea refleciei 
personale). 
• Metode de explorare a realit ii: explorare nemijlocit  (observarea sistematic , experimentul, 
înv area prin cercetarea documentelor, a vestigiilor, etc.), explorare mijlocit : metode 
demonstrative (intuitive) şi metode de modelare. 
• Metode de ra ionalizare a înv rii şi pred rii: lucrul cu fişele, metode algoritmice de instruire, 
instruirea programat , instruirea asistat  de calculator.  

Exemple de strategii (metode) moderne de predare – înv are – evaluare: 
• Strategii didactice interactive bazate pe înv area prin colaborare: Mozaicul, Fishbowl (tehnica 
acvariului), Turul Galeriei, Interviul în trei trepte, Creioanele la mijloc; 
• Metode şi tehnici bazate pe rezolvarea de probleme: Brainstorming-ul, Tehnica 6/3/5 
(Brainwriting-ul), Cubul. 
• Metode şi tehnici de dezvoltare a gândirii critice: SINELG, Ştiu/Vreau s  ştiu/Am înv at, 
Ciorchinele. 
• Metode şi tehnici de înv are interactiv – creativ : Metoda asocierii libere a ideilor (Sinectica), 
Metoda piramidei, Explozia stelar , Metoda p l riilor gânditoare. 
                                                      
68 Ion T. Radu, Liliana Ezechil, Didactica. Teoria instruirii, Editura Paralela 45, Piteşti, 2006, p. 120. 
69 Ştefan P un, Didactica Istoriei, Editura Cartea Universitar ,  Bucureşti, 2005, p. 115. 



• Metode şi tehnici bazate pe experien : Metoda studiului de caz, Tehnica scenariilor, Simul rile. 
• Metode şi tehnici de dezvoltare a competen ei comunica ionale: Metoda pred rii-înv rii 
reciproce, Metoda schimb  perechea, Discu ia dirijat . 
• Metode, tehnici şi instrumente moderne de evaluare: H r ile conceptuale, Metoda R.A.I., Tehnica 
3-2-1, Proiectul, Portofoliul. 

De asemenea, termenul de „mijloc de înv mânt” desemneaz  resursele materiale 
concepute şi realizate pentru activitatea de predare – înv are – evaluare, pe care profesorul le 
utilizeaz  pentru a facilita perceperea, în elegerea, fixarea şi consolidarea cunoştin elor şi abilit ilor 
practice70.   

Valorizând elevii, aplicând principiile pedagogiei diferen ierii şi ale constructivismului 
pedagogic, profesorul trebuie s -şi proiecteze strategia didactic  astfel încât de interven ia sa 
formativ  s  beneficieze fiecare elev, iar înv area s  devin  un proces constructiv71. 

De asemenea, în organizarea şi implementarea demersului strategic, profesorul trebuie s  
porneasc  de la urm toarele idei cu valoare de principii aplicative: 

 deplasarea accentului dinspre activitatea de predare spre cea de înv are, centrat  pe elev; 
 reconsiderarea rolului profesorului ca organizator şi facilitator al procesului de înv are în 

care sunt implica i elevii s i; 
 conştientizarea elevilor cu privire la necesitatea implic rii lor în procesul propriei form ri; 

încurajarea şi stimularea particip rii active a elevilor în planificarea şi gestionarea propriului 
parcurs şcolar; 

 diferen ierea demersurilor didactice în raport cu diferitele stiluri de înv are practicate de 
c tre elevi; 

Educa ia secolului XXI presupune: 
1. Elevul - subiectul educactiei; 
2. Profesorul -  partener;  

O metod  nu este bun  sau rea în sine, ci prin raportarea ei la situa ia didactic  respectiv , 
criteriul oportunit ii sau adecv rii la o anumit  realitate fiind cel care o poate face mai mult sau 
mai pu in eficient . În acelaşi timp, nu numai adecvarea extern  constituie un indicator al 
pertinen ei metodei, ci şi congruen a secven elor care o compun, precum şi alternan a, 
succesivitatea artificiilor metodologice, calitatea coordon rii şi articul rii între metode, între un 
procedeu şi o metod . 

În ziua de ast zi, se doreşte modernizarea demersului didactic prin utilizarea unor metode 
moderne, care pot contribui la sporirea eficien ei lec iei. Contribuind la predarea şi înv area 
cunoştin elor, la fixarea, consolidarea şi evaluarea acestora, metodele moderne determin  elevii s  
urm reasc  atent, cu interes sporit şi curiozitate lec ia, s -şi foloseasc  imagina ia şi creativitatea, şi 
solicit  efortul personal de gândire. 

De asemenea, utilizarea surselor istorice în predarea istoriei trebuie s  se afle permanent în 
aten ia profesorului. Strategiile didactice focalizate pe utilizarea surselor istorice trebuie s  ia în 
considerare utilitatea sursei în formarea competen elor specifice şi multiperspectivitatea, ca ”mod 
de a gândi, a selecta, a examina şi a utiliza dovezi provenind din diferite surse pentru a l muri 
complexitatea unei situa ii şi pentru a descoperi ceea ce s-a întâmplat şi de ce”.  Cele mai utilizate 
surse istorice sunt reprezentate, în primul rând de: manual, atlase şi h r i istorice. 

Voi prezenta, în continuare, câteva metode modern de înv are activ  şi interactiv , cu 
exemplific ri concrete în cadrul lec iilor de istorie: 
1. Brainstorming – ul (asalt de idei, furtun  în creier) motiveaz  înv area elevilor în sensul 
c  reprezint  formularea a cât mai multor idei legate de rezolvarea unei situa ii – problem  
conturate. Se desf şoar  în cadrul unui grup de participan i (maxim 30 de elevi), iar profesorul 
trebuie s -şi assume rolul de moderator, durata optim  pentru o şedin  de Brainstorming fiind de 
20-45 de minute.  
                                                      
70 Ştefan P un, op. cit., p. 99. 
71  Valentin Dogaru-Ulieru, Lumini a Dr ghicescu (coord.), Educa ie şi dezvoltare profesional , Editura Scrisul 

Românesc, Craiova, 2011, p. 122. 



Exemplu: Tema: “România în Primul R zboi Mondial”, Clasa a VIII-a: 
 Se împarte clasa în dou  grupe: 

- grupa 1 – Campania din 1916 
- grupa 2 – Campania din 1917 
Sarcina: Exprimarea în sarcini scurte şi concrete a tuturor ideilor în leg tur  cu tema dat . 
În continuare se parcurg urm toarele etape: 

 se scriu toate ideile pe o coal  mare de hârtie; 
 pauz  de zece minute pentru aşezarea ideilor; 
 se reiau ideile emise, pe rând, şi se grupeaz  pe categorii sau cuvinte cheie; 
 se analizeaz  critic, se evalueaz , se argumenteaz  şi se contraargumenteaz  ideile emise 

anterior, la nivelul grupurilor; 
 se afişeaz  ideile rezultate sub form  de propozi ii. 

În cadrul unei asemenea activit i se asigur :  
- implicarea activ  a tuturor participan ilor; 
- exprimarea personalit ii; 
- exersarea creativit ii şi a unor atitudini deschise la nivelul grupului; 
- valorizarea ideilor fiec rui participant; 
- eliberarea de prejudec i; 

2. Cubul - Prin aceast  metod  se exploreaz  (cerceteaz ) un subiect sau o situa ie din mai multe 
perspective, realizându-se abordarea complex  şi integratoare a unei teme. Permite diferen ierea 
sarcinilor de înv are, stimuleaz  eficien a înv rii şi stimuleaz  gândirea logic . 
 Exemplu: Tema: “România în Al Doilea R zboi Mondial”, Clasa a VIII-a. 
        Cadrul didactic va construe împreun  cu elevii, un cub din hârtie pe care va nota cerin e, 
folosind fiecare dintre cele şase suprafe e ale acestuia: Descrie, Compar , Asociaz , Analizeaz , 
Aplic , Argumenteaz  pro şi contra, şi anume: 

 Descrie:  Situa ia economic şi politic  a României în perioada interbelic ; 
 Compar : Compara i cauzele intr rii României în primul R zboi Mondial cu cele ale 
particip rii României în cel De-al Doilea R zboi Mondial; 
 Asociaz :  Cunoscând procesul de romanizare al dacilor, la ce te gândeşti? 
 Analizeaz : De ce crede i c  România a intrat în r zboi al turi de Germania nazist  în 1941? 
  Aplic :  Cum explici participarea României la cel De-al Doilea R zboi Mondial unui coleg 
din clasa a VII-a? 
 Argumenteaz : Consecin ele particip rii României pe fronturile celui De-al Doilea R zboi 
Mondial;  

Se împarte clasa în şase grupuri de câte patru elevi şi se stabileşte rolul fiec rui membru din 
grup: 

Se va insista pe formularea unor r spunsuri reprezentative pentru grup şi nu individuale. 
Metoda poate fi folosit  şi ca joc / concurs între grupuri. 
3.Ciorchinele - Este o metod  de brainstorming neliniar  care stimuleaz  g sirea conexiunilor 
dintre idei.  
  
  



Exemplu: Tema: “Grecia Antic ”, Clasa a V-a: 
                                                              Grecia (Elada) 
                                                             - în S-E Europei  

 Arta – au inventat teatrul 
 

 Ştiin e  
 - istorie 
 - geometrie 
Atena              Sparta - filosofie 
 
 
 
 
 
 
  

        
                  Religia - politeist  
  
 
  
 
 
 
 
 
        Serb ri                  
                                                                                                                              Jocuri olimpice 
 
- meşteşugurile 
- naviga ia 
-nego ul 
agricultura 
 
 
 
 
 
 
 Democra ie                                       Histria                Callatis Tomis 
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403. CARTEA, PRIETENUL NOSTRU STATORNIC 

 
Prof. Briciu Andreia – Elena 

Şcoala Gimnazial  „V.I.Popa”, Bârlad 
MOTTO: 
          „Educa ia este activitatea de disciplinare, cultivare, civilizare şi moralizare a omului, iar scopul 
educa iei este de a dezvolta în individ toat  perfec iunea de care este susceptibil.”               
                                                                                                                                                    KANT  

  

 

 

 

Agresiunea audiovizualului în domeniul informa iilor, de multe ori facile şi nocive, lipsa 
posibilit ilor de selec ie, debusolarea în conduita de cunoaştere, necesit  g sirea unor modalit i de atragere 
a elevilor c tre universul pl cut, atractiv şi relaxant al literaturii. Acest univers trebuie descoperit de c tre 
elevi prin parcurgerea unor teme interesante, bogate în con inut informa ional şi cu valen e formative.  

Dup  o cunoaştere atent  a mediilor familiale din care provin elevii, am constatat o lips  acut  a unei 
minime biblioteci, cu titluri şi autori obligatorii pentru vârsta lor. În pu inele cazuri în care copilul dispune de 
o bibliotec  adecvat  acas , lipsa p rin ilor din familie timp mai îndelungat, din motive profesionale, îl 
determin  s  aleag  dintre multiplele posibilit i de petrecere a timpului liber, programele TV şi jocurile pe 
calculator, toate mult mai tentante, cel pu in prin elementul de noutate. Lectura, preocupare principal  a 
elevilor de alt dat , r mâne în aceste situa ii, pe ultimul plan, deoarece îl solicit  mai mult, presupune nişte 
deprinderi, iar satisfac iile sunt, pentru el, ascunse. De aceea, am sim it nevoia s  caut o cale de sensibilizare 
a elevilor fa  de lumea ce îi înconjoar , iar literatura este generoas  în acest sens. Copilul trebuie ajutat s  
descopere valoarea gestului de a se împrieteni cu o carte. Interesul pentru citit nu vine de la sine, ci se 
formeaz  printr-o munc  a factorilor educa ionali, o munc  ce presupune r bdare, perseveren , voin . 

Exist  deja o tradi ie ca Şcoala Gimnazial  „V.I.Popa”, Bârlad s  desf şoare o serie de activit i 
educative în colaborare cu Biblioteca Public  Municipal  „Stroe S. Belloescu”, încheind în fiecare an şcolar 
câte un Protocol de colaborare cu aceast  institu ie. Aşadar, în ziua de 19 aprilie 2016, elevii claselor a V-a 
au participat în intervalul orar 12 - 14, în incinta bibliotecii, la activitatea intitulat  Cartea, prietenul nostru 
statornic, activitate ce a f cut parte din Proiectul educa ional local cu acelaşi nume. La acest  activitate care 
s-a dorit a fi un omagiu adus c r ii şi bibliotecarului din România au participat profesori, elevi şi p rin i, 
precum şi doamne bibliotecare. S-a avut în vedere faptul c  anual, pe data de 23 aprilie se s rb toreşte Ziua 
Interna ional  a C r ii şi a Drepturilor de Autor, dar şi Ziua Bibliotecarului din România. În cadrul activit ii 
desf şurate în acest centru cultural, elevii au sus inut momente literar-artistice care s-au bucurat de un real 
succes, au recitat poezii şi au interpretat cântece pe care le-au înv at cu mult drag. Talentul literar şi 
aptitudinile creative ale copiilor au fost puse în valoare prin concursul de crea ii literare. 

Prin aceast  activitate s-a urm rit ca elevii s  cunoasc  condi iile în care se p streaz  c r ile şi s -şi 
exprime în elegerea şi grija pentru carte, ca bun de valoare. Sub îndrumarea profesoarei Briciu Andreia - 
Elena, coordonatoarea activit ii şi a proiectului educa ional, elevii au descris drumul parcurs de c r i imediat 
dup  t ierea copacilor şi prefabricarea hârtiei. Doamnele bibliotecare au explicat elevilor modalitatea de 
întocmire a fişelor de înscriere la bibliotec . Mergând pe urmele marilor scriitori, ale c ror opere le-au 
descoperit în incinta bibliotecii, elevii şi-au manifestat dorin a de a mai participa şi la alte activit i de acest 
gen. Au avut satisfac ia c  se poate înv a îmbinând utilul cu pl cutul. 

Cu acest prilej, a avut loc o expozi ie de carte, dar şi o dezbatere pe tema „Biblioteca 
viitorului, drepturile de autor şi noile media”. Efecte benefice ale activit ii au constat în stabilirea 
de rela ii de colaborare între cele dou  institu ii şi asigurarea unei activit i de calitate ce şi-a atins 
scopul de a-i familiariza pe copii cu lumea c r ilor, a-i ajuta s  descopere cât de important  este 
lectura în via a oamenilor. Doamnele bibliotecare au remarcat la elevi dragostea pentru literatura 
român  şi scriitorii români, vocabularul lor dezvoltat şi imagina ia creatoare. Activitatea a fost 

http://ro.wikipedia.org/wiki/23_aprilie


apreciat  de profesorii şi p rin ii participan i, pentru c  a oferit oportunitatea elevilor s -şi dezvolte 
competen e cheie, atât de necesare în via : 

- capacitatea de comunicare; 
- cultivarea gustului pentru lectur ; 
- îmbog irea vocabularul; 
- folosirea unor tehnici/ strategii de lucru cu textul/ cartea; 
- atragerea spre institu iile de cultur . 

Creşterea cantit ii de informa ii, în decursul timpului, a dus la apari ia 
bibliotecii. Biblioteca este un centru unde se realizeaz  educa ia permanent  a 
membrilor unei comunit i. Studiul în bibliotec  duce nu numai la receptarea 
unor informa ii, ci şi la descoperirea spiritului de ordine şi disciplin  în munc , în crea ie. O 
inscrip ie aflat  la sediul UNESCO de la Paris spune cam aşa: „Dac  omenirea şi-ar distruge toate 
fabricile acestea s-ar putea reface în 200-300 de ani. Dac  omenirea  şi-ar distruge c r ile, ar fi 
aruncat  în epoca de piatr .”  

Cartea este  înv torul care te conduce la bine, te face s  te bucuri, s  râzi şi s  plângi. 
Cartea este atât de în eleg toare, încât atunci când n-ai în eles-o nu se sup r , nu jigneşte, te 
aşteapt  s  revii. Acest prieten t cut î i ofer  ori de câte ori ai nevoie acelaşi r spuns fidel la fiecare 
întrebare şi-l repet  cu nesfârşit  r bdare pân  ce l-ai în eles. Televizorul, jocurile video şi 
calculatorul sunt cele care au „furat” interesul copiilor şi chiar al adul ilor pentru a citi o carte. 
Concuren a f cut  c r ii de c tre acestea este una de suprafa . În ciuda progresului rapid al ştiin ei, 
cartea r mâne nemuritoare în educarea şi formarea personalit ii fiec rui om. De aceea, am sim it 
nevoia s  caut o cale de sensibilizare a elevilor fa  de lumea ce îi înconjoar , iar literatura este 
generoas  în acest sens. 

Preocup rile pentru stimularea elevilor pentru lectur , pentru controlul şi aprecierea lecturii 
trebuie s  constituie un obiectiv permanent în activitatea fiec rui cadru didactic. Profesorului de 
limba român  îi revine sarcina de a trezi în sufletele dornice de cunoaştere ale elevilor interesul 
pentru lumea fascinant  a c r ii prin intermediul bibliotecii. Schimburile de experien  între cititorii 
de aceeaşi vârst , schimburile de opinii asupra unor c r i, asupra unor autori sau a unor tematici 
sunt în m sur  s  îmbog easc  experien a fiec rui cititor.  

 

  

Modalit ile de monitorizare şi evaluare a acestei activit i au constat în expunerea unor fotografii la 
panoul şcolii, alc tuirea unui jurnal al activit ii desf şurate şi prezentarea în Consiliul profesoral a 
modului în care s-a finalizat activitatea, cu scopul promov rii şcolii şi creşterii prestigiului ei. 
Consider c  o astfel de activitate vine în întâmpinarea cerin elor a mai multor direc ii: interesul 
elevilor, dorin a p rin ilor şi nu în ultimul rând satisfac ia profesorului. 
 
  



 
404. METODA ”TURISM DE GRUP ” 

 
Prof. Claudia Ilia , 

 C.S.E.I,,C-tin P unescu” Reca , Jud.Timi  
 

Turismul de grup - reprezint  un set de strategii didactice ce angajeaz  mici echipe de elevi 
pentru a promova interac iunea între colegii i colaborarea lor în abordarea unor subiecte de studiu. 
Aceasta metod   reune te mai multe activit i precum: observarea, conversa ia, descoperirea, 
dezbaterea, brainstorming-ul etc.  

Prin metoda turismului de grup elevii lucreaz  împreun , în grupuri de câte 4 elevi de regul , 
a eza i la o mas , unde dezbat o tem  nou . În acest fel este stimulat  creativitatea, apar idei noi, 
având ca scop formularea unor concluzii comune inând cont i de ideile dezb tute de alte grupuri. 

Etape de implementare: 
- enun ul temei stabilit de profesor 
- repartizarea elevilor în grupe 
- aranjarea clasei în vederea facilit rii interac inilor între membrii unui grup 
- oferire de instruc iuni privind sarcinile i modul de lucru 
- verificarea în elegerii acestora pentru asigurarea unei bune desf ur ri a lec iei 
- monitorizarea interac iunilor dintre elevi în grup 
- evaluarea rezultatelor activit ii grupurilor 
- recompensarea rezultatelor ob inute 
Condi ii de implementare: 
-implicarea i participarea efectiv  a tuturor membrilor grupului 
-demonstrarea contribu iei fiec rui membru al grupului 
Avantaje: 
-rela ii interpersonale intense 
-se dezvolt  abilit ile de comunicare i de cooperare 
-elevii înva  unii de la al ii 
-faciliteaz  dobândirea de cuno tin e i deprinderi 
-motiveaz  elevii 
-r spl te te succesul muncii în grup. 
Dezavantaje: 
-profesorul nu evalueaz  în întregime rezultatele 
-se creeaz  zgomot 
-poate facilita erori în înv are 
-rezolvarea sarcinilor necesit  resurse mai mare de timp decât predarea f cut  de profesor 
-evaluarea lipse te sau se face cu dificultate. 

Suportul planific rii: Competen e 
Scop: formarea competen elor  
Competen e de înv are, r spundere proprie, abilitatea de a lucra în echip , 
competen  de ac ionare profesional   
Turismul de grup-presupune munca în echip  

1. Foma i grupe de patru.  
2. Da i-v  numere de la 1 la 4.  
3. Marca i mai întâi singuri câte bile ele dori i– câte un cuvânt cheie pe bile el.  
4. A eza i apoi bile elele pe mas  i discuta i ideile în grup .  

 
 
 
 
 



 
Dup  un semnal stabilit, 3 persoane  merg  mai apoi la alte mese, pentru a cunoa te rezultatele de 
acolo.  

• Persoana #1 merge la masa din apropiere  
• Persoana #2 merge dou  mese mai departe  
• Persoana #3 merge trei mese mai departe  
• Persoana #4 r mâne pe scaun i prezint  celorlal i rezultatul grupei.  

 



Elevii înva : 
-diferite comportamente: ascultarea atent  i cu respect a ideilor celorlal i, comunicarea calm  i 
f r  team  a ideeilor proprii, 
-se implic  activ, s  devin  mai curajo i, s  aib  mai mult  încredere în sine, 
-s  colaboreze, s  emit  p reri în baza cuno tin elor anterioare 
-s  compare informa iile, s  argumenteze, s  contraargumenteze 
-s  fac  judec i de evaluare asupra informa iilor, s  decid . 
Criterii pentru metodele potrivite:  

  To i elevii sunt activi  
  Elevii au timp pentru prelucrare individual   
  Elevii aleg diverse c i de înv are  
  Elevii schimb  între ei explica ii, idei  
  Elevii pot avea întreb ri  
  Elevii lucreaz  împreun  pe baza unuor reguli i orienta i spre scop  
  Elevii înva  s - i aprecieze progresul de înv are i abilit ile  
  Elevii primesc regulat feedback cu privire la procesul de înv are  
  Elevii au ocazia, s - i m reasc  nivelul de cuno tin e  

Evaluarea va fi realizat  atât prin notarea activit ii în grup, cât i prin notarea particip rii 
individuale a membrilor grupului. 
 
 

405. LUMEA ARTELOR, LUMEA VIITORULUI 
 

prof. Sanda Marinela 
Scoala Gimnaziala „George Topârceanu”, Bucure ti  

 
 

Datorit  rolului determinant pe care îl are educa ia plastic -istoria artei în formarea şi conturarea 

personalita ii copiilor, a evolu iei ulterioare, cunoşterea valorilor artistice, culturale a 

personalita ilor care şi-au adus un aport deosebit la men inerea identita ii spirituale constituie un 

factor indispensabil. 

Pentru o mai bun  cunoaştere şi în elegere a curentelor şi principalilor reprezentan i ai Artelor 

Plastice Româneşti care au contribuit la dezvoltarea înva mantului artistic de la şfarsitul secolului 

al XIX-lea şi în secolul XX, a fost necesar  o aprofundare în identificarea principalilor factori si 

tendin e social-politice care au marcat dezvoltarea ulterioar . 

Contactul direct cu opera de art   şi cu spa iul muzeal înlesneşte întelegerea şi descifrarea 

mesajului plastic cât şi eficien a unui astfel de demers este foarte important şi în planul form rii 

gustului artistic, de respingere a nonvalorilor,cât şi în dezvoltarea apetitului pentru art . 

Informa iile pe care copii şi le dobândesc în cadrul orelor de educa ie plastic  cât si în cadrul 

orelor de istoria artei au fost completate de vizite la Muzeul Na ional de Art . 

Cunoaşterea si întelegerea coordonatelor istorice în care au fosr create operele de art  necesita 

alocarea unui num r mai mare de ore în cadrul disciplinelor şcolare. Insuficien a orelor de educa ie 

plastic  duce la o tratare superficial  şi la o lips  de preocupare din parte elevilor, astfel, limitând 

universul intelectual în formare. Vizitelr la muzee care g zduiesc colec ii de art  în care se ini iaz  



lec ii interactive a m rit gradul de interes pentru educa ia plastic  şi implicit pentru isoria artei 

prefigurand coordonatele în care a fost realizat  opera de art  cât şi cunoaşterea artistului. 

Contactul direct cu opera de art  înlesneşte întelegerea mesajului pe care îl are de transmis, 

conexiunea vcare se realizeaz  între elementele de limbaj plastic filtrate de viziunea fiec rui artist. 

Reprezentan ii artelor plastice sunt de multe ori necunoscu i sau confunda i şi nu numai ei ci şi 

curentele artistice. 

 
 

406. EVALUAREA – CHEIA CALIT II ACTULUI EDUCA IONAL 
 

Prof.Ian uc Liliana- Şcoala gimnazial  „George Enescu” N vodari 
 

 În Dic ionarul de pedagogie, Schaub Horst defineşte evaluarea ca fiind „procesul care 
începe cu planificarea şi cu descrierea obiectivelor şi a con inuturilor care vor fi controlate mai 
târziu” (2000, p.101). În acord cu aceast  definire, criteriile pedagogice promovate vor analiza în ce 
m sur  elevul a f cut progrese, dac  şi-a însuşit con inuturile în acord cu obiectivele vizate, ce 
competen  dezvolt  şi ce tr s turi de personalitate şi-a îmbog it. 
 Evaluarea, ca activitate în sine, cuprinde trei opera ii principale: 

 M surarea, cuantificarea rezultatelor şcolare prin procese specifice, utilizând 
instrumente adecvate scopului urm rit (probe scrise/orale, practice, proiecte, portofolii 
etc.); 

 Aprecierea acestor rezultate pe baza raport rii lor la un sistem de valori, a unor criterii 
unitare (bareme de corectare şi notare, descriptori de performan  etc.), emi ându-se o 
judecat  de valoare; 

 Formularea concluziilor prin raportare la scala de notare şi adoptarea deciziilor 
educa ionale adecvate în urma interpret rii rezultatelor ob inute. 

Evaluarea este inseparabil legat  de proiectare, deoarece, pe de o parte, programul de 
instruire şi educare trebuie s  prevad  criteriile, indicatorii de performan , instrumentele pentru 
control şi, pe de alt  parte, rezultatele evalu rii constituie baza relu rii procesului                
instructiv-educativ. Concomitent, este necesar  conştientizarea de c tre elevi a obiectivelor de atins 
şi a felului cum vor fi evaluate achizi iile. Acest fapt va contribui la energizarea şi la canalizarea 
efortului şi a energiilor celor ce înva , pe direc ia dorit . 
 În acest context intervine rolul evaluatorului care, în calitatea sa de dasc l, trebuie s -şi 
demonstreze preg tirea profesional , competen a, verticalitatea, corectitudinea sau impar ialitatea. 
 Indiferent de evaluarea practicat  (ini ial  sau predictiv , de progres sau formativ  şi final  
sau sumativ ), rezultatele pot fi apreciate cu punctaje pentru fiecare item stabilit. De asemenea, 
rezultatele ob inute vor fi confruntate cu obiectivele propuse, aceasta pentru a constata ce ştie s  
fac  elevul cu no iunile însuşite şi la ce performan e a ajuns. 
 Pentru ca rezultatele s  fie optime este necesar ca în elaborarea testelor, profesorul s  
adopte o anumit  tehnic , parcurgând câteva etape sau faze obligatorii: 

a) Va proceda la stabilirea perioadei de examinare/de testare asupra capitolului din 
program  ce urmeaz  s  fie verificat. Acest lucru este necesar pentru a avea un 
con inut ştiin ific şi logic bine conturat şi unitar. Pentru profesor trebuie s  fie clar c  
testul este o form  superioar  de examinare fa  de metodele tradi ionale (ex: 
„ascultarea”); 

b) Pe baza con inutului de specialitate ales, urmeaz  s  se întocmeasc  inventarul 
sarcinilor de înv are. Adic : ce trebuie s  ştie şi s  fac  elevii dup  ce profesorul a 
predat capitolul respectiv din program . Aceste sarcini cap t  forma obiectivelor 
opera ionale pe care profesorul şi le-a fixat pentru fiecare lec ie în parte. 



Sarcinile propuse vor conduce la stabilirea temelor minimale pentru promovare, ele 
fiind departajate în dou  categorii: unele cu caracter informativ, altele cu caracter 
formativ. 

c) A treia etap  a elabor rii testelor const  în atomizarea sarcinilor, adic  
descompunerea lor într-un şir de chestiuni simple care nu mai pot fi descompuse. 

d) Elaborarea itemilor s  se realizeze printr-o formulare cât mai clar , pe în elesul 
elevului, în deplin  concordan  cu exerci iile lucrate pe parcursul capitolului 
respectiv. 

e) Organizarea testului: 
 probele elementare nu se propun în ordinea logic  a capitolului (din 

program /manual) pentru a nu sugera r spunsurile; 
 alegerea itemilor s  urmeze o scar  de la simplu la complex; 
 fiecare item este prev zut cu un punctaj, astfel încât s  fie apreciate şi 

încerc rile de r spuns; 
 num rul şi dificultatea itemilor s  corespund  timpului de lucru afectat. 

f) În vederea verific rii cât mai complete a sarcinilor de înv are este necesar s  se 
elaboreze toate temele con inutului respectiv. Este bine s  se determine, pentru  
fiecare test, temele minimale a c ror rezolvare integral  asigur  promovarea (nota de 
test - 5). Astfel, departajarea testelor se poate face prin intermediul itemilor 
subiectivi (de tip eseu). 

Evaluarea se diferen iaz  de la un profesor la altul, în func ie de nivelul de exigen  specific 
examinatorului şi de concep ia sa cu privire la rolul şi func iile notelor şcolare. Acest lucru este 
evident din momentul în care media general  gimnazial  (spre exemplu) are o pondere 
semnificativ  în calculul mediei de admitere în liceu. S-a constatat de multe ori c  o anumit  not  
nu reflect  bagajul de cunoştin e corespunz tor notei respective. 

Într-un sistem în care exist  mult prea multe disfunc ionalit i, nu se poate vorbi despre o 
evaluare corect . (manuale dep şite, programe supraînc rcate, subiecte deconspirate … etc) 

Iat  modelul evalu rii na ionale: Teza cu subiect unic, care în opinia mea, a fost o idee 
bun , dar nu sub aspectul unui criteriu de admitere, deoarece este evident faptul c  cei mai mul i 
evaluatori interni vor fi subiectivi (aşa se explic  foarte multe note de 10 curat, spre deosebire de 
anii când se admiterea era computerizat ). De asemenea, faptul c  elevii sunt supraveghea i de 
proprii lor profesori/înv tori care uneori îşi manifest  duioşia sau ataşamentul prin crearea unei 
atmosfere prea relaxante în sala de testare ceea ce contribuie la ob inerea unor punctaje incorecte şi 
implicit la o evaluarea incorect . 

De aceea, aş putea s -mi exprim foarte multe rezerve fa  de aceast  modalitate de evaluare 
şi r mân la p rerea c  evaluarea computerizat  în urma unor examene serioase ar fi mai aproape de 
corectitudine (nu în sensul c  ar elimina total frauda). 

Toate aceste neajunsuri sunt generate de c tre noi, profesorii (din minister sau din  teritoriu) 
pentru c  „aşa este sistemul” – o expresie frecvent întâlnit  şi deja înr d cinat . 

Suntem într-o nesfârşit  tranzi ie spre modernizarea înv mântului şi a educa iei ceea ce 
determin  o permanent  instabilitate care duce atât la inadaptarea profesorului, cât şi la bulversarea 
elevilor şi a p rin ilor. 

Amintesc în ceea ce urmeaz  câteva dintre calit ile profesorului de Limba şi literatura 
român  care sunt absolut definitorii în aceast  profesie deosebit , aceea de dasc l: 

 
a) S  aib  o temeinic  preg tire de specialitate 

Nu po i preg ti pe al ii dac  tu, ca profesor, nu eşti bine preg tit. Este de datoria 
noastr  s  ne preocup m continuu de nivelul preg tirii noastre profesionale, în primul rând prin 
studiu individual. A nu se în elege de aici c  profesorul trebuie s  fie un cercet tor, vis-a-vis de 
întrebarea „poate fi profesorul şi un cercet tor avizat al problemelor legate de studiul obiectului s u 
în şcoal ?” 



Reflectând asupra îndeletnicirilor unuia şi ale celuilalt, Tudor Vianu afirma c  nu 
exist  nicio opozi ie între cele dou  ipostaze, chiar dac  se consider  c  profesorul transmite 
cunoştin e şi cercet torul le îmbog eşte. „Am cunoscut – afirma Tudor Vianu – profesori corec i 
care, în timpul unei cariere întregi n-au putut aduce nimic nou în disciplina predat  de ei. Singura 
preocupare a acestora era s  asimileze temeinic cunoştin ele unui domeniu, la un nivel oarecare al 
specializ rii, s  le clarifice şi s  le sistematizeze mai întâi pentru ei însuşi, în scopul de a le înf işa 
apoi elevilor sau studen ilor. M rturisesc c  un astfel de tip profesional îmi inspir  stim , deşi 
limitarea lui este evident .” (Tudor Vianu – „Profesor şi cercet tor” – vol: Studii de literatur  
român . Ed. Didactic  şi Pedagogic , Bucureşti 1965, pag. 11-12). A întâlnit apoi, relateaz  Tudor 
Vianu, profesori consacra i cercet rii, care au sporit adev rurile ştiin ei, dar care la catedr  erau 
„distan i, pu in punctuali şi neconştiincioşi. Pe aceştia din urm  îi pot admira mai cu seam  când 
rezultatele lor ştiin ifice sunt cu totul remarcabile, dar stima pe care le-o pot da ca profesori este 
mai mic ”. Vianu consider  c  „existen a cercet torului în profesor este o condi ie a bunei 
întocmiri profesionale a acestuia din urm , c  profesorul se întregeşte în chip firesc prin 
cercet tor”. 

Prin urmare, dac  eşti un bun specialist, nu este suficient ca s  fii bun profesor. 
Numai îmbinarea calit ilor de specialist cu tactul psiho-pedagogic poate contribui la eficien a 
maxim  în procesul instructiv-educativ. 

 
b) S  in  „caden a” cu progresul disciplinelor pedagogice 

În acest sens se are în vedere rela ionarea cu celelalte discipline pentru formarea 
personalit ii elevului. 

 
c) S  fie preocupat de preg tirea  metodic  

Un profesor de gimnaziu foloseşte în actul didactic un bagaj informativ mai mic 
decât cel ob inut în facultate. Dac  nu am realiza reactualizarea şi perfec ionarea sistematic  şi 
continu  la nivelul de performan e cerut profesorului, atunci dasc lul s-ar plafona, s-ar rutina. 

Ne-am preg tit pentru aceast  profesie la vremea când se punea accent pe predare, pe 
asimilarea unei cantit i cât mai mari de cunoştin e. Înv mântul tradi ional este centrat pe profesor 
şi pe materia pe care acesta o pred . Înv mântul modern, centrat pe cel ce înva , are o seam  de 
calit i care îl diferen iaz  net de cel tradi ional. 

Participarea la activit ile metodice, fie la nivel jude ean, fie la nivel de sector 
metodic, nu poate fi decât o experien  benefic  oric rui cadru didactic. 

Este total nejustificat  op iunea unor cadre didactice, cu vechime apreciabil , de a nu 
participa la activit ile metodice. Profesorul este o persoan  – resurs  care trebuie s  se adapteze 
chiar pân  la vârsta pension rii. 

La fel de nejustificat este punctajul foarte mic acordat pentru activitatea metodic , 
punctaj ce se reg seşte pe „Fişa de evaluare” în cadrul restrângerilor de activitate. Profesori cu 
vechime apreciabil , dar f r  activitate metodic  r mân pe post, în timp ce cadre didactice tinere, cu 
implicare metodic , cu ini iativ  trebuie s  accepte o restrângere de activitate. 

 
d) S  aib  voca ie pedagogic , adic  acele însuşiri morale şi de caracter care-i 

înlesnesc comunicarea şi dialogul permanent cu elevii. 
Rela ia profesor – elev este democratic  şi de aceea profesorul va manifesta r bdare 

şi toleran , st pânire de sine. Elevii zilelor noastre sunt dinamici, cu personalitate, iar 
disponibilitatea profesorului de a-i asculta, de a le aprecia opinia le d  aripi, devin mai încrez tori în 
via  şi în resursele proprii. 

 
e) S  manifeste ca însuşiri temperamentale, bun  dispozi ie şi umor. 

Profesorul de Limba Român  trebuie s  fie preocupat permanent de crearea unei 
atmosfere relaxante în cadrul orei de curs pentru a stimula atrac ia, pl cerea elevului fa  de aceast  



disciplin . Rigiditatea şi sobrietatea excesiv  nu fac decât s -l îndep rteze pe elev de ora de limba 
român . 

f) S  posede, ca însuşiri intelectuale¸ capacitate de asimilare şi sintez , o bun  
memorie. 

No iunile vor fi asimilate mult mai uşor în cadrul lec iei dac  vor fi schematizate. 
Este detestabil, în acest sens, gestul unor profesori care şi-au f cut un obicei de a le da elevilor de 
copiat lec ia din carte. 

 
g) La toate acestea se adaug  m iestria pedagogic : 

 Uşurin  în exprimare 
 Concizia şi precizia formul rilor 
 Plasticitatea vocabularului 
 Intona ie pl cut , moderat , dic ie corect  
 S  aib  tactul pedagogic necesar 

Toate aceste tr s turi ar trebui s  contureze profilul profesorului de Limba român  al zilelor 
noastre. Acestor oameni care au îmbr işat aceast  meserie, N. Iorga le-a creionat un portret de 
neuitat care se potriveşte tuturor profesorilor de voca ie. Istoricul îi vedea pe aceştia ca pe nişte 
intelectuali a c ror preocupare de c petenie era „s  ştie carte”. „Înaintea nim nui, spunea savantul, 
nu se ridic  mai respectuos p l ria decât înaintea profesorului, a scriitorului care impune, în 
h inu a lui ieftin , pentru ce este în comoara min ii lui”.(N.IORGA,Pagini alese,vol.2,antologie de 
M. Berzea, Ed. Pentru Literatur , Bucureşti,1965,pag.72) 
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I. Cartea – fundament i sens al civilizației omului istoric 
 

 Ast zi, ca oricând odinioar , în istoria scrisului, 
peste pagini desprinse din timp, edific m civiliza ia omului istoric, 
prin care conferim sens, atitudinilor şi comportamentelor sale, iar 
prin cultur  i civilizație, existenței sale. Arhiv m în fond, prin 
intermediul c r ii, memoria noastr  colectiv , faptele noastre, 
viața noastr , pl smuirile i fantasmele noastre, ori, val! de ce nu 
? durerile noastre, din care ar trebui s  extragem înv ț turile atât 
de necesare. i totu i, de multe ori, nu este a a. Iar cartea este (ar 
trebui s  fie) evadarea noastr  din rutina fiec rei zile. Da, cartea ca 
univers magic, este esen a prin care trudnicii ideilor de pretutindeni 
şi dintotdeauna, cel pu in, în ultimele trei patru milenii, au ştiut s  edifice, piatr , dup  piatr , la 
edificiul actual al cunoaşterii. Adep ii idealurilor mari, vis torii, au generat şi au transmis 
posterit ii prin cuvinte şi idei, tezaurul nev zut al gândurilor, tr irilor şi sentimentelor proprii. 
Cartea este o (întreag ) lume în aşteptare şi descoperire, deoarece, atunci, când cititorul, deschide 
filele sale, confer  sens, via  şi rost, cuvintelor sale magice, iar cartea începe s  tr iasc . Ea, 
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începe astfel s  existe în memoria colectiv  a tuturor acelora care vor s  se îmbete în izvorul s u de 
ap  vie.72 

Cartea v zut  i înțeleas  în accepțiunea sa ca fenomen psiho-social i cultural educațional 
scris este parte organic  din civilizația omului politic care a str b tut aventura istoriei i a 
veacurilor, conferind sens existenței sale prin arhivarea unui timp tr it în paginile unei c rți. Da, 
ale unei c rți care a fost i încontinuare este înc  capabil  s  provoace reacții, s  cultive tr iri, s  

genereze sentimente, s  educe i s  formeze. În fond s  
emancipeze ființa noastr  spiritual  din timpul indus al unei 
ignoranțe, din timpul necunoa terii, în sensul existenței i al 
civilizației. 

 Prin universul ideilor sale, cartea, prin simbolurile pe 
care le implic , prin atitudinile pe care le cultiv  i 
internalizeaz , psiho-comportamental, se constituie în decursul 
vieții noastre ca reper existențial, element central i fundamental 
al edific rii pozitive a unui psihic s n tos, a unei culturi 

generale, a culturii de specialitate, a afirm rii noastre pe linia unei ființe gânditoare i nu neaparat 
doar a unei existențe trans-mundane i trans-istorice, rezumate exhaustiv la sfera instinctelor sale 
primare. 

Evadarea din noaptea necuprinsului i a ignoranței, emancipare a spiritului  minții, cartea, 
beletristic  sau de specialitate, devine în fiecare dintre noi, esența i povara a actului cunoa terii, 
devine trud  i ascez , în sensul gnostic, în inițierea pe drumurile cunoa terii.73 Esenț  a noului i 
provocare a descoperirii i a experiment rii unor idei i gânduri ce ne însoțesc i completeaz  
existența.74 Ca întâlniri mediate de cunoaştere şi în elesuri tainco-simbolice, cartea ne poart  peste 
hotarele timpului şi ale cuvintelor unei epoci, pe drumurile şi-n sensurile experien ei omului ca 
reper cardinal al actului cunoaşterii, litera scris , gândul emis şi notate, ideile exprimate devenind 
m rturii ale existen ei în rosturile cunoaşterii prin fuga de noapte şi anonimat. 
 Cartea este un mod de comunicare şi reprezint  o ordonare a cuvintelor la formele lor cele 
mai expresive.75 A scrie este o art  deoarece trebuie s  ai dar pentru a putea s  realizezi ceva de 
calitate.Trebuie s  ştii s  împletuceşti s  aranjeti cuvintele în aşa fel încât cititorul s  fie atras de 
ceea ce citeşte ,si s  aib  posibilitatea s  înve e ceva  din con inutul lecturii. Sentimentele umane, 

pot fi exprimate prin cuvinte dar nu oricare dintre ele ci doar acelea ce 
provin din inim  şi care sunt sincronice şi întocmai cu ceea ce simte 
autorul, deşi sponsorii, comanditarii şi editorii, pot şi desigur în cele 
mai multe cazuri, au alte calcule economice f cute, privind esen a 
ideilor care pot fi comercilaizate prin intermediul unei c r i, indiferent 
de profilul acesteia şi de segmantul / grupul de vârst  şi educa ional 
c ruia, carte i se adreseaz .76  
 Nu se poate realiza un fel de “tabl  a lui Pitagora” care s  ne 
inve e s  potrivim cuvintele, s  scriem. Scrisul se înva a din practic  

din citirea operelor de mare valoare ale înaintaşilor noştri. Nimic nu este mai fascinant decât s  
citeşti, s  parcurgi prin litere şi cuvinte, trecutul omenirii şi experien a omului, prin ochii 
prezentului pe care îl parcurgi, iar gândrile, printr-un excurs prognostic s  î i alerge debordante 
c tre evurile unui viitor, virtual, prognozat, deşi înc  incert, cu multele sale necunoscute şi 
întreb ri 77 . Destinul şi civiliza ia omului istoric, ca arhitect al cet ii puterii, este descifrat 
                                                      
72 Eugeniu Speran ia, Cartea despre carte, Editura Ştiin ific  şi Enciclopedic , Bucureşti, 1984, p. 72. 
73 Lucian Blaga, Elanul insulei, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1977, p. 244 – 245; Idem, Trilogia culturii, Editura 

Minerva, Bucureşti, 1985, vol. IX,  p. 302. 
74 Gabriel Petric, Jarul din z pada sclipitoare, Editura Limes, Cluj Napoca, 2009, p. 124. 
75 Ion-Ovidiu Pâni oar , Comunicarea eficient , Editura Polirom, Ia i, 2008, p. 40; Liviu Ro ca, Tehnici de comunicare 

profesional , Editura Universit ii Lucian Blaga Sibiu, 2000, p. 22-23. 
76 George Ritzer, Globalizarea nimicului,  Editura Humanitas, Bucureşti, 2010, p. 30 – 31; Paul Johnson, Intelectualii, 

Editura Humanitas, 2000, p. 65. 
77 Lucian Blaga, Pe marginea unei c r i, în Ceasornicul de nisip, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1973, p. 45. 
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actualmente tot mai mult, prin accesul la tehnologiile contemporane, în sfera subtil  de interese a 
factorilor psiho-socio-polito-militari, care l-au generat, urm rit, ghidat, prin evolu ii programate şi 
induse, sau din contr , prin regres şi revolu ii zguduitoare ale puterii, respectiv, ale sferei existen ei 
noastre de zi dup  zi.78  

Începutul secolului al XXI-lea, când multe dintre 
r spunsurile la întreb rile cunoaşterii au fost aflate, cartea 
scris  pare s  înregistreze un declin în parcursul lecturii, la 
concuren  cu ofertele semi-preparate gata de pe google sau 
de pe un alt site similar. Totuşi, provoc rile cunoaşterii, pe 
calea aventurii citirii c r ilor scrise, r mân deschise şi mereu 
în aten ie, mereu noi şi în mişcare, deşi vechi, cel pu in odat  
cu apari ia statului şi a structurilor sale sociale pozi ionate 
ierarhic. C ci via a, devine şi evolueaz , iar istoria 
construieşte şi statuteaz  civiliza ia prin formele sale de organizare statal , prin structurile sale 

sociale, politice şi de interese, reorganizându-se în permanen . Aceasta, 
deoarece înclina ia şi apetitul nostru c tre inedit şi cunoaştere, deriv  din 
ancestralitate, iar prin paginile scrise ale c r ii se reactualizeaz  dintotdeauna, 
c l toria posibil  în sferele cunoaşterii, prin care civiliza ia, am sublinat, fuge 
prin universul c r ilor din noaptea necuprinsului şi a necunoaşterii.  
   Cartea, devine în acest sens terra ferma pe care am construit civiliza ia 
şi cultura, ca veşnicii gândite ale judec ii noastre lucide, ca resorturi şi 

fundamente ale existen ei noastre şi dincolo de marginile perisabilit ii noastre temporal-
biologice79. În acest sens nu putem s  ignor m faptul, c  memoria noastr  ne este populat , prin 
scris, nu numai cu, fizionomiile reale ale sferei existen iale bio-pshio-socio-culturalo-politologice, 
ci şi cu multitudinea de personaje literare construite de scriitorii şi plasticienii timpului. Şi ast zi, în 
pofida evolu iei, putem afirma privind în jur de pe o fereastr  dis-de-diminea , în liniştea sorbitelor 
cafele, c  întâlnim în jur structuri morfo-caracteriale şi atitudini desprinse din universul psihologic 
şi atitudinal-comportamental al romanelor lui Balzac, Thomas Mann, Garcia Marcquez, Miguel de 
Unnamuno. 
 

II.  Cuvântului şi  rostirea– temei al scrierii şi al c r ii 
 Preocuparea v dit  a exprim rii sentimentele, gândurilor, ideilor, tr irilor, reflect rilor, prin 
rândurile c r ii  este în acest mod realizat  înc  din cele mai vechi timpuri80 sub mai multe forme şi 
pe diferite materiale suport precum: 

 pl ci confec inate din bambus în spa iul Chinei antice; 
 pe carapacele broaştelor estoase; 
 pe trepiede ce slujeau pentru jertfele religioase; 
 pâsl  realizat  din bumbac şi fâşii din piele de cerv, în spa iul Americii centrale 
 pe t bli e din lemn scrijelite în insula Paştelui 
 pe t bli e de lut în spa iul Orientului Antic; 
 pe fâşii de papirus prelucrat; 
 pe fâşii de pergament; 
 pe t bli e cerate în lumea greco-roman ; 
 pe r boj, pentru însemnarea mai ales a datoriilor; 
 pe hârtie; 

                                                      
78 Victor Du , C l torie în lumea scrisului şi a tiparului, Editura Sport –Turism, Bucureşti, 1988, p. 9 – 10; Albert 

Flocon, Universul c r ilor, Editura Meridiane, Bucureşti, 1976, p. 82; Gheorghe Bulu , Civiliza ia bibliotecilor, 
Editura Enciclopedic , Bucureşti, 1998, p. 39-40. 

79 Octavian Paler, Autoportret într-o oglind  spart , Editura Corint, Bucureşti, 2004, p. 67-68; Daniel – Cristea Enache, 
Convorbiri cu Octavian Paler, Editura Corint, Bucureşti, 2007, p. 19-20. 

80 Victor Kernbach, Mituri esen iale, Editura Ştiin ific , Bucureşti, 1978, p. 219; Victor Du , C l torie în lumea 
scrisului şi a tiparului, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1988, p. 20-22. 
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În acest sens, cartea devenea i totodat  este un solid sprijin, în fa a mor ii şi a ignoran ei. O 
carte bun , este în ultim  instan  o mângâiere, este un refugiu şi mai ales, ea devine prin lectur  o 
pl cere.81 Cartea cea bun  este instigare la cunoaştere. În fond, ne atrage cu magia sa, ne provoac  
cu universul s u, ne determin  la adopta o anumit  pozi ie pro sau contra, func ie de mesajul pe care 
îl transmite şi-l cultiv , determinându-ne, aşadar, s  evad m pentru o clip  (de ce nu?! – pentru o 
întreag  via ) din sferele realit ilor cotidian . Mai este prin ideile sale, un veritabil îndemn la actul 
lecturii, la formarea noastr  psiho-social  şi cultural-educa ional , 

cultivând, cizelând, înfrumuse ând tot 
ceea ce  este mai bun în noi, fiind inim , rug ciune şi intelect în 
fiecare din noi.82 

O carte este o provocare. O carte este o instigare la 
cunoa tere i în elegere. Libertatea schinguit  mai mereu s-a 
r zbunat trans-istoric prin paginile c r ilor, cele care au supravie uit 
intemperiilor veacurilor, i au transmis mai departe esen a 

sufletelor, a min ilor i a timpurilor pe care le-am parcurs. Civiliza ia 
este i consecin a sublimat  în cunoa tere a trecerii timpului i a 
arhiv rii sale printre pagini de carte. Nu trebuie decât s  ştim s  
profit m de aceeast  imens  comoar , s  înv m s  citim, s  înv m 

s  pre uim, lumea c r ilor, prin paginile c rora înv m s  pre uim şi s  apreciem lumea a tot ceea 
ce suntem ast zi, ca suflet, intelect şi minte.       
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Timpul i fiin a sunt acele realit i mundane care transcend civiliza ia omului conferind sens 
istoriei sale, dând sens existen ei sale83. Dealtfel, cele dou  coordonate majore ne caracterizeaz  
existen a în cetatea politic  i deopotriv  în memoria colectiv  a evurilor prin care am p it i 
existat manifestându-ne în plan cultural i civilizatoric. Aspecte care se reîntâlnesc la nivelul 
discursului gnoseologico-cazuistic în întreaga oper  a genialului r in rean. Timpul i fiin a devin 
astfel în opera sa constantele unei evolu ii în care ne înscriem, atât ca fiin e dar i ale progresului 
tehnologic i evolu iei demiurgig materiaale a fiin ei noastre, care respir  timp i existen  în toate 
cele ale sale. Ambele fiind constante care înso esc, marcheaz  i dau sens via ii unei civiliza ii i 
actului de cultur  al acesteia84. Timpul i corolarul s u existen ial,  fiin a, v zute ca realit i 
ontologice ale discursului cioranian, prin care exist m în istorie i îi suport m acesteia avatarurile i 
capriciile85, sensul i regresul: ,, ...timpul s-a retras din sângele meu; se sprijineau unul pe altul şi 
curgeau împreun ; acum s-au coagulat ...” sau ,, …tot ce respir , tot ce are culoarea fiin ei dispare 
în imemorial”, deoarece autorul  simte mai bine ca oricine în sine timpul fiin ei şi povara sa, 
oarecum, în mod voluntar şi vehement plasându-se mai departe ca oricine de ecua ia 
consubstan ialit ii temporale men ionând: ,,timpul, oribil  dec dere, cum am putut s  iubesc 
timpul, eu care mi-am conceput totdeauna mântuirea în afara lui86”. În fond, pozi ionându-ne pe 
marginea incurabil  a clipelor proprii pentru a le contempla şi suporta trecerea (şi pe-trecerea 
noastr  prin dimensiunile infinitezimalelor durate ale acestora), autorul eviden iaz  faptul c  prin 
timp, vie uind ca fiin e, nu mai vedem în natura clipelor sale, decât o succesiune oarb , derulat  f r  
con inut, noi topindu-ne printr-un timp care şi-a pierdut substan a, devenind agentul vidului din noi 
– exacerbând ecua iile puterii şi pe cele contrare, ale disolu iei civiliza iei omului istoric. 
Aşadar, timpul, v zut ca ax  permanent  în devenirea istoric  a fiin ei, este o realitate, deopotriv  
este o valoare i o povar  în sinea-i. Deoarece l-am dorit prea mult pentru a nu-l falsifica, l-am 
idolatrizat prea mult oferindu-i valen e cultural-civilizatorice, l-am izolat conferin substan elor sale 
ideatice, independen  în raport cu noi. De unde şi povara pe care agen ii s i – secundele, c r ile, 
drumurile, cl dirile – le-a întronat în l untricitatea valoric  a fiin ei noastre. Plasând-o pe aceasta, 
paradoxal, din dominanta timpului, prin existen , în subordonata acestuia, prin perisabilitatea 
m rginirilor noastre bio-psiho-politologice87.A acelei fiin e care respir  şi suport  civiliza ia, care o 
creeaz  i o des vâr e te valoric, sau din contr  o arunc  în diagonala r sturnat  a nonsensului din 
care se genereaz  haosul i întronarea dezordinii. A fiin ei care se afirm  ideatic şi existen ial prin 
aceea c  edific  cetatea politic , cea care d  form  alian elor sociale şi se fundamenteaz  organic pe 
ierarhie şi putere, pe istorie i devenire. Şi astfel în elegem c  timpul devine esen  a puterii, iar 
fiin a instrumentul care şi prin intermediul c reia, elitele sociale şi politice, de ieri, de ast zi, de 
mâine, dintotdeauna, au cl dit sau au distrus civiliza ia şi cultura sa, realizând în sens strict, 
evolu ia.  

                                                      
83 În fond, culturii şi civiliza iei sale pe deoparte, cât şi permanentei zbateri în lupta pentru putere şi corolarului 

acesteia obiectivat în lupta pentru libertate, idei esen iale din care se despreinde sensul istoriei. 
84 Ca nuan are expres  avem în vedere aici i manifestare religioas , pe rela ia intrinsec- valoric  care se angajeaz  între 

cult, spiritualitate i oficierea a unui serviciu religios din plin înc rcat de simbol i euharistie. 
85 Neagu Djuvara, Tipare şi civiliza ii istorice, Editura Humanitas, Bucureşti, 1999, p. 324 – 325; Arnold J. Toynbee, 

Studiu asupra istoriei, Editura Humanitas, 2000, p. 71. 
86 Emil Cioran, C derea în timp, Editura Humanitas, Bucureşti, 2002, p. 160-161. 
87 Dimitrie D. Roşca, Existen a tragic , Editura Ştiin ific , Bucureşti, 1968, p. 71; Constantin Noica, Mathesis sau 

bucuriile simple, Editura Humanitas, Bucureşti, 1991, p. 9; Gabriel Petric, Jarul din z pada sclipitoare, Editura 
Limes, Cluj Napoca, 2009, p. 139-140. 



Dealtefel acestea sunt ideile int  pe care le reg sim în c r i scrise de Emil Cioran, precum: C derea 
în timp, Istorie şi utopie, respectiv, Demiurgul cel r u. Desprindem printre gândurile fulminante i 
totodat  originale ale autorului, faptul c  lupta pentru putere este o constant  major  a fiin ei 
istorice; a acelei fiin e care respir  timp şi care devine psiho-socio-cultural şi politologic întru 
cetate, existen  şi fiin . Cealalt  constant  este reprezentat  de zbaterea trans-istoric  pentru 
libertate, reprezentând în discursul cioranian corolarul celei dintâi, generând echilibrul atât de 
necesar structurilor de interse pentru a impregna sensul dorit istoriei şi corolarului s u politologic.  
Iar fiin a uman  este cea care suport , deopotriv  şi povara şi succesul timpului istoric. Noi suntem 
acele fiin e care contribuim la realizarea istoriei, fiindu-i actori, spectatori sau robi. În afara 
timpului, atât devenirea istoric , cât şi sensul puterii i al civiliza iei ar fi nişte simple nulit i88, 
inexisten e sublimate în universul nefiin ei. Realit i ontologice, care plasate în afara dinamicii i a 
patosului vie ii nu ar mai reprezenta nimic. Realit i, pe care trafican ii de iluzii şi exploatatorii 
fobiilor ancestrale din noi, le-au speculat structurând dogma şi evolu ia religiei, ca parte simbolic  
din actul puterii, iar prin aceasta din cel al poverii. Iar cunoaşterea, este cea care ne-a aruncat în 
timp, expunându-ne tuturor capriciilor de-a exista, coborându-ne fiin ial pe aceast  terr  a durerii şi 
a devenirilor noastre: ,, ... cel care vrea s  fie mai mult decât este va fi totdeauna mai pu in, 
spectacolul dec derii este mai teribil decât cel al mor ii: toate fiin ele mor; numai omul este chemat 
s  decad 89”.  
Astfel c zând din demnitatea noastr  primordial , am fost obliga i s  ne tr im existen a prin 
suportarea unui destin, pe care l-am numit devenire şi timp90. Iar procesul cultural şi social al 
acestei dec deri şi al acestei desprinderi din lumea noastr  cea dintâi, se numeşte istorie. De aici 
n scându-se seria permanentelor noastre încerc ri de a evada, de a ne elibera structural şi organic de 
temni a timpului. Rezult  aşadar, c  fuga noastr  din întunericul anonimatului şi din încarcerarea 
timpului şi a vidului, este singura veşnicie care ne-a fost permis , aici pe aceastr  terr  a isp şirilor 
ancestrale. Iar ruperea de lumea paradisiacelor tr iri a generat în noi ideea luxului şi patima puterii, 
deoarece evadarea în timp, nu s-a relizat din perspectiva unei fiin e pure şi inocente – ci a uneia care 
avea în imaginarul s u memoria paradisului pierdut. 

În opera sa, Cioran, în elege poate mai bine ca oricine c  existen a noastr  presupune actul 
fiin ialit ii, de aici degajându-se povara istoriei omului şi uimirea acestuia de a exista în cetatea 
civiliza iei ca parte din ecua ia puterii 91. Omul gândit de Cioran, este un arhetip, fiind parte 
indisolubil  din timp. Iar fiin a acestui om istoric, despre care la fel de original vorbe te dar de pe 
un alt registru ideatic-discursiv i Lucian Blaga i Dimitrie D. Ro ca, este în ultim  instan  
generatoare a durerii, a poverii de a exista, a curajului de a suporta istoria i a încerc rii de a-i 
surprinde câteva dintre sensurile care se contopesc i ne contopesc în timpul durerii – ca parte 
indisolubil  din ecua ia devenirii noastre. Un fluid în care zbaterea fiin ei, denumit  atât de elegant 
şi cuprinz tor, existen , ne-a împins la o evolu ie pe care nu am realizat-o a a cum ar fi trebuit.   

C derea noastr  în timp, din lumina paradisului primordial, fiind istorie prin coborârea 
noastr  în cetatea puterii i prin angrenarea noastr  în transformarea unui univers sublunar în care 
exist m i p im (asta cel pu in de câteva milenii bune, care sunt, oarecum mai sigure comparativ 
cu toate celelalte). De aici, din acest impas, provenind în lumea noastr  ceea ce genialul r in rean 
sublinia prin cuvintele: ,, c derea în timp înseamn  c derea noastr  în istorie”. Într-un timp în 
care, inevitabil, existen a, înseamn  deopotriv , progres i durere. Coborârea în timp nefiind altceva 
decât blestemul care ne înso eşte în excursurile civiliza iei, în care ne mul umim cu tr irea simpl , 
în fapt o banal  supravie uire, de i suntem chema i s  f urim istoria, ne mul umim mai mult, 
oarecum stoici, doar s  o suport m, mai mult, doar s -i supravie uim.  

De care îns  ne leg m obsedant, mul umindu-ne a o numi cunoaştere şi experien . În fond, 
c derea în timp nu este decât o anticiparea trecerii prin moarte în dincolo-ul existen ei, dar pân  
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acolo, p şirea noastr  prin timpul acestei terre, ne deschide apetitul civiliza iei – excentricitate a 
puterii, logic  estetic  a culturii, prin care ne ocup m timpul, evadând constant din fobiile mor ii. 
Dur m pentru a fi, cre m pentru a exista, impregnând sens fiin ei şi timpului s u. Aceasta este 
practic idea care traverseaz  opera cioranian , care oarecum vine în r sp r cu acele canoane 
valorice deja acceptate pe fondul faptului c  nu sunt deranjante. 

Filozofia şi patosul discursului despre fiin  şi timp la Emil Cioran, sunt vectori care 
deranjeaz , care r scolesc fiin a, care instig  la un r spuns, şi acesta nu este deloc cel dorit, din 
perspectiva menaj rii uzan elor. Civiliza iile toate, fiecare în parte, consider  c  modul s u 
structural-ontologic, c  valorile sale, c  ideile şi simbolurile sale, sunt unicele realit i ce se impun a 
fi acceptate92. Antichitatea a excelat în acest sens cu omul roman, iar lumea în care exist m, ne 
relev  imperialismul deghizat sub mantia democra iei şi al progresului, pe omul american. Nimic 
altceva decât proiec ia milenar  a aceluiaşi om antic latin şi a avidit ii voluptoase a acestuia pentru 
putere.  

Civiliza ia este şi progres, îns  în egal  m sur  este şi durere. Dovezile elocvente ne sunt 
oferite de Spania, mult  vreme mândr  şi orgolioas , dar minat  intrinsec de patimile pentru putere 
ale granzilor de Spania, iar exterior de nevoia de afirmare a unei burghezii care nu mai putea exista 
în America Latin , la trei secole şi mai bine dup  conquist  sub auspiciile metropolei madrilene. Un 
alt exemplu este oferit de Rusia – imperiu al culturii pravoslavnice ce se ridic  sub mitul-simbol al 
celei de-a treia Rome şi a civiliza iei sale, construite sub sabia lui Petru cel Mare iar mai aproape de 
noi în timp sub ideia exportului de revolu ie concept elocvent ilustrat în scrierile sale de Lev D. 
Tro ki. Şi atunci, pentru a nu deraia în istorie, revin la cele dou  paradigme ale întregii ontologii 
cioraniene – deoarece cred c  ar trebui s  recunoaştem aceasta ! – timpul şi fiin a – sunt elementele 
intrinseci de la care istoria devine parte a vie ii. Iar din acest moment pân  la civiliza ie nu mai este 
decât un singur pas! Da ! Timpul şi fiin a, ca paradigme ale gândirii şi ale devenirii noastre 
temporal-politice, acolo unde, ne subliniaz  Emil Cioran, exerci iul de emula ie al fiin ei este 
zbatere politic  i fiin ialitate istoric . Iar timpul este respira ie, durere şi povar  din care se 
desprinde actul civilizatoric şi efortul militant în sensul unei reale libert i de-a exista prin fiin  şi 
expresie în amplul malaxor denumit generic - istorie93.  

Totodat  merit  subliniat i paradoxul limbajului cioranian – arhitectur  i provocare prin 
care acesta reu e te într-o manier  proprie şi original-contradictorie s  revizuiasc  cazuistic trans şi 
intra-istoric excursurile fiin ei – ca purt toare a vectorilor istoriei, cât şi axa unui timp, mereu altul 
şi totuşi acelaşi, v zut şi observat ca vehicol al puterii care edific  civiliza ia prin devenirea 
temporal  a omului istoric: ,, a vrea înseamn  a te men ine cu orice pre i într-o stare de exasperare 
şi de febrilitate94”, fermentul civilizatoric, care printr-un ocol grandios şi deopotriv  terifiant, 
înso eşte istoria, silind fiin a s  provoace necunoscutul şi devenirea, ca urmare a c derii într-un timp 
supus legii perisabilit ii şi devenirii, adic  a alunec rii în moarte, s  fim sili i a p şi în universul 
mic, în devenirea timpului şi a fiin ei, prin care construim şi ne stingem trans-istoric într-un 
subunivers, ca memorie palid  a paradisului din care am plecat, pe care vrem-nu-vrem, îl 
înveşnicim, eternizându-i proiec iile şi temerile noastre.  

Limbajul s u devine esen  a unei edific ri intelectual-lingvistice, prin care paradoxul este 
deopotriv , metafor  constructivist  şi premis  a deconstruc iei fiin ei istorice. Paradoxul şi o 
stranie estetic  a senza iei vin în opera sa, pentru a întregi un discurs, construit la poarta vehemen ei 
şi a fantastului provocator, din care rezult  paradigma şi avatarurile fiin ei, ca vector esen ial în 
devenirea istoriei. În fond, afirm , chiar cu o oarecare nostalgie şi durere Emil Cioran, numai 
civiliza ia şi cultura, sunt atitudinile şi produsele remanente fiin ei, atât dincolo, cât şi dincoace de 
perisabilitatea sa temporal-politic 95. 
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Fiin a şi timpul acesteia, individual şi colectiv, sunt şi devin în permanen  acele contante 
ale structuralismului istoric, care ne înso esc, deopotriv , şi aventura şi excursurile de civiliza ie.  
Civiliza ie a acelei fiin e care în permanen  devine în opera cioranian , ceea ce şi este, 
dintotdeauna, existen  individual-transistoric , chemat  s  penduleze în ampla sa zbatere 
existen ial , între putere şi libertate, între existen  şi devenire, între a fiin a şi disolu ia absolut  a 
acetui gând şi st ri de fapt. 

Concluzionez prin a afirma faptul c  întreg discursul cioranian nu este decât o expresie vie, 
genial , din care istoria, mai bine spus filosofia istoriei, desprinde ca sens al fiin ei şi al timpului, 
nevoia de a exista, de a fugi din anonimat, de a dura cetatea, de-a face legi şi drumuri, pentru ca 
lumea s  fie aşezat  pe sensurile existen ei sale, ca parte a întregii noastre deveniri, prin sfera 
timpului ca fiin e care suntem parte din cetate şi din procesul de construc ie cultural- civilizatoric . 
Noi suntem timpul fiin ei, iar fiin a care respir  timp şi existen  este omul istoric, acel om pr buşit 
în timp prin agonice zbateri deopotriv  demiurgice şi sisifice, numite simplu: existen . 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Figura nr. 1. Sfera devenirii istorice pe rela ia timp-fiin  în opera cioranian  
 

 Timpul – este o entitate valoric  a existen ei  
 Fiin a – este o valoare a istoriei şi esen  a civiliza iei  
 Cetatea politic  – este locul libert ii şi deopotriv  al exercit rii actului puterii în istorie, 
fie monopartinic fie pluripartid, aspecte definitorii ale civiliza iei i culturii omului istoric. 
 Spa iul devenirii fiin ei – este complexul psiho-metal, imagistic colectiv, de cultur  i de 
civiliza ie care confer  sens faptelor şi evenimentelor umane, din care irumpe devenirea istoric  a 
omului în zbaterea sa pentru existen  i manifestare. 
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 Educa ia în perspectiva deschiderii c tre valorile multiple reprezint  un demers pe deplin 
justificat , întrucat vizeaz  o mai bun  inser ie a individului într-o lume spiritual  poli-morf  şi 
dinamic  . Acest demers formativ vine atat în întampinarea dezideratelor individuali-t ii , prin 
valorizarea unor tr s turi particulare , unice , ce merit  a fi recunoscute sau ampli-ficate , cat şi în 
profilul societ ii , asigurandu-i un anumit grad de coeren  , solidaritate şi func ionalitate . 
 Programele educa ionale multiculturale sunt fundamentate pe principiul diversit ii culturale 
şi a deschiderii societ ii contemporane ; educa ia şi predarea intercultural  sunt menite s  
concentreze aten ia elevilor spre propria identitate , cat şi spre valorile umane uni-versale , 
egalitatea oportunit ilor edca ionale pentru toate grupurile din interiorul societ ii . 
 Educa ia intercultural  presupune o nou  abordare a orizontului valorilor . Problemele care 
se pun acum sunt cele legate de negocierea valorilor , de interpretarea lor , de juxtapune-rea şi 
complementaritatea lor. Din recunoaşterea egalit ii valorice a culturilor nu trebuie tras  concluzia 
c  toate sunt la fel şi c  dispar unele diferen e sau chiar divergen e . Şcoala trebuie s  releve şi s  
cultive aceste diferen e , revalorizand noile expresii culturale în contextul mai larg , al comunit ii 
în care fiecare îşi g seşte locul potrivit . 
 Obiectivul principal al educa iei interculturale rezid  preg tirea persoanelor pentru a percepe 
, accepta , respecta şi experimenta alteritatea . A face educa ie intercultural   presu-pune ca însuşi 
procesul educa ional s  se realizeze într-un mediu interac ional , prin punerea al turi sau fa  în fa  
a purt torilor unor expresii culturale diferite . 
 Multiculturalismul european este o bog ie poten ial  cu condi ia s  nu diminueze sau s  
anuleze identitate fiec rei culturi , şi se poate converti într-un veritabil interculturalism .  
 Politicile educative şi culturale se cer a fi deschise nu numai în ceea ce priveşte valori-le 
na ionale , ci şi cele interna ionale , c ci cooperarea economic  şi politic  a devenit imposi-bil  
dac  nu se aliaz  cu spiritul de comprehensiune şi cooperare în domeniile culturii şi edu-ca iei . O 
educa ie apt  s  se fondeze pe diferen  şi s  se deschid  în fa a diverselor valori este singura 
capabil  s  r spund  nevoilor Europei de ast zi şi de maine .Sarcina şcolii de ast zi este de a forma 
elevilor o conştiin  european  . Înc  din clasele primare se impune cul-tivarea respectului şi 
solidarit ii fa  de cultura altor persoane . În acest sens , îns  elevii tre-buie s  fie în stare a primi 
informa ii despre o alt  cultur  . Aşadar , rezult  c  şcoala trebuie s  fie mai întai cultural  şi apoi 
intercultural  . Trebuie mers spre intercultural prin cultural .  
 Educa ia inter şi multicultural  se constituie în noi dimensiuni ale educa iei destinate 
form rii la şcolari a unei conştiin e europene , cultiv rii respectului şi solidarit ii , fa  de cultura 
altor popoare , dezvoltarea unor comportamente şi atitudini inter şi multiculturale , implicand 
simultan afirmarea fiec rei culturi cu normele sale specifice , dar şi deschiderea cître alte culturi , în 
perspectiva constituirii unei noi civiliza ii comune . 
 Conceperea şi abordarea educa iei din aceast  dubl  perspectiv   duce la formarea unor 
comportamente specifice : 
- aptitudinea de a comunica eficient ; 
- înt rirea respectului de sine şi al altora ; 
- toleran  fa  de opiniile diferite ; 
- adaptarea continu  la diversitatea cultural  ; 
- fructificarea diferen elor culturale şi a valorilor spirituale , locale şi generale ; 
- recunoaşterea egalit ii valorice a culturilor ; 



 Romania este o ar  care se afl  la confluen a mai multor culturi , a mai multor religii , a mai 
multor etnii . Acest lucru faca ca ara noastr  s  fie atat de variat  , multicolor  şi atrac-tiv  pentru 
cei care au crescut într-o zon  uniform  . Multiculturalitatea aduce multe elemente pozitive , dar în 
acelaşi timp implic  şi anumite dificult i .  
 Richard Rorty arat  c  multiculturalismul începe ca o încercare de a convinge b rbatul alb 
occidental asupra faptului c  trebuie s  manifeste toleran  şi s  accepte clasele marginale sau pe cei 
pe care , datorit  stereotipiilor sale , îi consider  a fi cet eni de rangul al doilea. 
 Cel mai adesea prezen a oamenilor diferi i conduce la dezinteres şi indiferen  ceea ce în 
cele din urm  nu reprezint  altceva decat o form  de discriminare . Educa ia are o influen  cu atat 
mai mare cu cat începe mai de timpuriu . Un om înva  cel mai uşor în copil rie , cand înc  nu i s-
au format prejudec i în leg tur  cu ceva . E bine ca elevii s -şi formeze singuri ideile şi opiniile pe 
baza realit ilor aflate şi experimentate de ei înşişi .  
 To i copiii trebuie educa i pentru a participa deplin şi a contribui la societatea demo-cratic  . 
Aceasta înseamn  c  trebuie s  le fie transmise principiile democratice de baz  . To i copiii trebuie 
s  înve e s  tr iasc  şi s  interac ioneze pozitiv în aceast  lume divers  . Conşti-entiz m , fiecare 
dintre noi , c  apar inem unei lumi multicolore , unei lumi cu o diversitate de culturi , de valori şi 
paradigme . Integrarea Romaniei în Uniunea European  l rgeşte cadrul multicultural al existen ei 
noastre , obligandu-ne la un exerci iu necesar : acela al redefinirii , al c ut rii  şi reg sirii propriei 
identit i, al identit ii unui echilibru optim , al împ c rii cu propriul sine , dar şi cu ceilal i . A fi 
european înseamn  a împ rt şi valorile europene , inte-riorizand referen ialul s u axiologic , 
independent de zona de origine . Modelul cultural euro-pean nu are grani e geografice , el fiind 
împ rt şit şi de ri precum Japonia sau Autralia . 
 Tr im înc  într-o lume confuz  , ne l s m de multe ori influen a i de prejudec i . Nu 
în elegem multiculturalitatea ca fenomun care ne îmbog eşte cu diversitate şi pe care noi în-şine nu 
trebuie s  ne permitem s -l risipim . Filosofia pe care se bazeaz  concep ia de educa ie 
multicultural  este una extrem de simpl m: suntem diferi i , dar tr im împreun  . Dac  am avea un 
singur fel de fructe sau un singur fel de legume hrana noastr   ar fi foarte s rac  .  
 Diversitatea înseamn  bog ie .  
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Metodele de înv mânt reprezint  acele c i prin care elevii ajung, în procesul de 

înv mânt, sub coordonarea educatorilor, la dobândirea de cunoştin e, deprinderi, la dezvoltarea 
capacit ilor intelectuale şi la valorificarea aptitudinilor specifice. Metoda pune în eviden  o 
modalitate de lucru, o manier  de a ac iona practic, sistematic şi planificat, un demers programat 
men inut în aten ia şi sub reflec ia continu  a profesorului. 

Sensul schimb rilor în didactica actual  este orientat spre formarea de competen e, adic  a 
acelor ansambluri structurate de cunoştin e şi deprinderi dobândite prin înv are, care permit 
identificarea şi rezolvarea unor probleme specifice, în contexte diverse. 

Înv area nu mai poate avea ca unic scop memorarea şi reproducerea de cunoştin e: în 
societatea contemporan , o înv are eficient  presupune explicarea şi sus inerea unor puncte de 
vedere proprii, precum şi realizarea unui schimb de idei cu ceilal i.  Pasivitatea elevilor în clas , 



consecin  a modului de predare prin prelegere, nu produce înv are decât în foarte mic  m sur . 
De fapt, prelegerea presupune c  to i elevii pot asimila aceleaşi informa ii, în acelaşi ritm, ceea ce 
este departe de realitate. 

Pentru elevi, este insuficient dac , în timpul unei ore, ascult  explica iile profesorului şi v d 
o demonstra ie sau un experiment. Este mult mai eficient dac  elevii particip  în mod activ la 
procesul de înv are: discu ia, argumentarea, investiga ia, experimentul devin metode indispensabile 
pentru înv area eficient  şi de durat . De aceea, înv area devine eficient  doar atunci când îl 
punem pe elev s  ac ioneze! 

Toate situa iile în care elevii sunt puşi şi care îi scot pe aceştia din ipostaza de obiect al 
form rii şi-i transform  în subiec i activi, coparticipan i la propria formare, reprezint  forme de 
înv are activ . 

Metodele de înv are activ  folosite în cadrul orelor de matematic  sunt: brainstorming, 
metoda mozaicului, investiga ia, proiectul, experimentul, jocul de rol. 

Voi prezenta  în continuare metodele active: metoda Mozaicului (Metoda Jigsaw) şi 
Proiectul aplicate la capitolul „Mul imi”, clasa a V-a. 

În cadrul metodei „Mozaicului” fiecare elev are o sarcin  de studiu în care trebuie s  devin  
expert. El are în acela i timp i responsabilitatea transmiterii celorlal i colegi a informa iilor 
asimilate. Rolul profesorului este mult diminuat, el intervine semnificativ la începutul lec iei când 
împarte elevii în grupurile de lucru i traseaz  sarcinile i la sfâr itul activit ii când va prezenta 
concluziile activit ii. 

Etapele aplic rii metodei sunt urm toarele: 
1) Preg tirea materialului de studiu. Profesorul stabile te tema de studiu „Opera ii cu mul imi” 

i o împarte în patru sub-teme: „Reuninea mul imilor”,  „Intersec ia mul imilor”,  „Diferen a 
mul imilor”, „Produsul cartezian”. Fiecare fiş  cuprinde no iunile teoretice de la cele patru opera ii 
cu mul imi: reuniune, intersec ie, diferen  şi produs cartezian, un exemplu rezolvat, care îi va ajuta 
pe elevi s  în eleag  mai bine noile no iuni şi un exerci iu, pe care îl vor rezolva. 

Fişa nr.1 
Defini ie: Reuniunea a dou  mul imi A şi B este mul imea notat  A B format  din elementele 

care apar in cel pu in uneia dintre cele dou  mul imi. =  { ,   𝑠𝑎𝑢  }. 
Ex: Efectua i reuniunea mul imilor: A = {2, 3, 4, 5} şi B = {7, 8, 3, 9}. 
        A  B = {2, 3, 4, 5, 7, 8, 9}. 
De rezolvat: Efectua i reuniunea mul imilor: A = {8, 1, 2, 10} şi B = {7, 2, 3, 11}. 

Fişa nr.2 
Defini ie: Intersec ia a dou  mul imi A şi B este mul imea notat  A B format  din elementele 

comune celor dou  mul imi.  =  { ,   ş𝑖  }. 
Ex: Efectua i intersec ia mul imilor: A = {2, 3, 4, 5} şi B = {7, 8, 3, 9, 4}. 
        A  B = {3, 4}. 
De rezolvat: Efectua i intersec ia mul imilor: A = {7, 1, 2, 10} şi B = {7, 6, 3, 11, 2}. 

Fişa nr.3 
Defini ie: Diferen a mul imii A fa  de B este mul imea notat  A−B format  din elementele 

care apar in mul imii A şi nu apar in mul imii B. − =  { ,   ş𝑖  }, − =  { ,   ş𝑖  }, −   ≠ − . 
Ex: Efectua i diferen a mul imilor: A = {2, 3, 4, 5} şi B = {7, 8, 3, 9}. 
       −  = {2, 4, 5} şi −  = {7, 8, 9}. 
De rezolvat: Efectua i diferen a mul imilor: A = {7, 1, 2, 10} şi B = {7, 6, 3, 11}. 

Fişa nr.4 
Defini ie: Produsul cartezian a dou  mul imi A şi B este mul imea notat  A𝑋B format  din 

perechile ordonate (x, y) cu x din mul imea A şi y din mul imea B. 𝑋 =  { , ;    ş𝑖  }, 𝑋 =  { , ;    ş𝑖  , 𝑋   ≠ 𝑋 . 
Observa ie: ∅ 𝑋 =  ∅,   𝑋∅ =  ∅, pentru orice mul ime A. 
Ex: Efectua i produsul cartezian al mul imilor: A = {2, 3, 4} şi B = {7, 3, 9}. 



       𝑋  = {(2, 7), (2, 3), (2, 9), (3, 7), (3, 3), (3,9), (4, 7), (4, 3), (4, 9)}  
       𝑋 = {(7, 2), (7, 3), (7, 4), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (9, 2), (9, 3), (9, 4)}. 
De rezolvat: Efectua i produsul cartezian al mul imilor: A = {7, 1, 10} şi B = {6, 3, 11}. 
2) Organizarea colectivului în echipe de înv are de câte 4 elevi. Fiecare elev din echip  

prime te un num r de la 1 la 4 i are ca sarcin  s  studieze, în mod independent, sub-tema  
corespunz toare num rului s u. El trebuie s  devin  „expert” în problema dat .  

3) Constituirea grupului de exper i. Dup  ce au parcurs faza de lucru independent, exper ii cu 
acela i num r se reunesc, constituind grupe de exper i pentru a dezbate problema împreun . Astfel, 
elevii cu num rul 1, p r sesc echipele de înv are ini iale i se adun  la o mas  pentru a aprofunda 
sub-tema cu num rul 1. La fel procedeaz  i ceilal i elevi cu numerele 2, 3, 4. Faza discu iilor în 
grupul de exper i: elevii prezint  un raport individual asupra a ceea ce au studiat independent.  Au 
loc discu ii pe baza datelor i a materialelor avute la dispozi ie. Fiecare elev este membru într-un 
grup de exper i i face parte dintr-o echip  de înv are. 

4) Reîntoarcerea în echipa ini ial  de înv are. Faza raportului de echip : exper ii transmit 
cuno tin ele asimilate, re inând la rândul lor cuno tin ele pe care le transmit colegii lor, exper i în 
sub-teme.  

5) Evaluarea – Faza demonstra iei. Grupele prezint  întregii clase rezultatele ob inute. În acest 
moment elevii sunt gata s  demonstreze ce au înv at. Profesorul poate pune întreb ri, poate cere un 
raport sau un eseu ori poate da spre rezolvare fiec rui elev o fi  de evaluare. 

Metoda mozaicului are avantajul c  implic  to i elevii în activitate i c  fiecare dintre ei 
devine responsabil, atât pentru propria înv are, cât i pentru înv area celorlal i. De aceea, metoda 
este foarte util  în motivarea elevilor: faptul c  se transform , pentru scurt timp, în „profesori” le 
confer  un ascendent moral asupra colegilor. 

Metoda proiectului înseamn  realizarea unui produs, ca urmare a colect rii i prelucr rii 
unor date referitoare la o tem  anterior fixat . Proiectul este o activitate personalizat , elevii putând 
decide nu numai asupra con inutului s u, dar i asupra formei de prezentare.  

Proiectul începe în clas , prin conturarea obiectivelor, formularea sarcinii de lucru i 
precizarea echipei care îl realizeaz . În afara orelor de curs, dar sub îndrumarea profesorului, elevii 
stabilesc metodologiile de lucru, î i definesc statutul i rolul în cadrul grupului i fixeaz  termele 
pentru diferite etape ale proiectului. Dup  colectarea datelor i organizarea materialului, proiectul se 
încheie în clas  prin prezentarea rezultatelor ob inute. 

Pentru buna desf urare a proiectului se ine cont de urm toarele: 
- Ajuta i elevii s  stabileasc  o list  de întreb ri esen iale legate de tematica proiectului i s  
centreze con inutul acestuia în jurul întreb rilor respective; 
- Acorda i elevilor libertate în privin a organiz rii i structur rii proiectului dar contura i împreun  
câteva elemente obligatorii (de exemplu: introducere, concluzii, bibliografie etc.); 
-Urm ri i activitatea de elaborare a proiectelor cerând elevilor s  raporteze periodic gradul de 
realizare. Interveni i în activitatea unui elev sau a unui grup numai dac  este strict necesar. 
- Folosi i „g l gia lucrativ ” atunci când activitatea se desf oar  în clas . 
- Evalua i atât calitatea proiectului, cât i calitatea activit ii elevilor.  

  În urma derul rii unor proiecte, se pot realiza: bro uri, pliante, postere, pagini de revist  sau 
ziar etc. 
      Elevii pot realiza un mic memorator cu titlul „Mul imi”, în care s  cuprind  no iuni teoretice 
despre acestea: descriere şi nota ii; element, rela ia dintre element şi mul ime; rela ia între dou  
mul imi, rela ia de incluziune; submul ime; opera ii cu mul imi; exemple de mul imi finite şi 
infinite. 

Elevul trebuie pus permanent în situa ia de a face, a judeca, a coopera, a da r spunsuri, a 
avea p reri, a analiza r spunsurile auzite, a ajunge la identificarea r spunsurilor corecte, din care 
apoi descoper  cunoştin ele noi. 

 
BIBLIOGRAFIE: Liviu Ardelean, Nicolae Seceleanu, “Didactica matematicii”, Ed. Universit ii 
“Lucian Blaga”, Sibiu, 2007. 



 
411. O MODALITATE PRACTIC  DE MODERNIZARE A PROCESULUI EDUCATIV 

 
Profesor  Oprişor Valerian, Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu”- Mioveni, Argeş 

 
Tr im într-un mozaic social. Zilnic se pot vedea oameni care utilizeaz  cele mai avansate 

forme de tehnologie. Telefoane mobile de ultima genera ie, antene de recep ie a programelor TV 
prin satelit, calculatoare performante, sisteme home theatre care includ dvd-uri şi sisteme de sunet 
surround, camere video şi sisteme de copiere-imprimare performante, toate aceste elemente ale 
modernit ii, care consacra mai mult sau mai pu in o societate în contemporaneitatea global , sunt 
prezente în spa iul nostru na ional. Ele coexist  cu s r cia generalizat , cu latrina din spatele casei - 
în cazul majorit ii satelor, cu noroiul care sufoc  şosele, str zi, cur i şi chiar case construite direct 
pe p mânt, cu c ru a şi cotiga din uşa casei, cu m garul crescut în sufragerie. cu bibliotecile 
conceptuale, nu reale, cu analfabetismul cultural şi primitivismul comportamental.  

Se spune ca romanii îşi recuceresc dreptul la prezent. Poate, îns  în lipsa unei evolu ii fireşti, 
rezultatele pot fi pe cât de caraghioase, pe atât de stânjenitoare. 

O societate precum cea româneasc  s-a aflat întotdeauna la periferia procesului de 
modernizare. Modernizarea la români s-a redus întotdeauna la "aruncarea la coş" a vechilor teorii 
sau achizi ii şi asumarea celor noi f r  nici un fel de analiz  critic  sau dezbatere.  
  Acest comentariu relev  c  simptomele unei moderniz ri for ate sunt perfect observabile în 
via a social  şi şcolar  din România. Multe persoane au acces la tehnologie, însa utilizarea acesteia 
nu conduce la o îmbun t ire a situa iei intelectuale, culturale, sociale sau economice a acestora. 

Îns  cele mai evidente discrepante între nivelul calitativ al tehnologiei şi modalit ile de 
utilizare a acesteia apar în domeniul informaticii. Exist  p rin i care investesc mii de euro pentru a 
achizi iona computere propriilor copii, gândind c  astfel performan ele acestora în activitatea 
şcolar  se vor îmbun t i. Din nefericire, în majoritatea cazurilor acestea sunt folosite exclusiv 
pentru divertisment: jocuri, muzic , filme. Elevii nu utilizeaz  tehnologia în scopul în care aceasta a 
fost creat . Calculatoarele şi telefoanele dotate cu camere video şi reportofon nu sunt utilizate câtuşi 
de pu in pentru proiecte educative.  

Ast zi în s lile de clas  din Anglia, arareori mai pot fi întâlnite table clasice, cu cret . 
Tablele inteligente le-au luat locul. Pe o tabl  inteligent  se poate naviga pe Internet, se poate scrie 
digital, f r  cret  şi burete, se pot realiza desene şi schi e, se poate intra în interac iune cu diverse 
softuri educa ionale. O tabl  inteligent  permite conservarea tuturor schi elor, desenelor sau 
explica iilor. O astfel de schi  realizat  pe tabl  poate ajunge dup  imprimare în portofoliul fiec rui 
elev, poate fi transmis  sau publicat  pe Internet. O tem  realizat  de un elev poate ajunge printr-o 
simpla scanare chiar pe tabl , pentru a fi v zut  de toat  clasa. 

În Fran a nu exist  s li de clasa în care s  nu existe tehnologie. Fiecare sal  de clas  de liceu 
dispune de un videoplayer, un dvd-player, un ecran larg şi un televizor cu diagonala mare. Pentru ei, 
istoria de exemplu, este o disciplin  vie, care determin  emo ii şi sentimente. În s lile de gr dini , 
permanent st  deschis un calculator. Pe acesta ruleaz  softuri sau jocuri  educa ionale utile 
activit ii didactice. 

În toate aceste cazuri, calculatorul este considerat un instrument valoros. Nu doar pentru 
informaticieni, ci pentru orice alt cadru didactic. Cadrele didactice din aceste ri au înv at lucruri 
care în România nu sunt atât de evidente:  

1. Cultura na ional  este parte din cultura mondial . Prin intermediul calculatorului pot fi 
cunoscute şi alte culturi decât cea na ional. 

2. În ultimul secol, num rul societ ilor bazate pe cunoaştere s-a m rit. În toat  lumea au loc 
descoperiri noi şi apar teorii ştiin ifice care le corecteaz  sau chiar infirm  pe cele 
consacrate. În contextul în care revistele de specialitate sunt rare, iar traducerile apar cu 
întârziere, singura modalitate de actualizare a informa iilor din diverse domenii de activitate 
r mâne utilizarea calculatorului. 



3. Societ ile nu se mai dezvolt  izolat. În federa ii de state, precum Uniunea European , 
comunicarea şi colaborarea între indivizi şi entit i sociale din ri distincte, care vorbesc 
limbi neîn elese şi au mentalit i diferite, nu se poate realiza în lipsa unui instrumentar: 
tehnic şi de comunicare. De aceea, cunoaşterea tehnologiei comunica ionale şi a unei limbi 
de circula ie sunt strict necesare pentru o dezvoltare corespunz toare.   

4. Viitorul va impune concepte noi precum: înv area continu , autoformarea. Au ap rut deja 
şi vor mai ap rea institu ii de înv mânt "la distan ", care vor permite ca individul s  se 
autoinstruiasc  continuu, chiar şi în momentul în care are un loc de munc . Majoritatea 
acestor institu ii solicit  activit i de comunicare online: consultare de materiale publicate pe 
Internet, schimb de documente sau teme, portofolii de documente electronice. Pentru a 
accede la o astfel de form  de instruire, este obligatoriu ca dincolo de cunoaşterea 
tehnologiei, un cursant trebuie s  ştie cum poate utiliza computerul în scopul s u nobil - ca 
instrument de munc  intelectual . 
De altfel, Comisia european  a creionat un "profil de formare european".  În acest profil, 

competen ele sunt prezentate ca ansambluri de cunoştin e, deprinderi şi atitudini care urmeaz  s  fie 
formate pân  la finele şcolarit ii obligatorii. Documentul nu are caracter obligatoriu, ci doar de 
recomandare pentru rile membre. Acest profil este structurat pe 8 domenii de competen : 
comunicarea în limba matern , comunicarea în limbi moderne, matematic  - ştiin e - tehnologii, 
competen e civice şi interpersonale, tehnologia informa iei şi comunic rii, educa ie antreprenorial , 
educa ia pe parcursul întregii vie i, sensibilizarea şi exprimarea cultural . 

Dac  am încerca s  orientam ac iunea educativ  din România dup  aceste recomand ri 
europene, am observa c  cel pu in pentru 4 domenii de competen  utilizarea tehnologiei în 
activitatea didactic  este dac  nu indispensabil , cel pu in recomandat . Aceste domenii de 
competen  ar putea fi:  

- comunicarea în limbi moderne; în condi iile în care o comunicare eficient  şi modern  
presupune tehnologia, iar o comunicare global  poate fi gratuit  numai şi numai în cazul în 
care se utilizeaz  re eaua global  Internet, valorificarea şi optimizarea comunic rii într-o 
limb  modern  s-ar putea realiza numai prin utilizarea modalit ilor de comunicare 
electronice - e-mail, chat, forum, blog.  

- educa ia pe parcursul vie ii; sub presiune extern , în România au ap rut programe speciale 
de formare ini ial  sau continu . În toate cazurile este vorba despre e-learning. Înv are prin 
intermediul mediului electronic. Accesul viitorilor absolven i ai înv mântului obligatoriu 
la astfel de forme de instruire ini iala sau continu  poate fi facilitat în condi iile în care sunt 
familiariza i înc  din înv mântul preuniversitar cu elementele de lucru intelectual care 
solicit  interac iunea cu mediul electronic. 

- matematic  - ştiin e - tehnologii; în perioada 2001-2004, în cadrul Programului SEI ("Sistem 
Educa ional Informatizat") de informatizare a sistemului de înv mânt preuniversitar 
românesc, au fost realizate şi distribuite în unit ile de înv mânt din România un num r de 
530 de lec ii electronice multimedia AeL, grupate în Pachete de Lec ii. Majoritatea acestor 
lec ii se adreseaz  domeniului de competen  matematic  - ştiin e - tehnologii.  Se observ  
faptul c  la nivel central, deciziile de modernizare a înv mântului sunt în acord cu 
dezideratele europene. Şi în acest, caz, nu se poate concepe un înv mânt modern, activ şi 
bazat pe interesele elevului, în lipsa utiliz rii celor mai noi instrumente de înv are.  

- tehnologia informa iei şi comunic rii; în acest domeniu, utilizarea tehnologiei informatice 
este obligatorie. 
În acord cu aceste tendin e de modernizare a procesului didactic şi considerând c  interesul 

elevilor pentru tehnologie poate fi utilizat şi în scopul asimil rii unor cunoştin e sau form rii unor 
competen e din sfera ştiin elor sociale, au fost create  resurse educa ionale online.    

Genera iile de elevi care utilizeaz  excesiv tehnologia, îns  în scopuri mai pu in educative, 
au fost denumite dup  principalele jocuri care f ceau carier  în rândul lor: Genera ia Nintendo a fost 
reprezentata de elevii americani care descoperiser  jocurile pe televizor, în România avem 



Genera ia Counter, în care se înscriu elevii care s-au trezit simultan cu mouse-ul în mân  şi puşca pe 
ecranul calculatorului. 

Pentru un cadru didactic format în înv mântul tradi ional, interac iunea şi dezvoltarea unei 
colabor ri cu aceşti elevi pare o misiune aproape imposibil . Un public şcolar care nu respect  
valorile culturale tradi ionale: respectul pentru carte, dispozi ia pentru efort intelectual îndelungat, 
recunoaşterea şi considerarea ca modele formatoare a unor personalit i consacrate în spa iul 
cultural, respectul pentru valori tradi ionale, satisfac ia descoperirii unor idei noi dup  cercet ri 
personale îndelungate, scap  de sub controlul formator al cadrului didactic. 

În aceste condi ii, se pune problema: cum pot fi stimula i aceşti elevi s  colaboreze în 
proiecte educa ionale, cum pot s  fie interesa i de disciplinele din sfera ştiin elor sociale atât în 
timpul programului şcolar, cât şi în afara acestuia?  
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412. MODERNIZAREA ŞI EFICIENTIZAREA STRATEGIILOR DIDACTICE ÎN 
PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 
Bebu Andreea Colegiul „Costin D. Neni escu” Piteşti 

  
 Este unanim recunoscut faptul c  şcoala reprezint  o comunitate de elevi, p rin i, cadre 
didactice, iar imaginea, renumele şi prestigiul ei sunt f urite şi perpetuate în primul rând de 
pedagogi. Deşi resursele fizice a unei şcoli - amplasarea geografic , cl dirile, s lile de clas , 
dot riile fiind şi ele importante, nivelul de preg tire, calificarea, devotamentul, integritatea 
academic  şi inuta moral  a personalului din înv mântul dau via a şcolii.  
 În condi iile unui înv mânt modern, angajarea, evaluarea şi promovarea cadrelor didactice 
şi celor de conducere pot fi efectuate doar în baza unor standarde de competen . Recunoaştem c , 
cu to ii dorim o dezvoltare continu  a înv mântului românesc, integrarea lui în spa iul european al 
înv rii, creşterea rolului şi nivelului de implicare a p rin ilor în via a şcolii sunt de neconceput 
f r  implementarea unor politici educa ionale ce ar avea drept scop profesionalizarea ocupa iilor 
pedagoice şi a celor de management educa ional. Standardele profesionale ale cadrelor didactice din 
înv mântul general constituie o descriere detaliat  şi profund  a lor oferind aştept ri clare a unui 
cadru didactic în atingerea acestora. Strategiile constituie mai întâi de toate cel mai important reper 
pentru cadrele didactice în vederea realiz rii autoevalu rii competen elor profesionale. Fiecare 
cadru didactic va putea prin analiz  s  se autoevalueze şi s -şi determine performan ele profesionale 
precum şi necesit ile concrete necesare îmbun t irii activit ii. Un cadru didactic trebuie s  aib  o 
în elegere deplin  a disciplinei pe care o pred , s  cunoasc  evolu ia domeniului, leg tura cu alte 
discipline precum şi cu lumea real . Un profesor bine preg tit st pâneşte cunoştin e specializate 
despre modul cum s  abordeze fiecare elev în parte în func ie de stilul s u de înv are, cum s  
creeze un mediu stimulativ de înv are valorificând poten ialul fiec rui elev. Cadrele didactice 
aplic  o varietate de strategii flexibile de management al clasei pentru a se asigura c  to i elevii sunt 
antrena i în activit i relevante de înv are. Cadrul didactic demonstreaz  o cunoaştere riguroas  a 
disciplinei iar în acelaş timp dezvolt  la elevi capacitatea de analiz  critic . Profesorul elaboreaz  



strategii de cunoaştere a eleviilor şi prezint  colegilor bune practici, propune modalit i de abordare 
individualizat  şi diferen iat  a eleviilor cu diverse stiluri de înv are, acord  asisten  colegilor 
afla i în dificultate, propune recomand ri. Acesta integreaz  în procesul instructiv-educativ o 
diversitate de resurse educa ionale care încurajeaz  inova ia pedagogic , propune modalit i sau 
mecanisme de îmbun t ire a procesului de înv are i evaluare. Totodat  profesorul cu o presta ie 
la nivel performant se implic  în preg tirea i realizarea proiectelor na ionale i interna ionale. 
 În procesul instructiv-educativ profesorul are în vedere formarea competen elor, asigurarea 
calit ii acestui proces, identificarea domeniilor în care cadrele didactice demonstreaz  competen e 
i experien e. Strategiile profesionale a cadrelor didactice sunt parte integrant  a înv mântului în 

general de stat i vizeaz  dezvoltarea competen elor profesionale a cadrelor didactice în vederea 
asigur rii progresului de înv are a tuturor eleviilor. Profesorul trebuie s  se axeze pe aprecierea 
gradului de competen  cu care acesta î i face treaba în fiecare zi, pas cu pas, modul în care acesta 
î i rezolov  problemele reale i r spunde provoc rilor care apar.  
 Cadrul didactic trebuie s - i centreze activitatea pe elevi, ajutându-l s  progreseze în 
înv are, s  se simt  liber în gândire, s - i manifeste curiozitatea punând întreb ri, s - i sprijine 
colegii i s  caute sprijinul acestora. cola reprezint  o orchestr . Managerul este dirijorul , iar 
cadrele didactice sunt instrumenti tii. O clas  de elevi este una de succes nu atunci când unul sau 
mai mul i elevi sunt olimpici, ci atunci când to i elevii demonstreaz  progresele în înv are i vin cu 
pl cere la coal  unde sunt sprijini i i stimula i. 
 În procesul predare-înv are-evaluare cadrul didactic asigur  succesul colar al fiec rui elev 
cu ajutorul dezvolt rii motiva iei, responsabilitatea eleviilor pentru propria înv are, demonstreaz  o 
comunicare didactic  corect  i eficient  i gestioneaz  eficient procesul educa ional în clas .  
 Lec ia modern  reprezint  un proces dinamic care se pliaz  dup  specificul nevoilor, 
preferin elor i rezisten elor eleviilor. Profesorul este cel care de ine controlul asupra modului cum, 
când i de ce se realizeaz  evaluarea. Trebuie s  existe o rela ie deschis  între profesor i elev o 
rela ie care trebuie s  se bazeze pe un dialog liber, constructiv i pe cooperare. Profesorul este un 
moderator, este v zut ca un obiect al instruirii. Rela ia profesor-elev este autocritic , disciplina 
colar  fiind impus . Rela ia este bazat  pe respect i colaborare, iar disciplina deriv  din modul de 

organizare a lec iei. Prin metodele moderne se încurajeaz  participarea elevilor, se încurajeaz  
in iativa i creativitatea. Profesorul trebuie s  coopereze cu elevii, s  devin  un model real de 
educ ie permanent , s  se implice în deciziile educa ionale, s  asigure un înv mânt de caliate. 
Înv mântul de calitate necesit  un personal specializat, profesori ce au în vedere preg tirea 
eleviilor, o rela ie profesor-elev cât mai bun  i eficient  în procesul predare-înv are, un mediu 
unde activitatea colar  s  se poat  desf ura cât mai eficient i mai bine, iar rezultatele 
profesionale i reu itele eleviilor s  fiu din cele mai bune. Un cadru didactic se specializeaz  în mod 
continuu în cadrul activit ilor profesionale, ia parte la diverse cursuri de formare i ini iere, 
particip  la diverse conferin e, lec ii deschise, public  diverse materiale, c r i, referate, particip  la 
diverse simpozioane. Rezultatele sunt pe m sura preg tirii profesionale, a implic rii în diverse 
activit i, aprofund rii cuno tiin elor. Un profesor trebuie s  devin  un model de urmat de c tre 
elev, un om de la care elevul s  înve e o mul ime de lucruri pe care îl va ajuta pe acesta în viitor, în 
via .  
 Pentru elevi coala trebuie s  devin  o a doua cas , o a doua familie, un loc un de s  se simt  
bine, în siguran , s  vin  cu pl cere, cu drag, i s  plece satisf cu i cu mai multe cuno tiin e pe care 
cu siguran  le vor folosi. În coal  se valorific  poten ialul creator al eleviilor. Orice diplom , orice 
certificat reprezint  munca unui elev cît i a unui profesor, reprezint  o preg tire colar  i o 
preg tire profesional , reprezint  ani de munc  i ani de studiu aprofundat, reprezint  un adev rat i 
bine meritat succes colar i profesional. Cu trecerea aniilor atât profesorul cât i elevul privesc 
emotiona i în urm  prin intermediul unor diplome, unor acte, unor lucr ri, c r i, o munc  de o via , 
un studiu în decursul multor ani i o multitudine de rezultate bine venite i bine meritate. Este o 
mul umire sufleteasc , o mul umire profesional , este un adev rat succes i o adev rat  reu it . Cât 
de important  este educa ia în via a unui om? F r  educa ie, noi oamenii nu am avea un scop în 
aceast  via  i nu cred c  am putea exista. Informa iile atât pentru profesori cât i pentru elevi sunt 



foarte diversificate i se pot g si cu u urin  prin accesarea pe Google. Pu ini elevi i profesori mai 
intr  ast zi într-o bibliotec  pentru a c uta c r i în vederea culegerii de informa ii necesare în 
procesul predare-înv are. În zilele noastre totul este mai simplificat, mai rapid, mai eficient i mai 
modern. Un elev poate face un referat sau o lucrare într-o cafenea, pe o banc  în parc având un 
laptop cu el nu neap rat aflându-se acas , într-o bibliotec  sau intr-o sal  de clas  r sfoind paginile 
unor c r i. i pentru profesor este la fel de simplu acesta accesând pe internet culegând informa ii 
utile i a materialelor în vederea pred rii la clas . Un înv mânt modern i eficient se bazeaz  pe 
astfel de metode.  
 Pentru a avea un înv mânt modern i eficient trebuie s  existe resurse materiale.O 
modernizare, o repara ie necesit  bani i oameni bine preg ti i. Orice lec ie deschis  necesit  bani, 
orice referat sau lucrare necesit  din nou bani atât din partea profesorului cât i din partea elevului, 
dar important este ca la final s  existe rezultatele i meritele dorite. coala este locul în care se 
îmbin  utilul cu pl cutul, unde profesorul vine i pred  eleviilor, iar elevii la rândul lor vor utiliza 
informa iile primite in viitor. Totul se îmbin  frumos i cu un scop. O coal  de renume se bazeaz  
pe profesori foarte bine preg ti i, se bazeaz  pe meritele eleviilor i pe studiul acestora. Un studiu 
intens necesit  un bogat pachet de informa ii, necesit  d ruire, seriozitate, perseveren  i pl cere. 
Profesorul este bun mentor, este un ,,arbitru,, al ,, juc toriilor,, - elevii, este un orator de informa ii. 
Meritele acestuia se v d în reu itele eleviilor, în rezultatele acestora. Este persoana care tie s  
opreasc  un conflict între elevii s i, este persoana care tie s  ofere întotdeauna cele mai bune 
sfaturi i idei, care tie s  aprecieze meritele i rezultatele eleviilor s i. Un proces predare-înv are 
se deruleaz  bine atunci când exist  o bun  rela ie între profesor i elev, o bun  colaborare, o bun  
în elegere i respect. Se tie c  un profesor bun este o persoan  în eleapt , serioas  i bine preg tit . 
Un elev bun  este o persoan  serioas , bine preg tit i sârguincios. Cu to ii tim c  munca depus  de 
un profesor este o munc  depus  cu pasiune. Cuno tiin ele i pasiunea îmbinate duc la un rezultat 
foarte bun. Cu siguran  munca i aprofundarea cuno tiin elor duc la performan a mult dorit . În 
zilele noastre programa colar  este destul de înc rcat  atât pentru profesori cât i pentru elevi, dar 
aceasta trebuie respectat  i urmarit . Într-o coal  modern  profesorul trebuie s -l înve e pe elev 
no iuni despre via , s  le explice cu ajutorul experien elor i s  nu se foloseasc  doar de acea teorie 
g sit  prin manuale. Conduita profesorului este ca diploma profesorului. Înainte de a fi profesor 
trebuie s  fi om, un om demn cu merite i performan e.  
 Ora de predare a profesorului trebuie s  fie o or  bine a teptat , o or  unde s  lucreze cu 
elevii, s  le explice cât mai bine, s  le dea multe exemple pentru a-i face s  în eleag  cât mai bine, 
s  lase grijile i problemele personale inafara colii i s  se dedice cu totul. S  aib  un stil de 
predare degajat, s  aib  un sim  al umorului, s  se fac  în eles de c tre elevii s i, s  aib  mul umiri-
rezultate colare bune. Dac  predai cu pasiune, vei ob ine aprecieri de la elevi. Un profesor dedicat 
muncii sale este un profesor apreciat , un profesor menit pentru acaest  profesie, preg tit pentru 
aceast  profesie. Ca profesor trebuie s  vii cu idei noi, cu concepte noi, cu explica ii din cele mai 
bune, cu materiale, cu prezent ri video-audio, cu mai multe solu ii în rezolvarea unor probleme. Nu 
se mai dore te o predare motamo dintr-un manual, ci o discu ie liber , cu explica ii pe în elesul 
tuturor, cu exemple din via a de zi cu zi. Astfel de predare cu siguran  va da rezultatele mult dorite 
i elevii vor avea de înv at i vor în elege cât mai bine. Profesorul trebuie s  fie dedicat profesiei 

sale.  
 Procesul instructiv-educativ este un proces amplu ce necesit  o bun  rela ie între profesor i 
elev, o bun  colaborare i multe reu ite. Sper m c  în viitorul apropiat vom avea parte de numai 
lucruri bune, de o dezvoltare a înv mântului românesc, de noi concepte i de rezultate i reu ite 
extraordinare.  
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413. VALEN ELE INSTRUCTIV-EDUCATIVE ALE EDUCA IEI EXTRADIDACTICE 

 
Prof. Hodorog Marioara-Laura 

Liceul Teoretic " tefan Cel Mare" 
Râmnicu S rat, Jude ul Buz u 

 
Pornind de la necesitatea stringent  de a trezi interesul elevilor pentru lectura literar , am 

derulat la nivelul colii proiectul educativ de tip concurs "Literatura – o art  a cuvântului" ce a avut  
ca mobil necesitatea redescoperirii din partea elevilor a gustului pentru literatur  prin intermediul 
textelor dramatizate, al imaginilor, al teatrului de p puşi – înc  percutant, din fericire, la clasele V-
VIII (institu ia noastr  are i nivel gimnazial i liceal), şi al lecturii literare realizate doar din dorin a 
intrinsec  a elevilor iubitori de frumos şi de poezie. Scopul principal al proiectului s-a concretizat în 
stimularea interesului elevilor pentru literatur , în general, i pentru teatru, în special. Proiectul se 
înscrie in domeniul cultural artistic – folclor, tradi ii, obiceiuri i con ine activit i multiple de tipul: 
minispectacol, prezent ri power-point, teatru literar, pliant literar, atelier de prezentare creativ  etc.  
  Înc  de la început, proiectul s-a bucurat de aten ia acordat  de c tre elevii care în mod 
obi nuit absentau de la cursuri sau perturbau lini tea orelor, nu r spundeau cerin elor colii sau nu 
tiau s  socializeze. Ei au fost primii care au dorit s  participe la activit ile propuse (în special la 

cele care vizau scenariz ri, crearea unor costume adecvate teatrului literar, albumele foto i, 
desigur, cu un ritm mai lent, la cele care propuneau atelierul de pictur  sau lectura literar ). 
Disponibilitatea lor de a c uta fonduri sonore pentru diverse materiale prezentate, de a utiliza 
tehnici noi din domeniul calculatorului, de a înv a i mai ales de a interpreta anumite buc i literare 
nu numai c  a generat uimire în rândul nostru, al cadrelor didactice, i printre colegii lor, dar le-a 
dezv luit calit i ce pân  atunci nu erau decât în stare latent , i-a apropiat de coal  i i-a determinat 
s  î i reconsidere comportamentul în societate. Pentru c  adesea am apelat la lucrul în echip , ace ti 
copii au încercat s - i corecteze modul de a citi, de a recita un text, iar atunci când constatau c  se 
tine cont de p rerile i de cuno tin ele lor într-un anumit domeniu, nu ezitau s  ne împ rt easc  
experien a lor.  

Ei în i i au f cut o selec ie frumoas  a dot rii culturale pe care o aveau, c ci s-au str duit s  
g seasc  printre piesele muzicale pe care le cuno teau i unele fragmente sau linii melodice care s  
poat  fi incluse într-un program sau altul la un moment dat ori anumi i eroi de film pe care s -i 
înnobileze într-o prezentare proprie. Atunci când au în eles larghe ea pe care o avea în vedere 
proiectul derulat, faptul c  se face apel la calculator nu pentru a crea un eseu, ci pentru a realiza un 
pliant literar, a edita un film, a asculta i a valorifica o muzic  bun , ace ti copii veneau ei în i i cu 
propuneri de a lucra în timpul oric rei pauze, se ofereau s -i înve e cu mult  r bdare pe colegii lor, 
se informau i lucrau pân  i acas  din proprie initiativ , deveniser  colaboratori de n dejde, iar 
absenteismul, conduita nepotrivit  i plictiseala erau concepte deja uitate. 

Din dorin a unei reale reintegr ri a propriilor copii într-un mediu educational, anumi i p rin i 
au participat concret atât la prezentarea activit ilor, cât i la preg tirea lor, prin faptul c  i-au 
sprijinit în alc tuirea costuma iei necesare particip rii la secven ele teatrale sau în memorarea 
textelor date. Ne afl m într-o localitate cu un poten ial financiar oarecum precar, condi ii care nu ne 
pot asigura accesul la prea multe activit i extraşcolare. Am recurs, aşadar, la a ne orienta spre 
activit i cu un caracter preponderent extradidactic, pl cute şi motivante şi am decis s  le ofer 
elevilor libertate maxim  de exprimare, compensând prin aceasta faptul c  înc lcam o condi ie 
esen ial  a educa iei nonformale – aceea de a se derula într-un cadru institu ionalizat, dar în afara 
şcolii. 
 Printre obiectivele specifice ale proiectului se pot aminti urm toarele: O.1 – dezvoltarea 
abilit ilor unor categorii-cheie de elevi de a proiecta şi desf şura în echip  activit i legate de 
lectura literar ; O.2 – crearea la nivelul şcolii a materialelor informative, folosind mijloacele tehnice 
moderne de comunicare care pot facilita proiectarea, implementarea şi evaluarea activit ilor de 
comunicare; O.3 – promovarea imagina iei şi a creativit ii verbale a elevilor; O.4 – diseminarea 



modelelor de bun  practic  identificate în cadrul proiectului; O.5 – redescoperirea savoarei 
literaturii; O.6 – dezvoltarea de atitudini pozitive şi responsabile etc.  

Pornind de la principiul interdisciplinarit ii, activit ile derulate au avut o tematic  foarte 
variat , dup  cum urmeaz : "Constituirea trupelor de teatru colare", "Teatrul de p pu i – o alt  
viziune asupra lumii" (prezentare de teatru literar), "William Shakespeare – precursor al lui Mihai 
Eminescu" (prezent ri power-point i referate), "Lumea animalelor în fabulele lui Grigore 
Alexandrescu i George Orwel" (prezentare de teatru literar), "Copil ria – o lume a fanteziei în 
viziunea lui L. Carol i I. Creang " (pliant literar), "Societatea prin ochii dramaturgului – 
I.L.Caragiale i Oscar Wilde" (album foto), "Bibliotecar pentru o zi" (joc de rol), "Pove tile satului 
meu" (atelier de scriere creativ ), "Portret – Stephan Dedalus i Chiri a în provin ie  – V. 
Alecsandri" (atelier de pictur ), "C l tori prin lumea basmelor" (prezent ri power-point), "De-ale 
lui P cal "  (teatru literar), "Doine i balade populare" (pliant literar), "Antologie de proverbe 
române ti" (atelier de prezentare creativ , ca expresie a în elegerii  literaturii). 
 Voi încerca în cele ce urmeaz  s  prezint, pe scurt, una dintre aceste activit i: 

"Bibliotecar pentru o zi": Ini ial am încercat s -i orientez pe elevi c tre c r ile care, b nuiam 
eu, înc  le mai trezeau amintiri frumoase şi palpitante, urm rind s  reaprind acea scânteie care 
înseamn  fascina ia lecturii şi le-am sugerat s  organiz m un concurs în care s  mimeze 
personajul preferat, dat fiind faptul c  m  adresam clasei a VI-a, deci unei categorii de vârst  
care este înc  deschis  spre joc. Iat  şi obiectivele urm rite: 
- s  descopere  savoarea textelor literare dincolo de obliga ia de a citi; 
- s -şi interiorizeze valen ele moralizatoare ale literaturii; 
- s  manifeste spirit de competi ie;  
- s  asocieze un limbaj gestual potrivit textului ales; 
- s -şi confec ioneze o costuma ie adecvat  interpret rii dramatice. 

Surpriza a venit îns  din partea unei eleve care m-a întrebat dac  poate s  compun  nişte 
buc i literare, care s  fie apoi scenarizate, şi câteva poezii. Oarecum sceptic , am fost de acord 
doar din curiozitate (nu îi descoperisem abiliti în domeniul poeziei şi al dramaturgiei). A doua zi a 
venit îns  cu dou  piese de teatru, ce-i drept de dimensiuni reduse, dar destul de reuşite sub aspectul 
formei şi, mai ales, al mesajului: Prin esa mofturoas  şi Prim vara, precum şi cu dou  poezii. E de 
la sine în eles c  am l sat în seama ei toat  partea de regie (alegerea colegilor şi distribuirea 
rolurilor, stabilirea decorului, realizarea repeti iilor…). Cum nu puteau fi încadra i prea mul i copii 
în piesele de teatru, le-am recomandat celorlal i s  creeze postere care s  ilustreze un personaj 
preferat, o carte îndr git  sau portretul unui scriitor recent cunoscut. S-au oferit imediat, dar au fost 
tenta i mai mul i s  compun  poezii, mai ales atunci când au în eles c  e posibil s  realiz m şi un 
concurs. Câ iva elevi din clasa a V-a m-au rugat s  le permit şi lor s  concureze. Le-am sugerat, 
aşadar, s  mimeze anumite personaje din c r ile citite. Ingeniozitatea metodelor le-a apar inut, şi de 
aceast  dat , tot elevilor, care au dep şit sugestiile şi aştept rile mele, c ci nu mic  mi-a fost 
mirarea când am constatat c  au mimat nu câteva personaje r zle e, ci dou  poveşti integrale: Sarea 
în bucate (Petre Ispirescu) şi Alba ca Z pada şi cei şapte pitici (Fra ii Grimm). De asemenea, au 
adus şi ei postere, iar trei feti e au compus poezii, demonstrând originalitate i creativitate. S-a 
procedat apoi la jurizarea activit ii elevilor i au fost luate în calcul toate aspectele: interpretarea 
rolurilor, mimica, gestica, intona ia, costumele, modul în care elevii şi-au analizat critic posterele 
atunci când le-au prezentat, informa iile pe care le-au oferit despre autorul/cartea/personajele 
selectate, motivarea alegerii realizate etc. Premiul special i-a apar inut elevei din clasa a VI-a, care a 
avut contribuii multiple (autor al unor piese de teatru şi poezii, regizor, monitorizare activit i). 

Pot fi men ionate i alte rezultate ob inute pe parcursul derul rii proiectului: aviziere care s  
popularizeze în comunitate activit ile propuse, CD –uri cu poze, pliantul literar "Copil ria – o lume 
a fanteziei în viziunea lui L. Carol i I. Creang ", expozi ia de fotografii în cadrul colii cu titlu 
"Literatura – o art  a cuvântului", pliante, afişe, concursuri, albume de fotografii în format 
electronic, fliers-uri. 

Evaluarea rezultatelor s-a realizat pe baza unui portofoliu de evaluare care a cuprins: 
chestionare, înregistr ri video, expozi ii, rapoarte de evaluare final /procese-verbale. Propuneri de 



optimizare a activit ilor: axarea pe specificul nostru na ional, prin studierea mai atent  a folclorului 
literar românesc, stimularea categoriilor de elevi mai laten i în a participa la activit ile propuse, 
derularea de activit i bilunare (deoarece activit ile lunare devin obositoare c tre finele anului) i 
implicarea mai multor membri ai comunit ii locale la ac iunile propuse. 

S-a demonstrat, înc  o dat , faptul c  educa ia nonformal  are avantaje multiple: elimin  
stresul notelor din catalog, al disciplinei impuse şi al temelor obligatorii, înseamn  pl cerea de a 
cunoaşte şi de a te dezvolta, ofer  mai mult  flexibilitate, adaptabilitate şi rapiditate atât 
educatorului cât şi beneficiarilor educa iei, dar şi un entuziasm r sun tor. Pe de alt  parte ac iunile 
corespund strict intereselor, aptitudinilor şi dorin elor participan ilor. 

Printre valen ele instructiv-educative ale educa iei extradidactice, experiate acum pe 
parcursul mai multor zile consecutive şi la un nivel mult mai dens, s-ar putea num ra: 

- stimularea elevilor pentru producerea de crea ii proprii; 
- reducerea absenteismului, datorit  caracterului incitant al temelor propuse; 
- antrenarea unui num r cât mai mare de elevi în concursuri şcolare i implicarea celor cu 

probleme comportamentale; 
- descoperirea unor cititori sau interpre i talenta i; 
- integrarea şi recuperarea social  a elevilor printr-o educa ie remedial  specific  fiec rei 

categorii implicate; 
- sus inerea pl cerii de cunoaştere şi de afirmare valoric ; 
- crearea condi iilor pentru ini ierea într-o nou  activitate; 
- destinderea elevilor şi petrecerea organizat  a timpului liber (ei şi-au preg tit interpretarea 

rolurilor şi costuma ia nu doar în cadrul şcolii, ci şi acas , în cadrul unor întâlniri organizate 
de ei înşişi la sfârşitul s pt mânii); 

- cultivarea diferitelor înclina ii, aptitudini şi capacit i, precum şi manifestarea talentelor în 
diverse domenii; 

- evitarea unor evalu ri riguroase; 
- socializarea elevilor cu copii care au aceleaşi interese de cunoaştere; 
- accentul pe latura practic , aplicativ  a activit ilor de înv are care îi ajut  la o mai bun  

cunoaştere a propriei personalit i, stimulându-i c tre autoformare; 
- dezvoltarea spiritului competi ional pe baza unei dezvolt ri pertinente a competen elor şi a 

aptitudinilor proprii; 
- încurajarea producerii unor mesaje care s  plece de la elev c tre profesor. 

Interac iunea entuziast  pozitiv  i constructiv  a fost motivat  prin investi ia emo ional  şi 
prin angajarea profund  ce s-a manifestat ca un liant real al coeziunii. 
Se remarc  totuşi prezen a unor limite în detrimentul educa iei nonformale, care face înv area mai 
atractiv  şi mai relevant  pentru individ, şi anume: prea marea dependen  a activit ilor proiectate 
de mijloacele tehnice disponibile şi, nu în ultimul rând, de cele pecuniare, utilizarea unor programe 
mult prea flexibile, centrate doar pe obiective pe termen scurt, o metodologie destul de permisiv  a 
educatorilor etc. 
 
 

414. POEZIA DIN SUFLETUL ŞI DIN ACTIVIT ILE ELEVILOR 
 

Tatiana Munteanu, prof.de  Limba şi literatura român  
Liceul Tehnologic “Paul Bujor”, Bere ti, jud. Gala i 

 
Poezia reprezint  puntea de leg tur  între realitate şi imaginar, între materie şi idee, între 

cunoaştere şi crea ie. Nu poate fi o mai ampl  vibrare a cuvântului decât în poezie… 
Cel mai frumos şi original material didactic la orele de limba şi literatura român , dar nu 

numai, este versul, este aducerea sufletului în palmele copilului, pentru a-l studia prin microscopul 
tr irilor sale. De aceea organizarea concursurilor literare propun stimularea creativit ii şi a 
imagina iei, valorificarea inteligen elor multiple şi cultivarea sim ului estetic al elevilor precum şi 



promovarea imaginii, ofer  ocazia întâlnirii elevilor, p rin ilor şi a dasc lilor în lumea imaginilor 
artistice şi a viziunilor multiple asupra poeziei clasice, dar şi a celei contemporane. Prin acestea 
elevii ne vor ghida în lumea creat  de ei, plin  de noutate, de farmec, de sensibilitate şi de fantezie, 
unde ne vom îmbog i cu to ii din crea iile lor literare. 

 Într-o societate robotizat , în care primeaz  alte valori decât cele autentice, este necesar  
organizarea unor activit i culturale i literare, care s -i mobilizeze pe elevi spre ideea de 
originalitate i unicitate, prin realizarea unor crea ii proprii, dezvoltându- i astfel sensibilitatea 
artistic , poten ialul i gândirea creatoare, dar i deprinderea particip rii la activit i 
extracurriculare.   

De asemenea, întâlnirile literare ale elevilor cu scriitorii în cadrul unor cenacluri sau 
activit i realizate în parteneriat cu biblioteca trezesc curiozitatea elevilor, îi motiveaz , îşi pun 
amprenta pe formarea lor intelectual . Argumentul cel mai puternic în acest sens ar fi faptul c  
niciun domeniu nu poate fi aprofundat f r  a trece mai întâi prin cuvânt, f r  a face diferen a dintre 
realitate şi fic iune sau f r  a se şti s  se argumenteze un punct de vedere bine sus inut şi 
documentat. 

Pe de alt  parte, ce ar fi poetul f r  cititori? Unde s-ar rev rsa m re ia tr irilor sale? Noi, 
cadrele didactice, suntem responsabile de construirea aceste pun i între autor şi cititor, între frumos 
şi sufletul d t tor de lumin , între ochiul dornic de cunoaştere cu fântân  nesecat  a crea iei. 

Un prim pas în acest demers sunt şi concursurile şcolare, unde elevii îşi pot exersa şi 
dezvolta ei înşişi abilitatea de a scrie versuri, mai ales c  adolescen a este vârsta înfloritoare a unor 
tr iri profunde şi sincere. Jurizarea şi premierea concursurilor poate fi realizat  de c tre cadrele 
didactice în parteneriat cu scriitori consacra i. Astfel am conceput, în anul 2014 Concursul de 
Poezie Numai Poetul, dedicat elevilor din ciclul liceal, care astzi este la a III-a edi ie. Prin 
organizarea acestui concurs, ne-am propus stimularea creativit ii şi a imagina iei, valorificarea 
inteligen elor multiple şi cultivarea sim ului estetic al elevilor precum şi promovarea imaginii 
Liceului Tehnologic Paul Bujor din oraşul Bereşti. Concursul de fa  ofer  ocazia întâlnirii elevilor, 
p rin ilor şi a dasc lilor în lumea imaginilor artistice şi a viziunilor multiple asupra poeziei clasice, 
dar şi a celei contemporane. Prin acest concurs elevii ne-au ghidat în lumea creat  de ei, plin  de 
noutate, de farmec, de sensibilitate şi de fantezie, unde ne îmbog im cu to ii din crea iile lor 
literare. 

De i doar la început, prima edi ie a Concursului de Poezie “Numai Poetul”  s-a bucurat de 
65 de elevi participan i din 26 de licee i 19 jude e: Gala i, Vaslui, Bac u, Boto ani, Bucure ti, 
Arad, Buz u, C l ra i, Timi , Arge , Olt, Vâlcea, Dolj, Teleorman, Ia i, Ilfov, Bistri a-N s ud, 
Dâmbovi a i Neam , iar la edi ia a II-a au participat 33 de elevi din 15 licee din România şi din 
Rep. Moldova, celebrând astfel, prin poezie, 166 de ani de la naşterea Luceaf rului românilor de 
pretutindeni. Am reuşit astfel s  adun m sub acelaşi nume elevi din numeroase licee, mai ales 
tehnologice, şi s  le oferim ocazia s  concureze cu m rg ritarele sufletelor lor la un eveniment 
cultural de importan  maxim  pentru poporul român. Obiectivele concursului au urm rit: 
dezvoltarea poten ialului artistic al elevilor în cadrul activit ilor extracurriculare, dezvoltarea 
imagina iei i a gândirii creatoare i dezvoltarea sensibilit ii artistice. Evenimentul a fost promovat 
atât în revista şcolii cât şi în publica ii culturale na ionale, unde am şi anun at câştig torii acestuia. 
Consider ca ne-am atins scopul, acela de afirmare, cunoa tere i stimulare a poten ialului artistic al 
elevilor din ciclul liceal şi ne-am dori c  acesta s  perpetueze, atât ca tradi ie în şcoal  noastr  cât şi 
ca exemplu pentru alte institu ii de înv mânt. 
R mân, prin urmare, la p rerea c  poezia deschide sufletele şi le apropie, d ruindu-ne ceea ce 
numai cuvântul şi vibra iile lui pot înf ptui în fiin ele noastre: iubirea, bun tatea şi speran a. 
 
  



 
415. EDUCA IA LA TIMPUL VIITOR 
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Metodele moderne active şi interactive de înv are au numeroase valen e formative 

contribuind la dezvoltarea gândirii critice, stimuleaz  creativitatea, implic  activ elevii în înv are, 
se axeaz  pe înv area independent  şi prin colaborare; elevul îşi asum  responsabilitatea fa  de  
propria  înv are, îşi formeaz  opinii argumentate, extrage idei din surse diferite, înva  s   respecte 
p rerile colegilor. 

Promovarea  metodelor activizatoare se bazeaz  pe urm toarele argumente: 
-ajut  la însuşirea unor cunoştin e utilizabile; 
-conduc la toleran  şi comportament social independent; 
-se pot realiza la orice vârst  şi la toate disciplinele. 

Metodele şi tehnicile de înv are activ  pe care le putem folosi : 
1. Etapa de evocare: brainstorming-ul; ciorchinele; discu ia de grup; gândi i/ lucra i în perechi/ 
comunica i; ştiu/ vreau s  ştiu/ am înv at; chestionarea. 
2. Etapa de realizare a sensului: predarea reciproc ; mozaicul; jurnalul dublu; diagrama Venn, 
ciorchinele, termenii cheie. 
3. Etapa de reflec ie: discu ia în perechi; discu ia în grup; tehnica Sinelg; metoda cubului; scrierea 
liber ; diagrama Venn; ciorchinele revizuit; ştiu/vreau s ştiu/amînv at; eseul; copacul ideilor, 
RAI. 

Voi prezenta în continuare câteva metode ce pot fi utilizate în orele de biologie. 
 

Metoda “CIORCHINELE” 
Etape: 
- se propune no iunea (tema) care urmeaz  a fi cercetat ; 
- se noteaz  în jurul acestuia toate ideile, sintagmele sau cunoştin ele care le vin în minte în leg tur  
cu tema respectiv , ducându-se linii între acestea şi cuvântul ini ial; 
- pe m sur  ce se scriu cuvintele, se duc linii între ideile ce par a  fi conectate; 
- activitatea se opreşte atunci când s-a stins limita de timp acordat  sau când se epuizeaz  ideile. 
Reguli: 
- scrie i tot ce v  trece prin minte referitor la tem ; 
- nu judeca i/ evalua i ideile propuse, ci doar le nota i; 
- nu v  opri i pân  când nu epuiza i toate ideile (pân  nu expir  timpul alocat); 
- l sa i s  apar  cât mai multe şi variate/ conexiuni între idei f r  s  limita i num rul ideilor sau 
fluxul leg turilor dintre acestea. 

De exemplu, la lec ia “Cariotipul uman normal i patologic”, clasa a IX-a, se poate cere 
elevilor s  aplice aceast  metod  pentru a eviden ia muta iile cromozomale ce pot afecta cariotipul 
uman, manifest ri ale acestora:  

 
 



Metoda: ”COPACUL IDEILOR „: 
Este un organizator grafic în care cuvântul cheie este înscris într-un dreptunghi situat la baza 

foii, în partea central . De la acest dreptunghi se ramific  spre partea superioar , asemenea 
crengilor unui copac, toate cunoştin ele. 

Copacul ideilor poate fi completat individual, în perechi, în grupe sau frontal. 
De exemplu: Clasa a X-a, lec ia „Circulația la plante”- Realiza i un copac al ideilor având 

urm toarea  cheie: „Tipuri de tulpini” 
Timp de lucru trei minute. Activitate individual  sau pe grupe. 
Se preiau r spunsurile câtorva elevi sau grupe de elevi. 

 
 
Metoda “MOZAICUL”: 

Tehnica mozaic de înv are prin cooperare (the jigsaw strategy) promoveaz  un proces mai 
bun de înv are, îmbun t eşte  motiva ia elevilor şi permite ca un volum mai mare de con inut s  
fie studiat şi împ rt şit de membrii unui grup. Tehnica mozaic a fost elaborat ini ial de Elliot 
Aronson şi studen ii s i. Tehnica asigur : 
• O modalitate eficient  de înv are a con inuturilor;  
• Ascultare, implicare şi empatie; 
• Interdependen  între elevi; 
• Interac iuni între elevi. 

Elevii sunt împ r i i în grupuri mici de cinci sau şase membri. Sarcina fiec rui grup este de a 
înv a despre un aspect al unui subiect şi de a deveni „exper i” în acel subiect. În acest grup de 
exper i, elevii efectueaz  activit i de investigare împreun  şi creeaz  prin colaborare un raport sau 
o prezentare. De asemenea, fiecare elev r spunde individual şi le va preda ulterior şi celorlal i o 
parte din con inut. Dup  ce elevii au devenit „exper i”, sunt redistribui i într-un alt grup. Fiecare 
grup nou este format din „exper i” din grupurile ini iale. Sarcina fiec rui „expert” este de a le preda 
celorlal i membri ai grupului con inutul studiat. Luarea de noti e şi întreb rile sunt strategii care pot 
fi folosite de to i membrii grupului pentru a în elege informa iile mai bine. Dup  ce to i „exper ii” 
au efectuat prezent rile, fiecare membru al grupului a înv at cinci sau şase noi aspecte ale 
subiectului şi este preg tit s  sus in  un examen, s  scrie un eseu sau s  se grupeze cu un alt 
„expert” pentru a crea o prezentare multimedia. 

De exemplu- lec ia “Glande endocrine”, clasa a XI-a, o or  pe s pt mân : 
a. Se împarte tema principal  în 5 subteme ( „Hipofiza”, “Tiroida”, “Suprarenalele”, “Pancreasul 
endocrin”, „Gonadele”). Elevii vor primi fişe de lucru cu sec iunea din tema principal  
corespunz toare subtemei (fiecare elev primeşte o fiş ). 
b. Se împart elevii în cinci grupuri (grupurile de exper i). Grupurile se aleg de c tre profesor şi ele 
vor fi echilibrate din punct de vedere al abilit ilor, experien ei, etc. Nu se formeaz  grupuri bazate 
pe prietenii/simpatii. Fiecare grup studiaz  o subtem  dintre cele 5, folosindu-se de fişele de lucru 
preg tite de c tre profesor. Aceasta activitate se desf şoar  în special în timpul orei. 
c. Fiecare grup de exper i va studia o parte a temei şi îşi vor preg ti ideile principale pe care le vor 
prezenta în urm toarea etap . Astfel grupa de exper i nr.1 va primi fişa de lucru nr.1( Hipofiza), 



grupa 2 – fişa 2 ( Tiroida), grupa 3 – fişa 3( Suprarenalele), grupa 4 – fişa 4 ( Pancreasul endocrin) 
şi grupa 5 – fişa 5 ( Gonadele). Elevii din fiecare grup  vor analiza fişa de lucru, manualele, 
atlasele, plan ele şi vor extrage împreun  ideile principale, pe care vor trebui s  le prezinte în etapa 
urm toare, ei devenind exper i ai temei corespunz toare. 
d. Elevii vor forma acum grupuri noi. Fiecare grup nou este un „JIGSAW’’ care are câte un elev din 
cele 5 grupuri ini iale. În cazul în care r mân elevi pe dinafar , aceştia vor fi considera i perechi în 
cadrul grupului. Acum fiecare grup are un „expert’’  într-una dintre cele cinci p r i ale temei 
principale. 
e. Noul grup desf şoar  acum o activitate care necesit  asumarea de c tre elevi a rolului de 
profesor. Ei îşi vor explica, pe rând, unii altora partea din tem , respectiv ideile principale stabilite 
în etapa anterioar , în ordinea fireasc , logic  în func ie de modul de împ r ire al temei. Aceasta 
implic , de asemenea, o atitudine de cooperare cu ceilal i membri ai grupului, într-o activitate 
combinat  care le cere s  integreze cele 5 subteme. 
f. un raportor desemnat de fiecare grup  va prezenta, în fa a clasei, rezultatele muncii lor. 
 
Metoda:”DIAGRAMA VENN”: 

O diagram  Venn este format  din dou  cercuri mari care se suprapun par ial. Ea poate fi 
folosit  pentru a ar ta asem n rile şi diferen ele dintre dou  idei sau concepte. 

Profesorul cere elevilor s  construiasc  o asemenea diagram  completând în perechi doar 
câte un cerc care s  se refere la unul dintre cele dou  concepte. Apoi se pot grupa câte patru pentru 
a-şi compara cercurile, completând împreun  zona de intersec ie a lor cu elementele comune celor 
dou  concepte. 

De exemplu, putem folosi Diagrama Venn pentru a face o compara ie între dou  organite 
din celula de tip eucariot: 

 
 
AVANTAJE ŞI LIMITE ALE METODELOR ACTIVE ŞI INTERACTIVE  
 
Avantaje: au caracter informativ; valorific  experien a proprie a elevilor; le dezvolt  raspunderea 
individual  şi de grup; favorizeaz  în elegerea conceptelor şi ideilor; echilibreaz  efortul cadrului 
didactic şi al elevului; îi determin  s  caute şi s  dezvolte solu ii pentru diverse probleme; 
 
Dezavantaje: reclam  un num r mare de ore de preg tire  din partea cadrului didactic; necesit  
eforturi de proiectare, de timp, materiale şi m suri speciale de diminuare a riscului de a ap rea 



situa ii neprev zute, care ar distruge întreaga activitate; aceste metode sunt mult mai obositoare atât 
pentru elev cât şi pentru cadrul didactic din cauza agita iei care se creeaz ; dezavantaje de ordin 
evaluativ; pot s  apar  fenomene de “contagiune” între r spunsuri;  trebuie introduse elemente de 
creativitate în aplicarea acestor metode pentru a evita devalorizarea lor prin repeti ie. 
 
Ce au de câstigat elevii: dorin a de perfec ionare; capacitatea de a-şi asuma responsabilit i; 
posibilitatea de a în elege unde au greşit şi de a-şi corecta din mers greşelile; înva a s  abordeze 
corect subiecte din diverse domenii; s  ia atitudine; s  fac  observa ii în cunoştin  de cauz ; s  nu 
se exprime când nu ştiu sau nu au nimic de spus; înva a c  pentru realizarea unor sarcini de grup au 
nevoie unii de al ii; climatul clasei relaxat,  deoarece dispar mul i factori de stres; elevii sunt 
antrena i, ca într-un joc, într-o continu  participare şi colaborare. 
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416. DINAMICA RMULUI ROMÂNESC ÎNTRE CAPUL MIDIA ŞI EFORIE SUD 
 

Cazacu Dumitra  
Colegiul Tehnic de Marin ,,Alexandru Ioan Cuza” Constan a  

 
 Zonele litorale concentreaz  o mare parte din activitatea uman  şi sunt regiuni extrem de 

populate (60% din popula ia lumii tr ieşte în regiunea costier ). Litoralul M rii Negre este cea mai 
important  zon  turistic  a României, având în vedere num rul de turişti români şi str ini care îl 
viziteaz  anual, peste 8 milioane.  

Din p cate, zona costier  a României este supus  permanent proceselor de eroziune, 
fenomenul accentuându-se în ultimii 30 de ani, ca urmare a construirii lacurilor de baraj de la 
Por ile de Fier I şi II, în acest fel cantitatea de sedimente adus  de Dun re în Marea Neagr  
reducându-se la jum tate şi dereglând echilibrul sedimentar costier. Acestei cauze i se pot ad uga şi 
sc derea aportului de sedimente pe suprafe ele de plaj , pierderea de sedimente c tre larg, datorit  
construirii digurilor portuare, pr buşirea falezelor datorit  instabilit ii geotehnice a zonelor situate 
în partea superioar  a pantelor şi/sau ac iunii valurilor la baza falezelor etc.  

Scopul prezentului studiu const  în analiza morfologiei rmurilor cu falez   de la Capul Midia 
pân  la Eforie Sud şi investigarea morfodinamicii acestuia, în vederea stabilirii gradului de 
vulnerabilitate a acestui sector al litoralului românesc. Litoralul românesc se încadreaz  în categoria 

rmurilor secundare, cu dou  subtipuri caracteristice: 
a. rmuri de eroziune (cu falez ); 
b. rmuri de acumulare ( rmuri barier ). 
 Din punct de vedere geomorfologic, caracteristica dominant  a zonei sudice o 
constituie dezvoltarea rmurilor cu falez .  Zona costier  Cap Midia – Eforie Sud, în func ie de 
caracterele geomorfologice specifice, permite separarea în cadrul ei a dou  sectoare distincte: 
-sectorul Cap Midia – Cap Singol, unde elementul definitoriu il constituie prezen a corpurilor 
acumulative nisipoase, mari, extinse între promontorii cu falez  activ ; 
-sectorul  Cap  Singol –  Eforie  Sud, dominat de rmurile cu falez  activ . 
 rmurile de eroziune - elementul geomorfologic definitoriu pentru acest tip de rm îl 
constituie faleza. Prezen a şi dezvoltarea falezei în acest sector este rezultatul interac iunii factorilor 
geologici şi structural-tectonici, specifici Dobrogei Centrale şi de Sud, cu ceilal i factori de mediu, 
care controleaz  desf şurarea proceselor costiere. Modelat  de valuri şi curen i, pe fondul creşterii 



lente a nivelului m rii, faleza, relativ înalt , este bine dezvoltat  în sectorul Cap  Singol –  Eforie  
Sud. Exist  sectoare cu falez  activ , în retragere, precum şi sectoare unde aceasta este protejat  de 
perisipuri. rmurile cu falez  activ  au o extindere areal  major  . Sunt întâlnite în sectoarele Cap 
Pesc rie - Cap Constan a (Plaja Modern), Eforie Nord – Belona, Capul Turcului – Capul Tuzla. În 
timpul deplas rilor pe teren, în sectorul Cap Pesc rie - Cap Constan a ( Falez  Nord), am surprins 
intense procese de pr buşire a falezei . În acest sector, am observat c  marea amenin  s  înghit  
falezele Constan ei, cu tot cu somptuoasele vile construite în ultimii ani în buza malului. 
Construc iile au fost ridicate f r  a se ine cont de un plan urbanistic, f r  a se realiza lucr ri de 
consolidare a falezei, iar acum risc  s  se pr buşeasc  în mare(fig.2-3). De altfel, din interviurile 
luate localnicilor, ei spun c  este afectat  structura de rezisten  a cl dirilor, c  au ap rut fisuri în 
pere ii caselor şi c  toate obiectele din cas  nu mai au stabilitate. 

Aceeaşi situa ie apare şi la Eforie Nord şi Eforie Sud. Falezele naturale sunt formate dintr-o 
succesiune de nivele de loess, separate prin paleosoluri, având în baz  un orizont de argile roşii de 
vârst  villafranchian, care stau pe calcarele organogene sarma iene. Infiltra iile apelor de suprafa  
(acviferul freatic) pân  la nivelul argilos care este relativ impermeabil determin  acumularea apei si 
alunec ri importante ale falezelor. La aceasta se adaug  abraziunea direct  a valurilor asupra bazei 
acestora, în zonele cu plaj  îngust . Între Eforie Nord şi Eforie Sud, între anii 2004 şi 2015, marea a 
înghi it 25 metri de plaj   şi a „cariat" grav culoarul de promenad , f cut din piatr  şi ciment (fig.1-

3).                    
Fig. 1-2. Pr buşiri de falez  la Eforie Nord                           3. Eforie Sud 
La sud de portul Constan a, golful care formeaz  ast zi rada Portului Constan a,  a  fost 

indiguit pe o lungime de 2 km spre larg si astfel, a  fost ad postit de valurile m rii. 
Pe faleza inactiv  din dreptul Portului Constan a , alunec rile de teren apar datorit  prezen ei 

faciesurilor petrografice pu in rezistente, friabile ce acoper  strate groase de loess, precum şi 
ac iunii de şiroire a apelor din precipita ii. Imobilele situate în apropierea G rii de Nord, pe strada 
Traian sunt în pericol de a se pr buşi. În urm  cu trei ani, în timpul unor ploi toren iale, au ap rut 
cratere în şosea cu adâncimi  de cca 15 m, care au  blocat traficul în zon . Craterul, aflat la cca 30 m 
de cl diri, a dus la înclinarea blocurilor cu şase grade, au ap rut fisuri în pere ii apartamentelor, 
şoseaua a fost închis , iar , în prezent se fac lucr ri de stabilizare a versantului . 
 Fa  de amploarea fenomenelor de eroziune, au fost luate pe plan local unele m suri 
expeditive de protec ie a unor sectoare ale plajei Mamaia. Începând cu toamna anului 2014, în 
sectoarele afectate cel mai puternic de procesele de eroziune, respectiv plaja Mamaia, sectorul Cap 
Singol – Plaja ,,Modern” şi plaja Eforie Nord –Eforie Sud au început ample lucr ri de protec ie şi 
reabilitare a zonei sudice a litoralului românesc, prin construirea sau refacerea digurilor sparge- val 
şi consolidarea falezelor (fig.4-5). 

             
Fig. 4. Lucr ri de consolidare a falezei şi                Fig.5.  Lucr ri de consolidare a falezei 

a digurilor ,,sparge-val” în sectorul Cap Singol                               la Eforie Nord 



Şi pentru ,,întoarcerea cu fa a la mare” a oraşului Constan a, pentru dezvoltarea turismului 
litoral s-a început şi construirea şoselei de coast , aşa numita ,,Riviera Tomis”, şosea care va avea o 
lungime de 7 km, va începe din Portul ,,Tomis”, din dreptul Comandamentului (fostul Hotel Carol) 
pân  la intrarea în sta iunea Mamaia. Riviera va avea 18  m l ime, 4 benzi pentru maşini, pist  
pentru biciclişti şi spa iu de promenad  pentru pietoni şi spa iu verde.  

În zona litoral  a M rii Negre de pe teritoriul României, eroziunea costier  reprezint  un risc 
real pentru mediu, fenomenul manifestându-se pe diferite trepte de intensitate de-a lungul celor 
circa 244 km ai litoralului. 
            Pe baza cercet rilor efectuate de Administra ia Bazinal  de Ap  Dobrogea-Litoral, 
Institutele Geoecomar, INCDMN Grigore Antipa, privind evolu ia zonei costiere, s-a ajuns la 
concluzia c  eroziunea costier  atinge, în unele zone,l a rata de circa 2m/an. 
Sectoarele cele mai afectate de fenomene de eroziune au fost situate în sudul litoralului: Mamaia, 
Tomis, Eforie, Tuzla, Olimp-Venus, Saturn-Mangalia, 2 Mai - Vama Veche. Eroziunea cea mai 
accentuat  se manifesta în sta iunea Mamaia, unde se estima o retragere a liniei rmului de circa 
40m în urm torii 20 de ani. Orice întârziere în abordarea acestei probleme, putea duce la consecin e 
negative ireversibile asupra mediului şi calit ii vie ii. Solu iile aplicate au condus la protejarea şi 
îmbun t irea calit ii mediului şi a standardelor de via  în lungul zonei costiere româneşti a M rii 
Negre, precum şi la creşterea siguran ei în partea sudic  a coastei, care era serios amenin at  de 
eroziunea costier . 
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417. STUDIUL SEDIMENTELOR DE PE PLAJELE  DIN SECTORUL   
CAP MIDIA – EFORIE SUD 

 
Cazacu Steliana  

Liceul Teoretic,,Decebal” Constan a  
 

Datorit  importan ei lor, zonele litorale au captat de timpuriu aten ia geomorfologilor şi 
sedimentologilor. Ele concentreaz  o mare parte din activitatea uman  şi sunt regiuni extrem de 
populate (60% din popula ia lumii tr ieşte în regiunea costier ). Interesele economice ale 
industriilor caracteristice zonelor costiere (transporturi navale, pescuit, turism, etc.), la care se 
adaug  nevoile socio-economice specifice, au impus în trecut o dezvoltare extensiv  şi o 
interven ie, de multe ori, brutal  asupra litoralului. Aceasta a condus la modificarea transportului şi 
distribu iei sedimentelor litorale, urmat  de apari ia sau extinderea tendin ei de eroziune.  
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Lucrarea de fa  prezint  un studiu comparativ, privind granulometria si compozi ia chimic  a 
sedimentelor de pe plajele din sectorul Cap Midia – Eforie Sud, respectiv plajele Mamaia, Modern, 
Eforie Nord si Eforie Sud. 
Pentru cele patru plaje s-au realizat, experimental:     

- analiza granulometrica a probelor de nisip ; 
- determin ri ale raportului carbona i – silica i ; 
- studiul faunei (moluşte şi crustacee) din sedimentele zonei litorale a plajelor . 
În vederea efectu rii acestui studiu, prima problem  a fost s  localizez şi s  delimitez zonele 

nisipoase din  sectorul Cap Midia – Eforie Sud şi s  stabilesc punctele pentru colectarea probelor, 
acestea fiind: Mamaia,  Constan a-plaja Modern, Eforie Nord- plaja  Belona  şi Eforie Sud. 

Studiul s-a bazat pe un num r de 20 de probe, din  fiecare loca ie colectându-se câte 5 probe 
cantitative de sediment. Pentru fiecare prob  analizat , valorile ob inute sunt valori medii pentru 
fiecare sta ie in parte. Probele de sediment au fost supuse analizelor granulometrice, determin rii de 
carbonat de calciu şi silice la microscop şi  studiului faunistic ȋn laboratoarele de chimie şi geografie 
ale şcoliii. 

 Analiza mecanic  sau granulometric  este în esen  studiul reparti iei granulelor ce constituie 
popula ia unui ansamblu sedimentar mobil. Aceast  analiz  se bazeaz  pe o selec ie dimensional  a 
categoriilor de granule, selec ie ce se face de obicei la nisipuri prin cernere şi mai rar prin 
m sur tori asupra m rimii granulelor sub lupa binocular. 

Probele de nisip, aduse de pe teren în pungi de plastic, au fost sp late cu ap  dulce, materialul s-
a agitat bine, apoi s-a l sat s  se sedimenteze şi apa s-a scurs. Întreaga prob  umed  s-a pus la etuv  
la 110ºC pentru uscare.  

Cernerea s-a f cut mecanic, folosindu-se in acest scop un set de 4 site germane cu diametrul 
ochiului de 125µ, 200µ, 315µ şi 1000µ.Timpul de cernere a fost pentru toate probele de 10 minute .  

Nisipul r mas pe fiecare sit  dup  cernere a fost cânt rit, ob inându-se astfel direct procentajul 
ponderal al eşantionului. Din analizele granulometrice ale probelor prelevate s-a constatat c  la 
formarea sedimentelor litorale particip , în propor ii diferite, trei frac ii granulometrice şi anume: 
frac ia calcaroas , frac ia nisipoas  şi cea mâloas (format  din silt şi argil ). Principalul component 
al depozitului de plaj  este nisipul, predominant fin în sectorul Cap Midia-Mamaia sau mediu spre 
grosier în sectorul Constan a (plaja Modern)- Eforie Sud . Con inutul procentual mediu în frac ie 
nisipoas  se situeaz  în jurul valorii de 90% în cazul plajei de la Cap Midia, de 88% pe plaja 
Mamaia şi de 85% pe plajele de la Eforie Nord şi Sud. 
Pentru fiecare dintre probele colectate, am calculat diametrul mediu al particulelor ce alc tuiesc sedimentul 
din zona infralitoral , astfel am constatat c : 
• plaja de la Mamaia are un nisip fin, cu diametrul mediu de 142µ,  
• plaja Modern de la Constan a are un nisip mediu spre grosier cu un diametru de 524µ,  
• plaja Eforie Nord un nisip grosier cu diametrul mediu de 674 µ  
• şi plaja Eforie Sud, de asemenea, are un nisip grosier, cu un diametru mediu de 735µ (fig.1).  
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Fig.1. Variatia diametrului mediu al particulelor din sedimentele de pe plajele 
dintre Mamaia - Eforie Sud 



 Fotografiile cu nisipurile de pe plaje, r mase in urma cernerii pe sitele de 1000µ, 315µ, 
200µ, 125µ şi sub125µ, au fost realizate cu un aparat digital la microscop şi lupa binocular . 
(Planşa I – Nisipuri de pe plaja Modern;  Planşa II – Nisipuri de pe plaja Eforie Nord;  Planşa III – 
Nisipuri de pe plaja Eforie Sud).   
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Planşa III – Nisipuri de pe plaja Eforie Nord    Planşa IV– Nisipuri de pe plaja Eforie Sud 
 

    În zona situat  la nord de Constan a nisipurile sunt fine (cu diametrul mediu al granulelor 
de 132-350 μm), cuar oase, de origine fluvial , care formeaz  plaje de câteva sute de metri l ime 
într-o band  aproape continu , de la Sulina la Mamaia. Caracterul fin al sedimentelor se men ine, în 
linii generale, atât la nisipurile ce formeaz  dunele şi plajele întinse cât şi la cele submerse. Pe 
m sur  ce adâncimea creşte sedimentele devin din ce în ce mai fine, pân  ce acestea sunt înlocuite 
de mâluri.  

În zona situat  la sud de Constan a nisipurile formeaz  plaje înguste la baza falezelor, 
întrerupte din loc în loc de stânci calcaroase. Nisipurile de aici prezint  varia ii granulometrice ale 
sedimentelor foarte mari. Nisipurile supra- şi pseudolitorale sunt în general medii şi grosiere (în 
care predomin  frac iunile granulometrice de 759-1001 μm), calcaroase, de origine biogen  
(sf râm turi de moluşte, midii în special). Odat  cu creşterea adâncimii acestea sunt înlocuite de 
nisipurile cu granula ie medie (cu diametrul mediu al granulelor cuprins între 203 şi 433 μm), tot 
cochilifere, iar acestea, la rândul lor, sunt înlocuite de nisipurile fine, minerale (Gomoiu, 1963, 
1969).  

Determin rile asupra compozi iei chimice a sedimentelor se refer   mai ales la raportul 
carbona i – silica i, raport ce caracterizeaz  tipul de nisip (calcaros sau silicios). M-a interesat, în 
mod deosebit, s  calculez propor ia carbona ilor din sedimentele din zona supralitoralului pentru a 
stabili originea şi geneza nisipurilor litorale. Importan a cunoaşterii tipului de nisip este o problem  
practic , astfel se pot stabili posibilit ile de depozitare a sf râm turilor de scoici în vederea l rgirii 
pe cale natural  a plajelor înguste din dreptul falezelor. De asemenea, este important  cunoaşterea 
rezervelor, depozitelor calcaroase în vederea exploat rii lor în industrie şi agricultur  
(amendamente, ingr ş minte).  

Am calculat şi complementul carbona ilor la sediment, şi anume silica ii, prin sc dere din 
masa sedimentului colectat. Pe baza datelor ob inute s-a stabilit c , la nord de Constan a, cantit ile 
de CaCO3 din nisipuri sunt foarte sc zute, in jur de 10-25% intre Mamaia şi Cap Midia, regiune cu 
nisipuri fine, cu diametrul sub 200µ. S-a constatat, de asemenea, c  pe m sura creşterii adâncimii 
apei, de regul , cantit ile de CaCO3 din nisipuri scad . La majoritatea plajelor de la nord de 
Constan a, CaCO3 din sedimente se men ine sc zut, deoarece malacofauna existent  nu poate 



constitui o ,,materie prim  ” de formare a nisipurilor biogene. Scoicile, friabile în general, sub iri, 
dominate de Corbula, foarte s race în conchiolin , în procesul de m cinare şi rulare se dizolv , f r  
a putea genera depozite cochilifere . 

Din calculele f cute pe sedimentele colectate de pe plajele Modern, Eforie Nord şi Eforie 
Sud, am constatat c   procentul de CaCO3 din sediment a fost de 88,21% la Modern, de 91,97%  la 
Eforie Nord şi de 97,69% la Eforie Sud , iar cel de silica i a fost de 11,78%, 8,03% şi 2,31% ). 

De asemenea, putem ar ta înc  o dat  leg tura strâns  între granulometria nisipurilor şi 
con inutul lor în CaCO3. Ilustrez acest lucru,  utilizând diametrul mediu al granulelor şi valoarea 
con inutului in carbonat de calciu al sedimentelor, pentru sta iile analizate; procentul mare de 
CaCO3  (peste 80%) se  afl  grupat la sedimentele medii şi grosiere de la Modern, Eforie Nord şi 
Eforie Sud, iar procentul mic de CaCO3  ( în jur de 25%) la sedimentele fine de la Mamaia. 

În concluzie, importan a cunoaşterii tipului de nisip este o problem  practic , astfel se pot stabili 
posibilit ile de depozitare a sf râm turilor de scoici in vederea l rgirii pe cale natural  a plajelor inguste din 
dreptul falezelor. 
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418. UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR mobileLEARNING PENTRU ASISTAREA 
PROCESULUI DE ÎNV ARE 

 
Profesor C pri  Simona, Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Gala i 

 
 Actualitatea i importan a temei cu titlul „Utilizarea tehnologiilor m-Learning pentru 
asistarea procesului de înv are” este determinat  de schimb rile care se produc în sistemul de 
înv mânt prin implementarea noilor metode i tehnici de predare-înv are-evaluare, de 
schimb rile care se produc în societate sub influen a tehnologiilor informa ionale şi ale 
comunica iilor (TIC), de caracterul global al fenomenului de informatizare a societ ii, de faptul c  
profesia de pedagog necesit  adaptare continu  la necesit ile elevilor. 
 Raportul OECD cu titlul ”Universal basic skills - what countries stand to gain”, considerat a 
fi cel mai amplu studiu la nivel mondial cu privire la clasificarea sistemelor de înv mânt, 
subliniaz  faptul c  dup  anul 2015 succesul va fi al acelor persoane, institu ii i ri care se 
adapteaz  cu repeziciune i sunt deschise la schimbare. Schimbarea deja s-a produs. Exist  
numeroase metode de înv are, dar dintre cele mai des utilizate şi care şi-au dovedit eficien a în 
timp sunt: a asculta, a observa, a imita, a întreba, a reflecta, a încerca, a estima, a previziona, a 
presupune şi a experimenta. Toate aceste procese de înv are sunt sus inute de tehnologiile mobile, 
care în ultimii ani şi-au extins foarte mult aria de implementare, conducând la transformarea 
modului de gândire şi a stilului de lucru la clas  al profesorilor, cristalizate în secole de înv mânt 
tradi ional, prea pu in preocupat de personalitatea şi de posibilit ile elevului. 
 M-learning  este utilizarea tehnologiei mobile pentru a ajuta înv area, transmiterea sau 
explorarea informa iilor, util  unui individ la acel moment sau într-un context specific de utilizare. 
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 Ingredientul cheie pentru m-learning este dispozitivul mobil: smartphone, tablet , laptop, cu 
ajutorul c ruia educabilul poate partaja informa ii, poate participa sau înv a. 
 Avantajele m-learning: 

 informa ii scurte, relevante, concise; 
 înv are oportun  (la timp) prin g sirea imediat  a r spunsului la o întrebare/situa ie nou 

ap rut ; 
 ob inerea de informa ii oriunde, chiar i în mi care; 
 introducerea unei game noi de tehnici de predare care îmbun t esc experiena de înv are a 

elevului: film, sunet, con inut tangibil, interac iune prin joc; 
 ob inerea unui feedback prin sondaje de opinie sau chiar în 

timp real; 
Elevii pot crea ei în i i con inut prin instrumentele built-in: 

aparat foto, microfon, creare documente. mobileMK  este o 
aplica ie Android, creat  pentru modulul „Analiza pie ei”, având în 
componen  patru lec ii. Fiecare lec ie este constituit  din: obiectivele 
lec iei, con inutul informa ional propriu-zis, lec ia demonstrativ , fi a 
cu aplica ii, testul, sec iunea de feedback.  
 Prin realizarea acestei aplica ii s-a urm rit cre terea motiva iei 
elevilor cu privire la înv area lec iilor de marketing, prin furnizarea 
unor informa ii scurte, concise, eliminând bariera s lii de clas , elevii 
putând ob ine informa iile oriunde, chiar i în mi care. De asemenea, s-
a avut în vedere ob inerea unui feedback, cu privire la punctajele 
testelor parcurse de c tre elevi i utilizarea acestor rezultate pentru 
crearea diferitelor situa ii statistice. 
 Elevii doresc lecii atractive, pe telefonul mobil, pe care îl au 
asupra lor mereu şi îl folosesc ori de câte ori este necesar, chiar şi la 
şcoal .  
 Formarea competen elor descrise prin programa şcolar  la disciplina Analiza pie ei nu este 
posibil  doar prin utilizarea unor strategii clasice de predare-înv are-evaluare. Instruirea mobil , cu 
ajutorul unei aplica ii pentru dispozitivele mobile, poate fi o alternativ  de succes. 
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419. ÎNV AREA DIFEREN IAT  INTEGRAT  ÎN LEC IA DE MATEMATIC   

- STRATEGIE DE REALIZARE A PROGRESULUI ŞCOLAR 
 

prof. Pogorevici Aura-Loreta, Colegiul „Vasile Lovinescu” F lticeni 
 

       Instruirea diferen iat  este eficient , în înv mântul de mas , pe dou  coordonate: ob inerea de 
performan e înalte de c tre elevii cu capacit i sporite de înv are şi accelerarea ritmului de înv are 
al elevilor mai len i, cu dificult i de înv are, în vederea prevenirii eşecului şcolar. În ceea ce 
priveşte înv mântul de mas , organizarea instruirii diferen iate presupune îmbinarea activit ii 
frontale, cu activitatea pe grupe sau în perechi. 
       Eficien a celor trei forme de organizare a înv rii depinde de alternarea acestora, astfel încât 
componenta social , de rela ionare inter-uman , cât şi cea intra-personal  s  se dezvolte simultan, 
armonios. Activitatea frontal , specific  mai ales în activit i de transmitere de noi cunoştin e, 
presupune executarea, în acelaşi timp, de c tre to i elevii a unor sarcini de înv are la care fiecare 
elev lucreaz  individual. Astfel, cooperarea este mai redus  în raport cu cea de-a doua form  de 
organizare, a instruirii pe grupe. 

Dac  înv mântul frontal mizeaz  pe tr s turi de personalitate legate de vârsta biologic  şi 
de cea mental  a elevilor, pe înv area prin coordonare, înv area pe grupe faciliteaz  completarea 
unor nevoi de înv are particulare, bazate pe stiluri de înv are, tipuri de inteligen , competen e şi 
abilit i diferite. Activitatea pe grupe vizeaz  alegerea unor teme de studiu adecvate nivelului 
grupei, structurate pe grade de complexitate, divizibile în mai multe subteme care s  fie abordate de 
fiecare grup . Con inuturile activit ii vizeaz  atât teme comune, cât şi teme diferen iate, în raport 
cu standardele de performan  stabilite prin programele şcolare. 

Organizarea înv mântului pe grupe se poate realiza pe dou  principii: omogenitate şi 
eterogenitate. Primul presupune constituirea de grupe de 3-8 elevi care s  func ioneze ca nişte 
micro-colectivit i formale, pe criterii stabilite anterior şi cu o structur  precis  (de exemplu, elevi 
cu acelaşi nivel de preg tire/cu aceleaşi nevoi educa ionale/cu aceleaşi interese şi motiva ii etc.). Al 
doilea principiu, al eterogenit ii, presupune organizarea de micro-colectivit i informale, 
constituite prin ini iative spontane, aleatorii, individuale, dup  preferin ele elevilor sau ale 
profesorilor şi care au nevoie de un coordonator. O form  particular  de organizare a înv rii pe 
grupe o constituie organizarea în binom, care, la rândul s u, poate s  respecte sau nu principiul 
omogenit ii. 
             Preocup rile actuale privind instruirea diferen iat  promoveaz  ideea cunoaşterii elevilor nu 
ca scop în sine, ci ca o condi ie obligatorie pentru o proiectare diferen iat  corect . Elevul trebuie 
tratat ca individ unic, având în vedere faptul c  înv area este un proces individual, c  elevii 
lucreaz  într-un ritm propriu. F r  instruite diferen iat , elevii cu un ritm alert de înv are vor fi 
nevoi i s  lucreze la un nivel inferior capacit ii lor, pe când cei cu probleme în înv are vor fi 
supuşi unor strategii care dep şesc capacit ile lor intelectuale. 

 Cunoaşterea bioritmului, a stimulilor exteriori, a energiei şi motiva iei antrenate în studiu, a 
stilurilor de înv are individuale pot conduce la adaptarea sistemului de înv are la particularit i 
individuale în virtutea eficien ei. De asemenea, cunoaşterea tipului de gândire a elevilor 
(sintetic /analitic ), a tipului de inteligen  predominant, a tipului de personalitate 
(impulsiv/reflexiv) faciliteaz  proiectarea unor sarcini de înv are care s  faciliteze dezvoltarea 
personal  armonioas . 

 Stilurile de înv are sunt modalit ile preferate de receptare, producere, stocare şi 
reactualizare a informa iei, care se formeaz  prin educa ie. Diferen ierea acestora se realizeaz  dup  
componenta genetic  (care genereaz  patru stiluri de înv are principale: auditiv, vizual, tactil şi 
kinestezic) şi dup  emisfera cerebral  activat  predominant (emisfera cerebral  dreapt  specific  
stilului global şi emisfera cerebral  stâng  specific  stilului analitic şi secven ial).  

Identificarea şi valorificarea stilurilor de înv are ale elevilor sunt activit i deosebit de 
importante în vederea proiect rii instruirii diferen iate. În func ie de aceste stiluri se pot construi 



strategii didactice diferite: unii elevi înva  mai bine singuri/în grup/ascultând/v zând/mişcându-
se/analizând/problematizând/f când. 

Eficien a înv rii este dat  de procesarea optim  a informa iei în concordan  cu abilit ile 
individuale. Studii americane de specialitate, realizate de R. Dunn 1998, relev  faptul c  elevii ale 
c ror stiluri de înv are au fost valorificate în strategiile didactice au ob inut rezultate şcolare mai 
bune în propor ie de 75%. 

Succesul şi insuccesul şcolar sunt definite în raport cu inteligen a. Abordarea 
unidimensional  a acesteia nu mai este de actualitate în contextul educa iei actuale. Teoriile 
referitoare la inteligen  ale lui Binet, Sinon, Stanford, care propuneau principiul omogenit ii din 
punctul de vedere al inteligen ei în organizarea colectivelor de elevi, au fost devansate de 
perspectiva multidimensional  a inteligen ei, dezvoltat  în paralel cu alte capacit i individuale 
inteligen a emo ional  şi social ). Teoria referitoare la inteligen e, cu cea mai mare rezonan  în 
educa ia ultimelor decenii este teoria inteligen elor multiple a lui Gardner 1983), care sus ine 
existen a a nou  tipuri de inteligen e, definite ca abilit i de a rezolva probleme, de a genera noi 
probleme, de a face ceva, pornind de la cele înv ate. 

Diagnosticând tipul de inteligen  predominant al fiec rui elev, sarcinile de lucru, strategia 
didactic  şi rezultatele şcolare se pot îmbun t i considerabil, în concordan  cu nevoile individuale, 
particulare şi generale ale elevilor. 
          Programe compensatorii de recuperare şi de îmbog ire se elaboreaz  dup  analiza 
rezultatelor ob inute ca urmare a aplic rii corecte a testului ini ial. 

În urma aplic rii corecte a testului ini ial pot s  rezulte dou  situa ii: datorit  unei instruiri 
eficiente şi unui interes sporit al elevilor pentru înv are, rezultatele elevilor sunt bune şi foarte bune 
sau, din cauza unei instruiri ineficiente sau lipsei de motiva ie a elevilor, performan ele ob inute 
sunt slabe şi foarte slabe. Chiar dac  aceste diagnostice nu caracterizeaz  întreaga clas  de elevi, ci 
fiecare elev în parte, rezult  dou  direc ii de ac iune compensatorie: programe de recuperare şi 
programe de îmbog ire. Fiecare dintre acestea presupun o instruire suplimentar , desf şurat  în 
paralel cu procesul de înv mânt standard în vederea atingerii sau dep şirii obiectivelor terminale 
ale disciplinei. Programele de recuperare sunt destinate elevilor cu lacune în înv are, cu scopul 
atingerii performan elor minim acceptate în raport cu programa şcolar . Sarcinile de lucru specifice 
programelor de recuperare trebuie s  acopere lacunele identificate la evaluarea ini ial  şi acestea se 
adapteaz  pe m sur  ce elevul achizi ioneaz  cunoştin e şi dobândeşte competen ele recuperatorii. 
Este un program care necesit  stimularea, încurajarea elevilor, creşterea stimei de sine. Atitudinea 
pozitiv  şi tratarea individualizat  a cazurilor sunt condi ii necesare ale reuşitei programului de 
recuperare. 

Programele compensatorii antreneaz  elevii capabili de performan e superioare celor 
prev zute în programele şcolare, în vederea valorific rii competen elor la concursuri, competi ii 
şcolare, orientare în carier  de specialitate. Postulatul programului compensatoriu este c  to i elevii 
îşi pot dep şi nivelul actual al achizi iilor de competen e şi cunoştin e. Aici competi ia poate fi o 
modalitate de stimulare şi motivare exterioar , mizând pe propor ia just  între efortul depus şi 
rezultatele ob inute. Încurajarea creativit ii, a spiritului critic, un climat informal de organizare, 
responsabilizarea sunt, de asemenea, premise ale succesului programului compensatoriu. 
          Chiar dac  vorbim despre instruire diferen iat , proiectarea secven elor didactice, în corela ie 
cu planificarea calendaristic  anual  şi pe unit i, este o concretizare a planului de înv mânt şi a 
programei analitice. Aşadar, indiferent de indicatorii calitativi sau cantitativi ai unei sarcini de 
lucru, obiectivele opera ionale ale secven ei didactice trebuie s  fie în concordan  cu obiectivele 
specifice ale disciplinei. Apoi, la nivelul secven ei didactice, obiectivele opera ionale vor genera 
utilizarea unor strategii de predare – înv are şi a unor forme şi con inuturi de înv are. Prin urmare, 
obiectivele opera ionale sunt definite în termeni observabili şi m surabili, cu posibilitatea atingerii 
lor în timpul activit ii şi cu un grad relevant de acoperire a con inuturilor de parcurs. De 
formularea opera ional  a obiectivelor depinde m surarea cu exactitate a progresului elevilor în 
urma activit ii de înv are.  



Odat  testate ini ial abilit ile şi competen ele elevului, odat  cunoscut profilul s u 
individual, proiectate obiectivele şi gestionate resursele, strategia didactic  presupune corela ia 
dintre sarcinile de lucru şi situa iile noi de înv are create. 

Formularea sarcinii de lucru, a enun ului compus din verbe „de comand ” şi expresii care 
desemneaz  nivelul de performan  scontat, este, desigur, în concordan  cu obiectivele 
opera ionale fixate. Fiec rui obiectiv îi va corespunde cel pu in o sarcin  de înv are. În cazul 
instruirii diferen iate în colective eterogene de elevi sarcinile sunt aceleaşi, difer  doar nivelurile de 
performan  definite în raport cu capacit ile individuale sau de grup. Natura lor ine cont de un 
minim de performan  care s  poat  fi atins de c tre fiecare elev. 

Rolul cadrului didactic în realizarea secven ei de instruire este de a canaliza, aşadar, 
mecanismele interne ale înv rii înspre atingerea obiectivelor activit ii. 
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420. METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE UTILIZATE ÎN PREDAREA 
PERSONAJULUI LITERAR 

 
Prof. Badea Cristina Alexandra 

Liceul Teoretic „Mihai Veliciu”  
Chişineu-Criş, jud. Arad 

 
1. Personajul ca termen de rela ie în semantica discursului 
DEFINI II : Personajul ocup  locul principal în sistemul operei literare, al turi de alte unit i 

textuale sau diegetice ca istorie, discurs, intrig , timp, spa iu, narator. El reprezint  for a centripet  
a universului reprezentat, c ci restrânge ac iunile divergente sub numitorul comun al unit ii sale. 
Personajul este un homo fictus, o imagine fic ional  animat , dublu construit pe o dimensiune 
exterioar , ca fiin  social , şi pe o dimensiune interioar , ca fiin  psihologic , conform luiMarian 
Popa în ,,Homo fictus. Structuri şi ipostaze”. Fiin  uman  sau alegoric , personajul se defineşte 
prin: 

•  CE FACE ? 
•  CUM ESTE ?  
•  CE REPREZINT  ?  
•  CE SPUNE ? 

2. Personajul între epic  şi dram    
Personajul epic este anun at prin portret, realizat dup  p rerea lui Silviu Angelescu în 

,,Portretul literar”, prin urm toarele: corpul (silueta, propor ii) – talia, constitu ia, bra ele, mâinile, 
gâtul, umerii, picioarele; figura (forma capului, conturul fe ei, p rul, fruntea, sprâncenele, ochii, 
nasul, gura, buzele, b rbia, tenul, ridurile, barba, must ile, urechea); semne particulare– rectific ri 
anatomice cu sens cultural (urme ale unor interven ii chirurgicale), mutil ri (juridice, religioase, 
profesionale, terapeutice, accidentale), tatuaje şi ornamente (religioase, politice, erotice); 
vestimenta ie; podoabe şi insigne; tr s turi dinamice (func ionale) – inuta corpului, pozi ia 
capului, mersul, mimica, privirea, vocea, râsul, tusea, vorbirea; efectul de ansamblu sau mina, 
aerul personajului. Îns  portretul conjug   prosopografia, înf işarea personajului, cu etopeea, 
descrierea conforma iei psiho-morale, tradi iile fizionomiste. 

Sunt dou  feluri de realizare artistic  a portretului: portretul compact, prezent într-o singur  
sec iune discursiv  sau portretul difuz , compus în etape succesive pe o mare suprafa  textual . 



Personajul dramatic are un statut special precizat ca individualitate în condi iile scenice 
cunoscute, rezultat tocmai din raportul dintre actor şi personaj. Datorit  dublului s u statut, el 
apar ine în acelaşi timp lumii fictive  şi universului real al scenei unde este încarnat de c tre un 
actor. E o fiin  de hârtie (cum bine spunea Roland Barthes) care iubeşte, sufer , moare, dar şi o 
fiin  în carne şi oase care rosteşte cuvintele şi/sau face gesturile prin care se transmite ac iunea de 
a iubi, de a suferi. Personajul dramatic e o fiin  fictiv  care nu are chip şi corp, în consecin , nu 
are nici portret cum ne-a obişnuit epica şi se contureaz  prin: elemente de identificare care îl 
plaseaz  într-un anumit orizont (preciz rile ini iale referitoare la sex, vârst , rolul social sau 
familia), faptul c  e un actant şi se manifest  ca produc tor al unor acte scenice şi se caracterizeaz  
mai ales prin ceea ce spune. 

Textul dramatic p streaz  rudimente de caracterizare direct  prezente în lista personajelor — 
dramatis personae — adresat  regizorului, dar şi cititorului; fundamental  r mâne îns  
caracterizarea indirect , în primul rând prin limbaj şi apoi prin fapte, prin nume sau prin rela ia cu 
celelalte personaje. Personajul dramatic se preteaz  lesne grup rii în categorii: mitico-arhetipale (al 
miturilor antice, dar şi al celor moderne), sociale, de caracter, psihologice, simbolice. 

3. Metode şi procedee didactice noi/moderne utilizate în studiul personajului literar 
A. Metode de transmitere şi însuşire a cunoştin elor: 
a.Metode de comunicare oral : 
-expozitive (afirmative): expunerea cu variantele ei –povestirea, expunerea cu oponent, prelegerea-
dezbatere; 
- interogative (conversative sau dialogate) – conversa ia; 
- metoda discu iilor şi a dezbaterilor cu variantele ei – Philips 6-6 şi brainstormingul; 
- metoda problematiz rii (instruirea prin problematizare) . 
b.Metode de comunicare bazate pe limbajul intern: 
- reflec ia personal . 
c.Metode de comunicare scris : 
- lectura explicativ ; 
- înv area dup  textul scris al c r ii. 
B. Metode bazate pe ac iune (opera ionale sau practice) 
a.Metode bazate pe ac iune real : 
- exerci iul –  algoritmic, euristic; 
- lucr rile practice – cu caracter reproductiv, demonstrativ, problematizat; 
- proiectele tematice – reproductive, problematizat-creative; 
- studiul de caz; 
- proiectul sau tema de cercetare. 
b. Metode bazate pe ac iune simulat : 
- jocurile didactice; 
- jocurile de simulare; 
- lectura pe roluri; 
- înv area prin dramatizare; 
- înv area pe simulatoare. 
 Pe baza experien ei acumulate la catedr , am considerat întotdeauna ca necesar  ,,intrarea în 
pielea unui personaj”, înv area prin dramatizare în vederea însuşirii caracteristicilor unui personaj. 
De aceea, am organizat jocuri de rol, parada personajelor literare sau chiar procese literare. Astfel, 
împreun  cu elevii clasei a X-a real l-am judecat pe inculpatul Ilie Moromete, iar cu elevii de a X-a 
uman pe Ion Pop al Glanetaşului. Pentru început ne-am propus s  înscen m un proces de judecare a 
faptelor lui Ilie sau Ion pentru a constata dac el este sau nu vinovat pentru înc lcarea unor norme 
de conduit  social  şi pentru s vârşirea unor contraven ii. Pân  la sfârşitul lec iei elevii au trebuit s  
se transpun în lumea fic ional , s  î i imagineze c  sunt într-o sal  de judecat , unde are loc un 
proces.  
 Am organizat clasa încât s  simul m desf şurarea unui proces la tribunal: elevii au extras 
bile ele pe care erau scrise nume de personaje din roman pe care le-au întruchipat sau au jucat rolul 



oamenilor legii – avocatul acuz rii, avocatul ap r rii, jura ii, judec torul, grefierul, martorii. Timp 
de o s pt mân , avoca ii şi-au preg tit pledoaria, martorii au c utat replici din roman care s -i 
discrediteze sau, din contr , s -i pun  într-o lumin  bun  pe inculpa i, iar acuza ii au încercat s  se 
disculpe. Ilie Moromete a fost acuzat de pasivitate în ceea ce priveşte soarta familiei sale, de 
calomnie la adresa lui Victor B losu sau a lui Cocoşil , de inactivitate sau chiar de sperjur în cazul 
so iei sale şi Guic i. Ion Pop al Glanetaşului a avut capete de acuzare mult mai serioase: siluirea 
Anei, precum şi vina moral  pe care o poart  pentru sinuciderea so iei şi decesul prematur al 
copilului, violen e fizice şi de limbaj la adresa lui George Bulbuc, însuşire de bunuri necuvenite 
(zestrea so iei, bucata de p mânt a lui Simion Lungu), adulter (seducerea Floric i), nesupunerea în 
fa a organelor puterii. Pentru fiecare acuzare au fost aduse probe, m rturii, înscrisuri. Un elev alias 
Vasile Baciu a prezentat şi un certificat medico-legal care s  ateste agresiunile fizice asupra Anei 
produse de Ion. S-au citat i p reri ale criticilor literari care s  confere autoritate discursului 
argumentativ sus inut de fiecare elev-avocat; astfel, şi critica literar  a devenit martor-cheie în 
judecarea lui Ion sau Ilie Moromete. A avut loc judecarea personajului inculpat şi a faptelor acestuia 
prezentate şi sus inute cu dovezi i declara ii, atât pro, cât i contra. 
 
Judec torul dirijeaz  tot procesul. 
Grefierul completeaz  condica sedin ei de judecat  i citeaz  p r ile din proces i capetele de 
acuzare. 
Poli istul are grij  de buna desf urare a procesului. 
Procurorul d  citire rechizitoriului în care personajul este acuzat i aduce argumente pentru 
acuzare. 
Avocatul ap r rii aduce argumente pentru ap rare.  
Inculpatul i alte personaje din roman vor fi audia i, iar martorii î i vor prezenta depozi iile.  

În timpul procesului de judecat  am notat pe tabl  argumente acuzare i argumente ap rare. 
În timpul derulǎrii procesului nu s-a f cut nicio interven ie din partea elevilor jura i, care au 
completat însǎ o gril  de evaluare proprie. În şedin a de fond acuzarea a cerut pedeapsa maxim  
pentru Ion (privarea de libertate pe via ), îns  completul de judecat  a pronun at urm toarea 
sentin :  condamnarea la 10 ani de privare de libertate.  

Ilie Moromete a fost g sit nevinovat, deoarece acuza iile au fost nefondate. Dup  
prezentarea verdictului de c tre judec tor, am întrebat elevii ce p rere au despre verdict. Procesele 
au fost de un real succes, pe baza celor discutate în orele ,,petrecute” în sala de tribunal elevii au 
întocmit ulterior fişe de caracterizare a personajului. Transpunerea în realitate a paginilor de fic iune 
i-a f cut pe elevi s  conştientizeze greşelile personajului, dar şi s  în eleag  motivele care l-au 
îndemnat s  ac ioneze aşa.  

Acum, dup  experien a lec iilor, m rturisesc cu sinceritate c  procedeul a fost mult mai 
atractiv pentru elevi, dar şi pentru mine, în compara ie cu metoda clasic  de predare a caracteriz rii 
unui personaj.   

O alt  ini iativ  a presupus realizarea unui proiect intitulat ,,S pt mâna lecturii”.  Proiectul 
acesta a fost expresia dorin ei profesorilor de limba român  de a g si strategii de motivare a elevilor 
pentru activitatea de lectur . Proiectul a constat în realizarea de postere, coperte de c r i şi desene 
cu tema “Cartea mea preferat ”, prin care elevii au recomandat c r ile preferate şi celorlal i colegi. 
Totodat , în holul principal al şcolii a fost postat un “cop cel”, pe ale c rui frunze elevii şi 
profesorii au putut scrie titluri de c r i ce merit  a fi citite. Întreaga activitate a culminat cu “Parada 
personajelor literare”. Prin fa a ochilor spectatorilor – directori, profesori, p rin i şi elevi – s-au 
perindat Scufi a Roşie, Dege ica, Sold elul de plumb, D-l Goe, Lefter Popescu, Cenuş reasa, “Prin  
şi cerşetor”, Hansel şi Gretel, Cr iasa Z pezii, Mia Vasilian din “Dumbrava minunat ”, Olgu a şi 
Monica din “La Medeleni”, Harap Alb, Ion Pop al Glanetaşului, familia Moromete, Vitoria Lipan, 
Lic  S m d ul, Ana Baciu, Lefter Popescu, Nae Ca avencu, Zaharia Trahanache,Nic ,Otilia 
M rculescu, Ionu  Jder, Leonida Pascalopol sau Costache Giurgiuveanu. 
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421. STIMULAREA CREATIVITATII ELEVILOR CU DEFICIENTA DE VEDERE. 
 

Prof. Andrei Emanuela Simona, Liceul Teoretic Special ”Iris”,Timişoara 
 

Conduita creativ  a cadrului didactic este unul din factorii care asigur  dezvoltarea 
potan ialului creativ al elevilor. Predarea, ca proces creativ, presupune ca profesorul s  medieze 
între elev şi lumea cel înconjoar . Proiectarea activit ii didactice presupune “c utarea unei 
articula ii optime” între componentele procesului de înv mânt (obiective, con inuturi, metode, 
mijloace, condi ii socio-culturale, evalu ri etc.) “pentru ob inerea unor rezultate maxime, de ordin 
calitativ şi cantitativ. Componenta principal  a creativit ii o constituie imagina ia, dar crea ia de 
valoare real  mai presupune şi o motiva ie, dorin a de a realiza ceva nou, ceva deosebit. Rolul şcolii 
la formarea comportamentului creator este foarte important, deoarece r mâne principalul instrument 
pe care societatea îl foloseşte pentru cultivarea creativit ii la membrii ei tineri, de vârst  şcolar . 
Scopul profesorului este de a organiza util, pl cut, timpul elevilor, de a produce tr iri afective 
intense, capabile se revitalizeze dorin a şi curiozitatea de a explora, de a descoperi veleit ile 
fiec rei personalit i, conform inteligen elor multiple predominante. El poate realiza asocia ii, 
întreb ri, ce faciliteaz  comportamentul creativ, angajând elevii într-un “joc” al inteligen ei. De 
aceea mijloacele utilizate de c tre profesor trebuie s  fie unele inovative, dar mai ales adaptate 
deficien ei elevilor, iar aici lu m in calcul elevii nevazatori si slabi vazatori. In calitate de 
instrumente de ac iune sau purt toare de informa ii, aceste mijloace intervin direct in procesul de 
instruire, sprijinind predarea şi inv area.  
      Se observa ca în perimetrul mijloacelor de înv mnt s-au facut progrese pentru ca în 
ultimele decenii numarul lor era extrem de limitat (se concretizau la nivelul unor instrumente care 
vehiculau mesaje sonore), in ultimul timp paleta mijloacelor s-a îmbog it astfel încât o mare parte 
din atribu iile tradi ionale ale profesorului au fost preluate de c tre acestea. Acest lucru este benefic 
şi creaz  cadrelor didactice disponibilit i privind activit ile  cu caracter profund creativ. O 
dificultate obiectiv  o constituie faptul c  materialul triflotehnic (harta in relief) oricât de bine s-ar 
adapta deficien ei vizuale-r mâne mai s rac  în con inut decât cel perceptibil pe cale vizual . In 
cazul deficien elor senzoriale, inclusiv modul de organizare a spatiului de amplasare a şcolilor 
prezint  importan . Astfel, trebuie respectate condi ii ce in de: 
- activit i de citit-scris, la şcolarii ambliopi; 
-mobilier - posibilitatea regl rii înal imii scaunului pentru a se preveni pozi ia incorect  in timpul 
cititului-scrisului de elevii slab vazatori. 
-existen a diferitelor instrumente, materiale-specifice. 
Exemple: 
-pentru marirea imaginii de perceput se pot folosi diferite lupe, telelupe, teleochelari, aparate de 
proiec ie; 



-marirea real  a diferitelor desene, planşe, scheme inându-se seama de dificult ile de cuprindere în 
câmpul vizual a unor imagini grafice sau obiecte prea mari (este bine ca într-o şcoal  de ambliopi sa 
existe mai multe seturi pentru a corespunde diferitelor niveluri ale acuit ii vizuale). 
     In timpul folosirii diferitelor machete sau scheme miniaturizate este important sa se insiste 
asupra m rimii reale a obiectului reprezentat pentru ca elevul ambliop sau nev z tor s  nu r mân  
cu impresia c  obiectul real are dimensiunile materialului prezentat. De asemenea, elevii cu vedere 
slab  trebuie s  aib  posibilitatea s  se apropie de planşa, tabla, harta. Munca cu materialul 
distributiv este larg folosita in scoala pentru ambliopi. 
     O problema speciala o constituie m rimea caracterelor tipografice în textele pentru ambliopi: 
-litera mic  este greu de distins; 
-litera mare este dificil de cuprins în câmpul de citire. Un rol important în acest sens jucând 
manualele scolare speciale şi semnele tipografice prin m rirea spa iile dintre cuvinte si randuri care 
sunt accesibile. De asemenea, desenele sunt prezentate f r  interpozi ie şi cu un numar redus de 
detalii. Atât in desenele din manuale, cât şi in cele distribuite pentru a se facilita distingerea 
obiectului de fond se folosesc contururi şi contraste accentuate, se îngroas  unele componente ale 
imaginii. Unii profesori folosesc diferite procedee pentru a-l ajuta pe elevi in localizarea si 
mentinerea privirii asupra elementelor grafice in timpul cititului. 
-o faşie de carton sub randul pe care il citeste elevul; 
-un cartonaş cu o ferestruic  prin care se poate izola o litera sau un cuvant 
     Pentru scris au fost concepute o serie de caiete speciale, dar şi in instrumente adecvate: 
instrumente pentru citit-scris în braille, tableta pe care se plaseaz  hartie, rigleta mobila şi 
punctatorul, rigleta de şi cubaritmul, maşina de scris în braille. 
     Materialul didactic adaptat : glob terestru, h rti; 
-sintetizator de voce; 
-instrumente pentru facilitarea orient rii in spa iu SOARUL; 
-truse de desen- bazate pe desenul din linii punctiforme; 
-aparat de citit-SENZOTEC- pentru cei care au resturi de vedere dar care  nu pot citi cu lupa sau 
ochelari ( marimea se regleaza). TERMOFON-copiator. 
 Cititorul de ecran red  vocal şi/sau Braille întreaga informa ie de pe ecranul computerului, 
o zon  definit  de utilizator, o linie compus  din mai multe cuvinte, un singur cuvânt, o singur  
liter  sau echivalentul fonetic al unei litere sau semn de punctua ie. Totodat , permite citirea 
continu  a unui document sau a meniurilor din cadrul aplica iilor software, a ferestrelor de dialog, a 
mesajelor de sistem. Principiul de baz  pe care func ioneaz  cititorul de ecran este urm torul: textul 
afişat pe ecran (output-ul), precum şi textul tastat, cât şi comenzile ini iate de c tre utilizator (input-
ul) sunt prelucrate pentru a fi redate vocal unui sintetizator de voce sau unui afişaj Braille. 
 Imprimantele Braille permit tip rirea, textelor şi graficelor simple, din format electronic în 
format Braille, prin crearea unor puncte în relief pe o hârtie groas , foarte rezistent , astfel încât 
punctele s  nu se toceasc . Aceste imprimante se conecteaz  ca şi imprimantele obişnuite iar prin 
modul lor de conectare pot fi conectate şi la alte periferice speciale destinate utilizatorilor 
nev z tori. Afişajul Braille este un dispozitiv tactil aşezat lâng  o tastatur  obişnuit  de computer 
sau lâng  tastatura notebook-ului, facilitând utilizatorului lecturarea informa iilor afişate, analizând 
aceste informa ii tactil-chinestezic. Aceste aparate sunt utile, deoarece permit prezentarea 
informa iilor într-o form  simpl  (pe o linie sau pe mai multe), astfel fiind identificate mai uşor 
greşelile de scriere iar textul poate fi lecturat, prin lectur  tactil-chinestezic , f r  ca utilizatorul s  
fie distras de elemente grafice nedorite sau nemarcate corespunz tor. 
 Noile tehnologii au produs schimb ri la toate nivelele societ ii şi au influen at profund şi 
activit ile din institu iile de înv mânt, inclusiv din sfera reabilit rii, educa iei şi incluziunii 
sociale a persoanelor cu dizabilit i. Utilizarea tehnologiilor informa ionale şi de comunicare în 
educa ie a dus la o schimbare major  a unor principii didactice şi strategii de predare şi înv are. 
Crearea unor adapt ri destinate utilizatorilor cu nevoi speciale s-a dezvoltat foarte mult în ultimii 
ani, iar aceste adapt ri sunt cunoscute sub sintagma de tehnologii de acces.  
 



BIBLIOGRAFIE: 
Marian P dure, Interac iunea utilizatorului cu deficien  de vedere cu tehnologiile de acces, 
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422. O NOU  EDUCA IE PENTRU O NOU  GENERA IE 
 

Prof. Pîr e Camelia, Colegiul Na ional Pedagogic “Carol I”, Câmpulung Muscel, Arge  
 

Studii efectuate în ultimii ani, care au analizat educa ia şi înv mântul românesc, fie pe to i 
parametrii înv rii (a înva  s  ştii, a înva  s  faci, a înva  s  fii şi a înva  s  tr im împreun , 
cum ar fi: “The ELLI Index – Europe 2010”) fie pe parametri independen i: “a înv a s  ştii” sau “a 
înv a s  faci” au scos în eviden  cam aceleaşi probleme: c  exist  o strâns  corela ie între nivelul 
sc zut al înv mântului şi problemele economice ale rii.  
Ca s  nu mai vorbim de cele sociale. exist  tr s turi comune ale drumului c tre succes care ar putea 
fi sintetizate într-un “decalog” pe care România l-ar putea urma în dorin a ei legitim  de a-şi decide 
propriul destin prin genera iile viitoare. Astfel, este necesar : 

1.Crearea unei viziuni de ar  pentru educa ie şi înv mânt pe termen lung. Finlanda de 
exemplu, are ca scop ca “prin educa ie de nivel înalt, ara s  poat  sta mai departe de influen ele 
marilor puteri, astfel p strându-şi identitatea”; Singapore a avut “trecerea de la lumea a treia la 
lumea întâi “iar în ultimii zece ani se concentreaz  pe men inerea la acest nivel. De aceea, orice 
dezbatere public  trebuie s  contribuie la conturarea acestei viziuni care, odat  articulate, s  
reprezinte punctal de referin al direc iei de dezvoltare şi perfec ionare a înv mântului pe termen 
mediu şi lung. Analizele sistemelor performante sugereaz  c  este nevoie cam de şase ani pentru a 
se vedea rezultate pozitive m surabile. 

2. Stabilirea de standarde ridicate şi deci, de aştept ri de la to i elevii şi de la toate şcolile. 
3. Egalitatea de şanse pentru to i copiii. Pe lâng  nevoia de fonduri pentru şcolile şi liceele de la 
ar  sau din zone s race, se poate stabili un sistem de aducere la oraş sau în şcolile mai c utate a 

înv torilor şi profesorilor, urmând un sistem de alocare prioritar  pentru cei ce stau o perioada 
la ar  sau în şcolile defavorizate). 
4.Preg tirea viitorilor profesori ar trebui s  se fac  în colaborare direct  i verificabil  între 
universit i şi şcoli, cu practic  la şcoli – parte din cerin ele pentru acordarea diplomei. 
5.Alinierea curriculei pentru clasele 0-12 şi necesitatea coeren ei în implementarea ei la nivel de 
clas , cu asigurarea spijinului material. Acesta este un punct foarte vulnerabil al situa iei 
actuale, c ci documentele existente separ  pedagogia de curricul , aceasta din urm  devenind 
doar o înşiruire de con inuturi. Se perpetueaz  la catedr  idea c  cea mai important  misiune a 
dasc lului este transmiterea informa iei, iar pedagogia şi metodica sunt doar nişte decora iuni 
ulterioare. 
6.Motivarea şi implicarea elevilor în întreg procesul şcolar (excursii, ore dup  şcoal , sport 
organizat, activit i artistice, etc). La acest capitol s-au f cut progrese foarte bune în ultimii ani. 
7.Clarificarea responsabilit ilor şi folosirea lor pentru dezvoltare şi ini iative. Cine scrie 
curricula, cine o verific , de câte nivele de inspec ie este nevoie. De notat c  în multe ri, 
acredit rile şi evalu rile se fac în propor ie de 80%, intern. Inspectorii au ca misiune principal 
sarcina de a verifica dac  ceea ce şcoala a evaluat este adev rat şi de a-i ajuta pe cei ce au 
nevoie s  se îmbun t easc  prin recomand ri specifice. Tot aici, este necesar  creş̦terea 
gradului de obiectivitate în evalu rile elevilor i corelarea evalu rilor şcolilor şi liceelor cu 
evalu rile de la testele na ionale. 
8.Eficientizarea folosirii resurselor. Şi aici s-au f cut progrese, îns  descentralizarea devine 
ineficient  dac  nu este corelat  cu flexibilitatea în alocarea fondurilor. 
9.Crearea unui “portret de caracter”, aşa cum îl numea Simion Mehedin i, al elevului. S  ne 
punem de accord asupra tr s turilor de character pe care ar trebui s  le aib  un elev al societ ii 
româneşti contemporane şi, mai ales viitoare, într-o lume globalizat . Cu ce poate contribui 



caracterul viitorului cet ean român la bagajul umanit ii? O s  ne referim la pu in mai jos la ce 
ar trebuie s  includ  el pentru c  experien a ne-a convins c  acest “caracter” implicit şi explicit 
exprimat în programele şcolare poate deveni coloana vertebral  a oric rui sistem educa ional ce 
are c  scop des vârşirea individului ca membru al unei societ i democratice. 
10.Conectarea la practicile educa ionale de success în contextual globaliz rii (ex: promovarea 
analizelor lui John Hattie a c rui carte a fost tradus  în româneşte f r  a fi îns  promovat  în 
şcoli; sau luarea de decizii bazate pe studierea datelor colectate despre performan ele elevilor; 
crearea de “comunit i de înv are” dup  modelurile Marzano) 

Se vorbeşte (şi în multe ri se şi ac ioneaz ) despre centrarea educa iei pe elev. Aceast  nu este o 
vorba goal  sau un doar sindrom al relativismului post-modern. Dimpotriv , punerea elevului în 
centru este în perfect  concordan  cu ceea ce ce elitele societ ii româneşti, eminen i pedagogi 
democra i şi progresişti au avut în prim plan în ultimii 150 de ani. 

Astfel G.G. Antonescu spunea c  “individualismul şi provocarea la acte de crea ie constituie 
dou ̆  note caracteristice ale culturii formative, pe care ne dorim s  o realiz m în şcoal ” iar Iosif 
Gabrea era convins c  “idealul educa iei nu este altul decât poten area la maximum a 
individualit ii”. Iar exemplele pot continua cu personalit i ca: Onisifor Ghibu, Constantin 
R dulescu-Motru şi al ii în a c ror scrieri şi ac iuni se poate g si o enorm  cantitate de gândire 
progresist  care ar putea face fa  oric ror scrutine riguroase moderne. 
Din literatura de specialitate contemporan , cel mai bun promotor al metodologiilor de gândire 
independen a şi logic  de la Dewey şi Lipmann încoace este Albert Bandura, al c rui superb 
concept de “auto-eficacitate” nu trebuie confundat cu termenul de “self-esteem” sau ”încredere în 
sine”. Auto-eficacitatea este modul şi modelul prin care o persoan  devine conştient  nu numai de 
ceea ce poate face dar şi CUM poate cunoaşte şi în elege.  
          Auto-eficacitatea se poate aplica la orice domeniu specific: în sport, la matematic , chimie, 
desen sau muzic . Felul în care o persoan  îşi percepe auto-eficacitatea poate prezice dac  individul 
va începe o sarcin  de lucru, cât timp va persista la realizarea ei, cât efort va investi în ea, dac  va 
da înapoi în caz de dificult i şi dac  o va duce la bun sfârşit. Esen ial ar fi ca toate şcolile s  aib , 
pe lâng  con inuturi, obiective şi cadre cheie la fiecare materie şi, pe lâng  activit ile extraşcolare 
despre care se poate discuta separat, acel “portret” al elevului pe care îl men ionam la început. 
Acesta (inspirat din formatul Bacalaureatului Interna ional dar adaptat la ceea ce este nevoie în 
România) ar trebui s  con in  o serie de tr s turi de caracter care s  fie integrate în programe, care 
s  fie prezente în via  de zi cu zi a şcolii, care s  fie discutate de c tre cadrele didactice la 
întâlnirile de preg tire profesionale. Astfel elevii ar trebui s  devin : 
 Persoane ce gândesc 
 Capabili s  comunice 
 Posesorii unor principii cum ar fi onestitate, demnitate şi responsabilitate 
 Persoane cu o viziune echilibrat  a realit ii care s -i ajute s  poate lua decizii logice şi etice 
 Deschişi la minte – cu o toleran  şi în elegere a altor culturi 
 Oameni ce reuşesc s  combine armonios dezvoltarea intelectului cu dezvoltarea fizic  şi psihic  
 Capabili s -şi evalueze p r ile pozitive, limitele şi experien ele astfel încât s -şi poat  urma 

propria dezvoltare 
 Persoane capabile de compasiune, de empatie şi respect pentru situa iile şi sentimentele altora 
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423. APLICA II ALE NUMERELOR COMPLEXE 

 
Colegiul Tehnic Dimitrie Ghika Com neşti 

Prof. Arseni Simona 
 

• Împ r irea unui segment într-un raport dat. 
Fie A1, A2puncte distincte din plan, de afixe z1şi respectiv z2şi fie P un punct pe dreapta 

A1A2,astfelîncât⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗,undeAR,1.Dac  P are afixul zP, atunci: 𝑧𝑃 = − 
𝑧 − − 

𝑧  

 
Formula reprezint  afixul punctului care împarte un segment într-un raport dat. 
Afixul mijlocului unui segment. 

Dac  P este mijlocul segmentului [A1 A2], atunci  = - 1. Din formula precedent  se ob ine: 𝑧𝑃 = 𝑧 + 𝑧
 

Patrulaterul M1M2M3M4, unde punctele Miau afîxele zi: i = ,̅̅ ̅̅  este paralelogram dac  şi 
numai dac    

Z1+ z3 = z2 + z4. 
• Centrul de greutate al unui triunghi. 

Fie ABCun triunghi ale c rui vârfuri au afîxele ZA,ZB,ZC. Atunci centrul de greutate G al 
triunghiului are afixul 𝑧𝐺 = 𝑧 + 𝑧 + 𝑧

 

• Distan a dintre dou  puncte- ecua ia cercului. 
Dac  A1, A2sunt puncte în plan de afixe z1şi respectiv z2,atunci lungimea segmentului 

[A 1A2] este | | = |𝑧 − 𝑧 | 
Rezult  c  cercul de centru A0 (𝑧 ) şi raz  r are ecua ia 𝒛 − 𝒛𝟎 �̅� − 𝒛𝟎̅̅ ̅ = 𝟎. 

• Condi ia de coliniaritate : 
Punctele M1,M2,M3de afixe z1,z2respectiv z3sunt coliniare dac  şi numai dac  

exist  k1, k2, k3R cu k1+k2+k3=0  i  k1z1+k2z2+k3z3=0. 
      Într-adev r dac  M1,M2,M3  sunt coiiniare, atunci exist  k Rcu𝑀 𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑘𝑀 𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗= 

 Deci 𝑧 = 𝑧 −𝑘𝑧−𝑘   adic  𝑧 − − 𝑘 𝑧 − 𝑘𝑧 =  

Pentru k1 = 1, k2 = 1 – k, k3 = -kob inem concluzia. 
 Reciproc, din k1+k2+k3 = 0cu k2 = -k1 -  k3ob inem 𝑘 𝑧 − 𝑧 = −𝑘 𝑧 − 𝑧  

Pentru k = − 𝑘𝑘  ob inem 𝑧 = 𝑧 −𝑘𝑧−𝑘  ,  adic  M1, M2, M3 sunt coliniare. 

• M surarea unghiului orientat. 
M sura unghiului orientat 𝑀 �̂� ,în sens trigonometric, (semidreapta OM1se roteşte în 

sens trigonometric peste semidreapta OM2),fa  de un reper cu originea în Oeste: (𝑀 �̂� ) = 𝑎𝑟𝑔 𝑧𝑧 , 

unde z1, z2sunt afixele punctelor M1,respectiv M2.  
Dac  punctele M1,M2,M3au afixe z1,z2respectiv z3,atunci m sura unghiului orientat (în sens 

trigonometric) 𝑀 𝑀 �̂� este 
 
m(M1M2M3)=arg

𝑧 −𝑧𝑧 −𝑧  



Dac  punctele M1M2, M3 au afixe z1, z2, z3 i 𝑧 −𝑧𝑧 −𝑧 = , unde > 0,     = cos ∝ +𝑖 sin ∝ 

cu ∝∈ [ , ,atunci 𝑀 𝑀𝑀 𝑀 = . = (𝑀 𝑀 �̂� ) = 𝑖  ∝, − 𝛼  

• Ecua ia dreptei care trece prin dou  puncte. 
Fie A1,A2,dou  puncte distincte din plan de afixe z1,respectiv z2. Atunci, dreapta 

A1A2reprezint  mul imea punctelor din plan ale c ror afixe z sunt de forma: 
z= (1 - )z1  + z2, R. 

O alt  form  a ecua iei unei drepte în C. 
Punctul Papar ine dreptei A1A2dac  şi numai dac  afixul s u zverific  egalitatea: 𝑧 − 𝑧 = 𝑧 −𝑧�̅̅�̅−�̅̅�̅ 𝑧̅ − 𝑧 .  

• Unghiul a dou  drepte 
Fie punctele M1,M2, M3, M4, distincte în plan, diferite de origine, cu afixele zi,i = ,̅̅ ̅̅ ̅. 

M sura unghiului orientat (în sens trigonometric) al dreptelor M1 M2 şi M3M4 este: m(M M ,M M̂ ) = arg z − zz − z  

COROLARUL 3.1.1 Dreptele M1M2 şi M3M4sunt: 
 

1. M1M2M3M4 dac  şi numai dac z −zz −z iR* 

2. M1M ║ M3MA dac  şi numai dac z −zz −z R* 

 

• Punctele distincte M1,M2, M3, M4 sunt conciclice dac  şi numai dac  raportul anarmonic al 
afixelor lor este real, adic : 𝑧 , 𝑧 , 𝑧 , 𝑧 = z −zz −z  z −zz −z R∗. 

• Ortocentrul unui triunghi. 
Fie ABC un triunghi înscris într-un cerc cu centrul în originea O a sistemului cartezian xOy. 
în l imile AA1,BB1şi CC1 ale triunghiului sunt concurente într-un punct H care îndeplineşte condi ia 
vectorial : 𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + ⃗⃗⃗⃗  ⃗. 
Dac  afixele vârfurilor triunghiului sunt z1, z2, z3pentru punctele A, B respectiv C atunci afixul 
ortocentrului este h şi este ℎ = 𝑧 + 𝑧 + 𝑧  
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424. APLICAREA METODEI „STUDIULUI DE CAZ” ÎN ORA DE LIMBA ŞI 

LITERATURA ROMÂN  
 

Profesor Vasilu  Daniela,  
Liceul Tehnologic”Sfântul Pantelimon”, Bucureşti 

 
coala poate deveni un spa iu al comunic rii efective, în care profesorul nu mai este unicul 

emi tor credibil de mesaje ci devine mediator al unui schimb de mesaje ajutându-i pe elevi s  
înve e s  comunice şi evaluând capacitatea lor de a se comunica. 

Actualul curriculum na ional permite abordarea literaturii române veche în înv mântul 
liceal la clasa a XI-a, prin implementarea unei metode moderne de abordare temei si anume: 
Studiul de caz. Abordarea unei astfel de metode moderne în procesul de înv mânt presupune o 
investiga ie atent , pentru a putea în elege mai bine mecanismele, inamica leg tura cu, contextul în 
care s-a produs, punctele problematice, care permit mai multe interpret ri şi care îl pun pe elev în 
situa ia de a formula o op iune. 

Repartizarea studiilor de caz se face înc  de la începutul anului şcolar, tocmai pentru a se 
asigur  timp suficient pentru documentare. Aceasta presupune formarea grupelor, stabilirea 
bibliografiei şi orientarea direc iilor de analiz  a cazului. Formarea grupelor se realizeaz  în func ie 
de num rul elevilor din clas  (cel putin 2, maxim 6); componen a fiec rei grupe o propun elevii sau 
o decide profesorul; se va alege un lider/ raportor care va ine permanent leg tura cu profesorul.  
Este indicat ca sarcinile de munc  individual  s  se realizeze în func ie de preferin e şi posibilit i 
de abordare, astfel ca volumul de munc  s  fie repartizat echitabil.  

Elevii vor ine în permanen  leg tura între ei pentru a se familiariza cu întreaga 
problematic  şi pentru a dobândi o perspectiv  global . La prezentarea produsului finit, fiecare 
membru din grup  va trebui s  sus in  de preferat, în mod liber, oral, lucrarea. Ceilal i elevi din 
clas  împreun  cu profesorul vor veni cu întreb ri suplimentare adresate fiec rui membru al grupei 
în parte. Evaluarea profesorului poate fi precedat  de autoevaluarea membrilor echipei şi/sau de 
evaluarea individual , propus  de colegii din clas . 

Fiecare studiu de caz, din cele şapte care se studiaz  de-a lungul parcurgerii materiei clasei a 
XI-a de limba şi literatura român , urm reşte o formul  unitar  de abordare structurat  în patru 
etape: 

 Repere ale cazului –furnizarea unor date, informa ii, concepte prin care cazul este încadrat într-
un context cultural mai larg şi este corect identificat; 

 Formularea cazului- elaborarea enun ului, care fixeaz , identific , pe baza reperelor şi rezum  
cazul; 

 Descrierea şi analizarea cazului – cunoaşterea şi în elegerea informa iilor care contribuie la 
clarificarea cazului, corelarea lor cu texte de diferite tipuri şi cu opere literare, completarea 
informa iilor primite din manual şi transmise de c tre profesor, cu propria documentare, pe baza 
bibliografiei indicate; 

 Finalizarea studiului de caz – formularea unor variante de solu ionare (interpretare) şi 
discutarea lor în vederea formul rii unui punct de vedere. 
Organziarea studiului de caz : 
1. Etapa preg titoare – are în vedere prezentarea reperelor cazului şi formularea lui; lectura unor 
opinii consacrate, eventual contradictorii, dispuse în ordine cronologic ; consultarea unor 
bibliografii; fixarea sarcinilor de lucru concrete 
2. Etapa muncii individuale şi în grup- presupune parcurgerea bibliografiei indicate; conceperea şi 
redactarea sub forma unui referat, proiect, portofoliu; discutarea strategiei de prezentare a 
produsului de c tre grup. 
3. Etapa final  – prezentarea în clas  a produsului care a finalizat cazul: referat, proiect, portofoliu; 
discutarea lui cu to i elevii; sus inerea unei compuneri, eseu pe o tem  sugerat  de discu ii; 
evaluarea produsului şi a modalit ii originale de prezentare (planşe, mape ilustrative, fond muzical, 



alte modalit i), prin negociere cu grupul de elevi şi cu elevii clasei; notarea elevilor din grup şi a 
celorlal i elevi cu participare consistent  la discu ii sau cu exerci iu de reflec ie original.  

Ar t m,în continuare, un model de Fiş  a studiului de caz care cuprinde repere necesare ale 
unei bune desf şur ri a activit ii didactice: titlul şi tema studiului de caz, formarea grupelor, 
calendarul lui, bibliografia, cu scopul de a se putea ine mai bine o anumit  eviden . 
FIŞA STUDIULUI DE CAZ 
TITLUL : Istorie, literatur , conştiin  istoric  
TEMA: Formarea conştiin ei istorice 
COMPONEN A GRUPEI DE ELEVI: 
1 ………........................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................... 
3. ................................................................................................................................................... 
4. ................................................................................................................................................... 
CALENDARUL CAZULUI: 
A. Preg tire .................................................................................................................................. 
B. Sus inere .................................................................................................................................. 
BIBLIOGRAFIE: 
FIŞA DE EVALUARE A STUDIULUI DE CAZ 
PUNCTE TARI: PUNCTE SLABE: 
A. Criterii de notare: 
1) Con inut -  Bibliografie / - Sistematizarea materialului 
2) Prezentare -  Coeziunea grupului / -Materiale auxiliare 
3) Claritate – În elegerea materialului de c tre clas  
B. Tipuri de evaluare: 
I Evaluarea studiului de caz prezentat 
1) Autoevaluarea grupului 
2) Evaluarea celorlalti elevi 
3) Evaluarea profesorului 
 
AVANTAJELE APLIC RII METODEI: 
 înv area va fi interactiv , se va dep şi predominarea interac iunilor de tip elev-profesor şi 

profesor-elev, reuşita studiului de caz depinzând în mare m sur  de interac iunea elev- elev, grup-
elev si elev-grup. 
 se dezvolt  latura pactic  a înv rii, altfel spus se poate g si un r spuns la eterna intrebare:”şi la 

ce îmi foloseşte mie asta?”; permite sus inerea ideii c  utilizarea metodei uşureaz  trecerea de la 
înv mântul preuniversitar la cel universitar, cât şi o pregatire în vederea unor viitoare slujbe care 
presupun lucrul în echip  şi cercetarea şi prezentarea unor proiecte; 
 se poate demonstra cât de mult conteaz  într-un act de comunicare elementele nonverbale şi 

paraverbale; unele studii de caz, mai slabe informativ, dar cu o prezentare superioar  
(degajat ,relaxat , elegant) au fost automat mai apreciate (membrii grupului si-au vândut mai bine 
marfa) 
 se dezvolt  respectul pentru munca lor şi a colegilor lor, dar şi pentru munca profesorului, elevii 

în elegând într-o m sur  ce înseamn  activitatea de la catedr . 
 în timp elevii se simt mai responsabiliza i fa  de procesul înv rii, dându-şi seama c  de munca 

lor depinde întreaga clas ; 
 intervine si concuren a constructiv  între grupuri şi între elevi; dup  o prezentare deosebit , lasa 

nu a r mas neutr , ceilal i propunându-şi s  trezeasc  şi ei admira ia atunci când urmeaz  la 
prezentare; 
 de voie, de nevoie elevii au început s  mearg  la bibliotec , s  conspecteze, s  caute materiale 

bibliografice în plus de cele recomandate la clas  la începutul anului şcolar, au început s  cear  
materiale de la profesor; 
  



DEZAVANTAJELE METODEI 
 din p cate şi metoda studiului de caz se izbeşte de naturala team  şi respingere în fa a noului, de 

atitudinea elevilor de tip ”Nu vreau, nu pot, nu-mi trebuie, nu fac, ce mi se întâmpl  dac  nu fac?” 
 problema materialelor bibliografice greu de g sit nu trebuie neglijat , de multe ori exist  

disponibilitate din parte elevilor, dar nu şi c r ile necesare; 
 în cadrul grupului intervin dispute, unii neimplicându-se suficient, lipsind foarte mult (ceilal i nu 

pot comunica cu ei), absentând chiar în ziua stabilit  pentru prezentarea studiului de caz ( uneori au 
ieşit în eviden  probleme extraşcolare destul de grave ale elevilor: decesul unuia dintre p rin i, 
probleme medicale grave-operatii, spitalizari) 
 unele informa ii trebuie conexate cu alte domenii, cum ar fi istoria, religia; date vitale pentru 

în elegerea temelor propuse lipsesc cu des vârşire din cultura general  a elevilor; 
 problema comunic rii este important , elevii temându-se uneori c  ceilal i vor râde de ei :sa 

întâmplat ca o elev  serioas  şi care chiar muncise pentru studiul de caz, v zându-se în fa a clasei si 
fiind si o fire emotiv  a izbucnit în râs; peste o s pt mâna, c ci am amânat prezentarea în ziua cu 
pricina, s-a comportat atât de bine, încat am rugat întregul grup s  mai prezinte o dat  în fa a altei 
clase, care nu se descurca prea bine.(experimental a avut drept consecin  faptul c  elevi din 
cealalt  clas  au intrat pe internet pentru a-i felicita pe cei care au prezentat) 

Consider m c  şcoala este datoare s -i ajute pe fiecare dintre elevii s i s -şi stabileasc  
scopuri în via . În alt  ordine de idei evaluarea nu trebuie s -i inhibe pe elevi, s -i demotiveze ci 
dimpotriv , s -i încurajeze şi s -i stimuleze s  înve e mai bine. Ca s  îndeplineasc  aceast  cerin , 
evaluarea trebuie conceput  şi prezentat  elevilor ca o sarcin  comun , fireasc , şi nu ca o 
sanc iune, ca o sperietoare. 
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425. DEZVOLTAREA APTITUDINILOR BIO-PSIHO-MOTRICE LA ELEVI 
 

Prof. Ro escu Marinela Roxana, Colegiul Na ional „Alexandru Odobescu”, Piteşti 
Prof. Popa Daniela-Livia, Liceul Tehnologic „Sfântul Pantelimon”, Bucureşti 

 
Educa ia fizic , latur  a con inuturilor generale ale educa iei şi component  asimilat  a 

noilor educa ii, prin contribu ia la problemele lumii contemporane, se înscrie în amplul proces al 
devenirii fiin ei umane prin promovarea paradigmei curriculumului - activitate de formare-
dezvolatare a personalit ii. 

Disciplina educa ie fizic  şi sport are menirea de a asigura „dezvoltarea aptitudinilor bio-
psiho-motrice şi formarea capacit ii elevilor de a ac iona asupra acestora în vederea men inerii 
permanente a st rii optime de s n tate, asigur rii unei dezvolt ri fizice armonioase şi manifest rii 
unei capacit i motrice favorabile inser iei profesionale şi sociale prezente şi viitoare”. 
Lec ia de educa ie fizic  trebuie s  contribuie la însuşirea acelor deprinderi şi la formarea acelor 
obişnuin e şi abilit i, pe care elevul s  le utilizeze pe tot parcursul vie ii. 

Baza teoretic  a lucr rii o constituie concep iile actuale privind optimizarea procesului 
instructiv-educativ la disciplina educa ie fizic  şi sport, în conformitate cu prevederile legii pentru 
asigurarea calit ii în educa ie şi cu standardele impuse de Uniunea European . 
Baza metodologic  a cercet rii o constituie eficien a şi atractivitatea sistemelor de lec ii cu 
con inuturi alternative din diferite ramuri sportive care, raportate la cerin ele lec iei moderne, vor 
favoriza înv area rapid  şi de calitate a deprinderilor şi priceperilor motrice specifice, creşterea 
capacit ii bio-motrice, adoptarea unui stil de via  s n tos şi activ al elevilor.  



La baza stabilirii scopului general al cercet rii st  leg tura logic  existent  între educa ia de calitate 
- educa ia permanent  - autoeduca ia, ca premise şi direc ii fundamentale de dezvoltare a educa iei 
fizice la scara întregului sistem social, pe termen scurt, mediu şi lung.  
Scopul cercet rii const  în optimizarea procesului instructiv-educativ la disciplina „Educa ia fizic  
şi sport” în ciclul inferior al liceului, materializat  în elaborarea unei paradigme curriculare 
orientat  spre formarea competen elor generale şi în aplicarea unor programe de lucru cadru cu 
con inuturi educa ionale din diferite ramuri sportive cu mare influen , eficien  şi atractivitate, prin 
sisteme de lec ii cu teme alternative integrate.  

Rezultatele cercet rii reprezint  un model practic care aduce o contribu ie la cercetarea din 
domeniul educa iei fizice şi sportului şcolar, prin optimizarea tehnologiei de predare şi prin 
eficien a desf şur rii lec iilor de educa ie fizic  şi sport în ciclul liceal, şi de asemenea, o contribu ie 
la îmbun t irea activit ii profesorului de educa ie fizic .  

Premisele optimiz rii procesului instructiv-educativ în lec ia de educa ie fizic  şi sport 
şcolar: 

 Apari ia fenomenului de „sportivizare”, competi ie, a lec iei în activitatea instructiv-
educativ  la disciplina educa ie fizic  şi sport în ciclul liceal, reducerea num rul de ore alocate în 
trunchiul comun şi transferarea lor spre curriculumul la decizia şcolii, ne oblig  s  regândim 
metodologia şi tehnologia orelor de educa ie fizic  şi sport şcolar, în direc ia ob inerii de 
“performan e” pentru practicarea exerci iului fizic în mod independent şi voluntar de c tre elevi pe 
tot parcursul vie ii. Astfel, lec ia de educa ie fizic  şi sport trebuie s  serveasc  cât mai bine 
interesele şi nevoile elevilor şi s  devin  un mod cât mai atractiv şi mai eficient pentru formarea 
competen elor generale. 

 Tendin ele de modernizare a metodologiei didactice de predare a educa iei fizice şi 
sportului şcolar vor fi mai uşor transpuse în practic  prin acordarea procesului de predare-înv are-
evaluare la nevoile societ ii moderne.  

 Îmbinarea aspectelor de modernitate cu cele clasice în ceea ce priveşte con inutul 
tematic al lec iei, reprezint  o cerin  pe care educa ia fizic  actual  trebuie s  o ia în considerare în 
vederea atragerii elevilor spre activit ile sportive. 

 Elaborarea modelului disciplinei educa ie fizic  propriu institu iei de înv mânt şi 
aplicarea acestuia într-un mod flexibil potrivit cu situs iile particulare existente; transpunerea 
prevederilor modelului de educa ie fizic  elaborat în documente de planificare proprii; stabilirea 
strategiilor didactice, a metodelor, mijloacelor şi a formelor de organizare a demersului didactic; 
particularizarea şi diversificarea sistemului de evaluare, trebuie s  in  cont de dreptul de op iune al 
elevilor pentru practicarea unor ramuri sportive, din oferta catedrei de educa ie fizic , potrivit cu 
interesele, aptitudinile şi disponibilit ile personale ale elevilor. 

 Evaluarea gradului de realizare a obiectivelor educa iei fizice şcolare cap t  un caracter 
permanent şi trebuie s  fie obiectiv , condi ie obligatorie pentru motivarea şi sporirea încrederii în 
for ele proprii ale elevilor. 

Ipotezele cercet rii 
1. Consider m c  o bun  cunoaştere a capacit ii de efort a elevilor conduce la o mai bun  orientare 
în realizarea eficient  a proiect rii didactice curriculare în vederea creşterii randamentului în 
activit ile specifice de educa ie fizic  şi sport. 
2. S-a presupus c  adaptarea con inuturilor educa ionale ale programei şcolare prin lec ii bisport, 
potrivit nevoilor şi intereselor exprimate ale elevilor şi ale nevoilor societ ii contemporane, va crea 
cadrul optim pentru formarea achizi iilor finale de înv are ale elevilor la sfârşitul înv mântului 
obligatoriu. 
3. Consider m c  programele cadru de lucru elaborate sunt c i eficiente de influen are favorabil  a 
capacit ii motrice a elevilor, prin orientarea clar  a obiectivelor de instruire spre formarea 
deprinderilor şi priceperilor motrice necesare practic rii sistematice şi continue a exerci iului fizic, 
atât în cadru organizat cât şi în activitatea independent , ca mijloc de refacere şi recreere. 



Scopul aplica iilor practice este acela de a argumenta necesitatea cunoaşterii stadiului actual şi 
evolu iei capacit ii bio-motrice a elevilor din ciclul inferior al liceului, în vederea eviden ierii 
achizi iilor finale de înv are. 
Obiectivele şi sarcinile stabilite pentru demersul experimental sunt urm toarele: 

1. Stabilirea orient rilor şi tendin elor actuale şi de perspectiv  ale educatiei fizice şi 
sportului, iar în func ie de aceasta am stabilit urm toarele sarcini: 

a) identificarea şi analiza literaturii de specialitate şi interdisciplinar . 
b) studierea şi cercetarea poten ialului motric şi biologic actual al elevilor din liceu prin: 

- aprecierea şi cercetarea capacit ii motrice generale a elevilor; 
- aprecierea capacit ii de efort a organismului elevilor. 

c) studierea unor aspecte motiva ionale în practicarea exerci iilor fizice de c tre elevi. 
d) studierea unor aspecte legate de practicarea independent , voluntar  (loisir activ, activit i de 
timp liber) a exerci iilor fizice pe durata anilor de liceu, cât şi dup  terminarea acestora. 
e) cunoaşterea op iunilor elevilor din ciclul inferior al liceului referitoare la con inutul tematic al 
lec iilor de educa ie fizic  şi sport. 
2. Experimentarea unor variante de optimizare a pred rii educa iei fizice şi sportului în vederea 
sporirii poten ialului biomotric şi form rii experien elor motrice necesare practic rii independente 
pe tot parcursul vie ii, prin constituirea unor modele opera ionale de sporire a eficien ei lec iei de 
educa ie fizic  şi sport.  

Concluzii desprinse din experiment: 
1. Prin aplicarea în lec iile bisport a variantelor de cuplare a con inuturilor tematice am realizat 
creşterea eficien ei şi atractivit ii procesului instructiv-educativ, contribuind la: 
- realizarea mai multor competen e specifice şi însuşirea procedeelor tehnico-tactice; 
- oferirea de noi şanse de socializare a elevilor pe criterii aptitudinale, afective, motiva ii şi interese 
comune;  
- organizarea exers rii în condi ii de autoorganizare, autoevaluare, conştientizare, responsabilitate 
prin promovarea unor forme de întrecere.  
2. Evaluarea şi cunoaşterea capacit ii de efort a organismului elevilor orienteaz  modul de 
proiectare didactic  în privin a adaptabilit ii tinerilor fa  de cerin ele activit ilor fizice şi a vie ii 
cotidiene, fapt ce confirm  validitatea primei ipoteze a cercet rii, care afirm  c  „o bun  cunoaştere 
a capacit ii de efort a elevilor conduce la o mai bun  orientare în realizarea eficient  a proiect rii 
didactice curriculare în vederea creşterii randamentului în activit ile specifice de educa ie fizic  şi 
sport”.  
3. Proiectul global realizat pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, pe baza programei 
curriculare propuse, vizând adaptarea şi adecvarea con inuturilor la creşterea capacit ii bio-motrice 
şi la op iunile exprimate ale elevilor, este eficient în asigurarea cadrul metodologic optim pentru 
parcurgerea traseelor particulare de înv are, în raport cu interesele şi aptitudinile elevilor, în 
context curricular şi, mai ales, extracurricular şi extraşcolar.  
În acest sens, rezultatele cercet rii noastre confirm  cea de-a doua ipotez , conform c reia 
„adaptarea con inuturilor educa ionale ale programei şcolare prin lec ii bisport, potrivit nevoilor şi 
intereselor exprimate ale elevilor şi ale nevoilor societ ii contemporane, va crea cadrul optim 
pentru formarea achizi iilor finale de înv are ale elevilor la sfârşitul înv mântului obligatoriu”.  
Concluziile generale sunt centrate pe aspectele teoretice care confirm  ideile sus inute de literatura 
de specialitate şi de documentele oficiale şi de planificare. 
1. Valorificarea experien ei pozitive europene în domeniul educa ional în general, şi în domeniul 
educa iei fizice şi sportului în special, au scos în eviden  faptul c  proiectarea curricular  pornind 
de la competen e ca achizi ii finale ale înv rii, pentru înv mântul liceal, a creat premise 
favorabile sub aspect teoretico-metodologic pentru elaborarea con inuturilor educa ionale ale 
disciplinei educa ie fizic  şi sport, dar în practic  existent  o neconcordan  a metodologiei 
didactice cu op iunile şi interesele elevilor. 



2. Abordarea curriculumului pornind de la elementele specifice politicii curriculare şi terminând cu 
cele legate de implementare şi evaluare, aduce ca dimensiuni ale nout ii în proiectarea curricular , 
la nivelul înv mântului liceal, urm toarele aspecte: 

- prioritatea acordat  procesului de înv are şi intereselor elevului; 
- centrarea demersurilor didactice pe formarea şi dezvoltarea competen elor func ionale de 

baz , necesare pentru continuarea studiilor şi/sau pentru încadrarea pe pia a muncii; 
- diversificarea ofertei curriculare şi multiplicarea posibilit ilor elevului de a alege; 
- conceperea liceului ca furnizor de servicii educa ionale, în cadrul c ruia elevul s  fie 

permanent şi direct implicat în construirea propriului traseu de inv are; 
- trecerea de la o cultur  general  la o cultur  func ional  şi adaptat  finalit ilor fiec rui 

ciclu de înv mânt.  
3. Proiectarea curriculum-ului pe competen e vine în întâmpinarea cercet rilor din psihologia 
cognitiv , conform c rora prin competen  se realizeaz  în mod exemplar transferul şi mobilizarea 
cunoştin elor şi a deprinderilor în situa ii noi şi dinamice.  
Aceast  concep ie a condus la organizarea programelor şcolare într-o structur  care s  permit  
centrarea pe competen ele ce urmeaz  a fi formate la elevi şi care s  asigure corelarea con inuturilor 
înv rii cu aceste competen e. 
4. Proiectarea demersului didactic prin anticiparea etapelor şi ac iunilor concrete de realizare a 
pred rii, presupune din partea profesorului o responsabilitate sporit  fa  de abilit ile create 
elevilor. 
5. Sistemul de evaluare, necesit  o variant  de armonizare a acestuia cu cerin ele promovate de 
programele şcolare, în care s  se promoveze principiul ofertei profesorului şi al op iunilor elevilor. 
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 Diagrama Fishbone este un instrument grafic folosit pentru a explora şi prezenta p reri în leg tur  cu 
cauzele de varia ie pentru un proces. Acest instrument mai poart  denumirea de diagram  cauz -efect sau 
diagrama “os de peşte”. 
 Diagrama os de peşte a fost inventat  de japonezul Kaoru Ishikawa. Este un instrument de analiz , 
care ofer  un mod sistematic de a privi efectele şi cauzele ce contribuie sau pot duce la apari ia acestor 
efecte. Desenul arat  ca un schelet de peşte şi, de aceea, diagrama este numit  de multe ori diagrama os de 
peşte.  
 Diagrama cauz -efect poate ajuta la identificarea motivelor pentru care un procedeu nu se desf şoar  
conform planului. De multe ori, acest instrument este folosit pentru a nota pe scurt rezultatele procesului de 
brainstorming, în urma c ruia au fost identificate cauzele unui rezultat nedorit. Metoda ajut  la identificarea 
cauzelor de baz  şi asigur  în elegerea general  a acestor cauze. 
 Ishikawa a fost un consultant japonez, fiind considerat p rintele analizei ştiin ifice a cauzelor 
problemelor prin procesele industriale. Una din cele mai mari contribu ii ale sale la calitate este aceast  
diagrama care-i poart  numele sau Diagrama Fishbone (os de peşte). Diagrama Ishikawa (diagrama cauz  – 
efect sau os de peşte) este un instrument de analiz  care ilustreaz  grafic rela ia între un rezultat şi to i 
factorii ce îl influen eaz .  



 Diagrama Ishikawa ajut  la determinarea cauzelor principale ale apari iei unei probleme folosind o 
abordare structurat . Încurajeaz  discu iile în grup şi utilizarea cunoştin elor fiec ruia despre proces, 
foloseşte un format ordonat, uşor de citit al rela iei cauz  – efect, ajut  la creşterea nivelului cunoaşterii în 
general şi a factorilor de munc  în particular, inclusiv rela iile dintre ei; identific  zonele viitoare de interes.  
 Scopul utiliz rii acestuia îl reprezint  identificarea principalelor cauze care contribuie la existen a 
unei probleme identificate. Aceste cauze sunt apoi analizate pentru a fi îndep rtate. De asemenea, diagrama 
ilustreaz  rela iile care se stabilesc între cauzele determinante pentru un anumit efect.   
 Diagrama poate fi utilizat  cu succes şi în activitatea didactic . 
 Conduce la îmbun t irea gradului de în elegere a problemelor complexe. 
 De regul  se realizeaz  pe hârtie sau pe tabl , dar exist  şi programe pe calculator care pot fi folosite 
în acest sens. 
 Etapele care se parcurg pentru realizarea diagramei sunt: 
 1. Identificarea problemei (efectului) 
   - trebuie formulat  în termeni clari 
   - trebuie agreat  de to i membrii grupului 
 2. Problema devine “capul peştelui” 
   - se deseneaz  coloana vertebral .  
 3. Stabilirea cauzelor principale ale problemei - prin brainstorming. 
 4. Conectarea cauzelor principale la coloana vertebral  a peştelui prin s ge i.  
 5. Tot prin brainstorming se stabilesc cauzele secundare ale fiec rei cauze principale.  
 6. Conectarea cauzelor secundare la cauzele principale prin s ge i.  
 7. Analizarea şi evaluarea cauzelor şi subcauzelor 
  - poate face apel la instrumente statistice, analitice şi grafice.  
 9. Adoptarea de decizii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aşa cum s-a men ionat anterior, instrumentul Fishbone permite realizarea de resurse educa ionale 
interactive, utilizând calculatorul.. Cu ajutorul acestor resurse, înv area nu mai este o corvoad . Elevii 
înva  mai mult, mai uşor. 
 Instrumentul educa ional Fishbone se poate accesa folosind adresa 
http://www.classtools.net/education-games-php/fishbone şi face parte din colec ia ClassTools.  Aceast  
aplica ie con ine urm toarele zone:  
 1. Factor 1, Factor 2, Factor 3, Factor 4 – zone în care profesorul specific  factorii; 
 2. Detail / Example (Detaliu / Exemplu) (câte trei pentru fiecare factor în parte) – zone în 
care elevii specific  detalii / exemple pentru factorul corespunz tor; 
 3. Key Question (Întrebare cheie) – zon  în care profesorul specific  cerin a. 
 Spre exemplificare am realizat o diagram  ce identific  factorii creşterii violen ei în mediul şcolar. 
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427. RELA IA DE PARTENERIAT ŞCOAL -COMUNITATE 
 

psiholog Adriana Carp, 
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Motto:   
„Profesorul joac  un rol. El ac ioneaz  asupra unor oameni, şi aceştia reac ioneaz  în 

schimb. Aceasta este fizica educa iei”. 
                                                   R. Hart 

 
De mii de ani ne str duim, ca umanitate, s  g sim o modalitate de educa ie cât mai bun , 

pentru c  vrem c  genera ia ce vine dup  noi s  aib  o via  bun . În şcoal  şi în educa ie, 
umanitatea ar trebui s  pun  tot ce are mai bun: suflet, resurse, pasiune, grij ,  pentru c  este cel mai 
frumos şi important cadou (pe lâng  cel genetic) pe care ni-l putem face nou  înşine. Dac  to i cei 
implica i în educa ie dau ce au ei mai bun în fiecare ocazie de înv are, atunci şi rezultatul este pe 
m sur . Şi se va vedea imediat în comportamentul respectuos pe strad , în mijloacele de transport 
în comun, în spa iile publice, se va vedea în mediul profesional, se va vedea în modul în care ne 
decor m nu doar casele ci, mai ales, interiorul fiin ei. 

Şcoala este una din institu iile centrale ale comunit ii, are roluri specifice dar nu poate  

http://www.classtools.net/_SEARCH/index.php?template=fishbone


func iona şi nu se poate dezvolta f r  a ine cont de specificul comunit ii în care func ioneaz , 
alc tuit , la rândul sau, din mai mul i factori cu rol educativ: familie, autorit i, organiza ii 
guvernamentale şi neguvernamentale, agen i economici, biserica, institu ii de cultur , institu ii 
sanitare care au, la rândul lor, o ofert  educa ional  explicit  şi/sau implicit . Organiza iile şcolare 
sunt astfel, supuse presiunii unui complex de factori: a grupurilor ideologice care activeaz  la nivel 
local, a sistemelor politice, a condi iilor economice şi a diverselor tendin e manifestate în societate. 

Asist m ast zi la dezvoltarea unui adev rat curent de idei şi ac iune, centrat pe  
comunitate şi dezvoltarea acesteia. Abordarea aspectelor legate de şcoal  şi comunitate îşi g seşte 
legitimitatea în tendin ele actuale ale extinderii câmpului educa ional de la organiza ia şcolar  c tre 
al i agen i educa ionali. 

Şcoala este, pe de o parte, o institu ie care ofer  un serviciu social, fiind direct influen at  de 
ceea ce se întâmpl  în mediul social, transmite cunoştin e, dezvolt  abilit i, norme, valori 
recunoscute şi acceptate social; pe de alt  parte are o logic  intern  de dezvoltare, reproduce 
propriile norme şi valori, are propriul sistem de organizare. Identificarea punctelor comune în 
valorile transmise de c tre şcoal  şi agen i comunitari, a unor puncte de dezvoltare comune în 
vederea creşterii gradului de educa ie al actorilor comunit ii (elevi, p rin i, diverse categorii sociale 
etc.) este esen ial  ast zi. 

În cadrul unei societ i care se schimb  continuu, şcoala româneasc  trebuie s  îşi asume o 
nou  perspectiv  asupra rolului s u social şi asupra strategiilor prin care îşi poate asigura 
dezvoltarea. Din aceast  perspectiv , parteneriatul educa ional dintre şcoal  şi comunitate, trebuie 
s  devin  o direc ie strategic  principal  în managementul fiec rei unit i de înv mânt. Acest 
parteneriat trebuie s  reuneasc  eforturile tuturor categoriilor interesate în dezvoltarea unei educa ii 
de calitate pentru to i elevii din sistemul de înv mânt.  

Pentru a realiza un parteneriat educa ional bazat pe asumarea valorilor democratice, este 
necesar c  societatea româneasc  s  realizeze o schimbare de valori, atitudini şi comportamente la 
nivelul tuturor factorilor sociali implica i în sus inerea educa iei: deciden i, cadre didactice, p rin i, 
elevi, reprezentan i ai institu iilor guvernamentale şi nonguvernamentale. 

 Teoria şi practica în domeniul parteneriatului educa ional arat  c  şcoala ar trebui s  
dezvolte rela ii constante de colaborare cu categorii sociale şi organiza ii care sunt în mod direct 
interesate în realizarea unei educa ii de bun  calitate.  

Pentru realizarea unui parteneriat educa ional eficient, to i cei care sunt implica i, trebuie s  
fie de acord cu valori fundamentale ca: egalitatea şanselor în educa ie, spiritul civic şi ataşamentul 
fa  de comunitate, comunicarea şi respectul reciproc, cooperarea şi colaborarea, disciplina şi 
responsabilitatea.  

Având în vedere noul cadru educa ional, în care elevul, beneficiarul direct al educatiei, este 
situat în centrul proceselor din şcoal , organiza ia furnizoare de educa ie trebuie s  asigure şi s  
m soare progresul înregistrat de elev, valoarea ad ugat , calitatea, iar comunitatea, ca beneficiar 
indirect, s  se implice în producerea, generarea calit ii în şcoal , în func ie de nevoi şi interese. 

Şcoala şi familia sunt cei doi piloni de rezisten  ai educa iei iar între aceştia şi  
comunitate, mediul extraşcolar şi extrafamilial, activeaz  elevul , obiect şi subiect al educa iei. Dac  
aceste medii educa ionale se completeaz  şi se sus in , ele asigur  într-o mare m sur  buna integrare 
a elevului în activitatea şcolar  şi pe plan general în via a social. Şcoal  şi familia urm resc acelaşi 
scop educativ formarea copiilor spre a deveni oameni multilateral dezvolta i. 
Pentru realizarea acestui scop unic este necesar  unitatea de ac iune,  
concordan  dintre mijloacele specifice de influen are folosite de aceste dou  institu ii sociale. 

Şcoala este interesat  s  colaboreze cu familia, s -şi fac  din ea un aliat, pentru c  ac iunea 
sa educativ  s  fie mai profund  şi de durat . Colaborarea şcolii cu familia este necesar  şi în 
vederea unei inform ri reciproce cu privire la dezvoltarea copilului, la comportarea lui. 
Familia   este   principalul   partener   al   liceelor/colegiilor/grupurilor şcolare. 

Şcoala trebuie s  aib  contacte cu toate institu iile sociale interesate, direct sau tangen ial de 
domeniul educa iei copilului de vârst  şcolar  şi s  stabileasc  rela ii de cooperare şi colaborare. Ea 
contribuie la transmiterea moştenirii culturale şi faciliteaz  înv area individual  şi colectiv .  



Totodat , şcoala face posibil  participarea grupurilor şi colectivit ilor la via a public  , elaborarea 
şi luarea deciziilor. Schimbul de informa ii favorizeaz  interac iunea social  şi permite unui num r 
mare de oameni s  ia parte activ  la solu ionarea problemelor care îi privesc.  

Comunitatea are un rol important al turi de şcoal  şi familie în educa ia elevului.             
Şcoala trebuie s  devin  nucleul parteneriatului educa ional. Încercarea unit ilor  
şcolare de a atrage în diferite tipuri de parteneriat, diferite categorii şi institu ii, se va bucura de 
succes doar în m sura în care şcoala va veni în întâmpinarea cerin elor sociale şi comunitare: 
- extinderea caracterului democratic a managementului şcolar;  
- atragerea familiei în calitate de partener principal al şcolii;  
- realizarea colabor rii cu toate categoriile comunitare interesate;  
- atragerea tuturor factorilor care pot contribui la rezolvarea problemelor şcolii;   
- realizarea unui echilibru între cererea şi oferta de educa ie;  
- satisfacerea unor nevoi comunitare specifice în domeniul educa iei; 
- preg tirea elevilor pe linia dezvolt rii personale şi a integr rii active în comunitate; 
- asumarea unui rol activ în identificarea şi rezolvarea unor probleme ale comunit ii. 

Parteneriatele şcoal /liceu-comunitate au în vedere şcoala, în dou  ipostaze: ca important  
surs  pentru reînnoirea comunit ii, sau important  component   cu valoare comunitar . Aceste 
parteneriate pot duce la  cooper ri fructuoase şi în  final la succesul dezvolt rii comunit ii.  

Implicarea comunitar  este considerat  c  fiind una dintre sursele calit ii înv mântului de 
c tre to i managerii şcolari.  

În ultima vreme, coala a suferit un proces de transformare, zidurile ei fragilizându-se i 
permi ând trecerea de la str vechea fort rea  la o comunitate deschis  pentru a p trunde lumina din 
afara ei, înso it , de cele mai multe ori, de un întreg cortegiu de aspecte negative ce î i pun 
amprenta asupra bunului mers din cadrul acesteia.  

Dasc lii de azi sunt în ceasuri de cump n , dasc lii de mâine trebuie s  aduc , flac ra 
credin ei, pentru c  pot i pentru c  trebuie. 

Ca dasc l de azi i de mâine, am dreptul i datoria s  m  întreb "cum ar fi mai bine?"  
Menirea dasc lului, indiferent de perioada în care a profesat sau profeseaz  este aceea de a-i înv a 
pe discipoli s  înve e, s  tie i s  poat  s  întrebe i s  se întrebe. 

Fie c  suntem tineri sau trecu i de prima tinere e, studen i în practic  sau profesori cu 
experien , pentru noi coala cea de ast zi trebuie s  fie aidoma celei de mâine, lumin  c tre lume i 
c tre via . 
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428. TRATAREA DIFEREN IAT  A ELEVILOR ÎN LEC IILE DE EDUCA IE FIZIC  

 
Prof. N st sescu Viorel-Cristinel,Liceul Tehnologic  ,,Sf. Pantelimon” 

 
Tratarea diferen iat  a elevilor în lec iile de educa ie fizic  constituie în etapa actual  o 

orientare metodologic  fundamental  solicitat  de componenta eterogen  a colectivelor din punct de 
vedere somato-func ional i motric. 

Prin diferen ierea activit ii se în elege cunoa terea i folosirea particularit ilor individuale 
cu scopul de a-l ajuta pe elev s  se dezvolte la nivelul la care ii permit posibilit ile sale prin eforturi 
progresive. 
       Principiul urm re te s  asigure unitatea dintre particular i general în educa ie, dintre obiect i 
subiect al educa iei, dintre strategiile de educa ie de grup cu cele de educa ie individual . 



În sistemul nostru de înv mânt se folosesc cu bune rezultate trei moduri de organizare a 
procesului instructiv-educativ: frontal, pe grupe i individual. Fiecare dintre acestea prezint  
avantaje i dezavantaje, ceea ce impune mult discern mânt din partea profesorilor în folosirea lor i 
în stabilirea raportului dintre acestea în lec ie. 

O modalitate de tratare diferen iat  o reprezint  gruparea elevilor dup  disponibilit i i 
rezultatele ob inute, cunoscute sub numele de grupe de nivel. 

În cele mai multe cazuri se creeaz  trei grupe de nivel: 
-        una pentru elevii foarte capabili; 
-        alta pentru cei cu capacit i mijlocii; 
-        i una pentru cei cu posibilit i mai reduse. 

Acest model încearc  s  realizeze în condi iile claselor eterogene, diferen ierea i chiar 
individualitatea formelor de înv mânt prin folosirea tehnicilor de lucru pe grupe omogene, fiind 
facilitat  trecerea unor elevi de la o grup  valoric  la alta de nivel mai ridicat pe parcursul unui an 
colar numindu-se grupe deschise sau r mânerea în aceea i grup  pe parcursul unui an colar 

numindu-se grupe închise. 
Constituirea grupelor ridic  numeroase aspecte, dintre care se impun: 

-        criteriile de grupare a elevilor; 
-        num rul i rela iile dintre membrii fiec rei grupe în func ie de nivelul de colarizare; 
-        con inutul; 
-        specificul activit ii, etc. 
Principalul criteriu îl constituie: 
-        nivelul bio-motric; 
-        particularit ile individuale ale elevilor; 
 

Lucrul diferen iat pe grupa de nivel presupune un plus de preocupare a cadrului didactic în 
sensul cunoa terii temeinice a fiec rui colectiv de elevi i a program rii ac iunilor sub aspectul 
volumului intensit ii si complexit ii în concordan a cu caracteristicile fiec rei grupe pentru 
cre terea eficien ei procesului instructiv-educativ. 
Receptivitatea pasiv  a elevului pus în situa ia de a executa exerci ii la comand  (de cele mai multe 
ori frontal) se înlocuie te printr-o aderare activ , con tient , chiar pasiv  la procesul de instruire. În 
acest fel elevul devine un factor de ini iativ , un subiect al educa iei, un colaborator al educatorului, 
un con tient i un responsabil, se deschid por i largi ini iativei creatoare. 

Profesorul trebuie sa  îmbine mijloacele i modalit ile de diferen iere astfel încât sa ob in  
eficien  maxim  în activitatea sa i s  aib  o contribu ie importanta la ob inerea succesului 
colar.În întreaga activitate cu clasa, trebuie s  se urm reasc  s  se g seasc  mijloacele cele mai 

potrivite ca to i copiii s - i formeze capacit ile corespunz toare,fiecare copil fiind unic în felul lui. 
Prin urmare tratarea diferen iat  trebuie s  capete o accep iune mai generoas , ea devenind o 
calitate a managementului educa ional, o abilitate a înv torului în dezvoltarea personalit ii 
fiec rui copil. 
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429. ABORD RI INTERDISCIPLINARE 

- APLICA II LA ORA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂN  -  
 

Prof. Dr. M d lina Scarlat 
Şcoala Central , Bucure ti 

 
Una dintre problemele reale în care profesorul contemporan de limba şi literatura român  se 

vede angrenat este dificultatea identific rii unui mod eficient de comunicare cu elevul „modern”. 
Oricât ar p rea de paradoxal, el este mult mai ancorat în vârtejul informa iilor ştiin ifice actuale 
decât ar putea admite adul ii. Comunicarea are loc on-line, în plan virtual, informarea se face strict 
prin intermediul mass-media, iar sursa unic  de raportare la textul literar este Internetul şi nu cartea 
ca obiect concret. De aceea, o posibil  solu ie pentru a nu pierde total contactul cu centrul lor de 
interese este valorificarea conceptului de interdisciplinaritate , implicând redirec ionarea metodelor 
noastre de predare c tre mijloacele compatibile cu sfera lor de interrela ionare şi de educare. 
Interdisciplinaritatea reprezint  un model de corelare a mai multor discipline ştiin ifice, la nivel 
conceptual şi aplicativ, ajutând elevul s  perceap  lumea înconjur toare ca un întreg ale c rui p r i 
le descifreaz  treptat. În mod concret, în ceea ce priveşte educa ia, este cazul s  identific m atât 
con inuturile comune, cât şi mijloacele, respectiv metodele de lucru potrivite. Ideea nu este, cu 
siguran , nou  ori inovativ , ea existând ca vitualitate din cele mai vechi timpuri.  

Pentru nivelul liceal, cea mai „spinoas ” problem  pare a fi lipsa total  a interesului pentru 
lectur , problem  pe care o tax m, o scuz m, sau, în cel mai r u caz, o punem pe seama evolu iei 
tehnologice, uitând c  aceste calific ri nu ofer  solu ii. Legat  direct de lipsa exerci iului lecturii 
este şi dificultatea stimul rii creativit ii, aflat  oricum în stare latent . O schimbare de atitudine, 
mai ales din partea profesorului, poate conduce, e drept, dup  multe încerc ri, la dirijarea 
imagina iei şi chiar a fanteziei creatoare a elevului c tre un produs final care s  constituie obiect al 
evalu rii. Schimbarea const  în abordarea concomitent  a mai multor aspecte ale textelor fic ionale 
şi corelarea acestor aspecte cu domeniile adiacente. Îns , aceast  transformare nu trebuie s  fie 
f cut  formal, ci implicându-l pe elev în mod direct, în procesul descoperirii (este necesar s -i 
acord m timp de în elegere a textului, de procesare a informa iei), al analizei (foarte important este 
s  nu impunem un punct de vedere de la bun început, încercând s  cumul m informa iile şi p rerile 
emise de elevi, chiar dac  par puerile), al formul rii concluziilor şi al disemin rii materialului 
rezultat. Astfel, stimularea imagina iei şi a creativit ii devine un permanent efort al profesorului, 
pus în situa ia de g si întotdeauna cele mai potrivite instrumente de lucru. 
 Una dintre metodele aplicate, cel pu in semestrial, de profesori, pentru c  permite o 
abordare interdisciplinar , este proiectul. Deşi considerat ini ial un mijloc de evaluare, proiectul, 
aplicabil înc  din clasa a IX-a, poate deveni un instrument de predare prin redirec ionarea 
descoperirii con inuturilor lec iei de c tre elevi, sub îndrumarea, fireşte, a profesorului. Între 
avantajele sale, men ion m implicarea activ , creativ  şi emotiv  a elevilor extraverti i, care sunt 
dornici în a-şi manifesta abilit ile artistice (mai ales când au libertatea alegerii prezent rii). Între 
dezavantaje, enumer m impedimentul timpului acordat unui proiect, care se poate întinde de la 2 la 
6 s pt mâni. În plus, unii elevi se implic  prea pu in, preferând prezent ri rudimentare. Evaluarea 
proiectului trebuie s  aib  în vedere cel pu in dou  componente ale activit i – procesul şi produsul. 
Cu toate aceste neajunsuri, trebuie s  recunoaştem c  acest mijloc, ulterior convertit în metod , a 
devenit unul dintre instrumentele de lucru preferate de elevi, tocmai datorit  abord rii 
nonconformiste a lec iei şi a implic rii altor cunoştin e, din cele mai diverse domenii, în realizarea 
lor. Totodat , proiectul reprezint  un model de predare-înv are ce implic  interdisciplinaritatea, 
prin apelul la competen ele şi informa iile dobândite, anterior sau în paralel cu lec ia de literatur , la 
alte discipline. 

Pentru exemplificarea, prezent m mai jos un model de abordare interdisciplinar  prin 
intermediul proiectului, aplicate în anul şcolar 2015-2016 la clasa a IX-a. Colaboratori au fost 
colegii profesori de limbi str ine, de istorie, de informatic , de art  plastic  şi de educa ie muzical . 



Planul proiectului Personalit i, exemple, modele 
Tipul proiectului : proiect factual, de grup 
Tema proiectului : Personalit i, exemple, modele (în corelare cu texte fic ionale şi memorialistice 
– Morome ii de Marin Preda, Oameni cari au fost - Cum l-am cunoscut pe Eminescu de Nicolae 
Iorga, Timpul tr irii, timpul m rturisirii  - Jurnal parizian de Eugen Simion) 
Clasa: a IX-a 
Timp de lucru: 4 s pt mâni 
Competen e generale vizate: 1. Utilizarea corect  şi adecvat  a limbii române în receptarea şi în 
producerea mesajelor în diferite situa ii de comunicare; 2. Folosirea modalit ilor de analiz  
tematic , structural  şi stilistic  în receptarea diferitelor texte literare şi nonliterare. 
Valori şi atitudini vizate: - Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele 
mesaje receptate;  - Cultivarea unei atitudini pozitive fa  de comunicare şi a încrederii în propriile 
abilit i de comunicare 
Competen e specifice vizate: 1.3 exprimarea oral  sau în scris a propriilor reac ii şi opinii privind  
textele receptate; 2.3 compararea ideilor şi atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme literare 
2.5 compararea tr s turilor definitorii ale comunic rii în texte fic ionale şi nonfic ionale 
Activit i de înv are: 
- exerci ii de folosire corect  a regulilor şi tehnicilor de construire a monologului (povestire / 

relatare oral , descriere oral , argumentare oral ); - exerci ii de folosire corect  a regulilor şi 
tehnicilor de construire a dialogului (conversa ie, discu ie argumentativ ); - exerci ii de folosire 
corect  şi adecvat  a elementelor verbale, paraverbale şi nonverbale în comunicarea oral ; - 
exerci ii de argumentare adecvat  a punctelor de vedere expuse. 

Etapele realiz rii proiectului 
I. Stimularea (s pt mâna 1): sunt emise, prin brainstorming, ipoteze asupra temei Personalit i, 
exemple, modele. Se încearc  o definire a termenilor din titlul proiectului,  ideile fiind notate în 
jurnalul proiectului  de c tre un elev ales „secretar” al proiectului (în acest jurnal, se vor nota, în 
cele 4 s pt mâni impresii, dificult i întâmpinate, schimb ri în atitudine, opinie etc.).  
Se formeaz  cele cinci grupe care îşi vor alege tema pentru prezentare. Elevii au la dispozi ie dou  
zile pentru a se decide asupra alegerii (Personalit i, exemple, modele din literatur  (trecut şi 
prezent), din muzic , sport, mass-media, cinematografie, pictur , sculptur  etc.). 
II. Stabilirea obiectivelor (s pt mâna 1): grupele de lucru negociaz  asupra con inutului, a formei 
şi a modalit ii de prezentare. Profesorul ofer  variante de prezentare:  

Prezentare Powerpoint; CD; Minispectacol; Caset  video; Colaj; Poster; Articol de ziar; 
Panou; Expozi ie virtual ; Expozi ie pe suport de hârtie etc. 

Fiecare membru al grupului îşi alege o sarcin . 
III. Cercetare/Investiga ie (s pt mâna 2) : elevii au la dispozi ie o s pt mân  de documentare şi 
studiu individual. 
IV. Procesarea materialului (s pt mâna 3): Prin discu ii cu profesorul, elevii opereaz  eventualele 
erori. Fiecare grup  discut  individual cu profesorul. 
V. Realizarea formei finale (s pt mâna 3): prin consultarea tuturor membrilor, se discut  asupra 
finaliz rii proiectului. 
VI. Prezentarea proiectului (s pt mâna 4): pe parcusul a trei ore (din cele 4 ore dintr-o 
s pt mân ) îşi prezint  materialul toate cele cinci grupe (1/2 or  pentru fiecare). Fiecare grup a 
decis forma de prezentare. Aceasta se va face într-un cadru formal, pretext pentru a exersa 
monologul oral. 
VII. Feed-back (s pt mâna 4): de la colegi, profesor, autoevaluare. 
REZULTATE ŞI PRODUSE: 
Grupa 1 şi-a ales ca form  de prezentare un mini-spectacol al c rui scenariu original a fost realizat 
în colaborare. Cadrul scenetei este un studio de televiziune, unde sunt invitati trei ziarişti str ini – 
din SUA, Argentina şi Germania, în dialog cu trei ziarişti români. O elev  joac  rolul 
moderatorului, mai exist  un traduc tor, un cameraman şi un narator al c rui rol este de a introduce 
personajele în scen . Într-un ritm alert, specific televiziunii, prin interviurile reciproce s-au 



reconstituit materialele selectate şi prelucrate despre personalit i şi modele str ine, respectiv 
autohtone, din muzic  (pop sau popular  – unul dintre „ziariştii” români a prezentat biografia Irinei 
Loghin), cinematografie, literatur . Atât întreb rile, cât şi comentariile sau prezent rile „ziariştilor” 
str ini au fost f cute în limbile respective – englez , spaniol , german . 
Grupa 2 a ales s  prezinte sub forma unui ziar-portofoliu o istorie a cinematografiei, realizând o 
paralel  între cinematografia american  şi cea româneasc . Au fost amintite şi c r ile cel mai des 
ecranizate. Au fost sf tui i de profesorii de art  plastic  în privin a designului paginilor şi a 
prezent rii imaginilor, prin raportare la textele realizate. 
Grupa 3 a realizat sub forma unui document Powerpoint o paralel  între pictori din diverse 
perioade şi stiluri artistice (Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Nicolae Tonitza), apelând la 
profesorii de art  plastic , respectiv, de istorie, având în vedere necesitatea stabilirii unui cadru 
istoric şi cultural propice încadr rii. 
Grupa 4 a preferat, de asemenea, o prezentare în Powerpoint în care a reunit personalit i din 
literatur  (I. L. Caragiale, a c rui biografie a fost înso it  de secven e din diferite puneri în scen  ale 
piesei „O scrisoare pierdut ”), pictur  (Nicolae Grigorescu, ale c rui biografie şi oper  au fost 
acompaniate de muzica lui Beethoven), cinematografie (Amza Pellea, înso it de scenetele cu 
celebrul personaj Nea M rin şi de muzica lui Gic  Petrescu). Ei au reuşit, astfel, s  fac  o leg tur  
între artele prezentate, implicându-şi cunoştin ele din istorie, muzic , pictur , literatur , 
cinematografie, dar şi informatic . 
Grupa 5 a prezentat atât printr-un document Powerpoint, cât şi printr-un poster, o paralel  între 
piesa lui William Shakespeare – „Romeo şi Julieta” şi ecranizarea „modern ”, din 1996 a piesei, în 
regia lui Baz Luhrmann.  

Trebuie s  preciz m c  respectiva clas  are profilul matematic -informatic  şi c  acest 
mijloc de predare-evaluare a avut cel mai mare succes, tocmai pentru c  le solicit  şi altfel de 
informa ii, respectiv, dexterit i, abilit i, competen e. Satisfac ia unei selec ii riguroase, dar şi a 
vizualiz rii rezultatului, al turi de colegii-evaluatori, au constituit punctele de reper şi pentru o 
autoevaluare. 

Aceeaşi tem , în viziunea unei clase de filologie, a implicat cunoştin e din istorie, muzic , 
desen, informatic  etc., prezent rile f cându-se prin intermediul unor documente Powerpoint 
(paralel  între cartea lui Marin Preda – „Morome ii” şi filmul omonim), colaje, panouri, expozi ii pe 
suport de hârtie, jurnale, CD. 
Concluzii 

Deşi reprezint  o alternativ  la predarea de tip expunere, implicându-i activ pe elevi şi 
f când un schimb de roluri între profesor şi elev, aceste metode nu reprezint  un model absolut. Ele 
pot fi combinate cu alte metode şi mijloace şi adaptate tipului de clas , nivelului de cunoştin e şi, 
mai ales, aptitudinilor elevilor.  

Exemplele prezentate constituie rezultatul concret al unei schimb ri de atitudine din partea 
profesorului, pentru care interdisciplinaritatea a devenit punct de reper. Şi dac , ini ial, reticen a din 
partea elevilor este maxim  (nu în eleg finalitatea procesului, resping ideea de munc  individual  şi, 
ulterior, în grup, au tendin a de a trata subiectul superficial), observându-şi rezultatele şi v zând 
reac ia celorlal i colegi, perspectiva asupra acestor abord ri se schimb  radical. 
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430. CREAREA CADRULUI NECESAR GÂNDIRII CRITICE 

 
Prof.Sarca-Jugaru Lavinia 

Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi”-Oneşti 
 

Înv area gândirii critice nu este o sarcin  simpl  şi nici una care se realizeaz  la o anumit  
vârst  şi apoi se uit . Nu exist  o list  de paşi care trebuie urma i pentru a ajunge la gândirea critic . 
Exist , ins , un set de condi ii care trebuie s  se realizeze şi care sunt esen iale pentru dezvoltarea 
gândirii critice:  
1. trebuie g sit timp şi create condi ii pentru experien ele de gândire critic ;  
2. copiii trebuie l sa i s  speculeze; 
3. trebuie acceptat  diversitatea de idei şi p reri; 
4. trebuie încurajat  implicarea activ  a copiilor în procesul de înv are; 
5. copiii nu trebuie s  aib  sentimentul c  risc  s  fie ridiculiza i; 
 6. trebuie exprimat  încrederea în capacitatea fiec rui copil de a gândi critic;  
 7. trebuie apreciat  gândirea critic .  
Pentru a ajunge s  gândeasc  critic, copiii trebuie:  
1. s -şi dezvolte încrederea în for ele proprii şi s  în eleag  valoarea propriilor lor idei şi opinii; 
 2. s  se implice activ în procesul de înv are; 
 3. s  asculte cu respect opiniile diferite; 
 4. s  fie preg ti i pentru a formula şi demonta judec i.  

Gândirea critic  necesit  timp din mai multe motive. Înainte de a ne gândi la ceva nou, 
trebuie s  descoperim ce credem despre acest ceva nou. Descoperirea propriilor gânduri presupune 
un fel de explorare arheologic  a ideilor, convingerilor şi experien elor anterioare. Este, de 
asemenea, nevoie de timp pentru a începe s  exprim m aceste gânduri în propriile noastre cuvinte şi 
a auzi cum sun . Comunicarea gândurilor necesit  şi ea timp. F r  comunicare nu apare ocazia de a 
auzi feedbackul celorlal i, care permite şlefuirea ideilor şi reflec ia în continuare. Pentru a promova 
gândirea critic , trebuie s  se acorde suficient timp copiilor pentru a-şi exprima ideile  şi pentru a 
primi feedback constructiv. Când gândurile sunt verbalizate, într-o atmosfera care încurajeaz  
comunicarea, ideile se formuleaz  şi se clarific  mai bine. Permisiunea Copiii nu gândesc 
întotdeauna liber în leg tur  cu ideile importante pentru ei. Adesea ei aşteapt  ca adultul s  le dea 
"r spunsul bun". Copiii care gândesc critic, îns , dezvolt  în mod activ ipoteze, aranjând ideile şi 
conceptele în diverse feluri. Unele dintre aceste combina ii sunt mai productive decât altele, unele 
pot p rea rezonabile la început şi mai pu in valoroase ulterior. Dimpotriv , unele conceptualiz ri 
pot p rea aberante la prima vedere pentru a deveni interesante prin perfec ionare sau prin 
schimbarea perspectivei. Pentru ca acest tip de gândire s  se desf şoare spontan, copiilor trebuie s  
li se permit  s  speculeze, s  creeze, s  afirme diverse lucruri, fie c  sunt evidente, fie c  par 
aberante. Când copiii în eleg c  acest comportament este acceptabil, se angajeaz  mai activ în 
analiza critic . Când adul ii permit copiilor s  devin  gânditori critici, trebuie s  dea dovad  de 
discern mânt. Cu alte cuvinte, ei trebuie s  fac  distinc ia între a acorda permisiunea şi a fi prea 
indulgen i. Acordarea permisiunii de a specula elevilor nu înseamn  şi acceptarea unui 
comportament superficial în gândire. Nu orice lucru merit  contemplat, iar elevii trebuie s  fie 
responsabili pentru autenticitatea gândirii lor şi trebuie s  primeasc  feedback onest. Astfel, 
permisiunea de a gândi critic presupune acordarea permisiunii într-un context caracterizat de 
încurajare şi productivitate, în care exist  un scop autentic pentru specula ii. Diversitatea Odat  ce 
copiii se simt liberi s  fac  specula ii, va ap rea diversitatea de opinii şi idei. Aşa se întâmpl  
întotdeauna când se abandoneaz  convingerea c  exista un singur r spuns corect: vor ap rea atâtea 
opinii câ i elevi exist . A încerca s  limitezi exprimarea opiniilor ar însemn  s  limitezi gândirea 
copiilor. Pentru ca gândirea critic  s  înfloreasc , trebuie creat  o atmosfer  care s  le dea copiilor 
siguran a c  se aşteapt  de la ei şi se accept  o gam  larg  de opinii şi idei Acolo unde lipseşte 
implicarea în procesul de gândire şi înv are lipseşte şi gândirea critic . Mul i copii sunt pasivi, 



crezând c  adultul sau manualul de in toate cunoştin ele şi c  ei nu trebuie decât s  le înve e. Ei v d 
cunoştin ele ca fiind fixe, preg tite s  se toarne în capul lor şi ei nu trebuie decât s  le reproduc  
apoi la comand  pentru a demonstra c  au înv at. Aceşti copii nu se implic  în gândire decât dac  
sunt impulsiona i s  fac  acest lucru şi s  investeasc  în propria lor înv are. Abia atunci se implic  
în procesul de înv are şi îşi asuma responsabilitatea propriei înv ri. Abord rile care îi implic  pe 
copii în reflec ii speculative, în împ rt şirea ideilor şi opiniilor îi angajeaz  şi îi activeaz . Atunci 
când copiilor li se permite s  r mân  pasivi, gândirea critic  va lipsi din comportamentul lor. 
Asumarea de riscuri A gândi liber poate fi riscant. Ideile pot s  i i vin  în moduri ciudate, hazlii, 
uneori contradictorii. Ideile "tr znite", combina iile ciudate, no iunile simple sunt toate parte a 
procesului de gândire. P rin ii trebuie s -i linişteasc  pe copiii lor, explicându-le c  aceste lucruri 
fac parte, în mod firesc, din procesul de înv are. Este de asemenea important s  se în eleag  foarte 
bine c  ridiculizarea ideilor nu va fi tolerat , pentru c  aceasta sufoca gândirea prin sentiment de 
expunere la risc. Gândirea se manifest  cel mai bine într-o atmosfer  lipsit  de riscuri, în care ideile 
sunt respectate şi copiii sunt motiva i s  se angajeze activ în procesul de gândire. Respectul Adesea 
nu suntem siguri ce vor crede copiii sau cum vor interpreta informa iile. Se fac mari eforturi pentru 
a le controla şi canaliza gândirea de parc , f r  acest control, min ile copiilor ar lua-o razna şi ar 
produce haos. De fapt, se întâmpl  tocmai opusul. Când copiii în eleg c  opiniile lor sunt apreciate, 
când cred c  adultul, p rintele respect  ideile şi convingerile lor, reac ia lor tipic  este de a 
demonstra responsabilitate şi grij  sporit . Ei încep s  arate mai mult respect fa  de propria lor  
gândire şi iau procesul de înv are şi consecin ele acestuia mult mai în serios dac  şi adultul 
manifest  respect. Valoarea Este esen ial s  comunic m copiilor noştri c  opinia lor, adic  propria 
lor analiz  critic , are valoare. Abia atunci vom reusi s -i implic m în exersarea gândirii critice. 
Familia, prin natura sa, comunic  foarte mult în leg tur  cu ceea ce este apreciat. Când copiilor li se 
cere numai, sau mai ales, s  reproduc  pur şi simplu ce li s-a spus în ziua precedent , ei în eleg 
rapid c  cel mai important şi mai apreciat lucru este înv area pe de rost a ideilor altcuiva. Dac  nu 
asta dorim s  se în eleag , atunci trebuie s  demonstr m ceea ce apreciem interac ionând în alt fel 
cu copiii şi cerândule altfel de feedback.  

Responsabilitatea pentru înv are şi pentru angajarea în gândirea critic  revine, în ultim  
instan , celui care înva . Atmosfera din familie trebuie s  le permit  copiilor s  gândeasc  critic, 
dar ei sunt cei care trebuie s  ac ioneze pentru a face aceasta. Înainte de a ac iona, îns , ei trebuie s  
în eleag  ce li se cere pentru a ajunge s  gândeasc  critic. Încredere Întâi, ei trebuie s  ajung  s  
cread  c  opiniile lor au valoare. Trebuie s  accepte ideea c  ceea ce gândesc ei are valoare unic  şi 
este o contribu ie la în elegerea mai bun  a conceptelor discutate. F r  încredere în propria lor 
valoare şi demnitate, copiii vor refuza s  se implice în gândirea critic  şi s  îşi asume 
responsabilitatea pentru devenirea lor. Implicarea activ  . În al doilea rând, psihopedagogii 
demonstreaz  c  atunci când copiii sunt implica i activ în procesul de înv are, la un nivel adecvat 
de dificultate, ei înva  cu pl cere, iar capacitatea lor de gândire şi în elegere este mai mare. Copiii 
autentic implica i ajung s  în eleag  c  atunci când investesc suficient  energie în înv are şi se 
implic  în mod activ, procesul devine pl cut şi d  naştere unui sentiment de împlinire. Împ rt şirea 
ideilor Acesta este un comportament înv at, care necesit  renun area la anumite lucruri în favoarea 
celorlal i. P rin ii îi înva  pe copii s  împart  cu al ii ceea ce au, considerând c  aceasta este o 
deprindere social  şi de supravie uire important . Copiii ajung s  accepte ideea nu doar pentru c  le-
o cer p rin ii, ci pentru c  ajung s  constate avantajele intrinseci ale acestui comportament. Cu alte 
cuvinte, ei în eleg c , renun ând la ceva, câştigi altceva. "Împ r irea" ideilor cu ceilal i este o 
deprindere de înv are esen ial  pentru toat  via a. Ascultarea Împ rt şirea ideilor presupune 
ascultare, renun are la a face judec i sau la a impune propriul punct de vedere. Ce se primeşte în 
schimb este în elepciunea colectiv  a celorlal i, lucru care, dac  nu are alt merit, m car exprim  
ideile în al i termeni şi ofer  un context mai larg pentru propriile idei. De fapt, acest gen de dialog 
extins le permite copiilor s -şi reexamineze şi s -şi şlefuiasc  propriile idei, s  le plaseze în 
mozaicul de idei care se formeaz  în jurul unui anumit subiect şi care îi d  acestuia con inut.  
Primele reac ii ale copiilor la o oper  sunt, de obicei, exprimate sub forma "îmi place" / "nu-mi 
place", cu alte cuvinte sunt reac ii la ceva interesant din perspectiva lor în acea oper . Pe m sur  ce 



se maturizeaz  şi acumuleaz  experien , devin din ce în ce mai capabili s -şi exprime reac iile în 
termeni care pot fi în eleşi de al ii şi care sunt mai adecva i pentru compara ii şi dezbateri. Reac ia 
personal  nu este, îns , niciodat  complet abandonat . O raportare personal  la o idee este o surs  
de vitalitate şi autenticitate în gândire. Cu toate acestea, semnul distinctiv al unei persoane educate 
este capacitatea de a-şi exprima gândurile clar şi conving tor de fa  cu al ii, fie ei şi str ini. De la 
respectul fa  de ideile altora la încrederea în sine. Unii psihologi recurg la termenii "heteronom" şi 
"autonom" pentru a denumi conceptele pe care le folosim noi aici. "Heteronomia" (respectul fa  de 
ideile altora, în termenii noştri) se refer  la credin a copilului mic c  în elepciunea şi autoritatea sunt 
atributele altora, categoric mai mari decât el. Textul este cu adev rat o felie de via , sau cel pu in o 
oper  a c rei autoritate nu poate fi pus  la îndoial . "Autonomia" (încrederea în sine, în termenii 
noştri) se refer  la realizarea faptului c  noi înşine suntem capabili s  descriem lumea şi s  emitem 
judec i despre ea; c , prin urmare, nu exist  nici un motiv pentru care noi s  nu putem fi o 
autoritate în anumite privin e; şi c , prin extrapolare, şi textul exprim  un adev r limitat. Elevii care 
îşi dezvolt  autonomia de gândire devin mai sceptici fa  de afirma iile f cute de texte şi mai 
înclina i s  pun  sub semnul întreb rii validitatea unui argument. De la intuitiv la logic. A afirma 
lucruri în mod intuitiv înseamn  a exprima idei f r  a reflecta prea mult la leg tura dintre afirma ie 
şi experien . A te concentra asupra logicii înseamn  a deveni sensibil la modul în care sunt aranjate 
probele pentru a sus ine concluzia. Logica nu amenin  s  înlocuiasc  în totalitate intui ia; dar în  
m sura în care logica poate fi o form  mai public  de gândire decât intui ia, democra ia are de 
câştigat atunci când oamenii sunt capabili s -şi expun  ideile în mod logic. De la o perspectiv  la 
mai multe perspective. Un gânditor mai pu in matur se va crampona de propriile convingeri, 
indiferent de ce spun ceilal i. Un gânditor mai matur, un gânditor critic va ine cont şi de 
convingerile celorlal i. Gânditorul mai matur poate, desigur, s -şi modifice convingerile când 
ajunge s  fie convins de argumentele altuia; dar la fel de important este faptul c , sus inându-şi 
propria pozi ie, este capabil s  accepte şi pozi iile altora, exprimând acest lucru în maniera.  
 

BIBLIOGRAFIE: 
1.Ninel Ganea, Recviem pentru gândirea critic 
2. Stancu Liliana, Stimularea interesului pentru lectur , (Orizont didactic-revist  educa ional ), 
aprilie 2011  
3. Boudi Melania, Educarea interesului pentru lectur , Orizont didactic-revist  educa ional ), aprilie 
2011  
4. Tatiana C rt leanu, Olga Co ovan, Aplicarea tehnicilor de dezvoltare a gândirii critice, 
Prodidactica, Chi in u, 2003 
5. http://www.european-family.ro/ 
 
 

431. MODERNIZAREA SISTEMULUI DE STRATEGII ALE ÎNV MÂNTULUI 
PROFESIONAL ACTUAL - EDUCA IA ANTREPRENORIAL  

 
Prof. Zanfirescu Elena 

Colegiul Tehnic Alexe Marin, Slatina 
 

Este important ca educa ia antreprenorial  s  fie dezvoltat  pe întreg parcursul 
înv mântului i ca atitudinile antreprenoriale s  fie cultivate prin întregul sistem de învâ mânt. 
Obiectivele urm rite sunt: valorificarea oportunit ilor; transpunerea unei idei de afaceri în produse 
sau servicii; curajul de a înfrunta problemele i de a le solu iona; crearea de re ele cu al i elevi i 
adul i; acceptarea implica iilor propriilor alegeri; perceperea activit ilor independente drept o 
alegere profesional  valoroas ; gestionarea responsabil  a resurselor i a banilor; în elegerea 
modului în care organiza iile func ioneaz  în societate. Pentru elevii care î i vor înfiin a propria 
afacere la un moment dat dup  încheierea studiilor, vor fi necesare abilit i specifice, precum: 
capacitatea de a elabora un plan de afaceri; cunoa terea procedurilor administrative pentru 
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înfiin area unei întreprinderi; în elegerea principiilor contabile, de drept comercial i de drept fiscal; 
cunoa terea eticii comerciale i a responsabilit ii sociale; în elegerea clar  a mecanismelor 
pie ei;   cunoa terea tehnicilor de vânzare etc. 

Educa ia orientat  c tre promovarea spiritului antreprenorial i al dezvolt rii de 
competen ele antreprenoriale care urmeaz  a fi formate prin procesul de înv are în cadrul educa iei 
antreprenoriale , cu prec dere din firmele de exerci iu, ce constituie elementul de modernitate în 
înv mântul actual,  are la baz  şi promoveaz  valori şi atitudini precum: independen  în gândire 
şi în ac iune, rela ionare pozitiv  cu ceilal i, responsabilitate în activitatea antreprenorial , libera 
ini iativ . 

Metodele de înv are sunt: simul rile computerizate i jocurile de afaceri, firmele de 
exerci iu infiin ate de elevi, activitatea în cadrul firmelor i lucrul în echip , vizitarea firmelor reale, 
îndrumare, consiliere i orientare profesional , jocuri de rol, discu ii i schimb de idei, etc. 
Metodele practice includ constituirea i administrarea firmelor de exerci iu create de elevi. 
Consilierea şi orientarea profesional  ofer  sprijin elevilor pentru dezvoltarea talentelor şi 
poten ialului personal şi pentru planificarea etapelor pentru dezvoltarea abilit ilor esen iale care 
vor conduce la progres în plan personal, educa ional, economic şi social. Consilierea si orientarea 
carierei reprezint  un proces continuu, nu o interven ie şi ajut  persoanele s  evite perioadele de 
şomaj. Competen ele antreprenoriale dezvoltate de elevi în cadrul proiectului: capacitatea de a pune 
ideile în practic , de a manifesta creativitate, inova ie, de asumare a riscurilor, precum şi capacitatea 
de a planifica şi de a manageria firme. Aceaste competen e se refer  la: capacitatea de a lucra în 
mod cooperant şi flexibil în cadrul unei echipe; capacitatea de ini iativ  şi capacitatea de a r spunde 
pozitiv la schimb ri; abilitatea de a identifica punctele slabe şi punctele forte; capacitatea de a 
evalua şi a asuma riscuri în diverse situa ii. 

Parteneriatele încheiate între o coal  i o firm  real  reprezint  o modalitate eficient  de 
cooperare în vederea dezvolt rii spiritului antreprenorial al elevilor. Aceste parteneriate pot implica 
urm toarele: cooperare cu elevii i coordonatorii firmelor de exerci iu; firma real  prezint  
probleme reale i practice pentru a fi folosite în activit ile elevilor; firma real  se asigur  c  
studentul î i formeaz  o imagine despre sectorul respectiv i opera iunile aferente acestuia prin 
vizitarea societ ii, prin observarea unui director, participarea la expozi ii etc. 

Programele i modulele antreprenoriale ofer  elevilor instrumentele necesare pentru a gândi 
creativ i pentru putea solu iona problemele într-un mod eficace. Educa ia antreprenorial  poate fi 
eficace mai ales în formarea profesional  ini ial , deoarece elevii sunt aproape de încadrarea în 
munc , iar desf urarea unei activit i independente poate reprezenta o op iune important  pentru 
ace tia. 
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432. INSTRUMENTE ALTERNATIVE DE  EVALUARE LA LITERATURA ROMÂN  
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             Metoda de evaluare poate fi considerat  drept o modalitate prin intermediul c reia cadrul 
didactic ofer  elevilor posibilitatea de a demonstra nivelul de st pânire a cuno tin elor, de formare a 
diferitelor capacit i testate prin utilizarea diferitelor instrumente adecvate scopului urm rit. În 
evaluarea performan elor elevilor se utilizeaz  mai multe forme de verificare, metode i procedee de 



examinare. Instrumentele alternative de evaluare reprezint  metode complementare care ofer  
op iuni metodologice şi îmbog esc practica evaluativ  evitând rutina şi monotonia.  

Aceste metode de evaluare  se clasific  dup  aspectul istoric în : a) metode tradi ionale     
(probele orale, probele scrise şi cele practice); b) metode complementare i alternative (portofoliul, 
h r ile conceptuale, jurnalul reflexiv, tehnica 3-2-1, metoda R.A.I., studiul de caz, investiga ia, 
proiectul, autoevaluarea, observarea sistematic , jocul de rol).  

1. Portofoliul este „cartea de vizit  ” a activit ii elevului care o structureaz  şi o  
organizeaz  dup  cum doreşte. Acesta poate cuprinde un  ansamblu de produse personale: eseuri, 
lucr ri pe care elevul le face individual sau în grup, articole, conspecte, rezumate, referate, 
comunic ri, fi e individuale, proiecte, teme, fotografii, bibliografii, aprecieri ale profesorilor.   

2. H r ile conceptuale constau într-o reprezentare vizual  a unor structuri de cunoaştere. 
Conceperea lor se bazeaz  pe faptul c  înv area  noilor concepte depinde de conceptele deja 
existente în mintea elevului şi de rela iile care se stabilesc între acestea.  Ele pot fi clasificate astfel: 

 Harta conceptual  în form  de pânz  de p ianjen: în centru se plaseaz  o informa ie, o  
tem , de la care pleac  leg turile sub form  de raze c tre celelalte concepte secundare: 

 
 
 
 
 
 
 

 Harta conceptual  în form  de copac prezint  informa iile în ordinea descresc toare a  
importan ei. 

 
 

 

 

 

 

 
                                 
 
 
 

3. Jurnalul reflexiv (“reflexive diary”) cuprinde însemn rile elevului asupra aspectelor  
tr ite în procesul cunoaşterii. Este o bun  strategie de evaluare pentru dezvoltarea abilit ilor 
metacognitive, constând în reflectarea elevului asupra propriului proces de înv are şi 
cuprinzând  reprezent rile pe care le-a dobândit în timpul derul rii acestuia. Se poate centra pe 
aspectele urm toare: dezvoltarea conceptual  ob inut , procesele mentale dezvoltate, sentimentele 
şi atitudinilor experimentate (tr ite). 

4. Tehnica 3-2-1 este  folosit  pentru a aprecia rezultatele unei secven e didactice sau a  
unei activit i. Elevii scriu : 3 termeni – concepte din ceea ce au înv at, 2 idei pe care ar dori s  le 
dezvolte sau s  le completeze cu noi informa ii; 1 capacitate - 1 pricepere sau abilitate pe care au 
dobândit-o în urma activit ilor de predare – înv are. 

5. Metoda R.A.I presupune stimularea şi dezvoltarea capacit ilor elevilor de a 
comunica (prin întreb ri şi r spunsuri) ceea ce tocmai au înv at. Denumirea metodei vine de la 
ini ialele cuvintelor R spunde – Arunc  – Interogheaz  şi poate fi folosit  la sfârşitul lec iei, pe 
parcursul ei sau la începutul activit ii, când se verific  lec ia anterioar , înaintea începerii noului 
demers didactic, în scopul descoperirii, de c tre profesorul ce asist  la joc, a eventualelor lacune în 

 

Romanul 

Clasicismul 

teme motive reprezentan i 



cunoştin ele elevilor şi a reactualiz rii ideilor – ancor . Metoda se aplic  în scopuri constatativ- 
ameliorative i nu în vederea sanc ion rii prin not  sau calificativ. Aceast  metod  se desf oar  
sub forma unui joc la începutul sau sfâr itul unei lec ii sau secven e de lec ie prin aruncarea unui 
obiect sau a unei mingi u oare de la un elev la altul, fiecare aruncare presupune o întrebare, cel ce 
prinde d  un r spuns, de corectitudinea c ruia depinde prezen a lui în joc i care arunc  mingea cu o 
nou  întrebare adresat  altui elev. 

6. Studiul de caz const  în verificarea capacit ii celui evaluat de a colecta, selecta i  
valorifica informa ii, individual, pe grupe, subgrupe, în colectiv. Studiu de caz este o cercetare 
empiric  ce analizeaz  un fenomen real, o situa ie real  sau ipotetic , modelat  sau simulat , fiind 
folosit nu pentru îmbog irea cunoştin elor cu noi achizi ii, ci pentru aplicarea creatoare a unei 
experien e deja însuşite. 

7. Investiga ia presupune obiective care urm resc: în elegerea şi clarificarea sarcinilor;  
aflarea procedeelor pentru g sirea de informa ii; colectarea şi organizarea datelor sau informa iilor 
necesare; formularea şi testarea ipotezelor de lucru; schimbarea planului de lucru sau colectarea 
altor date dac  este necesar; scrierea unui scurt raport privind rezultatele investiga iei. Ofer  
elevului posibilitatea de a aplica în mod creator cunoştin ele însuşite şi de a  explora  situa ii  noi  de  
înv are, pe  parcursul unei  ore  de  curs. 

8. Proiectul reprezint  o metod  alternativ  de evaluare care se desf şoar  pe parcursul  
a câtorva zile, câtorva s pt mâni şi, uneori, pe perioade chiar mai lungi. Profesorul va alege cu 
maxim  atentie titlul şi con inutul proiectului de cercetare dat elevilor. Este o form  de evaluare 
care îi motiveaz  pe elevi, deşi implic  un volum mare de munc  – inclusiv activitatea individual  
în afara clasei. Atunci când se allege proiectul, trebuie s  se in  seama ca elevii s  aib  un anumit 
interes pentru subiectul respectiv, s  cunoasc  dinainte unde îşi pot g si sursele de documentare, s  
fie dornici de a crea un produs de care s  fie mândri. În clas , se va preciza planul de lucru, 
preciz rile şi se vor clarifica eventualele nel muriri, urmând ca elevul s  continue activitatea în mod 
independent. 
 Proiectul de cercetare, spre deosebire de investiga ie,  are un caracter practic mult mai 
accentuat, modul s u de realizare respectând paşii cunoscu i în metodologia cercet rii. 

9. Autoevaluarea permite aprecierea propriilor performan e în raport cu obiectivele 
 opera ionale. Scopul acesteia este s -i ajute pe elevi s -şi dezvolte capacit ile de autocunoaştere şi 
de autoevaluare, s  compare nivelul la care au ajuns cu nivelul cerut de obiectivele înv rii şi de 
standardele educa ionale, s -şi dezvolte un program propriu de înv are, s -şi autoevalueze şi 
valorizeze atitudini şi comportamente. Profesorul trebuie s  supravegheze atent autoevaluarea. 
 Prin urmare, instrumentele alternative de evaluare la literatura român îi motiveaz  pe elevi 
s  înve e cu pl cere, şi nu din obliga ie, pentru a primi calificative, îi încurajeaz  s  îşi descopere 
noi competen e şcolare. 
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433. DIDACTICA  PRED RII  LIMBII  ŞI  LITERATURII  ROMÂNE ÎN 

ÎNV MÂNTUL LICEAL 
 

Prof. dr. Cr ciun Maria, prof. Colegiul Tehnic ,,Costin D. Neni escu” Piteşti  
 
 Dorin a şi efortul depus de cadrele didactice pentru îmbun t irea activit ii didactice 
constituie scopul şi finalitatea înv mântului contemporan, aflat într-o permanent  schimbare, spre 
a crea un climat deschis şi sociabil, bazat pe comunicarea dintre profesori şi elevi, în procesul 
înv rii. 
 Un rol important în didactica modern , ca factor al modernit ii, în procesul instructiv-
educativ, revine înv rii centrate pe elev, bazate pe creativitatea şi stimularea participativ  a 
acestuia, cu scopul definirii şi implement rii poten ialului s u creativ. 
 Defini iile cu privire la acest concept vizeaz  autonomia şi controlul sporit cu privire la 
discipline, metodele de înv are şi la ritmul de studiu. 
 Rezult  c  elevii ar trebui s  conştientizeze rolul avut la orele de curs, indiferent de 
disciplin , precum şi rezultatele în timp ale pasivit ii, ceea va duce la devieri de comportament şi 
formarea unei conduite eronate cu privire la rostul şi finalitatea înv rii, incompatibile dezvolt rii 
armonioase fizice şi intelective. 
 Permanentele schimb ri survenite în legisla ia educa ional  cu privire la promovarea pe 
diverse cicluri de înv mânt, respectiv admiterea în clasa a IX-a, dar mai ales în înv mântul 
superior, nu corespund cerin elor şi r spunsurilor anterioarelor întreb ri, mai ales c , în prezent, 
pia a muncii nu dispune de capacitatea de a integra absolven ii, unul dintre inconvenientele care ar 
determina motiva ia tineretului spre studiu. 
 În aceste condi ii, în procesul instructiv-educativ, atât profesorii cât şi elevii trebuie s  
g seasc  vectorii de convergen  cu privire la responsabilitatea instruirii, astfel încât primul s  
întrevad  resursele şi strategiile de înv are, iar cel de-al doilea s  intuiasc  scopurile, 
responsabilitatea şi finalitatea acestui proces complex, menit s  îl ajute ca pe viitor s  se integreze 
într-un colectiv. 
 La clasele de liceu, cu prec dere cele din cadrul Grupurilor Şcolare sau Colegiile Tehnice, 
eficien a instruirii presupune nu atât un volum mai mare de munc ,  dar mai ales determinarea 
elevilor în a  înv a.  

Pentru a sprijini instruirea centrat  pe elev, este necesar  folosirea adecvat  atât a 
mijloacelor tradi ionale cât şi asocierea acestora cu metodele moderne, ceea ce înseamn  c  
profesorul trebuie s  pun  accent şi pe identificarea strategiilor de predare corespunz toare stilurilor 
individuale de înv are (vizual, practic, auditiv).  

Totul trebuie întreprins în func ie de etapa de vârst , anul de studiu, performan ele clasei, 
interes, pentru a stimula capacitatea de instruire pe durata întregii vie i, ,,cu deprinderea 
disponibilit ilor afective şi a abilit ilor practice, prin asimilarea de cunoştin e umaniste, ştiin ifice, 
tehnice şi estetice.”1 

 
Prin urmare, elevul va în elege c : 
-de ine rolul principal în timpul lec iei, printr-o participare activ , iar profesorul devine 

moderatorul şi vectorul procesului instructiv-educativ; 
-lec ia nu se mai bazeaz , în nici un caz, pe memorarea mecanic  a unor cunoştin elor gata 

predate, ci pe studiul individual, care presupune documentare, analiz  şi sintez  a unor concepte cu 
aplicabilitate, spre a îmbun t i atitudinea participativ  la ore, prin urmare a progresul şcolar; 

-instruirea presupune problematizarea şi implicarea afectiv , cu scopul proiect rii structurate 
a oportunit ilor de înv are. 
                                                      
 

 



Şi profesorul va în elege faptul c  nu to i elevii posed  aceeaşi capacitate intelectual  şi nu 
utilizeaz  aceleaşi metode pentru studiu. În acest sens, transferul de informa ii implic  dezvoltarea 
afectelor, cu prec dere încrederea şi dorin a elevului nu doar de a promova, ci şi de a se eviden ia în 
mod constructiv la nivelul grupului şi de a dobândi capacitatea de a deveni lider.  

În aceeaşi m sur , profesorul trebuie s  aib  capacitatea de a crea oportunit i şi egalitatea 
de şanse fiec rui elev, identificând şi g sind resurse, cu deosebire pentru elevii cu dificult i de 
înv are.  

Creativitatea elevilor, indiferent de disciplin , necesit  îmbinarea metodelor tradi ionale şi 
moderne, pentru munca în grup şi individual . 

Utilizarea cabinetelor AEL la diferite discipline, în cazul nostru, limba şi literatura 
român , combate monotonia la orele de curs. Obişnui i s  utilizeze calculatorul, elevii nu vor mai 
primi informa ia direct, ora va fi una interactiv  şi ei nu se vor mai plictisi, gestionând timpul de 
lucru. Cele câteva ore efectuate ne-au dat speran a şi ne-au încurajat în a întreprinde şi pe viitor 
astfel de lec ii.  

Nu o dat , chiar şi în cadrul cercurilor de specialitate, au fost utilizate stilurile de înv are. 
Lec ia de sistematizare, cu tema Semnifica ii şi simboluri în romanul ,,Ion” de Liviu Rebreanu, 
sus inut   în luna noiembrie 2009, a îmbinat utilul cu pl cutul. Pe baza unui material în power-
point, a utiliz rii fondului sonor, fişele de lucru şi material bibliografic, elevii au reuşit s  r spund  
cerin elor în situa i diferite ale activit ii didactice.  

,,Stimularea creativit ii de grup” necesit  metode intiutive, respectiv creativitatea elevilor,  
brainstorming-ul2, fiind una dintre cel mai utilizate. 
Etimologic, termenul brainstorming ,,provine din cuvintele <<brain>>-creier şi <<storn>>-furtun  
plus desinen a ing, specific  limbii engleze. Traducerea fidel  înseamn  furtun  în creier, 
efervescen , aflux de idei, sau mai degrab  o stare de intens  activitate imaginativ , fapt ce i-a mai 
atras denumirea de asalt de idei. 
Împ r irea clasei pe grupe faciliteaz , în primul rând, comunicarea dintre elevi, socializarea, fiecare 
având şansa de a-şi expune opinia, se respect  ordinea şi timpul de lucru, se fac asocia ii de idei, 
ceea ce duce la rezolvarea problemei propuse de profesor. 

La literatur , studiile de caz (clasa a XI-a şi a XII-a), (Formarea conştiin ei istorice, 
Dimensiunea religioas  a existen ei, Fronda în literatura interbelic , etc.) sau dezbaterile, 
(Specificul na ional. Identitate în context european, etc.), ca metode de interac iune verbal  printr-o 
tematic  şi bibliografie anun ate din timp ca şi stabilirea grupelor, dau posibilitatea  utiliz rii 
mijloacelor active de lucru (discu ia, controversa, demonstra ia, argumentarea, interpelarea, 
expunerea unor modele de ra ionament inductiv-deductiv, schimb de idei, judec i cu valoare 
personal , etc.) 

Documentarea elevului, investiga ia, proiectarea materialului sunt etape ce permit atât 
desf şurarea unor ore active cât şi posibilitatea profesorului de a compara obiectiv nivelul claselor 
pe acelaşi an de studiu, în vederea g sirii unor solu ii cât mai convenabile la clasele cu un poten ial 
creativ,  intelectiv sau interes mai sc zut. 
Feed-back-ul se poate ob ine, indiferent de tipul orei,  printr-o concluzie la care s-a ajuns la finalul 
lec iei. Profesorul ş elevii vor întocmi un tabel cu privire la ceea ce s-a discutat, au în eles şi trebuie 
s  îşi fixeze, respectiv: ştiu/ vreau s  ştiu/ am înv at/ , formulându-se, pe grupe, sau cu întreaga 
clas , ceea ce se ştia, ceea ce s-a însuşit, fiind o oportunitate pentru studiul elevilor dornici de a 
cunoaşte mai mult despre o tem  deja finalizat . 

La aceiaşi ani de studiu sau chiar la clasele de liceu-ruta progresiv  este util Jocul de rol, 
îndeosebi la predarea- evaluarea interviului  de angajare. Elevii pot fi puşi în postura de candidat 
sau angajator, motiv ce va determina luarea în serios a unui posibil pretendent al unui loc de munc  
şi va trebui s  respecte condi iile impuse într-o astfel de situa ie. Odat  finalizat jocul de rol, elevii 

                                                      
 

 



vor fi puşi s  formuleze concluziile, spre a vedea ce trebuie îmbun t it dac  împrejurarea ar 
impune-o. 
O alt  metod  util  pentru stilurile de înv are este Jurnalul cu dubl  integrare3, prin care se 
stabileşte rela ia dintre text şi propria curiozitate, asociat  experien ei dobândite cu lucrul pe text. 
Metoda este util  şi la efectuarea exerci iilor de pe Fişele de lucru, atunci când, spre exemplu, dup  
predarea unui roman, la clasa a X-a sau a unei unit i la clasa a IX-a (Joc-joac ), pe baza unui text, 
elevii au de ales prin întreb ri cu alegere multipl  sau, pornind de la o cerin , r spunsul corect, 
argumentat. La clasa a X-a, pentru romanul de tip balzacian,  Enigma Otiliei de G. C linescu, elevii 
pot lucra individual la g sirea unei solu ii, cum ar fi identificarea r spunsului/r spunsurilor corecte, 
cu privire la încadrarea motivat  a unui personaj din roman într-o tipologie (St nic  Ra iu, avar/ 
arivist). 

În acest caz, este binevenit  şi metoda ciorchinelui, compatibil  îndeosebi brainstormingul-
ui, prin care elevilor li se cere s  realizeze conexiuni între ei, pornind de la un termen dat. Metoda 
se preteaz  şi pentru o lec ie de fixare şi sistematizare a cunoştin elor. La o lec ie de limb  şi 
comunicare  de la clasa a IX-a, respectiv, Comunicarea, elementele comunic rii şi func iile acesteia 
pot fi concluzionate prin metoda ciorchinelui, cu ajutorul întregii clase, la început individual sau pe 
munca în grup, apoi prin întocmirea schemei la tabl .  

O alt  metod  eficient  care îmbin  practica tradi ional  cu metodele moderne, mai ales 
vizual şi practic, este aceea a cubului.  

La aceeaşi disciplin , elevii pot lucra cu succes pe grupe, la finalul orei ideile fiind 
împ rt şite şi discutate; avantajul const  în aceea c , într-un timp relativ scurt, pot fi tratate mai 
multe subiecte. Profesorul deseneaz  un cub la tabl , pe fe ele c ruia se vor reg si cuvinte rezultate 
din obiectivele opera ionale propuse la începutul orei: descrie, compar , analizeaz , asociaz , 
argumenteaz . 

Aceste tipuri de exerci ii se utilizeaz , cu succes, mai ales la clasele a XII-a, la orele de 
recapitulare pentru examenul de bacalaureat, proba scris , fiind un mijloc util de recapitulare a 
cunoştin elor. 

Cu siguran  c  practica pedagogic  a demonstrat utilitatea şi eficien a metodelor 
tradi ionale (comunicarea catehetic , euristic , prelegerea, exerci iul, problematizarea) prin 
adaptarea lor la cerin ele didacticii moderne. Odat  cu apari ia, implementarea şi utilizarea 
calculatorului sau a videoproiectorului, s-au diversificat şi îmbun t it mijloacele de lucru, 
facilitând accesul deopotriv  al elevilor şi al profesorului la tehnici de performan . 

Activitatea celor doi parteneri de dialog, profesor-elev, va deveni eficient  în m sura în care 
ambii vor conştientiza necesitatea efortului conjugat, cu scopul de a face din ora de curs, indiferent 
de disciplin , elul şi scopul s u pentru administrarea timpului în colectiv.  
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434. METODE INTERACTIVE FOLOSITE ÎN CADRUL ORELOR DE LIMBA 
FRANCEZ  

 
Prof. Damian Dana  

Liceul tefan cel Mare Cod e ti 
 

Procesul educa ional trebuie s  fie unul creativ, interdisciplinar, complex, s -i stimuleze pe 
elevi în vederea asimil rii informa iilor, cadrul didactic realizând un scenariu cât mai interesant al 
zilei. La completarea scenariului ne pot fi de un real folos vizitele, plimb rile, întâlnirile cu 
speciali tii. Prin metoda pred rii integrate, elevii pot s  participe, s  se implice mai mult, efectiv sau 
afectiv, prin antrenarea unor surse cât mai variate, prin prezentarea con inuturilor cu ajutorul 
experien elor diverse, al înv rii prin descoperire. 

Utilizarea documentelor publicitare (imagini i texte) în cadrul orelor de limba francez  nu 
este o descoperire recent . Articolele de pres  ofer  elevilor o me tenire cultural  important  i 
atr g toare datorit  multiplelor posibilit i de exploatare lingvistic . Având ca scop promovarea 
unui produs sau a unui serviciu, textul sau imaginea publicitar  pun în valoare i tehnica retoric  i 
argumentativ . 

Situa ia de la clas  ofer  pu ine ocazii de conversa ie autentic . Exist  un cadru rigid, unde 
profesorii insist  pentru ca elevii s  produc  fraze complete, ceea ce nu este decât o modalitate de 
exprimare artificial . Dovad  stau r spunsurile ce au deseori o intona ie urcat , ceea ce cere o 
reac ie evaluativ  din partea unui profesor. Analizând concret, la nivelul elevului debutant al limbii 
franceze, se înva  un nivel al limbii curente, îndep rtat de rigorile stilistice a francezei 
literare.Exploatarea lingvistic  i comunicativ  a presei scrise în cadrul orelor, mai ales la nivelul 
mediu i avansat, suscit  un mare interes i se poate bucura de rezultate bune. Publicitatea i 
reportajele prezint  numeroase avantaje precum: obi nuie te elevii cu elemente de civiliza ie 
francez  contemporan  i cu elemente specifice ale documentelor autentice non literare, 
îmbog e te vocabularul elevilor cu expresii i inversiuni uzuale, familiarizeaz  elevii cu diferite 
registre ale limbii. 

Cântecele, documentele audiovizuale, articolele de pres , fotografiile, documentele 
multimedia, documentele de pe internet i alte tipuri de materiale, fac ca lumea exterioar  s  
p trund  în sala de clas . Este de dorit ca documentele sau materialele folosite s  fie recente iar 
treptat profesorul le va înlocui cu materiale de ultim  genera ie. 

Cântecele pot fi utilizate ca exerci iu de ascultare i de în elegere oral . Ele permit ansa 
elevilor de a vorbi/asculta o limb  francez  autentic , variat  i cizeleaz  capacit ile elevilor de a 
în elege limba francez . Obi nuit doar cu vocea/dic ia profesorului de limba francez , elevul risc  
s  fie incapabil de a în elege ceea ce comunic  un alt vorbitor. Pentru a obi nui aparatul auditiv de a 
în elege o limb  str in , este necesar ca elevul s  aud  diferite tipiri de accente, ritmuri, intona ii, 
debite. Astfel, prin intermediul muzicii, profesorul invit  la ora de limba francez  o întreag  gam  
de voci i modalit i de a vorbi autentic limba francez . Este o diverditate ce reflect  realitatea lumii 
în cadrul c reia se comunic  în limba francez . Se formeaz  astfel capacitatea receptiv  a elevilor 
chiar dac  ini ial au impresia de a nu în elege nimic. 

Cântecele/muzica în limba francez  constituie unul dintre documentele autentice ce au un 
bogat poten ial din perspectiva pedagogic , poten ial de care profesorul trebuie s  profite din plin 
pentru ca elevul s  se simt  motivat în actul înv rii. Din punctul de vedere al lexicului folosit, se 
por realiza exerci ii vizând: descoperirea/recunoa terea lexicului, a descoperi/a recunoa te diferite 



registre ale limbii, a cunoa te diferite elemente de civiliza ie. Fonetic se pot viza: 
recunoa terea/reproducerea de sunete, a descoperi diferite accente, a forma capacit i receptive. 
Tematic pot fi identificate cuvinte cheie, analizate imagini, metafore, figuri de stil, extragerea unor 
idei esen iale ale textului/strofelor. 

În func ie de obiectivele propuse, profesorul de limba francez  poate utiliza materialele 
audio în orice secven  a orei: la început pentru a crea o atmosfer  agreabil , ca element declan ator 
introducând o tem  sau un element de civiliza ie; ca punct de plecare a unei secven e didactice (act 
de limbaj, pentru o prezentare, un eseu, punct de plecare pentru o dezbatere), ca i un reper pentru o 
structur  deja achizi ionat : fonetic, lexical, morfo-sintactic sau ca suport pentru fixarea unei 
structuri achizi ionate(sistematizare). 

Din punctul de vedere al disciplinei limba francez , jocurile lingvistice i de comunicare 
prezint  avantaje incontestabile în achizi ionarea unei limbi, fie c  este vorba despre limba matern  
sau o limb  str in . Începând cu ghicitorile, care deschid aria jocurilor copil riei, jocurile lingvistice 
(de vocabular, gramatic , ortografie) r spund în general la folosirea într-un mod repetat a unui lexic 
sau a unor structuri lexico-gramaticale.  Se asigur  asftel sistematizarea/ fixarea materiei 
achizi ionate. Activitatea de conversa ie care const  în a stabili rela ii sociale între locutor i 
interlocutor este de fapt un schimb în cadrul c ruia fiecare vorbe te la rândul s u.  

Jocurile referitoare la proverbe sunt utilizate la orice nivel de studiu al limbii. La nivelul 
debutant, se prefer  în special jocurile de reconstruc ie: profesorul alege câteva cartona e având 
cuvintele unui proverb, elevii trebuind s  le combine pentru a reconstrui proverbul. 

Exp: avant, pas, charrue, boeufs, faut, mettre, il, ne, la, les. 
”Il ne faut pas mettre la charrue devant les boeufs.” 
Jocurile de completare a proverbelor pot fi utilizate în cadrul orelor f când referire de 

exemplu asupra verbelor regulate i neregulate. Ca i o aplica ie, pot fi scrise la tabl  proverbe ale 
c ror verbe lipsesc propunându-se o list  de verbe la infinitiv. 

Exp: mordre, aboyer, faire valoir etc. 
L’habit ne …….le moine. 
La fortune……….aveugle. 
O variant  a ghicitorilor poate fi cea în cadrul c rora elevii trebuie s  ghiceasc  un cuvânt 

din mai multe silabe desp r ite în par i mai mici, fiecare formând un cuvânt de sine st t tor. Acest 
tip de joc reactualizeaz  i fixeaz  vocabularul deja achizi ionat în cadrul unei lec ii sau a unui grup 
de lec ii dar i în cadrul unor lec ii de recapitulare. 

Exp : Mon premier est un fruit apprécié. 
          Mon second est une boisson très employée, 
          Mon tout est un légume vert et blanc. 
                                                     (poire – eau – poireau) 
Materialele video ofer  posibilitatea de a exploata o ”imagine autentic ” fiind un suport atât 

al limbii str ine cât i al culturii. Materialul video este motivant pentru elev pentru c  face referire 
la via a real  . Gama de documente video ce pot fi folosite în activitatea didactic  este foarte mare, 
scopul nefiind doar de a distra.  

Trebuie s -i înv m pe elevi s  înving  dificult ile de înv are prin interven ii reale, 
determinându-i s - i exerseze capacitatea de a opta i de a decide. În mediul colar, elevul intr  într-
un mediu stimulativ, un mediu în care literatura, muzica, artele plastice, natura, mi carea, socialul 
sunt într-un permanent dialor între ele.  
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435. INTRODUCEREA DATELOR DE ISTORIE LOCAL   

ÎN ORA DE ISTORIE 
 

Prof. Hri cu Cristina 
Liceul tehnologic “Mihai Novac”, Oravi a, jude ul Caraş-Severin 

 
       Ştiin  umanist  prin excelen , având în centrul s u omul şi activitatea lui creatoare şi 
transformatoare, istoria contribuie în mod decisiv la  formarea personalit ii elevilor. Cunoscând 
istoria glorioas  a poporului nostru, luptele şi sacrificiile înaintaşilor noştri, str daniile lor în 
perfec ionarea crea iei materiale şi spirituale, elevii înva  s  pre uiasc  culturala material  şi 
spiritual  a poporului din care fac parte şi s  îşi iubeasc  mai mult ara . Astfel se adevere te ceea ce 
spuneau istoricii Dinu C. Giur scu i Constantin C. Giur scu în lucrarea ”Istoria românilor” -  
“Istoria este o surs  de exemplaritate, este profund evaluativ , elevul g sind în faptele str moşilor, 
ale genera iilor anterioare modele de d ruire pentru slujirea patriei, fie cu „ascu işul sabiei”, fie cu 
„ascu işul min ii”.   (Ed. Ştiin ific  şi Enciclopedic , Bucureşti, 1976.) 
       În formarea şi cristalizarea sentimentului na ional al elevilor,  care se naşte în familie, creşte şi 
se dezvolt  o dat  cu vârsta, un rol important îl au mediul înconjur tor, locurile natale, istoria i 
evolu ia acestor locuri.  De aici, necesitatea cunoaşterii directe a elementelor de istorie local . 
Aceste elemente de istorie local  ac ioneaz  cu intensitate asupra elevilor, îi impresioneaz  . 
      Consider c  în cadrul programelor colare de istorie pentru clasele V-VIII, în general i în cea 
pentru clasa a VIII-a în special ar trebui s  existe mai mult spa iu dedicat acestei p r i a istoriei 
na ionale, care este istoria local . Necesitatea îmbog irii orei de istorie na ional  cu date de istorie 
local  este prev zut   i în  prevedrile Consiliului European referitore la istorie. Recomandarea nr. 
15/2001 a Consiliului Europei cu privire la studiul istoriei în secolul XXI şi Memorandul pentru 
educa ia permanent , elaborat de Uniunea European  atrage aten ia asupra rolului istorie între 
celelalte materii colare i asupra obiectivelor pe care trebuie s  le ating  studierea istoriei în coli : 
- predarea istoriei ocup  un loc central în crearea i înt rirea spiritului na ional, în educa ia 
cet enilor care trebuie s  fie responsabili i implica i activ în construc ia european , s  respecte 
diferen ele 
culturale i identit ile na ionale, s  sus in  valorile fundamentale (toleran a, în elegerea reciproc , 
democra ia, drepturile omului); 
- ca disciplin  stiin ific  i obiect de studiu, istoria trebuie s  permit  cet enilor Europei s  î i 
formeze propria identitate individual  i colectiv  prin cunoa terea mo tenirii comune în aspectele 
sale locale, 
regionale, na ionale, europene i globale; 
- predarea istoriei trebuie s  asigure dezvoltarea gândirii critice a elevilor, a abilit ii de a gândi 
pentru ei în i i, a obiectivit ii i rezisten ei la manipulare; 
- metodele de predare-înv are trebuie s  vizeze o diversitate de surse istorice, de la cele clasice la 
cele tipice istoriei orale, s  promoveze noile medii i tehnologii ale informa iei i comunic rii; 
              Eu predau la Liceul Tehnologic “Mihai Novac” din Oravi a, jude ul Caraş-Severin, oraş cu 
o bogat  istorie şi care se mîndreşte cu numeroase premiere: cel mai vechi teatru din ar : teatrul 
“Mihai Eminescu”, cea mai veche gar  din România, prima linie ferat  montan  şi prima farmacie 
montanistic  din Europa. În orele de istorie de la clasa a VIII-a am integrat deseori date despre 
istoria local . V  prezint aici dou  metode pe care le-am folosit în activitatea de predare înv are. 
JOCUL DIDACTIC 
Exemplificare nr. 1: 
Unitatea de înv are: Cultura na ional  în secolul al XIX-lea 
Lec ia: Inv mânt, literatura i arta în spa iul românesc 
Momentul instruirii: Asigurarea performan ei 
Form  de organizare: frontal  



Asigurarea performan ei se realizeaz  printr-un rebus referitor la personalit i or vi ene care au 
contribuit la dezvoltarea înv mântului, literaturii i artei: 
Defini ii: 
1. Directorul Teatrului ”Mihai Eminescu” (Ionel) 
2. General român participant la primul r zboi mondial (Ioan) 
3. Academician, lingvist de renume (Simeon) 
4. Profesor de limba român  i poet. Ast zi un liceul îi poart  numele. (Mihai) 
5. Primul director român al liceului teoretic din ora ul nostru. (Mihai) 
6. Îi este dedicat un festival ce se desf oar  anual în Oravi a (George) 
7. Director al liceului teoretic din Oravi a, care a scris monografia liceului i a organizat s rb torile 
dedicate centenarului aceste institu ii (Victoria) 
  La o rezolvare corecta între A i B va ie i numele ora ului în care locui i. 

                                                                        A 
 

     1 B O T A      
     2 D R A G A L I N A 
     3 M A N G I U C A  
    4 N O V A C      
5 D R U G  R I N       
    6 M O T O I A     
   7 P O P A        

                                                                        
                                                                      B 

Exemplificare nr. 2: 
Unitatea de înv are: Cultura na ional  în secolul al XIX-lea 
Lec ia: Inv mânt, literatura i arta în spa iul românesc 
Exemplu de situa ie de înv are bazat  pe joc didactic: Stabile te leg tura 
Momentul instruirii: Predarea noilor cuno tin e 
Form  de organizare: pe grupe 

Sarcina didactic  a acestui joc este: selectarea şi gruparea materialului didactic în raport cu o 
personalitate din istoria localit ii noastre. Materialul didactic necesar: plicuri cu portrete ale unor 
oameni de seam  din trecutul localit ii noastre, plicuri cu benzi de hârtie pe care sunt scrise fapte 
importante s vârşite de aceşti oameni, evenimente importante la care au participat. 
Elevii trebuie s  extrag  o imagine din plicul cu portrete, apoi s  caute în cel lalt plic benzile pe 
care sunt scrise faptele s vârşite de personalitatea respectiv . 

 
 
 
Imaginea nr. 1 – Mihai Petricoane Drug rin ( sursa: internet) 
Participant la primul r zboi mondial (1914-1918), mai înt i de partea armatei 
austro-ungare, apoi membru în corpul de voluntari români, profesor de limba 
român  i primul director român al liceului ”General Dr g lina” (1919) 

 
 

 
Imaginea nr. 2 – Ionel Bota (sursa: internet) 
Poet, autor a numeroase volume de poezii i studii despre istoria ora ului Oravi a i 
a teatrului ”Mihai Eminescu”, profesor de istorie, director al teatrului din localitate, 
ini iator a numeroase proiecte culturale. 
 
 
 



 
 
Imaginea nr. 3 – Mihai Novac (sursa: internet) 
Poet, autor al volumului ”An din patru prim veri”, colaborator la mai multe reviste 
literare i profesor de limba român  la Liceul ”General Dr g lina”. Între anii 1945-
1949 a ocupat func ia de prefect al jude ului Cara . 
 
 
 
 
 
 
Imaginea nr. 4 – Ion Dr g lina (sursa: internet) 
General român participant la luptele de pe Valea Jiului din timpul primului r zboi 
mondial (1914-1918). 

 
 

 
 
 
 
 
Imaginea nr. 5 – Simeon Mangiuca (sursa: internet) 
A scris numeroase articole despre folclorul b n ean, inclusiv în limba german , 
membru de onoare al Academiei Române din 1890. 
 
 
 

 
Exemplificare nr. 3 
Unitatea de înv are : Societatea româneasc  între tradi ie i modernitate ( secolul al XVIII-lea – 
prima jumtate a secolului al XIX-lea) 
Lec ia : Regimul habsburgic şi mişcarea de emancipare politico-social  în Transilvania 
Momentul instruirii: Prezentarea noilor cuno tin e 
Form  de organizare: frontal ; activitate la tabl  
Dup  ce prezint  caracteristicile regimului habsburgic în Banat, profesorul cere elevilor s  fac  un 
ciorchine pornind de la cuvântul Oravi a, pentru a afla ce informa ii cunoscând ace tia despre ora . 
Astfel, fiecare dintre ei va spune un cuvânt sau fraz  care îi trece prin minte atunci când aude 
numele ora ului natal, iar dup  ce au fost terminate toate enun urile cele mai importante vor fi 
trecute pe tabl , completate cu date noi de c tre profesor,  iar apoi elevii îl vor trece pe caiet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ORAVI A 

Prima linie ferat  din 
România 

Prima gar  din România 
Prima farmacie montanistic  
din România 

Primul teatru din 
România 

Situat  în sud-vestul Romîniei 

Prima men ionare a 
ora ului - 1693 

Zon  bogat  în resurse 
ale subsolului 

Ora ul s-a 
format în 1924 

Iluminat cu l mpi cu 
acetilen  

Re edin a jude ului Cara  



 
       În activitatea didactic , integrarea elementelor de istorie local  în cadrul lec iei îi va face pe 
elevi s  îndr geasc  mai mult meleagurile natale, s -i cunoasc  şi cinsteasc  pe înaintaşii lor aşa 
cum se cuvine. Astfel ei în eleg c  familia, satul, oraşul, jude ul de care apar in fac parte apar in 
României , şi c  fiecare dintre ei, prin oricare din faptele lor, sunt chema i s  contribuie la  istoria 
prezentului şi a viitorului României.  Multe dintre evenimentele istoriei na ionale se reg sesc la 
scar  redus  în istoria local . Folosirea acestora contribuie la formarea primelor reprezent ri şi 
no iuni istorice. 
 
 

436. METODA PIRAMIDEI 
 

Prof. Linca Florin- Gabriel- Liceul de Arte «Sabin P u a» Reşi a 
 

 Grupurile de înv are prin cooperare nu rerezint  scopuri în sine, ci mijloace pentru 
atingerea obiectivelor, considerându-se c  elevul înva  mai bine în grup decât de unul singur. 
 Printre finalit ile metodelor şi a tehnicilor bazate pe colaborare se num r : stimularea şi 
motivarea elevilor pentru actul înv rii; înv area unor tehnici de lucru cu textul, tehnici de munc  
individual ; dezvoltarea capacit ii de ascultare activ , de exprimare şi de concentrare asupra 
textului pentru a selecta esen ialul; dezvoltarea gândirii critice. 
 Numit  şi metoda bulg relui de z pad , aceast  metod  are la baz îmbinarea activit ii 
individuale cu cea desf şurat  în mod cooperativ, adic  pe grupuri. Ea const  în încorporarea 
activit ii fiec rui membru al colectivului într-un demers colectiv amplu, pentru solu ionarea unei 
sarcini. Aceast  metod  presupune mai multe faze: 

 Faza introductiv - profesorul enun  sarcina de lucru; 
 

 Faza lucrului individual - fiecare elev lucreaz  timp de 5 minute la solu ionarea problemei 
(de exemplu: câmpul lexical pentru realizarea unei compuneri descriptive); 

 
 Faza lucrului în perechi- elevii se consult  cu colegul de banc  şi noteaz  solu iile g site; 

 
 Faza reuniunii în grupuri mai mari - elevii se consult  între ei asupra solu iilor, în grupuri 

alc tuite dintr-un num r egal de perechi, se negociaz  ideile care vor r mâne şi la care se va 
renun a; 

 
 Faza raport rii solu iilor în colectiv; profesorul ofer  r spunsuri atunci când elevii nu le 

g sesc; 
 

 Faza decizional . 
 
Ca şi alte metode ce bazeaz  pe munca în perchi şi în colectiv, aceast  metod  are avantajul 
stimul rii înv rii prin cooperare, al sporirii încrederii în for ele proprii prin testarea ideilor 
emise individual, apoi în grupuri mici , ulterior, în colectiv. 
 
Dezavantajele metodei sunt de ordin evaluativ, deoarece se poate stabili mai greu care şi cât 
de însemnat  a fost contribu ia fiec rui participant. 
 
Metoda se poate folosi pentru: redactarea unui alt final al unui text dat, pentru o compunere 
descriptiv , pentru identificarea tr s turilor unui personaj, a ipostazelor în care apare acesta 
în text, identificarea unor modalit i de diferen iere a adverbului de adjectiv, pentru 
identificarea desinen elor şi a sufixelor specifice timpurilor verbale. 
 



Metodele active angajeaz  opera iile de gândire şi de imagina ie şi apeleaz  la structuri de 
care elevul se foloseşte ca de nişte instrumenteîn vederea unei noi înv ri. 
 
Bibliografie: 

 Cerghit, Ioan, Metode de înv mânt, Editura Polirom, Iaşi, 2006; 
 Cosmovici, Andrei, Iacob, Lumini a(coord.), Psihologie şcolar , Editura Polirom, 

1999; 
 Pamfil, Alina, Limba şi literatura român  în gimnaziu. Structuri didactice deschise, 

Editura Paralela 45, Piteşti, 2003. 
 
 

437. VIITOR  PE PIA A MUNCII PRIN F.E. BUSINESS GIFTS S.R.L. 
   

Profesor : CIOCAN CARMEN 
COLEGIUL ECONOMIC “Dionisie Pop Mar ian” Alba Iulia 

 
Firma de exerci iu este o metod  interactiv  de înv are pentru dezvoltarea spiritului 

antreprenorial, de integrare şi aplicare interdisciplinar  a cunoştin elor.  
Scopul înv rii prin firma de exerci iu îl reprezint  dezvoltarea spiritului antreprenorial al 

elevilor. Implementarea conceptului de “firm  de exerci iu” îşi propune crearea tipului de 
întreprinz tor dinamic, capabil s  aduc  pe pia  un nou produs sau serviciu sau s  descopere o 
nou  cale de distribu ie. 

Firma de exerci iu F.E. Business Gifts S.R.L. a fost înfiin at  de un grup de 14 elevi ai 
Colegiului Economic “Dionisie Pop Mar ian” din clasa a XI-a A, care sunt îndruma i de c tre 
profesorul Ciocan Carmen. F.E. Business Gifts S.R.L. este o firm  de exerci iu dedicat  comer ului 
cu am nuntul i v  ofer  cea mai larg  gam  de produse de papet rie i cadouri. Produsele se 
caracterizeaz  prin calitate la un nivel superior şi un aspect modern, atr g tor, pl cut ochiului.  

F.E. BUSINESS GIFTS S.R.L. a ob inut numeroase premii în decursul anilor, pe diferite 
sec iuni, a participat la multe târguri na ionale i interna ionale. Atât înfiin area acestei firme de 
exerci iu, cât i preluarea ei, este o oportunitate foarte mare de a în elege cum se administreaz  i 
deruleaz  o firm . Cu ajutorul  F.E. elevii pot descoperi calit i antreprenoriale, î i pot testa 
competen ele lingvistice, i cel mai important pot aplica cuno tin ele acumulate la materiile de 
specialitate. Târgurile organizate atât na ional cât i interna ional sunt un bun prilej, de a se forma 
ca i echip , de a ne înv a s  socializeze cu oameni noi, i a face schimb de experien  cu ace tia. 
            Metoda firma de exerci iu se caracterizeaz  prin dou  aspecte definitorii: virtual: nu exist  
bani sau bunuri; real: se respect  uzan ele comerciale, fluxul informa ional, documentele i circuitul 
documentelor. 

Simularea situa iilor de succes i a celor de e ec reprezint  pentru experien a elevilor o 
component  esen ial  i necesar  a procesului de înv are. Însu irea competen elor cheie (ex. 
capacitatea de a lucra în echip , gândire interdisciplinar , competen e de comunicare, capacitatea de 
a lua decizii) le permite elevilor ob inerea unor abilit i profesionale i a unei flexibilit i indicate 
pe pia a de munc  precum i totodat  descoperirea afinit ilor fa  de un anumit loc de munc . 
Competen ele ob inute pot determina reducerea perioadei de acomodare la locul de munc , aspect 
deosebit de benefic pentru viitorii angaja i cât i pentru angajator. Puterea firmei de exerci iu st  în 
rela ionarea determinat  de derularea de tranzac ii pe pia a firmelor de exerci iu (national  i 



international ) precum i de comunicarea cu mediul extern la firmei de exerci iu, respectiv: 
colaborarea cu firma “mam ”/firma mentor, cu al i agen i economici, cu institu ii ale statului, etc.  

În concluzie, firma de exerci iu este o modalitate de a creea un viitor mai bun, prin ansa de 
pune în aplicare i a acumula cuno tin e în domenii de specialitate.  
 

BIBLIOGRAFIE  
Site-uri : http://www.roct.ro/ 
C r i online : „Firme de exerci iu pentru elevi”(parte a programului ,, România Start-up,,)-
Programul opera ional sectorial dezvoltarea resurselor umane 2007-2013 Octombrie 2014 
 
 

438. METODE DIDACTICE INTERACTIVE 
- SECVEN E DIDACTICE- 

LIMBA FRANCEZ  
 

Andra  Laura Maria 
coala Gimnazial  „Episcop Melchisedec tef nescu”, Gîrcina 

 
 

I. STARBURSTING (EXPLOZIA STELAR ) 
 

Starbursting Este o modalitate de  stimulare a creativit ii individuale şi de grup. Organizat  în 
grup, starbursting faciliteaz  participarea întregului colectiv, stimuleaz  crearea de întreb ri la 
întreb ri, aşa cum brainstormingul dezvolt  construc ia de idei pe idei. Se scrie problema a c rei 
solu ie trebuie “descoperit ” pe o foaie, apoi se înşir  cât mai multe întreb ri care au leg tur  cu ea. 
Un bun punct de plecare îl constituie cele de tipul ce?, când?, cum?, de ce? – unele întreb ri ducând 
la altele din ce în ce mai complexe care necesit  o concentrare tot mai mare.  
 
                                                                  Cum? 
    Când?                     TEMA   De ce? 

  
                                                              Unde?                
 
SECVENTA DIDACTIC : 
 
 CLASA: A IX-A, L1 
TEMA LEC IEI: Les promoms relatifs: simples et composés 
TIPUL LEC IEI: Reactualizarea cunoştin elor anterioare 
SCOPUL LEC IEI: elevii vor recapitula în urma acestei metode, cele mai dificile probleme legate 
de  pronumele relative 

Profesorul va scrie pe tabl  tema lec iei, urmând ca apoi printr-o activitate interactiv , elevii 
s  r spund  la urm toarele întreb ri , ce fac parte din aceast  metod  didactic . 
 Pentru o mai bun  coordonare, se va împ r i clasa în grupuri de 4-5 elevi, fiecare grup  
având ca sarcin  câte o întrebare din cele de mai jos, şi fiecare membru va trebui s  dea câte un 
r spuns. Se va putea astfel evalua fiecare dintre acestea  
 Tema lec iei fiind " les pronoms relatifs simples", întreb rile ulterioare la care se va 
r spunde pe parcursul lec iei vor fi urm toarele : 
  care sunt pronumele relative simple? ( qui, que, quoi, dont. ou) 
 cum se formeaz  pronumele relative compuse? ( cu ajutorul prepozi iilor du, à, pour, avec 

etc); da i exemple de câte un pronume pentru fiecare prepozi ie; 
 ce tip de propozi ie introduce un pronume relativ şi ce reprezint  el? (le pronom relatif 

http://www.roct.ro/


introduit la proposition relative et represente un antecedent) 
 când adverbul "dont" îndeplineşte func ia de complement şi de câte tipuri este acesta; da i 

acte un exemplu pentru fiecare situa ie  (complement d'un nom; complement d'un adjectiv; 
complement d'agent) 

 de ce pronumele "dont" este diferit de cel lalte pronume relative simple? ( pentru c  se poate 
traduce in mai multe feluri: "de care", despre care", "ale c rui";) 

 
 

II.  METODA FRISCO 
 

Etapele metodei Frisco: 
1. Etapa punerii problemei: profesorul sau elevii/studen ii sesizeaz  o situa ie problem  şi a propun 
spre analiz ; 
2. Etapa organiz rii colectivului: se stabilesc rolurile: conservatorul, exuberantul, pesimistul, 
optimistul şi cine le joac .  
3. Etapa dezbaterii colective: fiecare interpreteaz  rolul ales şi-şi sus ine punctul de vedere în acord 
cu acesta.        
Cel care joac  rolul de este conservator are sarcina de a aprecia meritele solu iilor vechi, 
pronun ându-se pentru men inerea lor, f r  a exclude îns  posibilitatea unor eventuale îmbun t iri. 

Exuberantul priveşte c tre viitor şi emite idei aparent imposibil de aplicat în practic , 
asigurând astfel un cadru imaginativ-creativ, inovator şi stimulându-i şi pe ceilal i participan i s  
priveasc  astfel lucrurile. Se bazeaz  pe un fenomen de contagiune. 

Pesimistul este cel care nu are o p rere bun  despre ce se discut , cenzurând ideile şi 
solu iile ini iale propuse. El relev  aspectele nefaste ale oric ror îmbun t iri.    

Optimistul lumineaz  umbra l sat  de pesimist, îmb rb tând participan ii s  priveasc  
lucrurile dintr-o perspectiv  real , concret  şi realizabil . El g seşte fundament ri realiste şi 
posibilit ile de realizare a solu iilor propuse de c tre exuberant, stimulând participan ii s  
gândeasc  pozitiv. 
4. Etapa sistematiz rii ideilor emise şi a concluzion rii asupra solu iilor g site. 
 
 
SECVEN A DIDACTIC : 
 
 CLASA: A X-A, L1 
TEMA LEC IEI: Les symboles de la France.Moderne ou traditionnelle? 
TIPUL LEC IEI: Insuşirea de noi cunoştin e: simbolurile Fran ei moderne sau tradi ionale; 
SCOPUL LEC IEI: Scopul ei este de a identifica problemele complexe şi dificile şi de a le 
rezolva pe c i simple şi eficiente.  
 1.Profesorul lanseaz  problema în discu ie: "Mai sunt simbolurile Fran ei apreciate în ziua 
de ast zi, sau doar cele moderne ?" 
 2. Se stabileşte rolul fiec rui grup:  
 conservatorul  va emite idei despre promovarea şi continua apreciere a simbolurilor 

tradi ionale ale Fran ei, cum ar fi: la Marseillaise (imnul Frantei); Jeanne D'arc; Asterix si 
Obelix, Le drapeau, le coq) ; 

 exuberantul  îşi va expune p rerea şi va aduce în discu ie cele mai noi evenimente, persoane 
publice devenite ulterior noile simboluri ale Fran ei ( le parfum Channel n`5; le foutballeur 
Zinedine Zidane, La tour de France, Le Rolland- Garros; Lacoste, les produits cosmetiques 
d'Yves Rocher); 

 pesimistul este grupul care va dezbate dezavantajele şi cauzele pentru care simbolurile 
tradi ionale nu mai sunt apreciate, faptul c  de-a lungul timpurilor istoria s-a uitat; în acelaşi 
timp poate aduce argumente pentru care ar trebui promovate în continuare aceste simboluri; 

 optimistul va fi cel care va da argumente realiste şi adev ratele motive pentru care aceste noi 



simboluri sunt mult apreciate; în acelaşi timp se va prezenta avantajele acestei situa ii; 
 3.  La sfârsitul dezbaterii, se va concluziona argumentându-se importan a fiec rui simbol şi 
supunerea la un vot "interactiv" a întregii clase. 
 

III.  „ŞTIU/VREAU S  ŞTIU /AM ÎNV AT” 
 
Aplicarea modelului Ştiu/ Vreau s  ştiu/ Am înv at presupune parcurgerea a trei paşi 

accesarea a ceea ce ştim, determinarea a ceea ce dorim s  înv m şi reactualizarea a aceea ce am 
înv at în urma lecturii. Primii doi se pot realiza oral, pe baz  de conversa ie, iar cel de-al treilea se 
realizeaz  în scris, fie în timp ce se lectureaz  textul, fie imediat ce textul a fost parcurs integral. 

Se constuie o fiş  de lucru, pe care elevii o completeaz  prin activit i  de grup sau 
individual. 

1.  
Ştiu Vreau s  ştiu Am înv at 
 
 

  

 
Etapa Ştiu implic  dou  nivele ale acces rii cunoştin elor anterioare: un brainstorming cu 

rol de anticipare şi o activitate de categorizare. Brainstormingul se realizeaz  în jurul unui concept 
cheie. Întreb ri generale de felul „Ce şti i despre...” se recomand  atunci când elevii de in un nivel 
sc zut de informa ii despre conceptul în cauz .  Pe baza informa iilor ob inute în urma 
brainstormingului se efectueaz  opera ii de generalizare şi categorizare. Elevilor li se cere s  
analizeze ceea ce ştiu deja şi s  observe pe cele care au puncte comune şi pot fi incluse într-o 
categorie mai general . A ne gândi la ceea ce ştim ne ajut  s  ne îndrept m aten ia asupra a ceea ce 
nu ştim. 

Etapa Vreau s  ştiu presupune formularea unor întreb ri, care apar prin eviden ierea 
punctelor de vedere diferite ap rute ca rezultat al brainstormingului sau categoriz rilor.  

Etapa Am înv at se realizeaz  în scris, de c tre fiecare elev/student în parte, dup  ce textul 
a fost citit. Studen ilor li se cere s  bifeze întreb rile la care au g sit r spuns, iar pentru cele r mase 
cu r spuns par ial sau f r  se sugereaz  lecturi suplimentare. 
 
 
 
SECVEN A DIDACTIC : 
 
 CLASA: A XI-A, L1 
TEMA LEC IEI: Pratique de la langue 
CON INUTUL LEC IEI: L'expression de la condition (Exprimarea condi iei) 
TIPUL LEC IEI: Insuşirea de noi cunoştin e 
SCOPUL LEC IEI: Aplicând acest model în predare se ob in: o lectur  activ , rat  crescut  a 
reten iei informa iei, creşterea capacit ii de a realiza categoriz ri, interes pentru lectur  şi înv are. 
 Conceptul cheie de baza a acestei metode va fi " mijloace de exprimare a condi iei" în limba 
francez . 
 În cadrul rubricii " ştiu", se va face o recapitulare rapid  a mijloacelor de exprimarea a 
condi iei deja înv ate de c tre elevi. R spunsul elevilor ar trebui sa con in  urm toarele detalii: 
 în propozi ia simpl , condi ia este exprimat  cu ajutorul complementelor circumstan iale: 
   - prepozi ii si locu iuni prepozi ionale: ( a, avec, sans, en cas de, sous resèrve 
de) + groupe nominal, pronominal 
   - prepozi ii şi locu iuni (  à condition de, à moins de) + infinitif 
   - forme de gerunziu ( gerondif); 
 în cazul propozi iei complexe, elevii îşi vor aminti cele trei reguli ale lui " si" conditionnel, 

alc tuind-se în acelaşi timp câte un exemplu pentru fiecare situa ie ( exemplele formulate de 



c tre elevi vor fi scrise pe tabl ,pentru asigurarea unui mai bun transfer de cunoştin e,şi 
pentru stimularea stilului de înv are vizual) . 
Dup   aceasta recapitulare a no iunilor, se va citi din manual un text în urma c ruia elevii 

vor trebui sa identifice situa iile şi mijloacele  în care se exprim  o condi ie diferit de ceea ce ştiu ei 
în acel moment. 
 Vor observa alte expresii şi alte situa ii în care este exprimat  condi ia; profesorul va detalia 
pe tabl  acolo unde este cazul, cu exemple sugestive. 

Astfel, în cadrul celei de-a doua rubrici " vreau s  ştiu" se vor nota urm toarele probleme: " 
prin ce alte mijloace se poate exprima condi ia?". 
 La finalul lec iei, în cadrul rubricii " am înv at", elevii vor men iona: 
 conjunc ii i locu iuni conjunc ionale care oblig  la folosirea strict  a anumitor timpuri 

verbale: 
   -  selon que, suivant que, dans la mesure ou + indicativ; 
   - au cas ou; pour le cas ou + contitionel; 
   - à condition que; à moins que; pourvu que, en admettant que + subjonctiv; 
 
 
IV. CUBUL 
 
Metoda presupune analiza unui subiect din mai multe perspective. Sunt recomandate urm toarele 
etape:  
 realizarea unui cub pe ale c rui fe e sunt scrise urm toarele cuvinte: descrie, compar , 

analizeaz , asociaz , aplic , argumenteaz . 
 anun area temei; 
 împ r irea clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând o tem  de pe fe ele cubului: 

descrie: culorile, formele, m rimile; compar :  ce este asem n tor şi ce este diferit;  
asociaz : la ce te îndeamn  s  te gândeşti? aplic :  la ce poate fi folosit ; argumenteaz : 
pro sau contra şi enumer  o serie de motive care vin în sprijinul afirma iei tale. 

 redactarea final ; 
 afişarea formei finale pe tabl ; 
 
SECVEN A DIDACTIC :  CLASA: A X-A, L1 
TEMA LEC IEI: Les pronoms demonstratifs 
CON INUTUL LEC IEI:  "La grammaire?Pas si difficile que ca" 
TIPUL LEC IEI: Reactualizarea de noi cunostin e- les pronoms démonstratifs simples et 
composés  
Subiectul ce va fi dezb tut este pronumele demonstrativ.Prin aplicarea acestei metode interactive, 
elevii vor reuşi s  recapituleze problemele legate de aceste pronume simple şi compuse. 
Astfel, se va realiza cubul, cu cele şase sarcini de lucru şi împ r irea clasei în 5 grupe, fiecare dintre 
ele urmând s  examineze şi s  dezbat  o tem  de pe fe ele cubului, astfel: 
 descrie: aceast  grup  va trebui s  prezinte formele pronumelui demonstrativ simplu şi 

compus;( Forme simple:  celui, celle, ceux, celles, ce, c', ça; Forme compuse:  celui-ci, 
celui-la, celle-ci, celle-la, ceux-ci, celles-ci); 

 analizeaz  modul de formare a pronumelor demonstrative compuse; 
 compar : membrii acestei grupe vor trebui s  g seasca asem n ri şi deosebiri între cele 

dou  forme ale pronumelui;( formele simple se folosesc doar împreun  cu un complement, 
pronumele "ce" se poate folosi ca subiect simplu sau împreun  cu un pronume relativ); 

 asociaz ; în acest caz se va face o leg tur  şi o asociere cu pronumele şi adjectivul 
demonstrativ din limba român ; 

 aplic ; de aceast  dat  membrii grupului vor trebui sa formuleze câte o propozi ie în care s  
utilizeze câte o form  a pronumelui demonstrativ simplu şi compus;  

 argumenteaz ;  în acest caz se va men iona motivele pentru care se utilizeaz  aceste 



pronume în cadrul actelor de comunicare (  les pronoms demonstratifs composes designent 
des etres et des objets en les situant dans l'espace ou par rappel d'une mention anterieure) 

În urma acestei dezbateri, va avea loc afişarea formei finale pe tabl , adic  o recapitulare ampl  a 
acestor no iuni, urmând ca în cadrul orei urm toare elevii s  fie evalua i. 
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439. UN NOU AN ACT, ACEEA I PIES   
(DAR ACTORII AU MAI CRESCUT CU UN AN) 

 
Profesor꞉Mihaela Achi ei 

Liceul Tehnologic „I.Teodoreanu” 
Comuna Victoria, jude ul Ia i 

 
Toamna ar trebui s  se apuce de pictat a a cum o face în fiecare an.Dar pare c  nu are nici 

un chef.E prea cald afar . Vara nu se d  plecat .E prea bine in vacant !Dar aten ie,e septembrie,12 
gata cu 15 septembrie.Oficial începe coala.Încep cursurile într-un sfârşit! Trebuia sa fie ,, coala 
altfel,,,perioad  de acomodare,de pove ti si povestit dar cu ochii i urechile dup  ce anun  mass 
media am început anul colar 2016-2017 direct cu recapitulare, a materiei studiate in anul anterior. 
Bine c  – i mai aduceau aminte ce materii s-au studiat c  prin con inuturi zici ca nici nu s-a 
trecut.Dar poate ca a a i este.Probabil doar profesorul trecea,din nou, printre cuno tin e auditoriul 
doar gândea la cuno tin ele noi de pe re elele  de socializare. 

Uneori privindu-mi clasa mai atent, încercând s  descop r tres rirea de interes pentru ceea 
ce am de predat m  simt caraghioas . Încerc s  vorbesc despre logaritmi la clasa a zecea 
profesional , profil textile piel rie i nu par interesa i .De ce oare? Pentru ca logaritmul sta nu face 
parte din aspira iile lor. Nu-i g sesc loc in viitor.Ce sa fac  cu el la anul când vor absolvi si vor 
pleca la munc  în str in tate sau se vor angaja chiar pe profil.Atunci ce ar trebui sa fac eu ? A, da, 
s  iau ini iativ  s  fac alt fel de educa ie! Da i ofac ! Dar cu efort! Preg tesc pentru orele urm toare 
lec ii despre ceea ce ar putea întâlni in valul de material ce trebuie croit, despre pierderile unei 
croieli gre ite, despre costuri suplimentare, despre randament si productivitate a muncii.Am câ tigat 
câteva priviri! Doar am pronun at cuvinte magice bani,profit, cheltuieli.Pe unii i-am pierdut la fusta 
ce trebuie croit  ca un sector de cerc! Iar matematic !  Eu m-am pierdut de program ,luat  de valul 
educa iei necesare si eficiente (mai c -mi venea s  zic ,,necesar  si suficient ,, ). i iar m  întorc, la 
ecua ii logaritmice  de ast  dat ! i de cât  matematic  elementar  e nevoie într-un atelier de 
croitorie!Asta nu se mai face, c  tie toat  lumea arii,sec iuni,metri, centimetri  i alte lucruri 
banale. 

La clasa a noua profesional ,unde se mai fac câteva ore de geometrie, discutam despre un 
dreptunghi din care s croim trei perdelu e de diferite dimensiuni cu pierderi minime(lucru pe care 
îl f cusem chiar eu în s pt mâna precedent , i am dus o lupt  aprig  cu croitoreasa de la un atelier 
de retu  s  o fac s  în eleag  cum s  croiasc , c  nu pricepea nici cu desenul în fa ).Povestind 
p ania, avertizându-i c  dac  nu se preg tesc suficient pot fi în nepl cuta situa ie de a nu se 
în elege cu clien ii, nu am desenat la tabl  figura ci am hot rât s  - i fac  singuri desenul pe caiet, 
convins  fiind c  to i tiu cum arat  in dreptunghi. Desena i singuri! ,,Bineîn eles, ce nu tim cum 
arat  un dreptunghi?,, (s-au  auzit câteva voci ofensate).  i unii nu au tiut! Mai c  aici nu e vina 
profesorului de mate! Poate e a tân rului mai preocupat de cercelul din ureche i de  decolteul 
colegei de pe rândul de la geam. Poate e a sistemului care impune programe alerte, de predai în 
fiecare or  câte un subiect nou i abia reu e ti s -l verifici pe cel din ziua precedent , sau a celor de 
la minister care nu v d c  tinerii nu mai pot, nu mai vor, s-au nu mai au chef s  fac  teme acas . 



Pentru c  eu am desenat pe tabl  într-un an colar de mai multe ori un dreptunghi, am repetat cu cei 
interesa i  (noroc c  oricât ar fi o clas  de eterogen  se mai g sesc i tineri c rora s  le pese de 
viitorul lor) propriet ile, perimetrul i aria.(,,Aria,, alt  enigm  a matematicii!) Personal consider 
c , matematica ar trebui s  fie mai ancorat  în practica cotidian . 
 

Asistam într-o zi la discu ia dintre un client nemul umit ca la raft era scris,pe etichet , c  
pasta de din i are 80 ml i pe tubul de past  scria (mai mare ce-i drept) ca are 50g.Clientul insista c  
eticheta e gre it  iar angajata se scuza ca nu tie de ce, c  efa dumneaei face etichetele!!! Sigur nu 
vor citi acest articol,  dar poate cineva ,mai pu in gr bit ca mine,(c  nu-mi ajunge timpul, am de 
f cut slalom prin program  ,de c utat probleme si exerci ii ,de f cut fi e de lucru i teste,de mers la 
centru pentru multiplicat,(pe banii mei ,fire te)  exact ceea ce ar trebui s  avem de la dragul i 
minunatul nostru minister  pe care nici nu tii exact cine îl conduce ,c  se schimb  ministrul mai 
abitir ca osetele) le va aduce aminte,amândurora, c , la coal , se înva  c mililitrii si gramele sunt 
unit i de m sur  diferite i pot coexist împreun ,în bun  pace, pe o past  de din i. 

,,Dac  m  angajez ca manipulator marf  n-am nevoie de coal ,. aud adesea, n-am nevoie de 
atâta matematic  si român , nici de limbi str ine,ce chimie c  doar nu mai zugr vim cu var stins ca 
s  tergem cu o et, c  m  descurc i f r ! Aici ar trebui s  se lucreze înc  de la gr dini .La 
mentalitate! 
    Deci ne mai a teapt  înc  20 ani de lupt  pentru o societate normal ,occidental ! i 
apropo de occident. Într-o zi mergea pe strad , în fa a mea, un cuplu ce venea de la aeroport c rând 
de zor dou  geamantane. La semaforul unei str du e înguste, se opresc pentru o clip ,la ro u, 
moment în care tân rul spune ,,hai s  trecem,, ,,dar  e ro u,,  vine replica consoartei  ,, i ce dac  
,suntem în România!,, i au trecut. Am r mas interzis  vreo 4-5 secunde pân  a ap rut culoarea 
verde! tim deci cum s  ne comport m, i ne adapt m rapid,putem a adar s  aducem educa ia i pe  
strad  dar mentalitatea c  în România e posibil orice, ne împiedic . 
      S  luam ini iativ ,asta e în opinia mea un pas înainte! 
 
 
440. STRATEGII DIDACTICE UTILIZATE ÎN LEC IILE DE GEOGRAFIE i BIOLOGIE 

 
Profesor Diaconu Rodica C.N.Radu Greceanu Slatina 

 
      “În condi ii potrivite to i elevii pot realiza cel pu in sarcini şcolare minime” ideea permanent  a 
gânditorilor educa iei. În acest context, în ultimele decenii, didactica acord  un rol esen ial 
elementelor legate  de   proiectarea şi aplicarea strategiilor educa ionale care s  duc  la creşterea 
eficien ei procesului educa ional, urmare a constat rii diferen ei dintre modul în care se realizeaz  
procesul de înv mânt şi felul în care acesta ar trebui s  fie în raport cu exigen ele noi ale 
societ ii. Exist  mai mul i termeni care pot fi utiliza i pentru definirea abord rii globale a 
procesului educa ional. 
        Pe timpul orelor de geografie i  biologie elevul înva  despre func ionarea organelor unui 
organism viu, rela ia lui de via  cu mediul, condi iile de trai, dar şi acele condi ii care îi interzic s  
tr iasc  într-un anumit mediu, reparti ia vie uitoarelor pe planet  i adaptarea acestora la mediul 
natural. Atunci când afl  despre respira ie la orele de biologie , elevul va în elege absurditatea 
fumatului în compara ie cu necesitatea ca omul, ca orice animal, s  respire aer curat şi nu s  
absoarb  noxe f r  rost. Iar dac  afl  despre func iile ficatului, va în elege ce efect are alcoolul 
asupra acestui organ. Dac  va vedea stomacul şi fragilitatea lui la alimentele puternic condimentate, 
va realiza c  o mâncare s n toas  nu trebuie s  fie nici mult  şi nici iritant  pentru pere ii fini ai 
acestui organ. Atunci când elevul înva  la geografie c  ac iunile nefaste ale omului poate s  duc  la 
distrugerea pentru totdeauna a unei componente a mediului, întreg sistemul are de suferit (plante, 
animale, om, mediu ).Educa ia pentru p strarea unui mediu curat i s natatea elevilor reprezint  una 
din principalele c i de promovare a cunoştin elor corecte privind diferite aspecte ale s n t ii şi 
totodat  de formare a atitudinilor şi deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil şi 



s n tos. În multe ri  educa ia   pentru   mediu i s n tate este obligatorie  în şcoli, începând din 
clasa întâi pân  în a dou sprezecea, folosindu-se pentru fiecare ciclu de dezvoltare programe şi 
materiale didactice adecvate vârstei. Omul , ca personalitate , este rezultat al întâlnirii întotdeauna 
particulare, inedite dintre biologic si social. Dezvoltarea personalit ii este un proces de continu  
schimbare i devenire a structurilor psihocomportamentale; este un proces dinamic, cu perioade de 
aparitie, închegare, evolu ie, maturizare dar i de relative involu ii i chiar disolu ii. Aceasta 
deoarece, pe de o parte , schimb rile î i au originea în lumea extern , ca realitate extrem de divers  
în con inut i solicit ri, iar pe de alta parte, aceastea au loc la nivelul condi iei psihofiziologice a 
fiec rui individ. 
      Ast zi utiliz m o multitudine de strategii pentru a con tientizarea leg tura om-natur , utilizate la 
lectiile de geografie i biologie.  
  - Strategii centrate pe activitatea de înv are şi pe interac iunea Profesor- Elev 
  - Strategii investigative - presupun explorarea si cercetarea individuala, de c tre elevi, sub 
îndrumarea atent  a profesorului, a unor materiale – suport ce creeaz  premiza  identific rii unor 
adev ruri care nu sunt oferite . Exista o multitudine de posibilit i  cum ar fi: - imagini, suporturi 
cartografice, modele de toate tipurile, experimentele,etc. Este un prim pas si spre cercetarea 
geografica a orizontului local. 
  - Utilizarea diferitelor suporturi de instruire  h r i, atlase, imagini, filmule e, texte, etc. şi chiar 
realizarea unor suporturi de c tre elevi prin oferirea unor date semnificative. Un lucru important 
este introducerea unor caiete de munca independent - exsistente sau care pot fi create de c tre elevi 
sau profesori. Problematizate - nu înseamn  metoda problematiz rii ci crearea unor situa ii de tip 
problematizare propuse spre analiz . 
Dintre metodele utilizate în mod frecvent la orele de geografie i biologie amintim: 
1.  Metode de predare-înv are interactiv  în grup: 
- Metoda pred rii/înv rii reciproce (Reciprocal teaching – Palinscar); - Metoda Jigsaw 
(Mozaicul); - Citirea cuprinz toare; - Cascada (Cascade); - STAD (Student Teams Achievement 
Division) – Metoda înv rii pe grupe mici; - TGT (Teams/Games/Tournaments) – Metoda 
turnirurilor între echipe; - Metoda schimb rii perechii (Share-Pair Circles); - Metoda piramidei;  
2 - Metode de fixare şi sistematizare a cunoştin elor şi de verificare: 
- Harta cognitiv  sau harta conceptual  (Cognitive map, Conceptual map); - Matricele; - Lan urile 
cognitive; - Fishbone maps (scheletul de peşte); - Diagrama cauzelor şi a efectului; - Pânza de 
p ianj n ( Spider map – Webs); - Tehnica florii de nuf r (Lotus Blossom Technique); - Metoda 
R.A.I. ; - Cartonaşele luminoase; 
3 - Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativit ii: 
- Brainstorming; - Starbursting (Explozia stelar ); - Metoda P l riilor gânditoare (Thinking hats – 
Edward de Bono); - Caruselul; - Multi-voting; - Masa rotund ; - Interviul de grup; - Studiul de caz; 
- Incidentul critic; - Phillips 6/6; - Tehnica 6/3/5; - Controversa creativ ; - Fishbowl (tehnica 
acvariului); - Tehnica focus grup; - Patru col uri (Four corners); - Metoda Frisco; - Sinectica; - 
Buzz-groups; - Metoda Delphi; 
4-Metode interactive de grup 
       Metodele interactive urm resc optimizarea comunic rii, observând tendin ele inhibitorii care 
pot ap rea în interiorul grupului. Interactivitatea presupune atât cooperarea – definit  drept “form  
motiva ional  a afirm rii de sine, incluzând activitatea de avansare proprie, în care individul 
rivalizeaz  cu ceilal i pentru dobândirea unei situa ii sociale sau a superiorit ii” – cât şi competi ia 
care este o “activitate orientat  social, în cadrul c reia individul colaboreaz  cu ceilal i pentru 
atingerea unui el comun”   
Prezentarea general  a metodelor interactive de grup. 
Studiu de caz – Metode interactive de grup aplicate în educa ia pentru s n tate în coal . 
      Şcoala  în care îmi desf or activitatea este considerat  o institu ie de înv mânt de prestigiu, în 
concordan  cu h rnicia şi perseveren a oamenilor din comunitate. Şcoala dispune de condi ii 
optime de înv are, unde elevii au calculatoare, Internet (cini  laboratore de informatic ).  



       CAZ – în urma disocierii cadrelor didactice în dou  tabere, una sus inând metodele de educa ie 
tradi ionale, iar cealalt  parte, sus inând metodele interactive de grup am stabilit s  facem un studiu 
mai aprofundat pe baza compar rii rezultatelor celor dou  tipuri de metode. Astfel, în acest caz au 
fost considerate dou  loturi de elevi . 
Lotul 1 – elevi clasele V-VIII – 35 de elevi – acest lot a fost educat pentru lectia de protejare a 
mediului înconjur tor i s n tatea noastr  prin metode tradi ionale; 
Lotul 2 – elevi clasele V-VIII – 35 de elevi - acest lot a fost educat pentru lectia de protejare a 
mediului înconjur tor i s n tatea noastr  prin metode interactive de grup; 
Etapele de analizare a cazului se vor referi la trei etape distincte: 
Etapa I – aplicarea scalei comportamentelor de adaptare  în care s-au notat cu note de la 1-10, 
fiecare elev din cele dou  loturi, pentru 10 itemi: 
- deprinderi de protejare a mediului individuale de autonomie; deprinderi igienice de grup; folosirea 
mijloacelor de igien  din şcoal  (toalete, batiste etc.); folosirea mijloacelor de igien  acas ; 
cur enia individual ; cur enia în clas ; cunoaşterea mediului din vecin tatea colii i a casei ; 
hr nire s n toas ; înt rirea s n t ii prin mişcare, aer şi armonie fizic /intelectual ; deprinderi de 
protejare i cur enie a mediului. Aceste criterii au fost evaluate de c tre Comisia Metodic  şi din 
care nu fac parte cadrele didactice care au  participat la educa ia pentru protec ia mediului i 
s n tate a elevilor celor dou  loturi. 
Etapa a II-a – Desf şurarea celor dou  tipuri de metode de educa ie pentru mediu i s n tate , având 
aceleaşi activit i, dar desf şurate cu metode diferite pentru cele dou  loturi. 
Etapa a III - a – aplicarea scalei comportamentelor de adaptare în care s-au notat cu note de la 1-10 
fiecare elev din cele dou  loturi pentru 10 itemi, la sfârşitul anului şcolar . 
      În contextul proiectelor tematice din etapa a II-a legate de educa ia pentru mediu i s n tatea 
elevilor  s-au aplicat tehnici cum ar fi: ,,Ştiu - vreau s  ştiu - am înv at”, frecvent utilizat  pentru 
dezvoltarea gândirii critice, ajutând la conştientizarea de c tre fiecare participant a ceea ce crede c  
ştie despre s n tate, ce ar mai dori s  afle (aştept rile proprii) şi în final, ce a aflat nou despre 
educa ia pentru s n tate. 
       În cadrul activit ilor lotului 2 desf şurate s-a folosit şi metoda R.A.I. (R spunde – arunc  - 
interogheaz ). Este o metod  de fixare şi sistematizare a cunoştin elor, dar şi de verificare. Are la 
baz  stimularea şi dezvoltarea capacit ii copiilor de a comunica, prin întreb ri şi r spunsuri, a ceea 
ce tocmai au înv at. S-a desf şurat jocul ,,Câte boli cunoaştem?”. Se arunca mingea şi se 
spunea:,,Eu sunt vegeta ie, tu cine eşti?” sau ,,Eu sunt un copac , tu ce  eşti?” 
Copiii se ajut  unii pe al ii s  înve e, împ rt şindu-şi ideile.  Înva  cum s  înve e, se exprim  liber, 
experimenteaz . Copiii trebuie s  fie capabili: 
      - s  asigure conducerea grupului,  
      - s  coordoneze comunicarea,  
      - s  stabileasc  un climat de încredere, 
      - s  fie motiva i s  ac ioneze conform cerin elor  profesorului. 
   Concluzii: 
   Care este strategia didactic  adecvat ? 
   Aceea care poate r spunde necesit ilor de: 
 - atractivitate  de motivare a elevilor pentru înv are; 
 - optimizare a metodelor utilizate; 
 - armonizare/îmbinare a metodelor aşa numite clasice cu acelea care asigura participarea   
conştient , motivat , activ  a elevilor la activit i; 
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441. METODE ACTIV-PARTICIPATIVE 

JOCUL DIDACTIC 
 

Prof. Stana Coca  
Liceul Tehnologic” Spiru Haret” Târgovi te 

 
Jocul didactic este metoda bazat  pe ac iune, prin care profesorul foloseşte în scop didactic 

disponibilitatea elevilor pentru joc. 
Contribu iile instructiv-educative ale jocului didactic sunt importante pentru c , în reuşita 

jocului, elevul se antreneaz  cu toate disponibilit ile fizice, intelectuale şi afective pe care le are. 
Jocul didactic îi dezvolt  capacitatea de a se adapta la situa iile noi care apar şi de a ac iona 

independent pe parcursul jocului. Propus şi condus de c tre profesor, jocul didactic urm reşte 
realizarea unor obiective religios-morale, prin antrenarea elevilor într-o activitate în care se 
exerseaz  un con inut conform cu obiectivele propuse. 

Atractivitatea şi eficien a jocului didactic depind de ingeniozitatea profesorului în alegerea 
şi organizarea acestuia, inând cont de particularit ile elevilor. 

Jocul didactic trebuie s  îndeplineasc  urm toarele condi ii: 
a) s  fie ales în func ie de posibilit ile şi aptitudinile elevilor; 
b) regulile jocului s  fie bine în elese de c tre to i elevii participan i; 
c) s  nu fie de lung  durat  şi s  includ  pauze scurte; 
d) s  se modifice timpul total de joc în func ie de gradul de aten ie al elevilor; 
e) în cazul în care se formeaz  echipe, unii membri pot fi înlocui i pe parcurs de elevi care 

nu erau incluşi ini ial în joc. 
La ora de religie pot fi propuse diverse tipuri de jocuri didactice: 

 1. Jocul de decizie. Elevii sunt puşi în situa ia de a lua decizii sau de a da pe loc un r spuns 
corect la întreb rile şi situa iile pe care le ridic  profesorul sau colegii. 
2. Jocul de arbitraj. Un elev este desemnat de c tre profesor s  solu ioneze anumite probleme 
conflictuale, reale sau imaginare. 
3. Jocul de competi ie. Se urm reşte stimularea ob inerii unor performan e. Se pot organiza dou  
echipe sau se pot antrena individual to i elevii, în func ie de natura jocului didactic. La religie se 
poate adopta jocul didactic sub forma unor jocuri orale cu întreb ri, de exemplu: „Cine ştie, 
câştig ”, jocuri-ghicitori, jocuri cu cuvinte încrucişate sau sub forma unor rebusuri. 
 

Exemplul 1 
 

Jocuri de competi ie (cu întreaga clas  sau pe grupe de elevi) intitulat „Cine scrie mai repede şi mai 
corect, câştig ”. 
Completa i c su ele libere: 
 
La „Cina cea de Tain ”, Mântuitorul a instituit una din cele şapte Sfinte Taine. Care este aceea? 
 

S F Â N T A  Î M P  R T  Ş A N I E 
 
Spune i ce Sfânt  Tain  reiese din citatul urm tor: „Şi zicând aceasta, a suflat asupra lor şi Le-a 
zis: Lua i Duh Sfânt, c rora ve i ierta p catele, iertate vor fi şi c rora le ve i ine, inute vor fi” 
(Ioan 20; 22-23). 
 

S F Â N T A  S P O V E D A N I E 
 
Exemplul 2 
 



Profesorul le propune elevilor un joc didactic intitulat: „Ghicitori creştine”, unde trebuie s  asculte 
fiecare ghicitoare şi s  identifice numele Sfintei Taine. 
 
 Uneşte prin s ge i ceea ce se potriveşte, pentru a forma propozi ii adev rate. 
 

 Exemplul 3 
 

  
 Completând corect rebusul, pe coloana A-B, ve i descoperi Sfânta Tain  prezentat  în lec ia 
de ast zi: Cununia. 
              A 

   1C O R O A N E 
  2D U M N E Z E U 
  3I N E L E    
  4I U B I R E   
   5N A Ş I I   
6C O P I I      
  7F A M I L I E  

              B 
  
 

1. Se pun pe capetele mirilor în timpul Cununiei. 
 2. A înfiin at Taina C s toriei. 
 3. Se poart  toat  via a pe degete. 
 4. Sentimentul ce st  la baza c s toriei. 
 5. Ca şi la Botez, îi conduc la biseric  pe fini. 
 6. Se întemeiaz  prin Cununie. 
 

Exemplul 4 
 

 S  se completeze urm torul rebus (cu întreaga clas ), orizontal şi vertical la fel. 
 1. Totalitatea actelor şi rânduielilor prin care cinstim pe Dumnezeu. 
 2. Prin cele împ r teşti intr  şi iese preotul în şi din altar. 
 3. Începe Litia! – Capete de fir! 
 4. Calitatea Mântuitorului fa  de Dumnezeu Tat l. 
 5. Pâinea se preface în cel al Mântuitorului, în timpul Sfintei Liturghii. 

1. Sfintele Taine au fost întemeiate de 

2. Slujba Sfintelor Taine are dou  p r i: 

Domnul Iisus Hristos 

3. S vârşitorul v zut al Tainelor este 

4. S vârşitorul nev zut al Tainelor este 

5. Primitorii Sfintelor Tainelor sunt 

6. Sfintele Taine se slujesc în 

7. Efectele Sfintelor Taine asupra 
primitorilor sunt 

biseric , spital, casa omului bolnav 

Dumnezeu 

preotul 

copilul mic necreştinat, creştinii, mirii,bolnavii 

o parte v zut  şi una nev zut  

ştergerea p catului str moşesc, dobândirea 
harului dumnezeiesc, înt rirea în credin , 
iertarea p catelor… 



 În diagonal : Taina prin care omul devine membru al Bisericii lui Hristos.  
 

1C U L T Z 
2U S I E T 
3L I T F R 
4T O F I U 
5B T R U P 
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442. PROIECTAREA TRANSDISCIPLINAR -CHEIA 
 UNEI LEC II DE SUCCES 

 
Mois  Loreta şi Neneciu Rodica 

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Oneşti, jud. Bac u 
 

 Competen ele profesionale ale unui absolvent se formeaz  prin instruirea sa complex  i 
progresiv , pornind de la problemele generale ale profilului şi ajungând la cele specifice calific rii 
profesionale alese. Astfel, studiul diferitelor discipline de specialitate i efectuarea activit ilor 
practice aferente, se bazeaz  pe cuno tin eledobândite prin studierea disciplinelor de cultur  
general . Între acestea se stabilesc leg turi complexe, fiecare având importan a sa proprie.  
 Disciplinele de specialitate trebuie abordate ca p r i ale aceluia i întreg. Ele nu pot fi privite 
singular, ca o parte teoretic  pe care se construiesc abilit ile practice ale viitorului absolvent, ci în 
unitate cu ele. Ceea ce le diferen iaz  este con inutul şi metodologia prin care urmeaz  a le realiza 
elevii. Cât prive te raportul acestora cu instruirea practic , trebuie men ionat c  prin astfel de 
activit i de instruire, elevii î i însu esc cuno tin e i î i formeaz  în acela i timp deprinderi, o 
sarcin  comun  a tuturor disciplinelor de instruire fiind aceea a form rii capacit ilor intelectuale, a 
aptitudinilor i deprinderilor.  

Prin abordarea transdisciplinar  a disciplinelor de cultur  general  i a celor de cultur  
tehnic  de specialitate, absolventul de liceu sau înv mânt profesional poate fi corespunz tor 
preg tit pentru situa iile cu care se va confrunta la viitorul loc de munc . 
 Tehnologia proiect rii transdisciplinare a lec iilorreprezint  un ansamblu de metode, 
strategii, mijloace de înv mânt i rela ii stabilite în cadrul procesului de înv mânt cu scopul 
realiz rii obiectivelor i în condi iile unei evalu ri riguroase a atingerii lor. Procesul instructiv-
educativ apare a adar caracterizat de dou  categorii de ac iuni convergente i anume: ac iunile de 
instruire conduse de profesorişiac iunile de înv aredesf urate de elevi, 
sprijini is înve eprinutilizareaoptim  a tuturorresurselor de care dispun. 

Se utilizeaz  din ce în ce mai des expresia de educa ie estetic , astfel încât aceasta a devenit 
o component  important  a educa iei elevilor, contribuind la formarea şi dezvoltarea personalit ii 
lor. În acest mod se stimuleaz  creativitatea sau, mai bine zis, activit ile de elaborare creativ , 
completând abordarea interdisciplinar  pentru scopul comun: proiectarea unei lec ii atractive astfel 
încât profesorul îi poate face pe elevi s  priceap  implica iile fenomenului artistic în via , s îşi 
dezvolte latura creativ  în func ie de voca ia pe care o vor percepe la un moment dat.  
 No iunea de estetic  cuprinde trei domenii, raportate la produse: design-ul, artele decorative 
şi artizanatul. În cazul liceelor tehnologice estetica se refer  la design industrial. Elevii înva  un 
lucru foarte important pentru dezvoltarea lor ca şi viitori tehnicieni şi anume faptul c  esteticase 
refer  la aspectul exterior al produsului, caretrebuie s  fie îngrijit, pl cut.Acest aspect se realizeaz  
prin forme constructive corespunz toare, prelucr ri de finisare specifice şi procedee legate de 
aspectul exterior al suprafe elor sau,dac  este posibil, prin folosirea cu succes a unor materiale 



plastice care dau un aspect exterior pl cut. Forma şi aspectul exterior trebuie gândite în ansamblu şi 
nu separat. 

Designul industrial urm re te îmbun t irea calit ii estetice a diferitelor produse industriale. 
În ziua de azi este considerat un factor decisiv în sc derea costurilor, cre terea vânz rilor i 
creşterea satisfac iei cump r torilor. 
 No iunea de design poate avea mai multe in elesuri, în func ie de contextul în care este 
folosit . De exemplu aspectul exterior al unei cl diri, modul de prezentare al produselor pe rafturi, 
aspectul unei suprafe e vopsite  sau caracterul atractiv al unui produs. Utilizând metode atractive la 
disciplinele de specialitate, îndeosebi la disciplina „Elemente de proiectare”,elevii reuşesc s  
în eleag  c  proiectarea şi materializarea obiectului trebuie s  se fac  în aşa fel încât produsul 
ob inut s  incite privirea cump r torilor, a beneficiarilor. Acumulând informa iile, procesându-le 
atât singuri cât şi cu ajutorul profesorului, analizând datele puse la dispozi ie, analizând solu iile 
posibile pentru aspectul unui produs, elevii pot, de exemplu, s  pun  în practic  ceea ce au gândit la 
orele de „Utilizarea aplica iilor de tip CAD”. Astfel pot materializa solu ia teoretizat  şi imaginat . 
 Cel care este responsabil de estetica unui produs trebuie s  demonstreze c  are sim  cromatic 
şi estetic dezvoltat, d  dovad  de operativitate în ceea ce priveşte utilizarea eficient  a timpului 
necesar realiz rii diferitelor etape de executare a lucr rii.Educa ia gustului estetic, formarea 
atitudinilor nu trebuie s  fie f cut doar la disciplinele artistice. O astfel de formare are un caracter 
transversal, fiind o preocupare a tuturor disciplinelor.Gustul estetic se dezvolt indiferent de vârsta 
elevilor, fiind determinat de un complex de factori cum ar fi condi tiile sociale, tr s turile 
intelectuale, experien a de via , cultura, educa ia primit  acas  şi la şcoal . 
 Nivelul real de preg tire al elevilor ce urmeaz  a fi instrui i, precum i disponibilit ile 
acestora, sunt factori care influen eaz  i determin  proiectarea unei tehnologii didactice. Luarea în 
considerare a acestora se impune pentru stabilirea corect  a obiectivelor i strategiei didactice. 
Nivelul real de preg tire al elevilor se poate aprecia printr-un test de verificare ini ial, corespunz tor 
conceput şi prin observarea sistematic  a elevilor în primele ore ale anului colar. La conceperea 
unui test de verificare ini ialse va ine cont de cuno tin ele necesare dobândite la disciplinele studiate 
anterior-fie de cultur  general , fie de specialitate, deprinderi de munc  intelectual  particulare prin 
exprimarea corect  folosind vocabularul specific anumitor domenii, deprinderi de folosire a unor 
materiale didactice, în elegerea unor sarcini, efectuarea unor experimente cu truse de scule, aparate 
şi instrumente de m sur  şi control, utilizarea fi elor de lucru, folosirea instrumentelor de desen, de 
calcul. 

Un alt factor de care trebuie s  se in  cont la elaborarea tehnologiei didactice este constituit 
din condi iile reale de care dispune profesorul pentru desf urarea instruirii. Oricât de bine ar fi 
întocmit un proiect de tehnologie didactic , el devine „maculatur ” dac  nu poate aplicat în 
practic . De aceea trebuie s  fie cunoscut mediul de instruire, dotarea cu mijloace de înv mânt, 
materialul bibliografic. 
 Cum aceste condi ii existente pentru disciplina respectiv  prezint  aceste limite, cadrul 
didactic trebuie s  foloseasc  în proiectarea didactic  i creativitatea sa. 
 Elaborarea proiectelor de tehnologie didactic  este impus  cu necesitate de condi iile 
desf ur rii unui înv mânt modern i trebuie s  in  seama de factorii determinan i i anume 
organizarea tiin ifico-tehnic  a activit ii, cre terea eficien ei procesului instructiv-educativ, 
realizarea cu maxim de poten ial a unui anumit nivel de performan  corelat cu cerin ele calific rii 
profesionale pentru care se asigur  preg tirea. 
 Proiectul de tehnologie didactic , pentru a fi eficient, trebuie sa îndeplineasc  urm toarele 
condi ii:s  respecte principiile pedagogice i psihologice procesului instructiv-educativ, tehnicile de 
instruire s  fie subordonate con inutului i obiectivelor urm rite, forma de organizare a activit ilor 
instructive s  satisfac  particularit ile înv rii pentru fiecare nivel de studiu, activit ile stabilite 
trebuie s  determine un nivel înalt al înv rii, s  mobilizeze toate resursele fizice şi psihice, s  in  
seama de nivelul tehnic la care se g sesc resursele necesare desf ur rii activit ii didactice - 
dotarea didactico-material , natura spa iului repartizat instruirii, timpul alocat, s  in  seama de 
asigurarea condi iilor unei bune comunic ri între profesor i elev, evitarea factorilor de oboseal  i 



supraînc rcare, s  indice c ile de evaluare continu  a rezultatelor instruirii, oferind astfel 
posibilitatea regl rii procesului chiar în timpul desf ur rii lui, pentru ob inerea finalit ilor 
prestabilite. 
 Ca o concluzie, întocmirea proiectului de tehnologie didactic  transdisciplinar este o 
îndatorire deosebit de complex  şi responsabil  care necesit  g sirea modalit ii optime de 
desf şurare a instruirii i a c ilor pentru realizarea ei, inând cont de condi iile date, de 
particularit ile clasei i a fiec rui elev în parte, fiind vorba, bineîn eles, de un înv mânt centrat pe 
elev. Neluarea în considerare a oric ruia dintre ace ti factori poate conduce la insucces şcolar. 
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443. INITIATIVE DIDACTICE: JOCUL DIDACTIC IN PREDAREA LIMBII FRANCEZE 
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Colegiul National Alexandru Ioan Cuza, Gala i 
 

 Reforma sistemului de înv mânt românesc presupune nu doar revizuirea curriculumului 
şcolar, ci şi schimbarea şi inova ia continu  a metodelor şi strategiilor didactice. François de Closet 
spunea c  „ o pedagogie bun  începe prin trezirea dorin ei de a înv a”, iar aceast  dorin  poate fi 
determinat  de utilizarea în cadrul orelor de curs a unor metode moderne de predare, printre care se 
afl  şi jocul didactic.  
 Jocul didactic face parte din grupul metodelor activ-participative care promoveaz  ideea 
c  în centrul procesului instructiv-educativ se afl  elevul cu particularit ile sale, dar şi cu nevoile 
proprii. In zilele noastre, metodele numite tradi ionale nu pot s  asigure calitatea sistemului 
educativ. Tr im într-o societate în care evolu ia tehnologiilor şi-a spus cuvântul. Calculatorul, 
tableta au devenit deja obiecte banale, la îndemâna oric rui copil. Si procesul instructiv trebuie s  
evolueze: s -l oblig m pe elev s  studieze dup  aceleaşi manuale ca cele din anii 80, s  aplic m 
aceleaşi metode ca în trecut este o grav  eroare. De aceea trebuie s  recurgem la metodele moderne 
pentru a trezi elevilor dorin a, dar şi pl cerea de a înv a, de a comunica în limba francez . Jocul 
didactic poate reprezenta alternativa la metodele tradi ionale. El face parte din via a noastr , 
oferindu-ne posibilitatea de a experimenta, de a imagina, de a crea, de a ne testa capacitatea  de a 
rezolva probleme noi4. 
 Deşi pare o no iune simplu de definit, jocul reprezint  în realitate o provocare atât pentru 
didacticieni, cât şi pentru filozofi sau psihologi. In general, jocul este considerat ca fiind o activitate 
fizic  sau mental , al c rei scop este de a produce pl cere. Fiind un termen versatil, jocul comport  
şi numeroase clasific ri. In literatura de specialitate se vorbeşte despre jocuri simbolice, jocuri 
fizice, jocuri de achizi ie, jocuri de construire.  
 In opera sa  „ Pedagogia jocului”, Nicole de Grandmont distinge trei categorii: jocul ludic, 
jocul educativ şi cel didactic. Categoria care ne intereseaz  în mod special este cea a jocului 
pedagogic care, spre deosebire de celelalte dou  categorii, „posed  o structur  predeterminat ”5. 
Jocul pedagogic se caracterizeaz  prin faptul c  are cel pu in un obiectiv educativ,, scopul s u fiind 
                                                      
4 De Grandmont, N. (1997). Pedagogia jocului. Bruxelles: Ed. De Boeck, p. 14. 
5 Idem, p. 71 



de a instrui. O alt  caracteristic  a acestui tip de joc este faptul c  jocul pedagogic poate fi un 
instrument modern de evaluare şi recapitulare/ aprofundare a unor anumite competen e. De 
asemenea, trebuie s  men ion m, c  jocul pedagogic se poate aplica la orice disciplin , trebuie doar 
ca profesorul s  identifice jocul potrivit pentru obiectivele pe care le are pentru o anumit  lec ie.  
 Atunci când un cadru didactic se hot r şte s  aplice un joc didactic, el trebuie s  aib  în 
vedere câteva aspecte. In primul rând, fiecare joc pedagogic trebuie s  aib  un obiectiv educativ; în 
clas  nu ne juc m doar din pl cere, ci pentru a înv a ceva. Apoi, trebuie s  preciz m în ce moment 
al lec iei îl introducem: la început, pentru a-i preg ti pe elevi pentru lec ia pe care urmeaz  s  o 
pred m, în momentul destinat fix rii cunoştin elor sau chiar ca modalitate de evaluare.  
 In al doilea rând, alegând un joc didactic trebuie s  avem în vedere şi anumite limite şi 
constrângeri. Astfel, printre factorii care limiteaz  alegerea unui anumit joc avem, de exemplu, 
gestionarea grupului şi a echipelor: s  gestionezi un grup de 25 de elevi sau, uneori, chiar de 30 de 
elevi nu este acelaşi lucru ca atunci când lucr m cu un grup de 5-6 elevi. Trebuie deci s  alegem 
jocuri care s  permit  participarea tuturor elevilor. Un alt exemplu de limit  este gestionarea 
timpului: profesorul îşi propune s  aloce jocului un anumit num r de minute, dar în realitate, rareori 
se întâmpl  s  se respecte acele minute. Nu în ultimul rând avem alegerea jocului. De la început 
trebuie precizat c  atunci când alegem un joc nu este chiar atât de simplu. Tactul pedagogic şi 
creativitatea cadrului didactic determin  m iestria acestuia de a concepe şi aplica un joc pedagogic. 
In plus, e necesar s  variem jocurile – aplicând acelaşi joc de nenum rate ori determin  plictiseala 
şi, implicit, pierderea aten iei elevilor.  
 Jocul didactic este o metod  modern  de înv mânt care prezint  multiple avantaje: mai 
întâi, trebuie men ionat faptul c  a comunica în scris sau oral într-o limb  str in  reprezint  un stres. 
In ceea ce-l priveşte pe elev, stresul provine din teama de a se exprima în fa a clasei. Aşadar, jocul 
ofer  posibilitatea de a dep şi aceast  angoas : jucându-ne, exers m competen a de a comunica şi, 
încetul cu încetul, elevului nu-i va mai fi team  s  comunice într-o limb  str in . Activit ile ludice 
genereaz  pl cere şi astfel gra ie lor putem atinge un obiectiv major în predarea unei limbi str ine: 
comunicarea liber . Christine Renard, în lucrarea sa „ Activit ile ludice la ora de francez : arta de a 
instrui şi de a înv a cu pl cere”, observa c  cel mai mare avantaj al aplic rii jocului este acela c  
prin intermediul activit ilor, grupul de elevi se sudeaz  mult mai uşor. Ele contribuie la realizarea 
unui mediu caracterizat prin încredere, cooperare şi respect care permit fiec rui elev s  simt  care îi 
este locul şi s  îndr zneasc  s  spun  care îi sunt nevoile. In plus, gra ie activit ilor ludice între 
elevi se creaz  leg turi şi se instaleaz  o atmosfer  de prietenie şi de în elegere, aspecte care 
transform  banala or  de limbi str ine într-o or  preferat  de elevi.  
 De asemenea, folosind des jocuri, e mult mai uşor ca elevii s  înve e unii de la al ii. 
Activit ile ludice favorizeaz  partajarea de informa ii, astfel încât elevii beneficiaz  nu doar de 
informa iile prezentate de profesor, ci şi de informa ii aduse de colegi.  
 In concluzie, putem afirma c  jocul pedagogic este o metod  care ofer  o gam  larg  de 
activit i, dar trebuie avute în vedere şi constrângerile în aplicarea unui joc. Totuşi, avantajele 
utiliz rii jocurilor în cadrul unei ore de limbi str ine, şi nu numai, sunt numeroase şi le transform  
într-un instrument necesar procesului instructiv-educativ.  
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444. PREZEN  SAU ABSEN  LA COAL ? 

-CAUZ  A LIPSEI DE PREG TIRE PROFESIONAL - 
 

Ing. Iuliana Bucurescu, Colegiul Tehnic ”Dimitrie Dima”, Pite ti 
 

Absenteismul este identificat drept unul dintre semnalele timpurii de avertizare pentru elevii 
care mai târziu vor înregistra eşec educa ional ca urmare a exmatricul rilor, elimin rii, abandonului 
şcolar, ori chiar a implic rii în activit i de natur  infrac ional . 

În acelaşi timp, implicarea şcolii în combaterea absenteismului nu este suficient , aceasta 
trebuind s  fie sprijinit  în demersul de combatere a absenteismului şi de al i parteneri din interiorul 
şi din afara şcolii (psihologul şcolar, serviciile de asisten  social , poli ia de proximitate) în strâns  
cooperare cu p rin ii, ori tutorii legali ai copiiilor respectivi. Acest suport este cu atât mai necesar 
cu cât numeroase studii au demonstrat c  absenteismul (chiulul) este unul dintre factorii de risc în 
apari ia şi manifestarea celor cinci comportamente problem :  

-  consumul de alcool şi/sau droguri;  
-  delincven ;  
-  violen ;  
-  sarcin  în adolescen ; 
-  abandon şcolar. 
Combaterea absenteismului este mult mai dificil  deoarece profesorii se confrunt  cu diverse 

motive care duc la absen ele motivate/nemotivate, uneori chiar absen e care sunt cu acordul 
p rin ilor (de la plecarea în vacan  cu o s pt mân -dou  înainte de încheierea anului şcolar, la 
absen ele pentru c  p rin ii doresc ajutorul copiilor în cas  (fra i mai mici, cur enie, ori chiar 
munc  la ar ), ori f r  ştiin a p rin ilor dar care, atunci când afl  de ele, încearc  s  le acopere şi s  
le scuze (sub o form  sau alta). De aceea, în privin a acestui subiect, şcoala trebuie s  dispun  de 
strategii, planuri de ac iune şi tactici prin care: (a) s  se asigure de cooperarea p rin ilor; (b) s  se 
acopere de cooperarea partenerilor interni şi externi (profesori voluntari care s  se ocupe de elevii 
care au o tendin  vizibil  de a absenta (”chiulul tradi ional”), psihologul şcolar, asisten a social , 
chiar de cooperarea organiza iilor patronale şi sindicale, a societ ilor publice şi private care, în 
mesajele transmise c tre angaja i ar putea include un mesaj în care s -i îndemne s -şi trimit  copilul 
la şcoal  şi s  fie atent la prezen a acestuia la şcoal  etc. 

Obiective/rezultate aşteptate:  
Obiectivul este o rat  cât mai redus  a absenteismului la nivelul şcolii, precum şi pentru 

fiecare clas  în parte. Incurajarea atitudinii active, consistente de prezen  şi ataşament fa  de 
valorile şcolii ale elevilor înc  din prima zi de şcoal . Sprijinirea elevilor în dobândirea unor 
comportamente adecvate reprezint  suportul pentru dezvoltarea uman  potrivit valorilor sociale şi 
morale considerate adecvate în societate. Consolidarea prezen ei active la ore şi la activit ile 
extracurriculare a elevilor împreun  cu p rin ii, dar şi a altor reprezentan i din partea sistemelor-
suport aflate la dispozi ia şcolii şi atragerea sus inerii societ ii civile, în general.  

Grupul int : 
Elevii, p rin ii, serviciile suport destinate şcolii, societatea civil  în ansamblul ei. 
Tipul de activitate:   
Acest tip de activitate reclam  o implicare sus inut  şi constant  din partea profesorilor şcolii, 

care trebuie s  se informeze şi s  cunoasc  pe cât posibil mai bine principalele cauze de natur  
obiectiv  şi subiectiv  ce pot duce la absenteism, dar şi s  manifeste o cât mai mare deschidere fa  
de elevi şi p rin ii acestora şi spirit de ini iativ  în atragerea sprijinului din partea serviciilor de 
asisten  social , a ONG, a societ ii civile, pe scurt, a tuturor celor care pot contribui la construirea 
unei atitudini pozitive de participare şi implicare în via a şcolii, dar şi la succesul în sc derea ratei 
absenteismului.  Activitatea se desf şoar  pe urm toarele coordonate principale: conven ii/acorduri 
(încheiate cu p rin ii), comunicare (cu elevii, p rin ii, al i actori interesa i atraşi, chiar media);  
cooperare (cu elevii, p rin ii); tactici de creştere a interesului şi particip rii la activit ile curriculare 



şi extracurriculare ale şcolii pentru elevi şi, ori de câte ori este posibil, a p rin ilor acestora); sisteme 
de recompensare/sanc iune pentru elevi. 

Resurse umane:  
Dirigintele clasei, profesori care au ore de predare la respectiva clasei, asisten i sociali, 

psihologi şcolari, poli işti de proximitate, reprezentan i ai societ ilor civile, organiza iilor 
patronale/sindicale, media (invita i dac  şi ori de câte ori este necesar) etc. 

Con inut: 
Profesorii şcolii vor avea în vedere construirea unei imagini clare asupra absenteismului, 

procesul fiind ini iat prin identificarea cauzelor şi factorilor ce contribuie la apari ia absenteismului 
şi c utând formularea unor r spunsuri cât mai potrivite la întrebarea ”ce poate face şcoala în acest 
sens?” 

 Pentru aceasta, profesorii vor avea ine seama în permanen  de un ”tablou” al factorilor 
subiectivi şi obiectivi, individuali şi sociali (colectivi). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSENTEISM 

FACTORI INDIVIDUALI 

      Subiectivi(interni) 
 Fobii specific 
 Frica pentru siguranța fizic  
 Dificultatea de a se trezi devreme 
 Nu poate ține pasul cu temele 
 Îngrijorat c  se vor observa semnele 

(posibilului) abuz 
 Obligat s  aib  grij  de alți membrii 

mai mici (ori vârstinici ai familiei) 
 Dorința de a se integra în ”echipa” 

chiulangiilor 
 Lipsa de atractivitate a școlii, 

materiilor predate 
 Competențe reduse, autosuficienț , 

comoditate 
      Obiectivi (externi) 

 Simptome psihiatrice ale 
anxiet ții/depresiei 

 Retard 
 Utilizarea de droguri și/sau alcool 
 Absențe ”istorice” 
 Istoric de performanț  școlar  sc zut  
 Abilit ți sociale minime 
 Plângeri somatice frecvente 
 Tendințe conflictuale/conduite 

inadecvate frecvente 

FACTORI SOCIALI/COLECTIVI 

      Subiectivi(interni) 
A. - Atitudinea familiei 
 Prezența la școal  nu este esențial  
 ”Nici eu nu am studiat, și tot am 

reușit”/Las  c  prea mult  școal  stric ” 
 P rinții nu au avut nici ei un parcurs 

educațional de success 
 Opinia c  pauzele în afara vacanțelor 

prev zute nu d uneaz  înv ț rii 
B. - Presiunea colegilor 
 ”Oricum, nu se întâmpl  nimic” 
 Presiuni de a se solidariza în acțiunile de 

lipsit o zi întreag /la anumite ore 
 Punerea sub semnul întreb rii a autorit ții 

profesorului 
C. - Atitudinea/politica școlii 
 Climat școlar neatractiv 
 Convingerea c  nu exist  nici un mijloc 

legal  
 Presupuneri negative cu privire la 

implicarea și interesul p rinților 
           Obiectivi (externi) 
 S r cia/venituri familiale sc zute 
 Sistem/rețea de transport problematic 
 Lipsa de resurse legale ale sistemului 

educațional pentru a limita absențele 
 Comunicare redus  între partenerii școlii 
(asistenț  social , medical  etc.) 
 Izolarea familiei în societate/comunitate 

 Sc p rile din sistem, lipsa de 
consistenț  și continuitate 



Organizare:  
Primul pas:  
”Scrisoarea pentru p rin i” în care sunt enumerate aştept rile şcolii, precum şi o 

conven ie/acord cu fiecare p rinte, prin care acesta îşi ia angajamentul s  colaboreze cu şcoala, s  
sprijine şcoala în demersurile ei de a stimula prezen a şi implicarea activ  a elevului la orele de 
curs, adoptarea unei atitudini concordante cu cea a profesorului în utilizarea acelor tactici ce 
transmit mesajul pozitiv al prezen ei la şcoal , a semnifica iei pe care o au eforturile elevului de a fi 
prezent, de a avea lec iile preg tite şi de a participa la activit ile şcolii pentru profesori şi p rin i. 

Prima întâlnire cu p rin ii va retransmite mesajul c  şcoala acord  o deosebit  aten ie 
prezen ei la şcoal  şi va transmite acest mesaj asociat cu ceilal i doi mari P – participare şi 
performan  – care sunt dou  dintre elementele definitorii ale politicii şcolii în privin a elevilor. 
Clarificarea celor trei ”P” pentru p rin i: participare înseamn  c  şcoala îşi doreşte stabilirea unor 
rela ii substan iale, de durat , atât cu elevii, cât şi cu p rin ii, prin acordarea de aten ie preocup rilor 
şi intereselor acestora, prin acordarea suportului necesar ori de câte ori este posibil/dezirabil, 
precum şi prin oferirea unui r spuns satisf c tor aştept rilor mutuale, pe care le definesc de comun 
acord în interesul elevilor. Se vor men iona ca incluse aici programele de şcoal  dup  orele de 
şcoal , programele de prevenire şi de sus inere a familie, colabor rile şcoal /p rinte şi climatul 
optim şcolar şi mediul de comfort pe care-l ofer  şcoala elevilor. Performan   înseamn  c  şcoala, 
împreun  cu p rin ii şi comunitatea pun la îndemnâna studen ilor instrumentele şi resursele necesare 
pentru finalizarea studiilor şi absolvire la sfârşitul liceului. Aceasta implic  a planifica pentru 
ob inerea succesului, pentru a limita şi elimina ”capcanele” din calea performan ei şcolare. 
Obiectivul profesorilor este de a îmbun t i practicile de înv are ale elevilor, precum şi cel de a 
promova succesul şcolar pentru to i elevii şcolii. 

Al doilea pas: 
Discu ii libere cu elevii despre aştept rile lor legate de şcoal , despre cum ar dori s  arate 

clasa şi care sunt dorin ele lor legate de atmosfera în care s-ar sim i bine şi şi-ar dori s  înve e (de 
exemplu, într-o şcoal  şi într-un liceu din capital , orele de matematic  au ca fundal sonor concerte 
de Mozart).  

Distribuirea de chestionare pe tema absenteismului şi ai factorilor declanşatori ai acestora în 
rândul elevilor, sub protec ia anonimatului din care aceştia pot bifa r spunsul care le justific  
(posibila) înclina ie spre a lipsi de la şcoal  (nu-mi plac lec iile, nu mi-am f cut tema, m  plictisesc 
la şcoal , sunt h r uit, nu-mi place profesorul, profesorii îmi fac mereu reproşuri, am lucruri mai 
bune de f cut etc.). 

Al treilea pas: stabilirea de m suri proactive pentru prevenirea absenteismului şi creşterea 
ratei de prezen  la şcoal . O atitudine pro-activ , angajat , pentru care se atrage colaborarea 
elevilor din clas , şcoal  etc.  

- Se va conveni asupra unui sistem de verificare inopinat  bine stabilit şi comunicat la nivelul 
şcolii, iar acolo unde este posibil se va recurge la înregistrarea electronic  a absen elor. 

- Asigurarea c  şi în cazul în care elevii trebuie s  schimbe clasa între ore, catalogul r mâne 
accesibil pentru profesorii clasei respective. 

- Formarea de leg turi bune de cooperare cu comunitatea, în special cu patronii de magazine, 
patiserii, baruri etc. din zon . 

- Acordarea, ocazional, unui elev un ”permis de liber  trecere” ca recompens . 
- Lansarea unui concurs pe tema recordului de prezen  la ore la nivelul şcolii, ori a claselor 

din acelaşi an şcolar. Ar fi ideal ca to i elevii sa participe la acest gen de concurs. 
Durata programului :  
Pe parcursul întregului an şcolar. Campanii proactive de consolidare a prezen ei şi men inerii 

unei rate cât mai sc zute a absenteismului. 
Suportul material necesar:  
Ghiduri pentru p rin i, ghiduri şcolare, materiale audio şi video cu prezent ri/situa ii/exemple 

despre ”cum s ”, eventual pagina de web – forum al p rin ilor din respectiva şcoal  etc. ghiduri în 



privin a cauzelor, surselor şi efectelor în timp ale absenteismului, forum web pentru p rin i, elevi, 
profesori şi reprezentan ii comunit ii.  

 
Persoan  de contact: 

- prof. Iuliana Bucurescu -       

 
BIBLIOGRAFIE: 
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van Veen, Marij Bosdriesz, ”Ghid al bunelor practici privind prevenirea delincven ei juvenile în 
sistem integrat în unit ile de înv mânt preuniversitar şi în zona adiacent  acestora”, Editori:  F.A. 
Grobbe, Adolphus van Veen, Marij Bosdriesz, Valentina Vasile, Cornelia Dumitru,  

 www.ccdis.ro/userfiles/files/Programe/Bune%20practici.rtf 
 
  



 
445. DIVERSITATE SI INOVA IE ÎN EDUCA IE 

 
Profesor: G lbeaz  Carmina Adriana 

C.T. „Dumitru Mangeron” - Şcoala „Ion Luca, Bac u 
 

Ast zi lumea contemporan  se confrunt  cu foarte multe modific ri radicale în toate 
domeniile principale ale vie ii indiferent de vârsta,educa ia,statutul financiar sau social ,nivelul de 
trai ,inclina ia religioas  a fiec ruia dintre participan ii la acest „roller coaster” al vie ii. 

Problematica lumii contemporane vizeaz  în realitate:ritmul extrem de rapid,perceptibil,al 
schimb rilor, inclusiv în domeniul educa iei. Educa ia,ca ac iune dirijat ,poate contribui la 
rezolvarea problemelor lumii contemporane,al turi de cultur  i tiin . 

coala româneasc  din ziua de azi presupune mult  inova ie dar i mai mult  diversitate. 
Educa ia pentru diversitate presupune:educa ie intercultural ,educa ie democratic ,educa ie 
incluziv  i educa ie special . Educa ia pentru diversitate presupune con tientizarea perspectivelor 
diverse asupra lumii,în elegerea diversit ii culturale,încurajarea particip rii la via a local ,na ional  
i interna ional . Vorbim astfel despre o educa ie democratic  i incluziv  care cere ca to i 

participan ii s  lucreze împreun  în mod creativ în a a fel încât fiecare elev s  înve e. coala pentru 
diversitate devine echivalentul sintagmei coala pentru to i-maxim  flexibilitate i toleran  din 
punct de vedere:fizic,socio-cultural,lingvistic i psihologic. 

 
Prioritatea principal  a educatorilor este de a adapta curriculum la nevoile elevului,la 

diversitatea situa iilor de înv are,de  a adopta strategii didactice i forme de evaluare adecvate 
stilurilor i tipurilor de înv are diferite elevilor. 

Educatorul sus ine inova ia didactic  printr-o multitudine de metode interactive de predare - 
înv are-evaluare care s  stimuleze implicarea activ  a elevilor. Dintre aceste metode voi sublinia 
doar câteva: conversa ia, dezbaterea,joc de rol, brainstorming, problematizarea, mozaicul, 
ciorchinele, metoda proiectelor, etc. 

Conversa ia reprezint  o metod  bazat  pe un dialog între profesor şi elev,prin care se 
dirijeaz  activitatea de înv are .Dezbaterea reprezint  un schimb reciproc de 
idei,p reri,impresii,informa ii,propuneri,etc. în jurul unei teme .Jocul de rol -metod  bazat  pe ideea 
c  putem înv a interpretând diferite personaje în cadrul unui scenariu. Brainstorming are ca scop 
g sirea celei mai bune solu ii pentru o problem  de rezolvat,prin implicarea tuturor participan ilor la 
discu ie,scopul de baz  fiind acela de a stimula creativitatea de grup şi exprimarea opiniilor 
personale. Problematizare- metod  de înv are care incit  elevii la considerarea şi rezolvarea de 
probleme ale lumii reale. Mozaicul- înv are prin cooperare la nivelul unui grup şi predarea 
informa iilor asimilate c tre alt grup. Ciorchinele reprezint  metoda de brainstorming neliniar  care 
are drept scop g sirea unor conexiuni între idei. Metoda proiectelor-identificarea şi solu ionarea 
problemelor într-un cadru eficient care s  dezvolte creativitatea elevilor intr-un mod cât mai liber şi 
democratic. 

Metode inovatoare de predare –înv are care vin în sprijinul centr rii pe 
elev:brainstorming,înv are prin descoperire,proiecte,înv area centrat  pe probleme,diagrama Venn 
şi studiul de caz. 

Educa ie intercultural  Educa ie democratic  

Educa ie incluziv  Educa ie special  

Educa ie pentru 
diversitate 



Toate aceste metode interactive sunt considerate ca strategii didactice noi ce aduc inova ii în 
cadrul sistemului educativ din România. Principiul fundamental al şcolii româneşti în ziua de azi 
porneşte de la ideea de şcoal  incluziv  unde to i elevii trebuie s  înve e împreun ,oriunde este 
posibil acest lucru ,iar diferen ele între ei de orice tip nu trebuie s  existe sub nici un fel. În aceast  
privin  intervine curriculum adaptat adecvat,bazat pe o bun  organizare,pe baza unor tehnici noi de 
predare,folosirea unor resurse şi a unor parteneriate cu comunit ile în care se va crea un sistem de 
înv mânt de calitate. 

Educa ia intercutural  reprezint  o nou  provocare  a societ ii şi implicit a sistemului de 
înv mânt ce vine cu o nou  abordare pedagogic  a diferen elor culturale. Aceast  educa ie 
presupune aspecte noi precum: acceptare şi participare,evitarea „stereotipurilor şi a prejudec ilor” 
ce presupune solu ii pentru promovarea valorilor democra iei şi interculturalit ii-
multiculturalit ii,”înv area convie uirii-a înv a s  tr ieşti împreun . Din acest motiv  diversitatea 
presupune înv area într-un cadru organizat (educa ie formal ),educa ie non-formal  şi educa ie 
informal . Acest tip de educa ie presupune o deschidere c tre ceilal i,egalitatea oportunit ilor şi 
combaterea discrimin rilor. Totul se bazeaz  pe interac iune şi comunicare. 

Vorbind despre inova ie în educa ie nu trebuie s  uit m s  men ion m faptul c  în cadrul 
şcolii incluzive exist  copii diferi i care necesit  o educa ie aparte bazat  pe curriculum adaptat. 
Educa ia incluziv  presupune adapt ri curriculare şi interven ii specializate realizate de c tre fiecare 
cadru didactic în concordan  cu specificul şi nevoilor fiec rui elev. Copii cu cerin e educa ionale 
speciale trebuie s  aib  acces în şcolile obişnuite(şcolile publice) ,iar aceste şcoli trebuie s  îşi 
adapteze procesul didactic conform unei noi pedagogii centrate asupra elevului. În acest dens 
curriculum înseamn  totalitatea oportunit ilor pe care şcoala,împreun  cu comunitatea le poate 
oferi. 

Procesul integr rii şcolare pentru to i aceşti copii cu cerin e educative speciale presupune 
folosirea unor modalit i eficiente de adaptare şi diferen iere a curriculumului. Plecând de la 
curriculum pentru to i,profesorul realizeaz  şi adapteaz  o nou  form : curriculum diferen iat şi 
curriculum adaptat. Curriculum diferen iat implic  adaptarea procesului instructiv-educativ la 
posibilit ile,aptitudinile,interesele cognitive, la ritmul şi stilul personal de înv are a elevului 
.Curriculum adaptat este în strâns  leg tur  cu curriculum diferen iat, în sensul c  diferen ierea 
presupune implicit şi adaptarea con inuturilor,metodelor,mijloacelor şi tehnicilor de lucru folosite în 
procesul instructiv-educativ .Cele dou  no iuni sunt considerate într-un anumit sens ca fiind 
sinonime pentru c  diferen ierea nu poate exista f r  adaptare, iar adaptarea f r  diferen iere. 

Men ionez faptul c  în cadrul educa iei incluzive apare şi un alt tip de curriculum cunoscut 
sub denumirea de curriculum func ional, care se centreaz  pe formarea abilit ilor voca ionale şi 
via  independent ,accentuând importan a competen elor sociale şi de comunicare. 

 

• Educa ie 
pentru 
diversitate 

• Şcoal  
pentru to i 

• Şcoal  
incluziv  

• Educa ie 
incluziv  

Curriculum 
general 

Curriculum 
diferen iat 

Curriculum 
func ional 

Curriculum 
adaptat 



În concluzie proiectarea,derularea şi evaluarea activit ii de predare-înv are de la clas  
presupune o împletire didactic ,pedagogic  şi psihologic  ce ine de fiecare aspect al inova iei ce a 
ap rut în cadrul şcolii româneşti,ce au drept scop implicarea permanent  a elevului în cadrul 
procesului educativ,  inându-se cont de problemele de înv are a fiec rui elev( mediul 
familial,social,cultural şi şcolar);materialele auxiliare şi metodelor moderne de lucru folosite de 
cadrul didactic care încearc  zilnic s  sus in  inova ia în sistemul educa iei din România. 
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446. PROIECTUL ŞI INTELIGEN ELE MULTIPLE 
 

Prof. Ing. Maria MONCICǍ 
Liceul Teoretic “AUREL VLAICU oraş BREAZA” 

 
Proiectul constituie un demers amplu al c rui scop este de înv are, dar ale c rui aspecte 

evaluative pot folosi judec i de valoare privind aspecte complexe ale form rii pe o perioad  mai 
lung  de timp. Sarcina de lucru este introdus  şi finalizat  în clas , prezentarea demersului şi a 
rezultatelor constituind criterii de evaluare. Poate fi individual sau de grup dar este adecvat mai cu 
seam  pentru munca în echip . Poate evalua atât procesul cât şi produsul activit ii elevului. 

Tema, formatul şi structura pot fi negociate cu elevii în m sura în care propunerile lor 
sunt în concordan  cu obiectivul de evaluare stabilit de profesor. Profesorul va fi coordonatorul şi 
evaluatorul proiectului. Este foarte bine s  fie implica i şi elevii în evaluare pentru a înv a s  ofere 
şi s  primeasc  feedback pentru o activitate. 

Evaluarea se va concentra pe produsul final dar, permanent, pe parcursul proiectului, 
procesul trebuie observat şi  modificat, dac  este cazul, astfel încât s  se ob in  un produs final cât 
mai bun iar elevul s  nu afle la final greşelile facute cu câteva s pt mâni inainte. 
Realizarea proiectului presupune parcurgerea urm torilor paşi: 

1. enun area sarcinii de lucru;  
2. repartizarea responsabilit ilor în cadrul grupului; 
3. colectarea datelor / a materialelor;  
4. prelucrarea şi organizarea datelor / a materialelor;  
5. realizarea produsului; 
6. prezentarea; 

 Proiectele ofer  elevilor posibilitatea de a aplica cele înv ate la ore în situa iile autentice pe 
care le întâlnesc în via a real . Aceast  func ie a proiectului asigur  atât contextualitatea activit ilor 
de înv are cât şi dezvoltarea diferen iat  a competen elor specifice prev zute în program . 

Integrarea calculatorului  în metoda proiectului, folosit  ca metod  de predare-înv are-
evaluare, are beneficii foarte clare: încurajarea interog rii active şi a gândirii de nivel înalt, se 
dezvolt  abilit i complexe, cum ar fi abilit i de gândire de nivel superior, rezolvare de probleme, 
colaborarea şi comunicarea. 

Pentru ca proiectele elevilor s  fie orientate direct c tre atingerea obiectivelor 
opera ionale se recomand  paşii: 

1. stabilirea competen elor specifice şi ale con inutului unit ii de înv are; 



2. stabilirea obiectivelor opera ionale pornind de la competen ele specifice şi abilit ile necesare 
în secolul XXI pentru a ne asigura c  elevii studiaz  aprofundat o arie important  stabilit  
prin program ; 

3. dezvoltarea cadrului de generare a proiectelor inter-pluri-transdisciplinare pentru a-i ajuta pe 
elevi s  fac  conexiuni între discipline; planificarea evalu rii; 

4. activit i de proiectare care s  includ  nevoile de înv are ale elevilor, s  fac  leg tura cu 
lumea exterioar  în activit i realizate prin utilizarea eficient  a tehnologiei. 
Un proiect eficient este cel pentru care  elevii se afl  în centrul procesului de instruire, se 

axeaz  pe obiectivele stabilite, este generat de întreb ri esen iale, de unitate şi de con inut, are 
metode de evaluare multiple şi continue, are o bun  planificare a sarcinilor de lucru şi a activit ilor, 
are  conexiuni cu lumea real ,  elevii îşi demonstreaz  cunoştin ele şi abilit ile prin produsele 
publicate, prezentate şi afişate, iar în activit tile de proiect este inclus  şi abilitatea de gândire de 
nivel superior. 

Evaluarea trebuie s  urm reasc : o varietate de strategii de evaluare, s  includ  metode de 
evaluare continu  şi antrenarea elevilor în propria evaluare. 

Sarcinile, în cadrul proiectului, pentru fiecare elev se vor stabili în func ie de modul în care 
se manifest  el. Voi da câteva exerci ii de cunoaştere a tipurilor de inteligen . Vom avea: 
1. Verbal-lingvistic gândeşte în cuvinte/sintagme/fraze/metafore : 

a. În eleg uşor ordinea şi sensul cuvintelor? 
b. Sunt conving tor atunci când intervin în cursul unei ac iuni?  
c. Am umor lingvistic remarcabil?Am tendin a de a explica celor din jur? 

2. Intrapersonal gândeşte în ritmul propriu, având spa iul lui: 
a. M  concentrez uşor?Reflectez des la ce mi se întâmpl ? 
b. Sunt capabil s  exprim diferite sentimente ? 

3. Logic-matematic gândeşte în algoritmi şi ra ionamente: 
a. Recunosc tipare abstracte? Am o gândire ştiin ific ? 
b. Pot realiza calcule complexe?Deduc uşor rela ii şi conexiuni? 

4. Interpersonal gândeşte prin raportare la al ii, verificându-şi ideile prin ale altora: 
a. Lucrez bine în grup?Îmi place s  înv  împreun  cu cineva? 
b. Am abilitatea de a discerne între inten iile şi comportamentele celorlal i? 
c. Pot s  “m  pun în locul celuilalt?” 

5. Vizual-spa ial gândeşte în imagini, forme şi culori: 
a. Am o imagina ie activ ? Formez imagini mental? 
b. M  orientez uşor în spa iu?Recunosc rela iile dintre obiecte în spa iu? 

6. Naturalistgândeşte prin elemente din natur , prin forme, categorii, clasific ri: 
a) Mi se spune c  dau gust bun mânc rurilor? 
b) Îmi place natura? Prefer tratamentele naturiste? 

7. Muzical-ritmic gândeşte prin ritmuri, prin melodii: 
a) Îmi pot controla în mod voluntar mişc rile? 
b) Pot s -mi programez mişc rile? 

8. Corporal-kinestezicgândeşte prin senza ii somative, prin gesturi şi mişc ri desf şurând  
activit i meşteşug reşti, fizice: 

a) Apreciez structura muzicii?Formez scheme în minte atunci când aud muzica? 
b) Sesizez calitatea tonului vocii, de exemplu? 

 
inând cont de aceste inteligen e, sarcinile primite de fiecare elev vor corespunde 

profilului s u de înv are, astfel încât aportul s u la proiect va fi bun iar sarcinile uşor de 
realizat.  

 
A)Tema:« Camera pe care mi-o doresc » (aplicat  la cl a V-a modulul Organizarea mediului 
construit) 



Cerin e: S  se in  cont de principiile care trebuie respectate în amenajarea ergonomic  a unei 
înc peri destinate studiului şi odihnei şi s  se respecte planul tematic dat : 
o Condi iile pe care trebuie s  le îndeplineasc  înc perea ce va deveni camera ta (verbal, logic-

matematic); 
o Care sunt înc perile care ar trebui s  aib  leg tur  cu camera ta şi s  se stabilesc  num rul şi 

amplasarea uşilor(verbal, interpersonal, vizual-spa ial); 
o Stabilirea modului de iluminare a camerei(vizual-spa ial); 
o Activit ile care se vor desf şura în aceast  camer  (verbal, interpersonal, vizual-spa ial); 
o Stabilirea elementelor de mobilier necesare activit ilor ce se vor desf şura în camera ta (vizual-

spa ial); 
o Stabilirea elementelor decorative (vizual-spa ial, 

naturalist); 
o Realizarea planului camerei, respectând limbajul grafic 

conven ional specific (corporal-kinestezic); 
o Realizarea unei machete a casei  şi a camerei (corporal-

kinestezic); 
o Caut  o melodie sau o poezie sugestiv  (muzical ritmic); 

O
 imagine sugestiv  care s -i ajute; 

 
Toate lucr rile vor fi strânse şi vor alc tui mapa proiectului “Camera pe care mi-o 

doresc” 
Prin punctele sale forte: stimularea creativit ii şi ini iativei, eviden ierea abilit ilor elevilor, 

dezvoltarea creativit ii precum şi capacit ii de argumentare şi de gândire logic , consider c  
proiectul  este o metod  de predare-înv are-evaluare foarte bun   ce ar trebui folosit  mereu.  
 
B)Tema: « Produse alimentare de natur  vegetal  »(aplicat  la clasa a V-a modululProduse 
alimentare de natur  vegetal , animal  şi mineral )  
 În func ie de Inteligentele Multiple specifice fiec rui elev, pe baza celor înv ate prin 
parcurgerea leciilor, elevilor li se va cere s  realizeze: 

1) Inteligen a lingvistic : Un eseu cu tema: „Calitatea 
produselor alimentare de natur  vegetal -fructele” (30 de 
rânduri). 

2) Inteligen a logico-matematic : Un tabel în care  

s  se treac  pre ul fructelor cump rate, cantitatea, cât pl teşte 
familia pentru ele într-o lun . 

3)  Inteligen a spa ial-vizual :Un ciorchine care s  grupeze 
alimentele de origine vegetal  –fructele, consumate într-o lun  de întreaga familie, clasificate dup  
modul n care se afl  s mȃn a n fruct.Reclama pentru un produs-fruct, folosind fişa A.I.D.A. 
Decizia privind cump rarea unui produs se face prin reclama ce are drept scop crearea unei imagini 
şi a unui logo care s  influen eze pozitiv decizia cump r torului. 

                Transmite  prin 
   

Consumatorului 
  

O imagine sugestiv  care s -i ajute. 

RECLAMA  MESAJ 

Logo-imagine 

Slogan-text 



Privind produsul, stabili i mesajul transmis de aceasta,  conform principiului publicit ii 
A.I.D.A 

A- atrage aten ia____________________________________________ 
I –capteaz  interesul________________________________________ 
D- decizia de a cump ra ______________________________________ 
A- determin  achizi ia________________________________________ 

4) Inteligen a corporal–kinestezic : S  realizeze (sau s  caute pe internet) 
fotografii care s  ilustreze alimentele de origine vegetal -fructe consumate, 
reac ii ale membrilor familiei atunci când le consum (ex: mimica fe ei la 
gustarea l mâiei), la cump r turi etc. 

5) Inteligen a naturalist :Un coş cu fructe pe care s  le prezinte cât mai hazliu în fa a clasei. 

6) Inteligen a muzical : S  creeze o  bucat   muzical  al c rui text s  cuprind  şi nume de  fructe. 

7) Inteligen a interpersonal :Un interviu pe care s  îl ia membrilor familiei/colegilor (cel pu in 
trei) despre importan a consumului de fructe. 

8) Inteligen a intrapersonal :S  aleag  o form  de prezentare a modului în care se hr neşte 
s n tos. 

Prin punctele sale forte: crearea mai multor ocazii pentru dezvoltarea talentelor copiilor şi 
pentru ob inerea performan elor de c tre aceştia,mai mult timp pentru realizarea conexiunilor între 
diverse arii curriculare în procesul didactic,un material suplimentar pentru îmbun t irea evalu rii, 
consider c  utilizarea inteligen elor multiple este o metod  de predare-înv are-evaluare foarte bun  
pe care o folosesc foarte des. 
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447. INI IATIVE DIDACTICE - METODE DE EVALUARE ALTERNATIVE 
 

Prof. Geam nu Simona Aurelia 
Liceul Tehnologic Ro ia-Jiu, F rc e ti, Gorj 

 
Metodele alternative de evaluare cel mai des utilizate ast zi în înv mântul românesc sunt: 

- Observarea sistematic  a activit ii şi comportamentului elevilor în timpul activit ilor 
didactice; 

- Referatul; 
- Portofoliul; 
- Proiectul; 
- Autoevaluarea. 

Observarea sistematic  a activit ii şi comportamentului elevilor în timpul activit ilor 
didactice ofer  o cantitate de informa ii utile, greu de ob inut pe alte c i f când referire la 
consemnarea metodic , fidel  şi inten ionat  a diferitelor manifest ri de comportament individual şi 
are la baz  motiva ia de  a cunoaşte personalitatea elevului, a intereselor şi preocup rilor lui în 



leg tur  cu activitatea şcolar , atitudinile sociale şi comportamentul lui în public.Informa iile 
observate se înscriu în caietul profesorului  i se vor utiliza prin asociere cu alte metode de evaluare. 

Avantajul  acestei  metode  are natur  psihopedagogic ,  determinând comportamentele 
reale din clas . Este foarte util în situa ia elevilor cu cerin e speciale, îns  de ine şi 
dezavantajul c  este subiectiv , cere mult timp  şi necesit  folosirea şi a altor metode de evaluare. 

Referatul reprezint  o modalitate de evaluare a gradului în care subiec ii educa ionali şi-au 
însuşit un anumit segment al programei, cum ar fi o tem  sau un capitol. El este întocmit fie pe baza 
unei bibliografii minimale, recomandate de c tre profesor, fie pe baza unei investiga ii prealabile 
efectuat  de  c tre elev. Referatul trebuie s  cuprind  atât opiniile autorilor studia i cât si opinia 
elevului cu privire la probema analizat . 

Portofoliul este metoda de evaluare ce urm reşte progresiv nivelul performan elor şcolare 
ale elevilor ob inute în urma unor activit i la care se folosesc metodele  şi tehnicile uzuale de 
evaluare: probele scrise, observa ia sistematic , proiectul, autoevaluarea, etc. Datorit  faptului c  
aceasta con ine rezultatele ob inute prin alte metode de evaluare, putem spune ca portofoliul 
reprezint  cartea de vizit  a elevului. 

Proiectul reprezint  o metod  complex  de evaluarea, deoarece implic  abordarea complet  
a unei teme şi cuprinde de obicei şi o parte practic  experimental . Proiectul poate fi realizat atât 
individual cât şi în grup şi necesit  o perioad  mare de tip pentru realizare. 

 Aceast  form  de evaluare este preferat  în ultimii anii de elevi deoarece aceştia au 
posibilitatea s  conceap  un proiect pe un subiect care îi intereseaz , astfel aceştia sunt foarte 
motiva i s  realizeze un proiect bun şi nu percep aceast  metod  ca fiind una de evaluare.  Proiectul 
permite astfel evaluarea unor capacit i superioare ale elevilor, atitudini, aptitudini, deprinderi : 

    - capacitatea de a selecta informa iile utile în vederea realiz rii proiectului; 
    - capacitatea de identifica şi utiliza metode de lucru adecvate îndeplinirii obiectivelor; 
    - abilitatea de a utiliza corespunz tor echipamentele şi instrumentele necesare conceperii 

proiectului; 
  - abilitatea de a finaliza un produs; 
  - lucru în echip  (în cazul proiectelor în echip ); 
  - capacitatea de a sus ine proiectul realizat, eviden ând aspectele relevante. 
Printre avantajele utiliz rii proiectului ca modalitate de evaluare se num r  faptul c  

stimuleaz  creativitatea, creşte încrederea elevului în for ele proprii, dezvolt  abilit i de gestionare 
a timpului, a emo iilor (prin su inerea repet  a proiectelor în fa a clasei), dezvolta capacitatea de a 
lucra în echip . Faptul c  necesit  mult timp pentru organizare, desf şurare şi evaluare, existând 
astfel riscul ca interesul elevului fa  de proiect s  scad , reprezint  cel mai mare dezavantaj al 
acestei metode. 

Autoevaluarea reareprezint  o metod  de evaluare cu un grad formativ ridicat, prin 
implicarea elevilor în aprecierea propriilor rezultate, pe baza unor criterii de evaluare stabilite şi 
comunicate anterior de c tre profesor în colaborare sau nu cu ei. Aceast  metod  îi 
responsabilizeaz  pe elevii fa  de activitatea şcolar  şi le dezvolt  capacitatea de autocunoaştere. 
Autoevaluarea se poate realiza prin: autocorectare, autonotare controlat , notarea reciproc  între 
elevi, metoda de apreciere obiectiv  a personalit ii. 

 
Utilizarea proiectului ca metoda de evaluare la disciplina Mediul concuren ial al 

afacerilor (filiera tehnologic , profil Servicii, clasa a XII-a) 
 

Proiectul este o metod  complex  de evaluare, individual  sau de grup careeste foarte 
eficient  în special în cazul abord rii temelor interdisciplinare, tocmai pentru c , prin natura 
sarcinilor pe care le propune, solicit  transferul de cunoştin e şi competen e dobîndite în cadrul altor 
discipline şi valorific  foarte mult competen ele transverale precum: competen ele de comunicare, 
negociere, planificare, organizare. Aceast  metod  permite aprecierea unor capacit i şi cunoştin e 
superioare şi indentificarea unor calit i individuale ale elevilor. 



Din aceste motive am ales s  utilizez metoda proiectului pentru evaluarea formativ  la 
disciplina Mediul concuren ial al afacerilor (filiera tehnologic , profil Servicii, clasa a XII-a ). 

Tema: Analiza mediului concuren ial al unei firme 
Obiectivele evalu rii: 
O1. S  identifice concuren ii firmei. 

O2. S  determine punctele tari şi slabe ale ofertei proprii prin compararea cu cea a concuren ilor. 
O3. S  identifice modalit ile de creştere a eficien ei economice la nivel de firm . 

Planificarea activit ii: 
·         Stabilirea obiectivelor proiectului şi a criteriilor de evaluare; 
·         Formarea grupelor; 
·         Stabilirea temei proiectului (pe ce firma vor efectua cercetarea) – profesorul poate face 
propuneri, dar elevii sunt cei care aleg tema proiectului; 
·         Distribuirea responsabilit ilor în cadrul grupului şi efectuarea diagramei Gantt; 
·         Identificarea surselor de informare (profesorul poate îndruma elevul în identificarea surselor 
bibliografice necesare); 

3. Cercetarea propriu-zis  
4. Realizarea materialelor 
5.  Prezentarea proiectului în fa a clasei 
6. Evaluarea 

            Procesul de evaluare a proiectelor prezentate se va face pe baza urm toarelor criterii : 
Denumireacriteriilor Numar de 

puncte 
I. Evaluarea con inutului lucr rii 60 
1. Titlul lucr rii este formulat clar şi concis 1 
2. Structura şi stilul lucr rii 10 
2.1. structura (introducere, cuprins, concluzii, bibliografie) 3 
2.2. stilul (redactare, logicaderul rii, expresivitatea ilustra iilor grafice) 7 
3. Con inutul teoretic 13 
3.1. reflectarea conceptelor, teoriilor, no iunilor; folosirea corect  a acestora 7 
3.2. utilizarea bibliografiei (estelegat  strict de subiect, grad de prelucrare, 
actualitatea surselor folosite etc.) 

6 

4. Cercetarea aplicativ  36 
4.1. complexitatea cercet rii 7 
4.2. alegerea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor folosite; corectitudinea 
şi oportunitatea acestora 

9 

4.3.profunzimea analizei şi pertinen a concluziilor 10 
4.4. originalitatea demersului de cercetare 5 
4.5. creativitatea; inovarea 5 
II. Evaluarea sus inerii 40 
5. Siguran a şi persuasiunea expunerii 20 
5.1. st pânirea temei 7 
5.2. concizia şi logica expunerii; 7 
5.3. folosirea materialelor expositive şi expresivitatea acestora 6 
6. Claritatea şi siguran a r spunsurilor la întreb ri 10 
7. Participarea la dezbateri pe baza proiectelor prezentate de ceilal icolegi 10 
  
TOTAL 100 

 
Utilizarea acestei metode permite elevilor s  îşi dezvolte abilit ile de a lucra în echip , de a 

se organiza, de a-şi gestiona eficient timpul de lucru, abilit i solicitate din ce în ce mai mult pe 



pia a muncii. Totodat  permite evaluarea competen elor şi a cunoştintelor dobândite de elevi în 
urma procesului didactic. 

Un mare dezavantaj al acestei metode îl reprezint  faptu c  evaluatorul nu poate ştii exact 
care este contribu ia fiec rui elev la proiect. 
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448. EDUCA IA-ÎN LUMEA CUNOA TERII 
 

Topliceanu Amalia 
Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino” Pite ti 

   
 La vârsta fraged  debut m într-un univers cu totul necunoscut i suntem neputincio i în fa a 

destinului, care abia dup  ce timpul mai pr fuieste câteva file ale vie ii începe s  prind  contur 
odat  cu influen a i contribu ia celor din jur. Explor m noul i începem s  descoperim ceea ce se 
afl  dincolo de por ile cenzurate ale cunoa terii. Elementul de baz  îl constituie educa ia primit  de 
la p rin i, aceasta se fixeaz  i ne finiseaz , pregatindu-ne pentru ceea ce vom parcurge în societate.  

Aşa cum economia este ştiin a care studiaz  comportamentul oamenilor în activitatea de 
produc ie, de consum de bunuri şi servicii, aşa este si educatia, care dezvolta capacitatile umane si il 
plaseaza pe individ într-o situa ie, unde acesta va reac iona conform educa iei primite. Fiecare 
trebuie s - i creeze anumite principii, priorit i, iar primul pas care ofer  un impuls este educa ia, 
aceasta ne adopt  de la o vârst  fraged  şi ne ofer  o varietate de oportunit i, şanse. Numai prin 
educa ie vom putea p trunde dincolo de uşile ce ascund succesul, împlinirea şi realizarea propriilor 
eluri, numai în acest mod putem s  ajungem cât mai sus. Educa ia are rolul de a preg ti omul ca 

element activ al vie ii sociale. Aceasta difer  de la o etap  istoric  la alta în func ie de condi iile 
materiale, spirituale ale societ ii. Este un fenomen social, specific uman, care apare odat  cu 
societatea, dintr-o anumit  necesitate - aceea a dezvolt rii umane. Educa ia pune accent pe oameni, 
urm reşte dezvoltarea unor calit i umane şi explorarea orizonturilor, este orientat  spre preg tirea 
pentru via . Activitatea educa ional  este dinamic  şi flexibil , iar aceasta stimuleaz  idealul fiin ei 
umane exprimat prin "a fi" şi "a deveni". Educa ia este un termen ce cuprinde predarea şi înv area 
unor aptitudini specifice. Scopul fundamental fiind de a transmite cultura de la o genera ie la alta.     
De-a lungul istoriei, educa ia şi-a demonstrat rolul vital pentru dezvoltarea civiliza iei, culturii 
umanit ii, pentru creşterea gradului de ordin şi ra ionalitate în via a social , pentru cultivarea 
valorilor spirituale şi conferirea unui statut elevat condi iei umane. Educa ia este cea care ar trebui 
s -i ofere tân rului capacitatea de a percepe esen ialul, ar trebui s -i confere libertatea de a tr i într-
o lume pe care s  o creeze el insuşi. Platon definea educa ia ca fiind „arta de a forma bunele 
deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele.”  
Aristotel, în lucrarea sa „Politica”, considera c  „educa ia trebuie s  fie un obiect al supravegherii 
publice, iar nu particulare”. Émile  Durkheim afirma c  „educa ia const  într-o socializare metodic  
a tinerei educa ii”.  

Odat  ce am ad ugat aceast  pies  de puzzle, ea traseaz  urmatoarea etap  existen ial  
pentru fiecare. i a a cum educa ia este un deschiz tor de drumuri, ea se implic  la evolu ia sau 
dezvoltarea  propriei persoane prin lansarea urmatorului nivel, i anume cariera. 

Cariera reprezint  profesia, ocupatia, un domeniu de activitate sau timpul cât cineva lucreaz  
într-un anumit domeniu. Aceasta este cea care ne permite s  valorific m propriile aptitudini, valori, 
talente. Profesia îi permite unei persoane s  îşi asigure existen a, s  îşi satisfac  nevoile, fie 
culturale, de confort, fie interioare. Cum bine ştim, locul pe care-l ocup m în societate depinde de 
nevoile, calit ile, aptitudinile noastre. 



Aceste aptitudinile sunt dobândite de o persoan  înc  de la vârsta fraged . Ele au rolul de a aduce 
creativitate, talent, perspicacitate. Un copil sau un adult va acumula şi îşi va dezvolta aceast  latur  
a personalit ii pe m sur  ce creşte şi se dezvolt .  

De asemenea, aptitudinile reprezint  latura instrumental  şi executiv  a personalit ii. 
Acestea sunt sisteme opera ionale, superior dezvoltate, care mijlocesc performan ele în activitatea 
depus . Il ajut  pe individ în activit tile pe care le realizeaza, astfel înclina ia i priceperea sa va  fi 
recunoscut  şi mult apreciat  în rândul societatii. 
Atunci când punem bazele unui proiect, pilonul cel mai important, care f r  el toate visele noastre s-
ar n rui, este motiva ia. 
Motiva ia reprezint  suma tuturor stimulilor individuali necesari pentru realizarea performan ei. 
Performan a sau reu ita profesional  duce la rândul ei la satisfac ia ob inut  prin munc  i efort.    
B trânul timp poart  cu el acele file uitate şi pre ioase, scrise de tine pe paginile fragile ale 
identit ii, momentele în care este vremea s  meditezi asupra realiz rilor tale, în care inima i i este 
cufundat  în lacrimile imaculate i profunde provocate de mul umirea provenit  din ac iunile tale.
  Odat  cu finalizarea oric rui lucru, noi în ine devenim satisf cu i, mul umi i de eforturile 
depuse în societate.  
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449. METODE MODERNE DE ÎNV ARE 
 

Prof.Ciobanu Manuiela-Liceul Tehnologic D rm ne ti 
 
 

Motto:     „Punându- i elevii în situa ii variate de instruire, dasc lul 
            transform  coala într-un templu i un laborator”  

Mircea. Eliade.  
 

Dup  cum este arhicunoscut, din punct de vedere etimologic, termenul "metod " provine din 
limba greac  ("metha" = "spre"; "odos" = "cale") şi desemneaz  o cale eficient  de urmat pentru 
atingerea anumitor scopuri. 

Termenul "metod  de înv mânt" desemneaz , aşadar, o modalitate comun  de ac iune a 
cadrului didactic şi a elevilor în vederea realiz rii obiectivelor pedagogice. Altfel spus, metoda 
reprezint  „un mod de a proceda care tinde s  plaseze elevul într-o situa ie de înv are, mai mult sau 
mai pu in dirijat ” [4, p.142]. 

Drept criteriu de apreciere a eficien ei metodelor îl reprezint  capacitatea formativ  a 
acestora, precum i impactul lor asupra dezvolt rii personalit ii elevilor. 

Combinarea i recombinarea metodelor de predare – înv are, pendularea între clasic i 
modern, reprezint  arta celui care instruie te. 

Printre metodele care activizeaz  predarea-înv area sunt mai ales cele prin care elevii lucreaz  
productiv  unii cu al ii, î i dezvolt  abilit i de colaborare i ajutor reciproc, sau se g sesc în 
situa ie de competi ie. Metodele moderne pot avea un impact demn de luat în seam  asupra elevilor, 
datorit  denumirilor foarte u or de re inut, oferind în acela i timp alternative de înv are cu “priz ” 
la elevi. 
Voi enumera  succint  principalelor metode utilizate:  
 



      1. Metoda Piramidei sau metoda bulg relui de z pad   
      2. Braistormingul (metoda “asaltului de idei”)  
      3.Metoda Starburst  
      4.Tehnica 6/3/5  
      5. Tehnica “acvariului” (fishbowl)  
      6.Re eaua de discu ii  
      7.Jocul poate deveni un adev rat instrument educativ şi didactic, o baz      a  
          metodelor de instruire şi educa ie, nu doar în înv mântul preşcolar şi  
          primar ci i în cel liceal: 
     a) Bingo  
     b)Şarpele  
     c)Procesul – este o form  complicat  de dramatizare a unor fapte, v zute în fond ca o dezbatere 
public , în care elevii se antreneaz  ca inculpa i, acuzatori sau ap r tori. Procesul presupune 
distribuirea unor roluri specifice: preşedintele tribunalului, grefieri, procurori, secretari, avocatul 
ap r rii, pe lâng  rolul de acuzat. Aplicabil  la orele de dirigen ie, pot spune din experien : cu 
mare success! 
     8.Metoda cubului  
     9.Metoda horoscopului– aplicabil  numai la limba i literatura român . 
 10. Schimb  perechea (Share – pair circles) este o metod  interactiv , de       lucru în diade.         
 11.P l riile gânditoare (metoda thinking hats) este o metod  interactiv , de     
    gândire critic . 
12. Metoda mozaicului (jigsaw) este bazat  pe înv area în echip  . 
13.Gândi i / lucra i în perechi / comunica i este o metod  propus  de F. Lyman în ultimul deceniu 
al secolului trecut şi mizeaz  pe participarea activ  a elevilor la propria lor instruire . 
Nici una din cele 13 metode noi prezentate anterior nu se poate aplica în mod autentic la 
predarea disciplinelor tehnice.  
În acest domeniu exist  alte metode cu larg  aplicabilitate pe care, noi cei din înv mântul 
professional i tehnic, le utiliz m „din totdeauna”, de i ele sunt înc  men inute în categoria celor 
moderne, i anume: 
 
1. Modelarea. Modelul didactic este un sistem artificial, construit prin analogie cu cel real, din 
care re in numai tr s turile esen iale, semnificative. Modelul constituie deci o simplificare, o 
schematizare a realului, o machetare.  
În func ie de nivelul de abstractizare, pot fi delimitate mai multe forme de modelare, c rora le 
corespund diferite tipuri de modele [2, p.80]:  
a) modelarea prin similitudine , care se bazeaz  pe utilizarea de modele materiale (machete, 
mulaje), care reproduc cu fidelitate sistemul real, dar la dimensiuni reduse; 
b)  modelarea prin analogie, care utilizeaz  modelele ideale (abstracte), cum ar fi modelele grafice 
(modelul grafic al atomului, re ele cristaline) sau modelele matematice (formule, ecua ii, scheme 
matematice utilizate la dimensionri, verific ri);  
c) modelarea simulatorie, care valorific  modelele simulatoare (simulacre) ale unor fenomene, 
procese, ac iuni prezentate, de exemplu, prin intermediul unor filme didactice. 
 
2. Exerci iul. Metoda se refer  la executarea conştient , sistematic  şi repetat  a unei ac iuni. 
În principal, prin aceast  metod  se urm reşte înv area unor deprinderi, dar mai pot fi atinse şi alte 
obiective, cum ar fi consolidarea cunoştin elor sau stimularea unor capacit i sau aptitudini. 
 
3. Metoda lucr rilor practice const  în efectuarea de c tre elevi a unor sarcini cu caracter 
aplicativ: de proiectare, de execu ie, de fabrica ie, de repara ie. Prin aceast  metod  se realizeaz : 
înv area de priceperi şi deprinderi; achizi ionarea unor strategii de rezolvare a unor probleme 
practice; consolidarea, aprofundarea şi sistematizarea cunoştin elor. 



Lucr rile practice se desf şoar  individual sau în grup, într-un spa iu şcolar specific (atelier, lot 
şcolar), înzestrat cu mijloace şi echipamente tehnice sau la parteneri - agen i comerciali. 
 
4. Metoda proiectelor. Aceast  metod  se bazeaz  pe anticiparea mental  şi efectuarea unor 
ac iuni complexe, legate de o tem  impus  sau aleas  de elevi dintr-o list  cuprinz toare propus  de 
c tre profesor. Activitatea elevilor se desf şoar  în mod independent, individual sau în grup, într-un 
timp mai îndelungat (o s pt mân , o lun  etc.), presupune un efort de informare, investigare, 
proiectare sau elaborare şi se soldeaz  în final cu prezentarea unui produs finit (memoriu 
justificativ, dispozitiv, model, referat etc.), care va fi prezentat i evaluat. 
 
5. Metoda studiului de caz este metoda care valorific  în înv are „cazul”, adic  o situa ie 
real , semnificativ  pentru un anumit domeniu şi care se cere a fi analizat  şi rezolvat . „Cazul” 
ales trebuie s  fie autentic, reprezentativ, accesibil, s  con in  o problem  de rezolvat prin adunare 
de informa ii şi luarea unei decizii. 
De cele mai multe ori metoda se bazeaz  pe activit i de grup, putând fi îmbinat  şi cu jocul de 
roluri. 
 
6. Metode de simulare. Acest grup de metode se bazeaz  pe simularea (imitarea) unor 
activit i reale, urm rindu-se în principal formarea de comportamente specifice (cum ar fi cele 
profesionale). 
Una dintre cele mai practicate metode de simulare este jocul de roluri , care const  în simularea 
unor func ii, rela ii, activit i, ceea ce presupune: identificarea unei situa ii ce se preteaz  la 
simulare; distribuirea rolurilor între participan i; înv area individual  a rolului; interpretarea 
(„jucarea”) rolurilor; discutarea în grup a modului în care au fost interpretate rolurile. Spre exemplu 
echipa BENEFICIAR , care formuleaz  cerin ele pentru un produs (eventual un caiet de sarcini) i 
echipa PROIECTANT, care realizeaz  proiectul produsului conform cerin elor clientului. 
Alte metode de simulare se bazeaz  pe utilizarea unor sisteme tehnice (simulatoarele) pneumatice, 
hidraulice. 
 
7. Metoda activit ii cu fişele este o metod  de înv are care presupune utilizarea fişelor 
elaborate în prealabil de c tre profesor, con inând sarcini de lucru pe care elevii le rezolv  
individual. Fişele pot avea atribute diverse:  
a) de suport în dobândirea de noi cunoştin e, favorizând autoinstruirea;  
b) de control, de realizare a conexiunii inverse;  
c) de tratare diferen iat  a elevilor, con inând sarcini diferite pentru diferitele categorii de elevi 
din clas . 
 
8. Instruirea programat  este o metod  multifunc ional , cuprinzând o înşiruire de algoritmi, 
dar şi de probleme de rezolvat [3, p.159], în cadrul c reia con inutul de înv at este prezentat sub 
forma unui program. Elaborarea acestui program se face în conformitate cu urm toarele principii :  
a) principiul paşilor mici, ceea ce presupune împ r irea materiei în secven e, unit i, foarte simple 
şi accesibile;  
b) principiul progresului gradat  – care vizeaz  ordonarea acestor secven e („paşi”) într-o 
succesiune gradat , parcurgerea unei secven e permi ând trecerea la urm toarea;  
c) principiul particip rii active a elevului: fiecare secven  con ine o tem  de realizat, deci 
presupune o atitudine activ  din partea elevului;  
d) principiul înt ririi imediate a r spunsului: elevul afl , de fiecare dat , dac  r spunsul s u este 
corect şi numai dup  confirmarea corectitudinii r spunsului poate trece la „pasul” urm tor. Se 
asigur  astfel o permanent  conexiune invers  în actul înv rii;  
e) principiul respect rii ritmului individual de lucru: fiecare elev lucreaz  în mod independent, 
parcurgând programe în ritm propriu.  
Activitatea este deci individualizat , existând dou  tipuri fundamentale de programe: 



a. programarea liniar  (tip Skinner)  
b. programarea ramificat  (tip Crowder 
c. programarea combinat  
9. Înv area prin colaborare conturat  în ultimii ani drept o categorie distinct  de metode. 
Înv area prin colaborare este eficient  în func ie de luarea în considerare a anumitor condi ii [5, 
p.127 şi urm toarele]:  
- componen a grupului privit  sub raportul vârstei şi al nivelului intelectual al participan ilor; 
- m rimea grupului şi a diferen elor dintre membrii s i („eterogenitatea optim ”); 
- sarcina de lucru (s  se preteze la colaborare);  
- existen a unor mijloace de comunicare adecvate. 
Alegerea, din varietatea metodelor de înv mânt, pe cele considerate cele mai eficiente 
pentru o anumit  activitate didactic , este în exclusivitate rezultatul deciziei profesorului.  
În decizia sa, cadrul didactic ine seama de urm toarele considerente:  
- obiectivele pedagogice urm rite;  
- specificul con inutului de înv at;  
- particularit ile elevilor;  
- condi iile materiale locale (mijloace de înv mânt, spa iu şcolar etc.);  
- timpul disponibil;  
- propriile sale competen e pedagogice şi metodice.  
Alternarea metodelor de înv mânt i diversificarea procedeelor didactice pe care acestea le includ 
constituie o expresie a creativit ii cadrului didactic. 
 
Ca exemplu personal de bun  practic , men ionez c  în cadrul activit ii comisiei metodice a 
inginerilor i mai trilor, am su inut (în semestrul I al acestui an colar) o lec ie deschis  la clasa a 
X-a, Modul 1: Asamblarea structurilor metalice, U.Î.1: No iuni generale despre structuri metalice i 
teoria asambl rii, lec ie în care am combinat i valorificat mai multe astfel de metode. 
Drept baz  am utilizat tehnica “acvariului” (fishbowl) care, în original, presupune aşezarea 
scaunelor în dou  cercuri  concentrice, a ezare pe care n-am respectat-o decât 50%, cercurile 
devenind semicercuri. Pentru aceast  alegere am avut dou  motive: 
1. aveam nevoie de vizualizarea ecranului i a tablei de c tre to i; 
2. activitatea se desf ura în cadrul CDI unde spa iul este restrâns. 
În plus - în cadrul metodei – observarea, dezbaterea, problematizarea, evaluarea se face între cele 
dou  jum t i ale aceleia i clase de elevi, iar eu am ini iat o competi ie între dou  clase paralele la 
care predau acela i obiect, fiecare clas  fiind reprezentat  de câte 10 elevi. 
În rest am respectat pa ii metodei cu urm toarele preciz ri:   
- primul rând de scaune (al celor evalua i) a fost numerotat pentru a nu risca s  nu cunoasc  
numele colegilor din clasa paralel ; 
- al doilea rând de scaune (al evaluatorilor) a primit o fi  de evaluare ce con inea cifrele 
locurilor. 
În cadrul ac iunii, pe grupe de tip diad , elevii au realizat i prezentat referate privind structurile 
metalice, cu aplica ii concrete, recunoa tere de modele, prezentare de machete (macara), sau au 
rezolvat probleme-aplica ii (ciclograma unei asambl ri, ajustaj) date ad-hoc de c tre elevii-
evaluatori. Media pe clas  a fost de 8,62 la X G i de 8,39 la X J. 
În plus, pe parcursul lec iei s-au f cut permanent leg turi i referiri la alte discipline tehnice de 
specialitate, cum ar fi: Organe de ma ini, Instruire practic , Dispozitive de ridicat i transportat, dar 
i la cuno tin ele dobândite la discipline din celelalte arii curriculare, spre examplu: Matematic  

(calcule), Fizic  (leg tura mas -greutate), Geografie (poduri: Salygni - Cernavod , Bay Bridge- San 
Francisco, Seto-Ohashi-Kojima – Japonia etc.,  turnuri: Eiffel-Paris, WTC-New York i Petronas-
Malaezia). 
În concluzie, activitatea a fost apreciat  ca inovatoare i instructiv  de c tre colegi i atractiv , 
interesant  i motivant  de c tre elevi. 
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450. ACTIVIT I DE ÎNV ARE BAZATE PE EXPERIMENTE DE LABORATOR 
VIRTUAL  

 
Prof. Lefter Irina-Antoneta – Liceul Teoretic”Emil Racovi  ” Vaslui 

  
Chimia, este tiin a experimental  care se bazeaz  pe procesul teoretic cu aplicabilitate în 

practic  prin încerc ri de laborator, ce are la baz  experimentul atât ca metod  de înv are, evaluare, 
dar i ca metod  de investiga ie tiin ific . 

 
„Acele ştiin e care nu s-au n scut din experiment, mama oric rei certitudini, sunt inutile şi 

pline de erori.”                                                                                                 Leonardo Da Vinci  
 
Chimia nu poate fi predat , înv at  i evaluat  f r  s  apel m la experimentul de laborator. 
Experimentul de laborator este o metod  de explorare direct , ce este folosit pe scar  larg  

în predarea chimiei i a altor tiin e din aceea i arie curricular , ce const  în observarea direct  a 
unor fenomene sau procese ce urmeaz  a fi verificate experimental. 

Experimentul de laborator este metoda didactic  prin care elevii pot provoca inten ionat un 
proces sau un fenomen chimic, pot modifica condi iile normale de desf urare a acestora prin 
introducerea unor noi factori sau variabile în scopul studierii lor. Metoda presupune din partea 
elevilor cooperare i activitate de grup din partea lor, pentru a rezolva cu succes sarcinile primite. 

Prin lucr ri de laborator se în eleg experien ele individuale efectuate de elevi sub 
îndrumarea profesorului. Au ca scop fixarea i consolidarea cuno tin elor predate, dar i formarea 
unor deprinderi practice de lucru în laborator. Ele sunt folosite i în dobândirea de noi cuno tin e, 
îns  în acest caz este necesar ca profesorul s  efectueze mai întâi experimentul iar apoi elevii s -l 
reproduc . Prin astfel de lucr ri elevii  vor asimila mai bine cuno tin ele prezentate de profesor, 
pentru ca apoi s  descopere noi fenomene i s  le compare cu cele înv ate anterior. 

Experimentul de laborator are un caracter obligatoriu i este prev zut în programa analitic , 
ele constituind o parte importan  în procesul de înv mânt. 
 Oamenii au folosit înc  din cele mai vechi timpuri unele practici în care se petreceau 
fenomene fizice şi chimice, f r  a în elege fenomenele şi reac iile care aveau loc: acrirea laptelui, 
fermentarea mustului în vin apoi transformarea acestuia în o et, vopselele extrase din plante şi apoi 
folosirea lor la colorarea fibrelor de lân  , t b cirea pieilor, extragerea metalelor din minereuri, etc. 

Indiferent unde ne afl m: în marele laborator al naturii, în buc t rie, în laboratorul şcolii ne 
întâlnim cu numeroase experimente. Folosirea experimentului de laborator, ajut  profesorii s -i 
îndrume pe elevi în procesul de învare, deoarece prezint  numeroase avantaje: îi motiveaz  i îi 
implic  activ pe elevi în înv are, le dezvolt  gândirea creativ , îi încurajeaz  s  se exprime liber, s  
î i spun  propriile opinii i p reri, îi sprijin  în c utarea r spunsurilor i satisfacerea unor nevoi 
individuale. 



 Literatura de specialitate pune în eviden  contrastul dintre „înv area tradi ional ” şi 
„înv area centrat  pe elev”.  
 Trecerea de la „înv area tradi ional ” la cea „centrat  pe elev” se face treptat. Experien a 
didactic  arat  c  profesorul trebuie s  fie focalizat pe „experien a şi interesele elevilor”, indiferent 
de disciplina studiat . Elevii nu vor memora informa iile, ei vor în elege şi vor aplica aceste no iuni 
fiind considera i „co-creatori” în procesul de predare-înv are-evaluare. 
Elevul nu primeşte informa ia ştiin ific  ci o proceseaz  prin activit i didactice create de profesor. 
Elevul este implicat în rezolvare, aplicare prin eforturi proprii. Atributul “înv rii centrate pe elev” 
este “succesul” echipei profesor-elev. 
 Profesorul conduce procesul de predare-înv are-evaluare, proiecteaz  lec ia, ajutând elevul 
s  foloseasc  capacitatea sa de a “privi cum s  înve e”. 
            Procesul de predare-înv are trebuie s  se realizeze în echipa Profesor-Elev, trebuie s  fie 
activ şi fiecare activitate didactic  s  fie autentic , specific , orientat  c tre o aplica ie care îl va 
atrage pe elev.  
            Strategia didactic  const  în dezvoltarea subiectului într-o manier  logic , elevul fiind 
“direc ionat” prin conversa ia euristic  de c tre profesor. Întreb rile sunt adresate întregii clase, iar 
elevii organiza i în grupe valorice sau individual caut  r spunsul. Didactica modern  situeaz  elevul 
în centrul activit ii didactice, care este proiectat  de profesor, aplicat  şi analizat  de acesta.  
            Autoevaluarea proprie va determina ca profesorul s -şi aleag  cel mai bine demersul viitor, 
inând cont de condi iile specifice fiec rui colectiv de elevi, fiec rei grupe de elevi. 

            Proiectarea didactic  modern  va stimula echipa profesor-elevi în rezolvarea sarcinilor de 
lucru în mod creativ, ob inându-se eficien  maxim . Astfel, în proiectarea şi desf şurarea lec iilor, 
se poate observa: rigurozitatea ştiin ific , explicarea tuturor fenomenelor fizice şi chimice cu care 
elevul vine în contact direct sau virtual în func ie de locul în care se desf şoar  lec ia.  

Precizia cu care profesorul realizeaz : stabilirea obiectivelor opera ionale ale lec iei,  
proiectarea activit ilor didactice (elevi–profesor), realizarea feed-backului va influen a cu  
prec dere existen a “succesului” sau “insuccesului” profesorului la lec ie.      

 Folosirea instrumenta iei virtuale, în spe  a pachetului software Intuitext, pentru realizarea 
unor experimente virtuale în vederea folosirii lor la lec iile de chimie prezint  urm toarele avantaje:  
-permite profesorului şi elevilor s  creeze rapid, uşor şi în siguran  experimente virtuale necesare 
în elegerii unor fenomene;  
-laboratorul virtual din acest software este par ial  pentru programa claselor a IX-a, a X-a, a XI-a i 
a XII-a;  
-nu se consum  efectiv substan e, nu se sparg aparate, iar materialele sunt foarte scumpe;  
-nu se lucreaz  în mediu toxic ca într-un laborator de chimie;  
-sunt eliminate accidentele în cazul efectu rii unor experimente cu grad ridicat de periculozitate; 
-experimentele virtuale pot fi realizate într-un timp mult mai scurt, economisindu-se astfel timp;  
-experimentule virtuale pot înlocui cu succes experimentul real atunci când în laborator nu exist  
substan ele chimice necesare. 
  La clasa a-IX A am predat no iunile referitoare la pile galvanice prin metode tradi ionale, 
folosind conversa ia euristic , descoperirea, problematizarea, explicându-le care sunt p r ile 
componente ale unei pile, respective pila Daniell i pila Lechanchѐ, componen a unui acumulator cu 
plumb, care sunt reac iile ce au loc la cei doi electrozi, cum se reprezint  schematic, desenându-le 
pe tabl  atât pila Daniell, Lechanchѐ, cât i acumulatorul cu plumb (bateria ma inii), dar am i 
purtat discu ii despre utilitatea lor în practic . 
A urmat apoi o lec ie de exerci ii i probleme aplicative la aceast  tem , în cadrul c reia s-au 
amintit i no iunile teoretice parcurse în ora precedent . Dup  aceasta, li s-a adus la cuno tin  
elevilor c  în ora urm toare vor fi supu i testului de evaluare a no iunilor referitoare la pile 
galvanice care va dura 50 minute. Elevii au fost supu i testului i li s-au atribuit note. 
            Dup  primul test, în urm toarea or  didactic , la aceea i clas , lec ia s-a desf şurat în 
laboratorul  multimedia, unde elevii au vizualizat virtual experimentele referitoare la pilele electrice 
i acumulatorul cu plumb, din softul intuitext, fereastra Pile electrice .  



            S-au simulat mai multe experimente virtuale având la dispozi ie materialele necesare, iar 
apoi s-au f cut observa ii şi s-au tras concluziile necesare. Elevii au fost entuziasma i de anima iile 
prezentate, iar pe parcursul desf ur rii lec iei ei eu avut de completat în fi ele de lucru primite 
observa iile şi concluziile. Dup  încheierea activit ii, li s-au adus la cuno tin  elevilor c  vor mai 
fi supu i unui test de evaluare pentru a se pune în eviden  care metod  este mai eficient  în 
progresul lor. 
            În cursul urm toarei ore, acela i num r de elevi de la aceea i clas  aIXa-A au fost evalua i 
printr-un alt test care a durat 50 minute. Elevii au fost supu i testului i li s-au atribuit note.   
Ambele teste de evaluare au fost alc tuite din dou  p r i A i B, ce con in în total 5 itemi, partea A 
fiind alc tuit  din 3 itemi: 2 itemi obiectivi (unul cu alegere dual  i unul de tip asociere simpl  sau 
pereche) i 1 item semiobiectiv (item de tip completare), iar partea B fiind alc tuit  din 2 itemi: 
ambii fiind subiectivi (unul de rezolvare a unei probleme i cel lalt de tip eseu liber). 
           Ambele teste au p strat acelea i competen e specifice, competen e derivate, obiective, 
con inuturi i itemi, iar matricele de specifica ii s-au p strat deasemeni la fel. 
Stresul elevilor de a fi supu i la dou  teste de evaluare într-un timp atât de scurt, a fost compensat 
prin elaborarea unui acela i tip de test, modificând doar valorile numerice i folosind alte fraze 
informa ionale. Elevii au precizat faptul c  a fi evalua i de dou  ori la aceea i unitate de înv are nu 
este un lucru u or pentru ei, efortul fiind maxim i emo iile nelipsite. 
 Investiga ia efectuat  a demonstrat c  exist  diferen e semnificative între notele ob inute de 
elevi la evaluare în urma folosirii în predare a no iunilor despre pile galvanice a celor dou  metode: 
tradi ional  i prin experiment virtual. 
            Se remarc  o creştere semnificativ  a notelor de zece ob inute de elevi, precum i faptul c  
în urma utiliz rii acestui software educa ional elevii nu au ob inut note mai mici de 6. Frecven a 
apari iei notelor de 9 i 10 este mai mare, iar notele de 4 i 5, care ar trebui s  fie în frecven  
aproximativ egal  nu apar deloc. Media clasei înaintea folosirii softului este: 6,47%. Media clasei 
dup  folosirea softului este: 8,38%. 
 Din aprecierile mele pot enumera:lec ia realizat  prin intermediul experimentelor virtual 
determin  elevul s  reu easc  o concentrare maxim  de 81% în timpul lec iei; elevul se integreaz  
în echip  în propor ie de 79% ; peste jum tate din con inuturile tiin ifice sunt însu ite în lec ia 
interactiv ; 45% dintre elevi apreciaz  evaluarea continu  i semnifica ia ei; anima iile îi fascineaz  
pe elevi, îi atrage mai mult spre aceast  direc ie; experimentele virtuale sunt pentru elevi, activit i 
interesante i foarte atractive.  

Din analiza f cut  i op iunea elevilor am ajuns la concluzia c  folosirea calculatorului i a 
instrumenta iei din categoria tehnologiei informa ionale computerizate devine o necesitate în 
procesul de predare-înv are-evaluare. 
            Folosirea excesiv  a Instrumenta iei Virtuale în detrimentul folosirii laboratorului real de 
chimie prezint  riscul ca elevii s  nu-şi formeze deprinderi de mânuire a ustensilelor şi aparatelor 
de laborator, de manipulare a substan elor chimice, de observare atent  a unui fenomen.  
Profesorul, cel care proiecteaz  activitatea de predare – înv are – evaluare, trebuie s  îmbine toate 
metodele s  foloseasc  toate mijloacele pe care le are la dispozi ie astfel încât toate obiectivele s  
fie realizate la nivel cât mai ridicat.                                                                 

Folosirea experimentului de laborator, ajut  pe profesor s -i îndrume pe elevi în procesul de 
înv are i anume:îi motiveaz  i implic  activ pe elevi în înv are; le faciliteaz  gândirea, în special 
pe cea critic  i cea creativ ;elevii proceseaz  informa iile prin exersarea opera iilor gândirii;  
proiectarea unor activit i care s  ajute la realizarea acestor scopuri; abordarea interdisciplinar  a 
con inutului; oferirea unui material de discu ie; angajarea elevilor într-un discurs permanent ceea ce 
permite monitorizarea în elegerii;stimularea schimb rii i a reflec iei personale;încurajarea 
exprim rii libere i în siguran  a tuturor opiniilor;confruntarea de idei i opinii în condi ii de 
respect; sprijinirea elevilor în producerea opiniilor, a întreb rilor i în c utarea r spunsurilor proprii;  
organizarea pred rii;stabilirea unor scopuri pentru înv are i satisfacerea anumitor nevoi 
individuale. 



Prin defini ia sa, experimentul de laborator constituie suportul performan ei în procesul de 
predare-înv are a chimiei, astfel c  elevul trebuie inclus în chiar structura disciplinei, care nu 
trebuie s -i defineasc  ceea ce el intuieşte sau foloseşte, ci s -l provoace s  descopere ceea ce îl 
înconjoar , ceea ce se întâmpl  în jurul s u, pentru a g si solu iile problemelor c rora trebuie s  le 
fac  fa . 
            Aplica iile practice în Chimie reprezint  esen a însu irii con tiente i eficiente a no iunilor. 
Ele nu numai c  sunt utile, dar au drept scop atragerea elevilor, determinându-i s  cunoasc  i s  
în eleag  fenomenele fizice i chimice care au loc. 
            Utilizarea experimentului de laborator real/virtual ca i metod  de predare-înv are în 
ac iunea didactic  contribuie la îmbun t irea calit ii procesului instructiv-educativ, având un 
caracter activ-participativ i o real  valoare activ -formativ  asupra personalit ii elevului. 
            Toate metode sunt utile în procesul de predare-înv are, dar este foarte important ca 
profesorul s  aleag  metoda cea mai potrivit  pentru o anumit  lec ie. Aceste metode nu se exclud, 
ci se completeaz  reciproc. 
            În concluzie, înv mântul modern promoveaz  metodele active-participative care solicit  
gândirea, inteligen a, imagina ia i crea ia elevului modern. 
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451. EXPERIMENTUL PSIHOPEDAGOGIC – METOD  DE CUNOAŞTERE A 
PERSONALIT II ELEVILOR ŞI A GRUPULUI ŞCOLAR 

 

Prof. Beca Felicia 
Colegiul Economic „Dionisie Pop Mar ian” Alba Iulia 

 
,,Observatorul ascult  natura, experimentatorul o interogheaz  si o forteaz  s  se 

descopere’’ 
Cuvier 

 
Utilizând metoda experimentului psihopedagogic formativ am elaborat un scenariu în care 

am proiectat comportamentul adecvat al profesorului la clas  (specific unei lec ii de fixare de 
cunoştin e). În proiectarea comportamentului am inut seama de o condi ie: asigurarea respect rii 
sistemului factorilor interni ai înv rii. 

Experimentarea pedagogic  se desf şoar  de regul , în trei etape: o prim  etap  cu caracter 
de constatare, urmeaz  o faz  fundamental  care cuprinde experimentul propriu-zis şi apoi o etap  
final  de control. De re inut ca personalitatea profesorului îşi pune amprenta asupra metodei de 
cercetare. Totodat  experimentarea pe teme educative este destul de dificil  tocmai datorit  faptului 



c  nu se poate separa exact variabila principal  şi efectele ei, care sunt întotdeauna într-un context 
mai larg. 

Ca metod  de investiga ie ştiin ific , experimentul pedagogic l-am utilizat în vederea 
depist rii nivelului şi particularit ilor înclina iilor şi aptitudinilor de care dispun elevii din clasa a 
XII - a, calificarea tehnician în turism. Din aceasta perspectiva, interven ia stimulativ  pe care am 
organizat-o la nivelul clasei şi-a fixat ca obiectiv principal depistarea nivelului fondului de înclina ii 
şi aptitudini atât de necesare integr rii în via a activ . 

În etapa preg titoare  sunt studiate condi iile în care se va desf şura experimentul, se 
stabileşte inova ia ce se va introduce (factorul experimental) şi se precizeaz  strategia aplic rii lui. 

Cea de-a doua etapa - etap  de efectuare - const  în desf şurarea propriu-zisa a 
experimentului. Temporal este mai lung , având în vedere c  într-un experiment, inova ia nu poate 
fi aplicat  instantaneu, iar apari ia rezultatelor nu este o consecin  inedit . 

În etapa de experimentare propriu-zis  în concordan  deplin  cu obiectivele formulate,  am 
introdus la începutul activit ii, ca element  stimulativ un exerci iu de energizare, considerându-l ca 
factor determinant în ceea ce priveşte îmbog irea şi dezvoltarea înclina iilor si aptitudinilor 
specifice, consolid rii şi perfec ion rii acestora.  Con inutul acestor activit i este mult mai elastic şi 
mai variat.  

 
Variabila dependent  Variabil  independent  

Elevii  care vor fi organiza i şi vor lucra 
conform metodelor didactice clasice 

Elevii  care vor fi organiza i şi vor lucra conform 
metodelor didactice activ participative 

 
Grup experimental Grup de control 

Clasa la care se vor aplica metode didactice 
activ participative 

Clasa la care se vor aplica metode didactice 
clasice 

 
CONTEXTUL:  elevii claselor a XII – a, sunt dezinteresa i de materiile care nu se reg sesc 

în programa pentru examenul de bacalaureat. 
AC IUNEA: schimbarea atitudinii fa  de materiile care nu se reg sesc în programa de 

bacalaureat. 
FINALITATE:  un comportament activ, implicat al elevilor, conştientizarea importan ei 

disciplinei în dobândirea calific rii de tehnician în turism care poate desf şura activit i în: unit i 
de alimenta ie public , unit i hoteliere, pe vase comerciale sau de croazier , sau îşi poate gestiona 
o afacere proprie în domeniul alimenta iei şi turismului respectând legisla ia în vigoare. 
 METODA:  cele dou  grupuri de lucru apar in celor dou  clase, cu calificarea tehnician în 
turism, XII C fiind considerat grup de control, XII D grup experimental. Lec ia de fixare de 
cunoştin e: RESURSE TURISTICE AUTOHTONE 
 Grupul de control îşi va desf şura activitatea, la modulul DEZVOLTARE DURABIL  ÎN 
TURISM, având la baz  metodele didactice clasice. Se vor urm ri momentele lec iei specifice unei 
lec ii de fixare de cunoştin e. Ca metode didactice vor fi utilizate conversa ia, explica ia, prelegerea. 
Mijloacele didactice implicate sunt tabla, creta, caietele de noti e (de men ionat c  la acest modul nu 
exist  manual). Aceast  lec ie va pune accentul pe însuşirea con inutului, vizând în principal latura 
informativ  a educa iei. În centrul activit ii se afl  profesorul, elevul este un instrument al 
instruirii. Comunicarea la aceast  lec ie este unidirec ional . Evaluarea const  într-o reproducere a 
cunoştin elor. Rela ia profesor-elev este autocratic , disciplina şcolar  fiind impus . În aceast  
atmosfer  putem vorbi de pasivitate în rândul elevilor. 

Grupul experimental îşi va desf şura activitatea la acelaşi modul, la aceeaşi lec ie dar pe 
baza metodelor activ-participative. Acest grup beneficiaz  de urm toarele resurse: auxiliar 
curricular (fişe de lucru, fişe de documentare, fişe conspect, fişe de evaluare, glosar de termeni, 
bibliografie orientativ ). Fiind o lec ie de fixare de cunoştin e, profesorul decide ca grupul de elevi 
s  fie împ r it în şase grupe, fiecare primind anumite sarcini de lucru. Metoda didactic  folosit  va 
fi CUBUL. Se construieşte în prealabil un cub pe laturile c ruia se scrie: Descrie; Analizeaz ; 



Compar ; Asociaz ; Aplic ; Argumenteaz . Grupele se alc tuiesc pe baza unor cartonaşe pe care 
sunt scrise subtemele lec iei: 
Grupa I – FLORA Grupa a II-a – FAUNA Grupa a III-a – ARIILE NATURALE PROTEJATE 
Grupa a IV-a – SOLUL 
Grupa a V-a – APA Grupa a VI-a – RESURSE ENERGETICE.  
Fiecare grup  este alc tuit  din 5 elevi iar fiecare elev are câte o sarcin  specific : 
•unul noteaz , 
•unul va fi raportor , 
•altul va cronometra pentru a se încadra în timp, 
•altul va monitoriza modalitatea de lucru în echip  (urmând sa fac  o scurt  prezentare a acestui 
aspect) 
•iar altul va fi atent la prezentarea fiec rei echipe (va evalua) pentru a depista eventualele greşeli 
sau pentru a completa informa iile (dac  este cazul). 

Fiecare grup  va fi o fa et  a cubului şi va primi sarcinile  specifice: 
Grupa I – Descrie flora jude ului Alba; 
Grupa a II-a – Analizeaz fauna jude ului Alba; 
Grupa a III-a – Compar ariile naturale protejate din jude ul Alba; 
Grupa a IV-a – Asociaz resursele energetice cu diferitele tipuri de structuri de primire; 
Grupa a V-a – Aplic cele înv ate prin realizarea unui afiş publicitar 
Grupa a VI-a – Argumenteaz  importan a apei ca resurs  vital  în orice activitate 

Fiecare grup  va avea foi de flipchart  şi markere cu ajutorul c rora elevii vor rezolva 
sarcinile de lucru. Dup  expirarea timpului de lucru raportorul fiec rei echipe prezint  rezultatul 
muncii echipei sale iar cel îns rcinat cu monitorizarea modalit ii de lucru în echip  va prezenta 
punctele tari si punctele slabe ale echipei sale.  Fiecare echip  va afişa posterul realizat în fa a clasei 
iar elevul care a avut drept sarcin  depistarea greşelilor va face corecturile sau complet rile 
necesare. Pentru evaluarea activit ii fiecare echip  este încurajat  s  evalueze propria activitate dar 
şi activitatea celorlalte echipe inând cont de urm toarele criterii:  

 propor ia în care s-a realizat sarcina de lucru,  
 corectitudinea informa iilor,  
 colaborarea dintre membrii echipei (pe baza celor raportate de fiecare grup )  
 aspectul estetic al lucr rii (al posterului). 

Se vor acorda note tuturor echipelor vor fi felicita i cei care s-au remarcat prin sârguin , 
creativitate iar pentru grupele mai pu in active se acord  aprecieri verbale. 
REZULTATE:  

Metoda folosit  la grupul experimental este mult mai benefic , acord  prioritate dezvolt rii 
personalit ii elevilor. Elevul devine subiect al procesului educa ional. Metoda folosit încurajeaz  
înv area prin cooperare şi capacitatea de autoevaluare la elevi, evaluarea fiind una formativ . 
Rela ia profesor-elev este democratic , bazat  pe respect şi colaborare, iar disciplina deriv  din 
modul de organizare a lec iei. Prin metodele moderne se încurajeaz  participarea elevilor, ini iativa 
şi creativitatea. 
 Concluzia care se desprinde în urma experimentului const  în eficien a metodelor moderne 
deoarece acestea pun accentul pe urm toarele capacit i: 

 capacitatea de pune întreb ri şi de a construi r spunsuri; 
 cultivarea unor deprinderi, priceperi şi calit i intelectuale; 
 dezvoltarea gândirii critice şi creativit ii; 
 aplicarea unor concepte sau algoritmi de calcul în proiecte sau lucr ri, în contexte diferite; 
 formarea de opinii, mentalit i sau comportamente dezirabile. 
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452. LEC IA DE FORMARE DE PRICEPERI ŞI DEPRINDERI LA MODULELE DE 

SPECIALITATE 
 

 Chelmu  Carmen Florentina  
 Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” One ti,Jude ul Bac u  

 
   Omul desf oar  multe i variate activit i, în structura c rora putem identifica o serie de 
componente declan ate  i conduse voluntar i con tient i altele care se desf oar  ca de la sine, 
f r  un control prea detaliat. Acestea din urm  se desf oar  ca de la sine cu mare u urin , cu 
precizie i corectitudine. Ele se numesc deprinderi. Omul dispune de o sumedenie de deprinderi, 
începând cu mersul, apucarea i manevrarea simpl  a obiectelor i continuând cu scrierea, calculul, 
desenarea, modelarea, schimbarea vitezelor în timpul conducerii automobilului etc. Toate acestea se 
desf oar  automatizat. Legarea tot mai strâns  a înv mântului, de via , de practic , este o 
condi ie a dezvolt rii multilateral  a personalit ii elevilor. În acest scop, în planul cadru de 
înv mânt al înv mântului special sunt prev zute, pe lâng  disciplinele de cultur  general  i 
disciplinele cu un caracter practic cum ar fi formarea  i dezvoltarea deprinderilor manuale.  

Deprinderile practice, sunt disciplina care cuprinde în sine: gândire, pricepere i 
originalitate. Asemeni îns  celorlalte discipline, activitatea practic  urmeaz  trasee  deja stabilite în 
conformitate cu finalit tile inv t mantului, inând cont de importan a domeniului cultural care 
studiaz  personalitatea uman .  

În activit ile practice, de la modulul „Lucr ri pentru construc ii” elevii execut  opera ii 
simple i confec ioneaz  machete asem n toare lucr rilor din domeniul construc iilor. Aceast  
activitate practic  face trecerea de la lucr rile executate în coal , la munc   i constituie un prim 
pas în direc ia preg tirii elevului  pentru participarea la lucr rile pe antier de mai târziu.  

Din punct de vedere al valorii educative, formarea deprinderilor practice se situeaz  pe 
acela i plan cu celelalte activit i obligatorii organizate în coal . Ele contribuie la dezvoltarea 
multilateral  a elevilor cu condi ia s  se respecte cerin ele pedagogice generale în organizarea i 
desf urarea lor, precizarea clar  a scopului didactic, stabilirea leg turii organice între sarcinile 
instructive i cele educative, alegerea judicioas  a con inutului i metodelor corespunz toare 
fiec rei p r i a activit ii.  

Dar pe lâng  cerin ele generale men ionate, formarea abilit ilor practice  reflect  în 
preg tirea i desf urarea lor respectarea unor cerin e specifice rezultate din sarcina didactic  
general  a form rii unor deprinderi i priceperi elementare de munc . Aceste cerin e se refer  la 
preg tirea materialului necesar exers rii opera iunilor i la alegerea i folosirea celor mai bune 
metode i procedee  pentru în elegera sarcinii de c tre elevii.  

Caracterul practic al form rii deprinderilor permite îmbinarea muncii fizice cu cea 
intelectual , fapt care determin  dezvoltarea atât a capacit ilor  fizice ale elevilor, cât i ale celor 
intelectuale.  
 
Importan a deprinderilor practice  în dezvoltarea psiho-motorie a elevilor 
 

Importan a  deprinderilor practice  în coal  const  în contribu ia lor  la dezvoltarea psiho-
fizic , intelectual , moral  i estetic  a elevilor.  

În timpul execu iei concrete a unei lucr ri din domeniul construc iilor – „Executarea unui 
zid rii simple de c r mid , elevul este pus în situa ia de a execut   o serie de mi c ri precise, 
coordonate i sistematizate. Executarea mi c rilor se face cu ajutorul mâinii. Ac ionând asupra 
materialelor  în cadrul abilit ilor practice, elevul î i exerseaz  concomitent analizatorii vizual  i 
cutanat, i musculatura fin  a mâinii. Într-o activitate de construc ii, elevul  execut  o serie de 
mi c rii pentru aranjarea i deplasarea materialului, mi c ri care antreneaz  analizatorul motric i 
cutanat, respectiv mân . Tema indicat  de profesor n-ar putea fi executat  de elevi dac  
concomitent cu mâna n-ar fi antrena i analizatorul vizual i scoar a cerebral , sub controlul c reia 



copilul selec ioneaz  i aranjeaz  materialul conform etapelor din fi a tehnologic . Exerci iile pe 
care elevii le desf oar  organizat, îi ajut  la formarea deprinderilor practice, stimuleaz  activitatea 
analitico-sintetic  a scoar ei cerebrale, m rind func iunea ei de reglare a centrilor subcorticali în 
zon  motorie.  

Mâna, care constituie un important analizator tactil, are o deosebit important  pentru 
întreaga dezvoltare a elevului, dat fiind faptul c  dintre to i analizatorii mâna are cea mai întins  
arie cortical  de proiec ie.  

 
 Importan a deprinderilor practice  în dezvoltarea intelectual  a elevilor  
 

În procesul activit ii practice toate cuno tin ele se completeaz  i se adâncesc. Astfel, în 
procesul de execu ie al unui zid din c r mid , elevul î i consolideaz  cuno tin ele  privind schi a cu 
zidul care urmeaz  s -l execute i a eaz  c r mizile conform schi ei sub îndrumarea profesorului 
coordonator.  

Lucrând cu diferite materiale i instrumente: c r mizi, mortar, cancioc,  mistrie, cump n , 
vinclu i propunându- i s  realizeze ceva din ele, a a dup  cum indic  modelul profesorului, elevul 
are prilejul s  cunoasc  însu irile acestora, s  le compare i s  generalizeze anumite calit i ale lor. 
În mod direct elevii constat  calit ile de: m rime, form , culoare, rezistent , elasticitate. Cu 
ajutorul acestor materiale ei execut , dup  posibilit i,  machete din domeniul construc iilor pe care 
le-au perceput anterior.  

Efectul pozitiv al abilit ilor manuale în procesul de cunoa tere se datoreaz   i faptului c  
ele ofer  copiilor posibilitatea de a constat  direct cum se pot aplic  în practic  anumite cuno tin e 
însu ite.   

Solicitând gândirea, imagina ia, memoria elevilor cu ces, formarea deprinderilor practice 
influen eaz  în mod pozitiv activitatea lor intelectual .  
 
Deprinderile practice, factor important pentru dezvoltarea moral   
 

Deprinderile practice influen eaz  pozitiv dezvoltarea elevilor cu ces sub aspect moral.  
Deprinderile i priceperile de munc  practic  însu ite în activit ile practice îl obi nuiesc pe 

elev cu o activitate util , ceea ce contribuie în mare m sur  la preg tirea lui pentru munc  viitoare.  
Din felul cum se desf oar  abilit ile practice desprindem i important  lor în educarea 

sim ului ordinii i al cur eniei. Materialele din care se execut  lucrarea este prezentat i aranjat 
într-o anumit  ordine, opera iunile de execu ie se succed de asemenea într-o ordine dinainte 
stabilit , astfel c  dup  o serie  întreag  de activit i elevul reu e te s - i desf oare întreag  
activitate în mod organizat. În cadrul acestor activit i el este obligat s  lucreze curat, s  strâng  
materialul r mas dup  execu ia lucr rii, s - i spele mâinile. Toate aceste cerin e contribuie la 
educarea sim ului ordinii i al cur eniei.  

Abilit ile manuale î i aduc contribu ia i la îmbog irea vie ii afective a copiilor. Ei tr iesc 
din plin momentul în care pot constat  singuri c  în urm  efortului depus au ajuns la rezultatul dorit.  

Sentimentul de bucurie i de satisfac ie pe care copilul îl încearc  în momentul încheierii cu 
succes a lucrului sau  contribuie în mod deosebit la educarea dragostei pentru munc , la optimismul 
i încrederea în for ele lui proprii.  

În activit ile în care efectueaz  teme colective, copiii au posibilitatea s  se conving  mai 
mult de necesitatea i valoarea muncii întregului grup, fapt care determin  dezvoltarea capacit ii de 
a- i subordona interesele proprii celor colective.  
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453. STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE SPECIFICE DISCIPLINEI LIMBA I 
LITERATURA ROMÂN  

 
Prof. Or anu Elena Lumini a, Liceul Tehnologic ”Sfântul Pantelimon”, Bucure ti 

 
 A introduce metode moderne (numite, în unele lucr ri de specialitate, alternative, tocmai 
pentru a sublinia posibilitatea profesorului de a selecta tehnologia didactic  potrivit  fiec rui 
colectiv de elev, cât i situa iilor de înv are concrete), care s  sporeasc  gradul de interac iuni în 
interiorul clasei, pe parcursul lec iei (de la acest deziderat provine denumirea de metode activ-
participative), gradul de atractivitate al con inuturilor, metode care s  accesibilizeze informa iile, 
care s  accentueze latura formativ  a educa iei, care s  pun  în centru elevul i nu profesorul, este o 
problem  constant , pe care fiecare cadru didactic încearc  s  o realizeze în cadrul activit ii de la 
catedr , mai ales de când înv mântul românesc pare s  fie preocupat de no iuni ca reform , 
modernizare, aliniere la standardele europene.   
 Activitatea desf urat  în grupuri, adic  înv area prin cooperare, trebuie s  fie înso it  de 
un anumit management al resurselor materiale, sala de clas  trebuie aranjat  în mod corespunz tor, 
resursa timp trebuie atent exploatat , sarcinile de lucru riguros alese, organizarea grupelor i 
distribuirea rolurilor în cadrul lor - minu ios realizate, c ci fiecare membru al grupului trebuie s  
aib  o sarcin  specific , (în afar  de activitatea propriu-zis  a grupului), cum ar fi: cel care ine 
timpul, cel care examineaz  informa iile primite, cel care adun  ideile, cel care sintetizeaz  
informa iile, cel care acord  ajutor celorlal i membri, cel care prezint , etc. În practic  este greu de 
realizat, c ci activitatea pe grupe poate s  se transforme într-un prilej în care elevul considerat de 
c tre ceilal i cel mai capabil este desemnat (neoficial, bineîn eles) de c tre restul membrilor s  
devin  aproape singurul care s  rezolve sarcina de lucru, înv area prin cooperare fiind nul  în acest 
caz, chiar dac  s-au format acele grupuri. 
 O metod  prin care aten ia i interesul elevilor pot fi captate i men inute i care stimuleaz  
i abilit ile, creativitatea i imagina ia acestora, este metoda proiectului, care prezint  urm toarele 

avantaje: presupune centrarea pe activitatea elevului, se finalizeaz  printr-un produs (poster, CD, 
scenet , revist , album de fotografii, pliante, etc.), folose te cuno tin e, deprinderi, abilit i 
dobândite în alte domenii, dezvolt  sentimentul de apartenen  la un grup, elevii au libertatea de a- i 
alege forma de prezentare, ofer  posibilitatea de a evalua atât procesul de realizare, cât i produsul 
i prezentarea proiectului.  

 Aplicarea metodei presupune i con tientizarea unor dezavantaje, c ci proiectul necesit  
efort i un timp îndelungat de realizare, iar evaluarea activit ii, cât i a produselor implic  un 
anumit grad de subiectivitate. 
 Studiul de caz este o alt  metod  modern , de data aceasta impus  de programele 
disciplinei Limba i literatura român  pentru clasele a XI-a i a XII-a, inând cont c  dou  dintre 
dimensiunile specificului acestui segment de colaritate sunt: focalizarea pe formarea deprinderilor 
i a competen elor de documentare ale elevilor i formarea competen elor de lectur  ale cititorului 

avizat, capabil s  sintetizeze tr s turile definitorii ale unei epoci culturale i capabil s  
contextualizeze. Din perspectiva profesorului, integrarea acestei metode presupune: integrarea 
studiilor de caz în cadrul planific rii semestriale, un bun management al clasei, stabilirea riguroas  
a direc iilor de investigare, elaborarea sarcinilor de lucru corelate competen elor din program , 
elaborarea unei grile de evaluare, exersarea unor roluri manageriale diferite. Se pot utiliza 
urm toarele fi e de lucru: 
 Se utilizeaz  atât autoevaluarea, cât i evaluarea reciproc , realizat  de c tre to i membrii 
colectivului de elevi, iar profesorul ine cont, în evaluare, de cooperarea în cadrul grupului, de 
sistematizarea bibliografiei utilizate, de realizarea materialui, dar i de creativitatea prezent rii.  



 Un alt avantaj al utiliz rii metodei studiului de caz este cel al abord rii interdisciplinare, c ci 
multe dintre studiile prev zute în programa colar  necesit  cuno tin e specifice i altor discipline, 
cum ar fi Istoria i Religia: Latinitate i dacism, Dimensiunea religioas  a existen ei, Formarea 
con tiin ei istorice, Literatura aservit  ideologiei comuniste. 
 Una dintre metodele care presupun un grad deosebit de interactivitate, dar i de creativitate 
este Atelierul cafenea ( Cafe Workshop), care reprezint  un atelier interactiv, permi ând transferul 
achizi iilor i optimizarea unui produs realizat anterior de grup, reprezentând, de fapt, un schimb de 
idei. Se poate propune realizarea unui atelier – cafenea, pornind de la o tem  de sintez , dup  ce 
grupurile cunosc foarte bine problematica textelor-suport utilizate. De exemplu, o tem  potrivit  
pentru o astfel de activitate poate fi Condi ia feminin  în operele studiate, textele - suport care pot fi 
utilizate fiind destul de numeroase: Mara, de Ioan Slavici, Ion, de Liviu Rebreanu, Enigma Otiliei, 
de G. C linescu, Maitreyi i Nunt  în cer, de Mircea Eliade, Ultima noapte de dragoste, întâia 
noapte de r zboi i Patul lui Procust, de Camil Petrescu, Baltagul, de Mihail Sadoveanu, Ciclul 
Hallipilor  de Hortensia Papadat-Bengescu. În prealabilul desf ur rii activit ilor specifice 
atelierului – cafenea, grupurile de elevi i-au preg tit fi e de lectur  i fi e de caracterizare, primind 
totodat  i cerin ele la care trebuie s  r spund  pentru a putea sus ine puncte de vedere argumentate, 
cu privire la tema propus . Astfel, personajele selectate de grupul de elevi trebuie  analizate în 
func ie de: coordonatele psihologice, identificându-se tr s turi comune, dar i cele diferen iatoare, 
integrarea personajelor în cadrul social, pornind de la familie, rela iile cu p rin ii, atitudinea fa  de 
c s torie, spa iile sociale care le reprezint , reac iile fa  de posibilitatea ascensiunii sociale i nu în 
ultimul rând, specificul rela iilor sentimentale ale personajelor, cu alte cuvinte, viziunea lor asupra 
iubirii i asupra rela iilor de cuplu. Activitatea presupune mai multe etape. 
 1. Preg tirea cafenelelor – elevii î i aleg un nume care s -i reprezinte, un slogan i 
deseneaz  o emblem . Î i pot aduce i o melodie preferat , care s  exprime personalitatea grupului. 
Li se reamintesc sarcinile de lucru, li se d  libertatea de a- i selecta textele dintre cele numite, nu 
mai pu in de dou , nu mai mult de patru. Se alege un patron al cafenelei, care va fi purt torul de 
cuvânt al grupului. Grupul discut  despre con inutul materialului pe care îl vor realiza, dar i despre 
prezentarea propriu-zis . 
 2. Vizita la alt  cafenea (prima tur ) 
To i membrii grupului, cu excep ia patronilor, viziteaz  o alt  cafenea. (aceast  etap  presupune o 
repartizare riguroas  a vizitelor). Gazdele vor prezenta colegilor sosi i solu iile g site i vor încerca 
s -i conving  de valabilitatea i calitatea ideilor. Vizitatorii î i iau noti e, încercând s  prind  cât 
mai multe din ideile avansate de patronii-gazd , putând s  pun  întreb ri clarificatoare, dar nu s  
emit  judec i de valoare. (Regulile trebuie foarte bine stabilite anterior.)    
 3. Întoarcerea la cafeneaua de acas   
Vizitatorii relateaz  ceea ce au aflat la cafeneaua cercetat . Acum pot fi emise i judec i de valoare 
la adresa celor auzite. Se va ini ia o nou  discu ie asupra proiectului ini ial, fiind de dorit ca acesta 
s  fie îmbun t it. 
 4. A doua tur  de vizite 
Fiecare elev viziteaz  o alt  cafenea decât cea din prima tur . Se utilizeaz  acela i procedeu al 
discu iilor. 
 5. Întoarcerea la cafeneaua de acas  
Se împ rt esc ideile ob inute, întregul grup trebuind s - i analizeze i s - i revizuiasc  solu iile i 
concluziile proiectului. 
 6. Prezentarea materialului final, care con ine ideile grupului, dup  toate aceste schimburi de 
idei i dup  negocierea în cadrul grupului. 
 În concluzie, atelierul – cafenea permite cunoa terea profund  de c tre fiecare a ceea ce au 
realizat ceilal i, precum i g sirea de solu ii noi, prin împ rt irea experien elor i prin schimbul de 
idei. 
 Se observ  faptul c  cele trei metode anterior prezentate presupun organizarea anterioar  a 
activit ii, consultarea unei bibliografii de c tre elevi, organizarea unor grupuri i repartizarea 



riguroas  a sarcinilor, adic , altfel spus, sunt activit i laborioase, atât pentru profesor, cât i pentru 
elevi.  
 Pe de alt  parte, exist  i metode moderne, care se pot aplica într-un timp mult mai redus, 
fiind suficiente doar câteva minute. Utilizarea acestor metode au rolul de a fixa cuno tin e anterior 
însu ite, de a evalua nivelul minim de însu ire de cuno tin e, dar i cel de a energiza i de a 
dinamiza colectivul de elevi. Prezent m, în continuare, câteva metode care pot fi utilizate în 
secven e scurte ale lec iei, având rol de fixare a elementelor esen iale, de recapitulare i 
sistematizare, de evaluare i autoevaluare, subliniind necesitatea ca elevii s  con tientizeze 
importan a evalu rii formative, aplicat  la finalul unei secven e a scenariului didactic sau la finalul 
întregii lec ii. 
 Tehnica 3-2-1 
 Metoda const  în faptul c  elevilor li se cere s  identifice la finalul secven ei / lec iei 3 
concepte din lec ia respectiv , 2 idei despre care ar dori s  se mai informeze, 1 competen  pe care 
consider  c  au dobândit-o, reu indu-se astfel s  se evalueze / autoevalueze dac  no iunile teoretice 
au fost asimilate, dac  lec ia a stârnit curiozitatea i interesul elevilor pentru aprofundarea unor idei 
asociate temei respective, dac  ei consider  c  au dobândit o anume competen  în cadrul lec iei. 
Un alt avantaj al acestei metode, în afar  de timpul redus de aplicare i de utilizarea ei ca evaluare i 
autoevaluare, este scopul ameliorativ i nu de sanc ionare al aplic rii sale, elevilor dovedindu-li -se 
ca a evalua nu se limiteaz  la a nota. 
 O alt  metod  asem n toare, care se aplic  în dou  etape, la începutul lec iei i la final, este 
completarea fi ei D. Ogle, prin care elevilor li se cere ini ial s  completeze r spunsurile la dou  
întreb ri: Ce tiu despre tema propus ? i Ce alte lucruri vreau s  aflu?, verificându-se astfel 
experien a anterioar  a elevilor, dar i interesele i nevoile lor. La final, se evalueaz  / 
autoevalueaz  prin completarea r spunsului la întrebarea Ce am înv at în cadrul lec iei? Am 
aplicat aceast  metod  la clasa a X-a, la lec ia despre importan a articolelor critice maioresciene, 
având ca text-suport articolul Eminescu i poeziile lui, activitate care fusese precedat  de studiul a 
dou  poezii eminesciene. Astfel, elevii au putut s  verifice, prin r spunsurile la prima întrebare,  ce 
au re inut privitor la biografia poetului, dar i privitor la opera sa, apoi, prin r spunsurile la a doua 
întrebare, profesorul poate s  structureze noua lec ie, explicând c  unele dintre ideile pe care elevii 
vor s  le aprofundeze se vor reg si în textul maiorescian. La final se poate verifica, prin compararea 
r spunsurilor la a doua i a treia întrebare, dac  s-a r spuns necesit ilor formulate de elevi. 
 Metoda Philips 6/6 const  în formarea unor grupuri de ase elevi, care timp de ase minute 
vor nota cât mai multe elemente pe care le cunosc în leg tur  cu o tem . Tema poate s  fie comun  
tuturor grupurilor sau pot fi alese teme diferen iatoare, solu iile g site se noteaz  pe tabl  sau pe 
flipchart, reu indu-se recapitularea ideilor esen iale, privitoare la teme, de obicei, de sintez , cum ar 
fi: tr s turile unei perioade literare, principiile unui curent literar,  tr s turile unei specii, etc.  
 În concluzie, a moderniza procesul de înv mânt nu este echivalent cu a utiliza metode, 
mijloace i forme de organizare consemnate în lucr rile de pedagogie i metodic , ci a g si o cale 
de a îmbina, echilibrat i con tient, tradi ionalul cu noutatea, având ca preocupare permanent  
stimularea interesului elevilor pentru disciplina respectiv , dezvoltarea unei gândiri autonome i 
critice, achizi ionarea unor competen e care pot fi transferate i în alte domenii, cum ar fi în 
înv mântul superior sau chiar în cariera profesional  a fiec rui adolescent, sprijinind formarea sa 
ca adult.   
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454. ADAPTAREA APLICA IILOR LA ORA DE MATEMATIC  
 

Prof. Rogojin  Alexandra-Maria i Damian Dana, Liceul ” tefan cel Mare” Cod e ti 
 

Eficacitatea organiz rii procesului de predare – înv are – evaluare depinde de orientarea 
didactic  spre identificarea solu iilor legate de ceea ce şi cum se pred , de ceea ce şi cum se înva . 
Gândirea secolului nostru şi a celor viitoare se cere a fi tot mai mult o gândire creatoare, iar omul 
prezentului şi al viitorului, uşor adaptabil la schimb ri, inventiv.  

Şcoala este o organiza ie social  în care educatorul (indiferent de nivelul, tipul sau forma de 
înv mânt) este, prin natura func iilor sale, managerul celui educat „impresarul” desemnat s  
„administreze” interesele elevului. 

Trecerea la o metodologie mai activ , centrat  pe elev, implic  elevul în procesul de înv are 
şi îl înva  aptitudinile înv rii, precum şi aptitudinile fundamentale ale muncii al turi de al ii şi ale 
rezolv rii de probleme. Metodele centrate pe elev implic  individul în evaluarea eficacit ii 
procesului lor de înv are şi în stabilirea obiectivelor pentru dezvoltarea viitoare. Aceste avantaje 
ale metodelor centrate pe elev ajut  la preg tirea individului atât pentru o tranzi ie mai uşoar  spre 
locul de munc , cât şi spre înv area continu . 

Cadrele didactice şi elevii trebuie s  fie conştien i de stilurile de înv are pe care le prefer  
şi, în consecin , de modul cum înva  cel mai bine. În materialele de instruire se pot utiliza simple 
chestionare pentru elevi la identificarea stilurilor lor de înv are.  
 Organizarea muncii individuale este condi ionat  de însuşirea, în prealabil, de c tre elevi a 
unor tehnici de munc  intelectual  matematicii. Acestea trebuie însuşite la un anumit nivel, înainte 
de organizarea muncii individuale. Profesorul trebuie s  cunoasc  exact nivelul preg tirii anterioare 
a elevului, lacunele şi greşelile tipice ale fiec rui elev. În func ie de acestea va alege fie teme 
comune pe care s  le rezolve independent to i elevii din clas , fie temele prin care s  ajute grupele 
de nivel sau pe fiecare elev în parte s  se dezvolte la nivelul posibilit ilor lui. Iat  de ce sunt 
recomandate probele de evaluare fie ele ini iale, formative sau sumative, pentru c  acestea ne 
furnizeaz  nou  profesorilor informa ii utile în privin a gradului de asimilare a cunoştin elor 
transmise în cadrul lec iilor. În urma rezultatelor ob inute de c tre fiecare elev în parte la astfel de 
lucr ri putem s  lu m unele m suri ulterioare, s  adopt m strategiile educative la particularit ile 
situa iei didactice, la particularit ile elevilor. Astfel, în cadrul orelor urm toare, cu uşurin , ştim ce 
tipuri de fişe de munc  independent  vom utiliza: cu con inut unic şi sarcini unice sau cu con inut 
unic şi sarcini diferite. 

Aşadar, evaluarea este pentru profesor « …un barometru pe care-l consult  continuu pentru 
a-şi regla activitatea», dup  cum men ioneaz  Adrian Neculau în lucrarea sa «A fi elev». 

Pentru o corect  diferen iere a activit ii, şi la matematic  am pornit de la ideea c  trebuie s  
fim buni cunosc tori ai psihologiei copilului. Cunoscând particularit ile de vârst  şi individuale ale 
elevilor noştri am încercat s  alegem cele mai bune şi eficiente modalit i didactice în timpul şi în 
afara lec iilor pentru a determina reuşita elevilor la aceast  disciplin , în func ie de posibilit ile 
intelectuale ale fiec ruia. Pentru c  avem în colectiv şi copii care ridic  probleme în ceea ce priveşte 
în elegerea, însuşirea cunoştin elor şi aplicarea lor în practic , ne-a determinat s  acceler m 
ritmurile lente de înv are şi, în acelaşi timp, s  avem în vedere activitatea elevilor cu capacit i 
intelectuale superioare, solicitându-i la un efort sporit. În acelaşi scop am c utat mereu noi forme de 
activitate pentru a determina pe fiecare elev s  înve e prin efort propriu, în ritmul s u, potrivit 
posibilit ilor sale intelectuale. 

Structura lec iilor de matematic  este supus  unor amelior ri pe mai multe planuri. 
Concomitent cu preocuparea de a spori densitatea acestora, participarea efectiv  a elevilor la 
dobândirea cunoştin elor, conceperea activit ii didactice în cadrul lec iei trebuie reconsiderat  şi în 
perspectiva adapt rii modalit ilor de lucru la posibilit ile nuan ate ale elevilor. Ca profesori, ne 



manifest m preferin a pentru tratarea diferen iat  a elevilor în cadrul orelor de matematic , prin 
utilizarea unei game variate de exerci ii şi probleme propuse spre rezolvare individual  care s  
stimuleze procesul de înv are a no iunilor matematice. Aceste mijloace de instruire le folosim 
pentru consolidarea cunoştin elor, în formarea unor deprinderi de calcul matematic, precum şi în 
educarea unor procese intelectuale. Activitatea cu aceste instrumente de munc  independent  
implic  mai multe opera ii c rora le d m importan a cuvenit : alc tuirea fişelor, clasificarea lor, 
alegerea fişelor potrivite pentru anumi i elevi, munca elevilor şi controlul muncii. 
 
A. Fiş  cu con inut comun şi sarcini comune – con ine un num r de sarcini eşalonate, în ordine 
crescând  a dificult ii: 

Clasa a VI-a Fiş  de lucru 
1. Scrie i în ordine cresc toare urm toarele numere întregi: 

a) -3; 2; 0; -4; +1; -2; +7; 
b) +3; -2; 0; +4; -1; +2; -7. 

2. Reprezenta i într-un sistem de axe de coordonate punctele: 
A(2, 3), B(-2, 1), C(3, -2), D(-3, -1), E(-2, 0), F(1,0). 

3. Calcula i: 
a) 4 + (-2) + (-4) = 
b) (-7) + (+3) + (-1) = 
c) |-5| - |+2| + |-3| - |-1| = 
d) 11 – [-1 +3 – (-3 +15) – 7] = 

4. Calcula i valoarea absolut  a numerelor: 
a = - 1 + 3 – 5 + 7 – 9 + 11 şi b = - 5 – [-8 + (-4)] – (-7). 

5. Efectua i: 
a) 8 · (-6) · (-100) = 
b) -5 · 3 · (-7) = 
c) (-3) · 0 · (-7) = 
d) (-17) · 2 · (-5) = 

6. Calcula i, respectând ordinea efectu rii opera iilor: 
a) -1 · (+2) + (-3) · (+4) + (-5) · (+6) = 
b) -5 · [-4 – 3 · (-2 -1)] = 
c) 11 · (-2) + (-4) · [-100 – 4 · (-26)] = 
d) 200 – 7 · [(-25 + 4 · 7) – 3 · (11 - 13)] = 
e) -2 · {-2 · [-2 · (1753 - 1748) +1]} = 

 
B. Fiş  cu con inut unic şi sarcini diferite – au sarcini de nivele diferite de dificultate, 
introducându-se în con inutul lor informa ii şi puncte de sprijin diferen iate pe categorii de elevi, 
astfel încât s  devin  mai accesibile acele sarcini care sunt înso ite de mai multe informa ii 
privitoare la rezolvarea lor: 
    Fiş  – nivel slab – clasa a VI-a 

Fie mul imile: A={x | xZ şi 4 ≥ x > -1} şi B={x | xZ şi |x| ≤ 2}. 
      a) Determina i elementele mul imilor. b)Efectua i AB, AB, A-B. 
     
    Fiş  – nivel mediu – clasa a VI-a 

Fie mul imile: A={x | xZ şi x+2>-8} şi B={x | xZ şi 2(x-1)-3=5}. 
      a) Determina i elementele mul imilor. b)Efectua i AB, AB, A-B. 
 
    Fiş  – nivel de performan  – clasa a VI-a 

Fie mul imile: A={x | xZ şi 
 2

6

x
 Z }, B={x | xZ şi 
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  x4}. a) Determina i elementele mul imilor. b)Efectua i ABC, ABC, A-B, B-C. 
 



C. Fiş  cu con inut şi sarcini diferite – acestea sunt date spre rezolvare diferitelor categorii de 
elevi, inându-se seama de rezultatele ob inute la proba de evaluare, pe grupe de nivel: 
     Fiş  de recuperare (pentru elevii care întâmpin  greut i în calculul matematic) – clasa aVII-a 

       a)  22 513   este egal cu ……… 

b) Dac  a=7- 15, b= 15+7, atunci a+b este egal cu ........... 
c) Media geometric  a numerelor 9 i 16 este ........... 

  
     Fiş  de dezvoltare (pentru elevii capabili de performan e) – clasa a VII-a: 

Se consider  expresia E(x)= .)4()32( 22  xx  

a) S  se calculeze E(-1)·E(1); 

b) S  se calculeze E(- 3 )-3E( 3 ); 

c) S  se arate c  E(
2

1
)+E(

2

3
)Z. 

 
Activitate diferen iat  pe grupe temporare 
Grupa I (nivel sc zut) clasa a VI-a 

1. Dac  triunghiul ABC este isoscel şi m sura unghiului A este de 60º, ce fel de triunghi 
este triunghiul ABC? 

2. Fie triunghiul ABC dreptunghic în A, cu m sura unuia dintre unghiurile ascu ite de 
58º19’. Ce m sur  are cel lalt unghi? 

 
Grupa a II-a (nivel mediu) clasa a VI-a 
 În triunghiul ABC dreptunghic în A, avem AB=4 cm şi m(B)=60º. 

a) Calcula i m(C); 
b) Determina i lungimea laturii [BC]; 
c) Dac  P(BC), [BP] [PC], demonstra i c  triunghiul ABP este echilateral.  

 
Grupa a III- a (nivel de performan ) clasa a VI-a 

1. Un dreptunghi ABCD are AB=10cm şi m(ACB)=300. Calcula i lungimea diagonalei AC. 

2. În triunghiul dreptunghic ABC, m(A)=90º, ADBC, DBC, are 
4

3


AC

AB
 şi aria egal  

cu 216 cm2. S  se afle: a) perimetrul triunghiului; b) lungimea în l imii AD. 
  
 În exemplele prezentate mai sus grupele sunt omogene, dar se pot constitui şi grupe 
neomogene, elevi buni cu elevi care au rezultate mai slabe la disciplina respectiv . Se apeleaz  la 
aceast  modalitate de constituire a grupelor în scopul antren rii elevilor cu rezultate medii în 
rezolvarea sarcinilor comune. În acest caz, activitatea independent  de la fiecare grup  trebuie s  
con in  exerci ii gradate ca dificultate, între minimum şi maximum nivelului de dezvoltare 
intelectual  al fiec rui membru din grup . Astfel, fiecare elev se poate afirma sporindu-şi încrederea 
în for ele proprii. 
 În cadrul aceleiaşi grupe, exerci iile pot fi împ r ite pe membrii ei de c tre un conduc tor 
ales ori numit, sau, exerci iile respective pot fi rezolvate prin colaborare, schimb de p reri. În acest 
caz unul dintre elevi (de regula cel mai bun) va alege rezultatul corect şi va scrie. 
 În verificarea activit ii se pot da calificative fiec rei echipe, dezvoltând astfel fiec rui elev 
interesul de a lucra pentru reuşita grupei sale. 
 Avantajele activit ii diferen iate pe grupe de nivel, temporar constituite, este acela c  are o 
înrâurire formativ  asupra elevilor, având ceva din farmecul jocului de echip , îi antreneaz , îi 
angajeaz  plenar. Rolul nostru, al profesorilor, este acela de urm rire şi îndrumare nep rtinitoare. 
Controlul muncii unei echipe presupune solicitarea, pe cât posibil, a tuturor membrilor acesteia, în 
func ie de particularit ile lor individuale şi de natura problemei cerut  în exerci iu. 



           În aplicarea formelor de diferen iere a activit ii la matematic  abordate la clas  şi unele 
dintre ele exemplificate în material, am desprins urm toarele avantaje: 
- angajarea tuturor elevilor în activitatea de înv are, prin trezirea interesului, a motiva iei, a aten iei 
voluntare; 
- elevii înva  s  lucreze singuri şi-şi asum  r spunderi; 
- elevii dobândesc o atitudine critic  fa  de ceea ce se realizeaz , cu efect de autoevaluare; 
- se aprofundeaz  cunoştin ele în raport cu posibilit ile fiec rui elev, a particularit ilor psiho-
fizice; 
- accelerarea ritmului de lucru independent; 
- se contureaz  rela iile de colaborare între elevi şi elevi-profesor; 
- asigurarea însuşirii materiei de c tre to i elevii, pe «m sura» fiec ruia. 
 Unele critici aduse la adresa diferen ierii activit ii cu elevii sunt consecin a unei incorecte 
aplic ri şi a abord rii ei greşite pe baza categorisirii elevilor. Orice tehnic  aplicat  cere, indiferent 
de disciplin , cunoaştere psiho-pedagogic , tact, afec iune. Diversele forme de activitate didactic  
nu sunt într-o competi ie, ci se completeaz  una pe alta, astfel ca şi ele devin în practica 
profesorului de a alege şi de a le folosi, o maiestrie pedagogic . Rolul esen ial al educatorului este 
acela de a organiza munca elevilor, de a coordona activitatea, de a facilita schimburi de idei şi 
în elegerea între elevi, de a-i stimula s  devin  independen i şi creatori pentru c  «Profesorul ideal 
nu este nici profetul, nici experimentatul psiholog şi sociolog, ci tehnicianul priceput în organizarea 
muncii elevului», dup  cum sublinia renumitul pedagog Victor Târcovnicu în una din lucr rile sale. 
 În concluzie, diferen ierea activit ii o abord m atunci când este cazul la clasele  omogene 
dar cu nuan e eterogene şi suntem obliga i ca pentru to i elevii s  g sim solu ia însuşirii con inutului 
programei şcolare, fiind modalitatea actual  de solu ionare a diferitelor probleme ce le ridic  
matematica. Este necesar s  îmbin m formele de activitate comun  cu cele diferen iate c ci elevii 
ne conduc la diferen ieri şi tot ei au asem n ri şi tr s turi comune care ne conduc la activitatea 
global . 

Matematica modern  cere tuturor cadrelor didactice, o temeinic  preg tire metodologic , 
pedagogic , dar şi psihologic . 
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455. LECTURIADA INTERACTIV  

 
Prof. Amancei Nicoleta 

Prof. Ganea Cr i a 
Liceul „Ştefan Procopiu”, loc. Vaslui, jud. Vaslui 

 

Nu mai este nici un dubiu. Sintagme precum ”criza lecturii” i ”moartea cititorului 
adolescent” sunt realit i ale colii i societ ii române ti. Mul i dintre liceeni nu mai citesc nici 
m car operele necesare pentru examenul de bacalaureat, fapt care are consecin e negative asupra 
promovabilit ii. Din acest motiv, în perioada octombrie 2014-iunie 2015, Liceul ” tefan Procopiu” 
a derulat proiectul educa ional ”Lecturiada Interactiv ” sponsorizat de Funda ia ”Mereu Aproape”  
din Bucure ti cu un num r de 1000 volume din literatura român . Proiectul educa ional „Lecturiada 
Interactiv ” a fost premiat în cadrul programului de granturi de carte BOOKS 4 YOUTH derulat de 
Funda ia ”Mereu Aproape” care astfel a dorit s  încurajeze lectura în rândul tinerilor. 300 de 
volume au fost oferite ca premii elevilor care au participat la concursurile organizate în cadrul 
proiectului. Celelalte volume au îmbog it fondul de carte al bibliotecii liceului.  
           Obiectivele specifice ale proiectului au fost:  

 stimularea interesului elevilor din grupul int  pentru lectur  i con tientizarea de c tre 
ace tia a importan ei litera iei atât la coal , cât i la locul de munc ; 

 dezvoltarea pentru elevii din grupul int  a unor competen e cheie transversale (gândire 
critic , creativitate, comunicare, munca în echip , spirit de ini iativ  i rezolvarea 
problemelor) i a unor competen e de înv are (tehnici de munc  intelectual , sintetizarea 
informa iilor, realizarea de conexiuni etc.); 

 stimularea poten ialului creativ al elevilor; 
 dezvoltarea spiritului de fair-play; 
 cre terea motiva iei elevilor din grupul int  pentru participarea la activit ile extra colare; 
 îmbog irea fondului de carte al bibliotecii liceului cu titluri din literatura român .  

Principalele activit i organizate în cadrul proiectului educa ional au fost: aplicarea unui 
chestionar privind atitudinea fa  de lectur  a liceenilor şi 4 concursuri dedicate unor opere din 
programa examenului de bacalaureat: ”Moara cu noroc” (februarie 2015), ”Ion”  (martie 2015), ”O 
scrisoare pierdut ”  (aprilie 2015), ”Enigma Otiliei”  (mai  2015). La aceste concursuri au participat 
elevi de la clasele IX-XII. Elevii au fost grupa i în  câte 3, 4 sau 5. Fiecare concurs a avut 2 probe: 
elaborarea Raportului C r ii i Quizz pe baza car ii (concurs).  Rapoartele au fost evaluate de 2 
profesori de limba şi literatura român  din echipa de proiect. Punctajul final îl constituie punctajul 
Raportului C r ii şi punctajul de la proba ”Quizz”.  Cele mai interesante materiale vor fi selectate 
pentru bro ura ”Lecturiada interactiv ”.  
              Cele 10 sarcini de lucru stabilite pentru „Raportul C r ii” au fost: 
I.Rescrie sfâr itul (minim 10 rânduri) –10 puncte 
II. Continu  povestirea (minim 10 rânduri) –10 puncte 
III. Glosar de termeni (selecta i din lucrare 10 cuvinte mai pu in uzuale) – 5 puncte (0,50/cuvânt) 
IV. Alege un cadou pentru un personaj  i motiveaz - i alegerea (minim 5 rânduri) – 10 puncte 
V. Adaug  un nou personaj i descrie-l (minim 5 rânduri) – 10 puncte 
VI. Interviu cu un personaj (întreb ri i r spunsuri/3 întreb ri) – 10 puncte 
VII. Petrece o zi cu un personaj. Pe cine alegi? De ce? Ce ve i face? (minim 5 rânduri) – 10 puncte 
VIII. G se te un alt titlu pentru carte. -  5 puncte 
IX. Quizz (realizeaz  20 întreb ri tip gril , cu patru variante de r spuns) – 1 punct/întrebarea. Se va 
preciza r spunsul corect al întreb rilor.  
X. Jocuri enigmistice. Realizeaz  un joc enigmistic (aritmogrif, integrama etc.) pornind de la 
subiectul c r ii. – 10 puncte  



              La cele patru concursuri au participat 20 de echipaje (90 de elevi). To i elevii au primit 
diplome de participare sau de premiu. Elevii care au ob inut cele mai mari punctaje au primit premii 
în c r i.  
           Rezultatele cantitative ale proiectului au fost:  

 4 activit i tip concurs: ”Moara cu noroc”, ”Ion”, ”O scrisoare pierdut ”, ”Enigma Otiliei”; 
 un chestionar de evaluare ini ial  i raport cu centralizarea r spunsurilor; 
 un chestionar de evaluare final  i raport cu centralizarea r spunsurilor; 
 4 buletine informative despre activit ile proiectului postate pe site-ul liceului; 
 num rul 13 al revistei liceului ”Procopienii” a fost dedicat proiectului ”Lecturiada 

interactiv ” i con ine cele ai interesante lucr ri ale elevilor. Revista este postat  pe site-ul 
liceului.  

           Rezultatele calitative ale proiectului au fost: 
 Elevii  au participat la activit i care au contribuit la îmbun t irea competen elor de 

litera ie,  precum i a unor competen e cheie transversale (gândire critic , creativitate, 
comunicare, munca în echip , spirit de ini iativ  i rezolvarea problemelor) i a unor 
competen e de înv are (tehnici de munc  intelectual , sintetizarea informa iilor, realizarea 
de conexiuni etc.). Elevii au con tientizat importan a conceptului de litera ie atât la coal , 
cât i la viitorul loc de munc .  

 Profesorii i-au îmbog it competen ele în ceea ce prive te implementarea de activit i 
extra colare pentru dezvoltarea competen elor în domeniul lecturii i litera iei. 

             În continuare, prezent m câteva dintre r spunsurile elevilor la cerin a IV din raportul c r ii: 
Alege un cadou pentru un personaj i motiveaz - i alegerea.  
 
”Moara cu noroc” de Ioan Slavici 
              1. I-a  d rui Anei un pistol pentru a se putea ap ra de cu itul lui Ghi , poate chiar pentru a 
se ap ra de Lic  S m d ul i de R u . Dac  ar fi avut i curajul de a-l utiliza împotriva lui Ghi , 
atunci cu siguran  sfâr itul nuvelei ar fi fost altul.  
 
             2.Atunci când Ghi  se gânde te la posibilitatea de a lua în arend  cârciuma Moara cu 
noroc, i-a  d rui o cas  la Arad. Astfel, Ghi  nu l-ar fi întâlnit pe Lic  S m d ul i aceast  tragedie 
nu ar mai fi avut loc.  
 
             3.Dac  aş alege un cadou pentru un anumit personaj, acesta ar fi Lic . Cadoul potrivit 
pentru acesta ar fi Decalogul. De ce acesta cadou? Pentru c  s-a ab tut prea mult de la valorile 
morale şi poate acest cadou îi poate readuce echilibrul l untric, înv ându-l ceea ce e bine şi ce nu.  
 
             4.Personajul asupra c ruia am fost de accord c  ar merita un cadou este Cula, câinele cel 
mare şi leneş al lui Ghi . Cadoul potrivit pentru el ar fi o baie cu mult  spum  şi o por ie de 
pedigree dentastix. inând cont de m rimea lui (c ci îi putea purta c lare pe b ie el), acesta ar fi cel 
mai potrivit cadou, nu doar pentru c  l-ar face invidia satului, dar şi pentru igiena dentar  care este 
foarte important. O asemenea baie i-ar m ri cota de pufoşenie cu peste 50%, în timp ce o respira ie 
paroasp t  ar atrage imediat cele mai frumoase c ele.  
 
               5. I-aş oferi lui Ghi  un loc de munc  la un atelier de cizm rie dintr-un oraş apropiat 
pentru a-l determina s  se mute din acel loc al pierzaniei, oferindu-I astfel posibilitatea de a duce o 
via  liniştit  departe de influen ele negative ale lui Lic .  
 
               6. Un cadou simbolic, clepsydra, destinat celor doi copii va avea o puternic  influen  
asupra modului în care ei, micii îngeraşi din imensul iad al l comiei vor înfrunta greut ile vie ii, 
conştientizând c  timpul este o vag  umbr  a neajunsului şi c  o simpl  plutire ap s toare a unui 
nor de nesiguran  î i poate duce sufletul într-o neobosit  pustietate abisal  unde te trezeşti deodat  



c  totul a fost în zadar: banii, p mânturile, verile sunt nişte simple lucru deşi mult tânjite, într-o 
lume trec toare în care singurul lucru important este puritatea sufletului. 
 
”Ion” de Liviu Rebreanu 
             1. Noi avem un cadou pentru Ana: un sejur în jurul lumii pe un vas de croazier . De ce am 
ales acest cadou? Ana, deşi este fiica înst ritului Vasile Baciu, pare n scut  sub semnul nefericirii, 
fiind predestinat  unei existen e tragice. Este lipsit  de experien  iar orizontul ei este limitat. În 
aceste condi ii, are toate şansele de a deveni o victim  a lui Ion care o umileşte şi o bate. Cu 
siguran , Ana nu a ieşit nici m car din satul Pripas. Sau poate a mai ajuns prin satele vecine, cum 
era Armadia. Dar cu siguran , este o fat  lipsit  de experien  care poate c dea cu uşurin  în 
bra ele unui parvenit precum Ion.  O asemena croazier  ofer  oportunit i de explorare a lumii, de 
cunoaştere a unor noi persoane şi, de ce nu, a unei noi iubiri care o va face s  uite de Ion.  
 
            2.Noi am ales s -i oferim  un cadou lui Titu Herdelea, fiul so ilor Herdelea, Zaharia şi 
Maria. I-aş face cadou un set de c r i. Titu Herdelea este un personaj complex, un intelectual prin 
intermediul c ruia afl m informa ii despre situa ia românilor din Transilvania spre sfârşitul 
secolului al XIX-lea. Bineîn eles, o prim  carte ar fi despre istoria Transilvaniei din cele mai vechi 
timpuri pentru ca Titu s  în eleag  mai bine complexitatea situa iei. De asemenea, din roman afl m 
despre Titu c  îi place s  studieze oamenii pentru a vedea reac iile lor dar f r  a avea inten ii rele. 
Din acest motiv, i-aş d rui o carte de psihologie, anume „Cartea gesturilor. Cum putem citi 
gândurile oamenilor din ac iunile lor” de Peter Collett care îl poate ajuta pe Titu s -şi 
îmbun t şeasc  abilit ile de a citi şi interpreta motivele şi ac iunile altor oameni.  
              Tot din roman afl m c  lui Titu îi pl cea s  scrie poezii. Din acest motiv i-aş d rui un 
dic ionar de rime care l-ar putea ajuta în scrierea poeziilor atunci când poate nu are destul  
inspira ie. Şi dac  îi place s  scrie poezii, cu siguran  îi place şi s  citeasc . Astfel c  i-aş d rui un 
volum de poezii scris de Octavian Goga. De ce de Octavian Goga? Pentru c  este ardelean la fel ca 
Titu, iar poeziile sale sunt marcate atât de împrejur rile vie ii personale, dar şi de existen a 
românilor din Transilvania aflat  sub domina ia Austro-Ungariei, problematic  care îl înfl c reaz  
şi pe Titu.  
              Setul de c r i oferit cadou lui Titu con ine şi câteva c r i referitoare la jurnalism care cu 
siguran  îl vor ajuta în cariera sa de ziarist: „Introducere în jurnalism” (autor Yves Agnes), 
„Manual de Jurnalism” (autor Mark Grigoryan).  
 
          3.Cadoul nostru simbolic este pentru protagonistul romanului, deşi acesta a provocat mult r u 
Anei. Cadoul este o icoan  care poate facilita leg tura dintre Ion şi Dumnezeu. Intrarea în contact 
cu Dumnezeu l-ar putea determina pe Ion s  mediteze asupra faptelor sale şi s  urmeze calea cea 
bun - Omul de la ar  a avut întotdeauna credin  în Dumnezeu şi fric  de El. Calea c tre 
Dumnezeu poate constitui o ultim  sc pare a lui Ion împotriva celor dou  obsesii. Obsesia pentru 
p mânt l-a f cut pe Ion s  uite de cele spirituale şi i-a anihilat unele sentimente.  
 
      4. Îi vom oferi Floric i o brazd  de p mânt pentru a spulbera blestemul p mântului şi a iubirii. 
Astfel, Ion ar putea r mâne al turi de Florica. 
 
       5.Îi d ruim Anei pilule contraceptive pentru a evita s  r mân  îns rcinat , evitând astfel multe 
necazuri. Ea nu ar mai fi obligat  s  se m rite cu Ion. Cadoul nostru ar schimba complet firul epic al 
poveştii. Ana s-ar putea c s tori cu George Bulbuc iar Ion ar pierde un atu pe care îl putea folosi 
pentru a se c s tori cu Ana.  
 
        6. Îi vom oferi lui Ion o motosap . De ce un astfel de cadou? Pentru c  pe vremea aceea nu 
existau utilaje performante pentru prelucrarea p mântului, iar o motosap  i-ar fi fost foarte util  lui 
Ion. Toat  lumea ar fi apelat la serviciile lui şi astfel ar fi câştigat o mic  avere care i-ar fi permis 
s -şi cumpere p mânt.  



 
”O scrisoare pierdut ” de Ion Luca Caragiale 
            1. Noi avem un cadou pentru cuplul Zoe Trahanache şi Ştefan Tip tescu: un telefon mobil 
care ar foarte util pentru a p stra leg tura şi s  nu mai fie nevoi i s -şi trimit  scrisori care pot 
ajunge pe mâna oricui.   
 
           2. Noi am ales s -i oferim nişte bani lui Ghi  Pristanda, poli istul oraşului. Acest func ionar 
slugarnic este conştient c  trebuie s -şi serveasc  şeful, nu din conştiin a „misiei”, ci mai ales dintr-
o etic  sus inut  de interesul personal: „famelie mare, renumera ie mic , dup  buget”. El are acas  9 
copii şi i-ar prinde foarte bine nişte bani pentru a le face acestora câteva surprize pl cute. Cu 
siguran , cu leafa lui de poli ist cu foarte mare greutate poate asigura celor 9 copii toate cele 
necesare. 
 
             3. Personajul c ruia dorim s -i oferim un cadou este Zoe Trahanache. Este vorba despre un 
telefon mobil cu abonament nelimitat la SMS-uri. Astfel, ea va putea comunica mai bine cu Ştefan 
Tip tescu. Telefonul ar aduce şi ceva piper în rela ie.  
 
            4. Noi îi oferim lui Zoe drept cadou un c eluş alb, mic şi juc uş cu care s -şi poat  umple 
timpul şi care s -i diminueze nevoia de iubire şi de afec iune. Sper m c  îngrijirea c elului o va 
transforma pe Zoe într-o femeie mai responsabil .  
 
”Enigma Otiliei” de George C linescu 
             1.Noi alegem s -i oferim Otiliei un medalion care s  con in  în interior o poz  cu mama sa. 
Este un cadou cu valoare sentimental  pentru ca Otilia s  o simt  aproape pe mama sa, chiar dac  
nu fizic. De asemenea, credem c  un pian nou ar fi un alt cadou potrivit. Nu am vrea ca domnişoara 
Otilia s -şi iroseasc  talentul cântând la un pain vechi.  
 
            2.Noi îi oferim lui Felix Sima  un dic ionar de rime deoarece acesta este o fire romantic  
care iubeşte poezia, mai ales cea de dragoste. Acest dic ionar de rime ar fi pentru Felix un ajutor în 
scrierea unor poezii de dragoste pentru Otilia care impresionat  ar putea ceda mai uşor, uitând de 
dorin a sa de se distan a de Felix pentru ca acesta s  se concentreze asupra carierei sale.  
 
              3.Îi vom oferi lui Titu un set de acuarele, pensule şi pânz , c ci “dementul” acestui roman 
este atras de pictur  şi este cunoscut faptul c  mul i mari pictori au avut şi o doz  de nebunie. Titi 
este o persoan  introvertit , care se sim ea în eleas  doar prin intermediul picturii. Tentativa lui 
Felix de a-l integra în societate a eşuat, astfel aceste material vor reprezenta pentru el un punct de 
sprijin.  
 
              Concluziile proiectului: Elevii au nevoie de îndrumare şi încurajare pentru a alege cele mai 
ofertante opere care ar trebui citite în liceu, trebuie implica i în activit i în care s -şi poat  
valorifica experien a de lectur , s -şi împ rt şeasc  emo iile estetice, s  primesc  r spunsuri avizate 
la întreb ri ap rute pe marginea textelor citite, pentru a conştientiza cât de important şi cât de 
benefic este s  citeşti zilnic. 
              Proiectul poate reprezenta un exemplu de bun  practic  pentru celelalte licee i poate fi 
reluat la o scar  mai ampl , atât la nivelul liceului, cât i  în cadrul unor colabor ri locale. 
 
 
  



 
456. S  EXPLOR M VIA A CU MAUPASSANT! 

 
Prof. Diana Luca  

Liceul ” tefan Procopiu”, loc. Vaslui, jud. Vaslui 
 
                În perioada noiembrie 2015-iunie 2016,  am f cut f cut parte din echipa de implementare 
a proiectului educa ional ”Lectur  i litera ie” implementat în cadrul  Liceului ” tefan Procopiu” 
din Vaslui în perioada noiembrie 2015-iunie 2016.  Obiectivul general al proiectului a fost 
promovarea lecturii în rândul liceenilor prin valorificarea litera iei şi a povestirilor scurte ca 
instrumente de dezvoltare personal .  În acord cu defini ia agreat  la nivel european, litera ia se 
refer  la dezvoltarea competen elor de lectur  şi scriere care faciliteaz  în elegerea şi înv area, 
folosirea şi evaluarea critic  a informa iilor furnizate în moduri variate care includ texte scrise, 
electronice şi imagini. Competen ele de litera ie sunt: citit, scris, vorbit. Numero i elevi de la Liceul 
„Ştefan Procopiu” se descurc  greu la citit, scris, comunicarea oral . Ace ti elevi trebuie s  fie 
sus inu i pentru a- i dezvolta competen ele în domeniul litera iei. 
                Activit ile implementate au avut la baz  scurte povestiri  precum “Darul magilor” – 
autor O. Henry, “Doamna, sau tigrul”? – autor Frank R. Stockton, “Milionarul model” – autor 
Oscar Wilde, ”Colierul” de Guy de Maupassant.   Prin intermediul acestor povestiri scurte elevii au 
explorat natura uman  i diverse modele comportamentale, i-au dezvoltat imagina ia i gândirea 
critic , au c utat solu ii la probleme de via . Elevii au fost încuraja i s  fac  conexiuni între 
povestire i experien ele personale. Elevii au lucrat în echip  i i-au dezvoltat competen ele de a 
interpreta situa ii i ac iuni, de a formula opinii privind lec iile de via  oferite de povestirile scurte 
selectate. Au fost abordate teme interesante precum valorile i virtu ile umane, generozitatea, 
automotivarea, rezolvarea problemelor, luarea deciziilor, frumuse ea uman , prejudec i şi 
stereotipuri etc.  
            În cadrul activit ilor, au fost aplicate diverse strategii de lectur  şi comprehensiune a 
textului. Unele dintre aceste strategii s-au înainte de lectur  („Anticiparea”, „Tea party”, „Primele 
rânduri”, „Think-Pair-Share”), altele în timpul lecturii („Spune ceva”, „Citirea printre rânduri”, 
metoda GIST, „Gândeşte cu glas tare”, „Mozaicul”, „Înv area reciproc ”, „Pune înteb ri”) sau 
dup  lectur  („Scala”, „Cineva a dorit dar...”, „Strategia 5-4-3-2-1”, „Strategia 3-2-1”, „Piramida 1-
2-3-4-5” ). Unele strategii au constat în sistematizarea informa iilor pe baza unor organizatori 
grafici („Diagrama Venn”, „Scheletul de peşte”, „Copacul ideilor”, „Harta povestirii”, „Lan ul 
evenimentelor”, „Pânza de paianjen”, „Modelul Frayer”). 
           Fiind profesor de limba francez  am aplicat activitatea cu tema ”S  explor m via a cu 
Maupassant!”. Elevii i-au îmbun t it cuno tintele despre acest scriitor francez i au ”despicat în 
patru” povestirea sa ”Colierul” prin aplicarea unor tehnici de lectur  i comprehensiune a textului, 
de sistematizare a informa iilor precum ”Pune întreb ri”, ”Zidul cuvintelor”,  ”Spune ceva!”, 
”Ghidul de anticipa ie”, ”Harta povestirii”.  
 
           Pa ii activit ii: 
 
a. Exerci iu de înc lzire: scurt exerci iu de scriere 
                Elevii, împ r i i pe grupe au discutat pentru a r spunde la întrebarea „De ce unii oameni 
pretind c  au mai mul i bani decât au în realitate?”. Un reprezentant al grupului a prezentat 
r spunsurile identificate.  
 
b. Intânire cu Guy de Maupassant: prezentarea unor informa ii despre via a i opera lui Guy de 
Maupassant.  
 
c. Lectura cu glas tare a povestirii „Colierul” de c tre elevi. Elevii au notat pe post-it-uri 
cuvintele necunoscute sau care necesitau anumite explica ii. Dup  lectura povestirii, elevii au lipit 



post-it-urile pe o coal  de flip-chart, realizându-se „Zidul cuvintelor”. Au fost explicate cuvintele 
selectate de elevi. De asemenea, în timpul lecturii, a fost aplicat  metoda ”Spune ceva!”. Cititorii 
ocupa i  mut  adesea ochii lor pe cuvintele în timp ce mintea lor deriv  la planurile lor sociale i 
alte evenimente. Pentru a-i ajuta s  se concentreze la lectur , profesorii pot utiliza aceast  strategie. 
Pe parcursul lecturii povestirii, elevii au fost solicita i s  comenteze, s  anticipeze, s  fac  conexiuni 
cu evenimente din via a personal .  
 
d. Exerci ii pentru comprehensiunea textului prin 
aplicarea strategiei ”Pune întreb ri!”. Elevii pot fi 
ruga i s  indice dac  informa iile folosite pentru a 
r spunde la întreb ri cu privire la textul au fost: 

 informa ii textual explicite (informa ii 
care au fost declarate în mod direct în 
text); 

 informa ii textual implicite (informa ii 
care au fost sugerate  în text); 

 informa ii care provin în întregime din 
cuno tin ele generale anterioare ale 
elevului. 

 
e. Stabilirea temelor abordate în povestire: elevii 
au discutat în grupe pentru a descoperi temele 
abordate în povestire, precum şi morala acesteia. Un 
reprezentant al grupului a prezentat temele i lec iile 
povestirii.  
 
f. Sistematizarea informa iilor prin aplicarea  metodelor G.I.S.T., „Cineva a vrut, dar...”, 
”Harta povestirii. Elevii au lucrat pe grupe.  

               Metoda G.I.S.T. (Generarea de 
Interac iuni între Scheme şi Texte) presupune 
selectarea unui scurt pasaj într-un capitol care 
are o idee principal  important , citirea de 
c tre elevi a paragrafelor şi rezumarea 
acestora cu propriile cuvinte în maxim 20 de 
cuvinte (sau mai pu in). La nivelul întregii 
clase, se cere elevilor s  realizeze un rezumat 
comun, în 20 sau mai pu ine cuvinte. 
Rezumatele lor individuale vor func iona ca 
ghiduri pentru acest proces. 

  Strategia "Cineva a vrut, dar ..." 
descompune sarcina de a rezuma prin 
urm toarele întreb ri: Cine este acel Cineva 

(un personaj principal) ?, Ce a vrut acel cineva?, Dar ce s-a întâmplat (conflictul) ?, Cum s-a 
rezolvat totul ?. Se folosesc patru coloane. Re ine i c  cititorii în dificultate sunt deseori reticen i în 
a da un rezumat, dar acest cadru îi face mai dornici i mai interesa i de crearea unui rezumat. 
Strategia poate fi una dintre cele mai puternice instrumente de sintez   pe care s  le preda i elevilor 
dumneavoastr . Pentru un text mai lung, cum ar fi un roman, utiliza i mai multe tabele  în ordine i 
lega i-le  cu ajutorul Apoi lui (de exemplu, câte una pe capitol). 

Capacitatea de a rezuma are beneficii semnificative pentru întelegerea şi în cele din urm  
re inerea i reamintirea informa iilor. Înv ând elevii s  rezume în mod eficient îi ajut  s  înve e s  
sintetizeze informa ii, o abilitate de gândire de nivel superior care include analiza informa ii i 
identificarea de concepte cheie. 



 
g.Exerci ii pentru dezvoltarea gândirii critice: dezbaterea ”destin sau libera alegere?”, 
interpretarea unui citat al lui Marcel Proust i identificarea leg turii cu tema povestirii ”Colierul” 
(“Nu avem succes în schimbarea lucrurilor conform dorin elor noastre, dar treptat dorin ele noastre 
se schimb ”).  
 
            Participând la astfel de activit i bazate pe aceste povestiri scurte, elevii au con tientizat c  
literatura este un instrument important care le poate înv a lec ii importante, îi provoac  s  pun  
întreb ri, s  g seasc  solu ii şi îi determin  s  gândeasc , s  fac conexiuni. Elevii au înv at c  
literatura poate fi ca un puzzle care aşteapt  fie descoperit.           
           Valen ele formative care recomand  folosirea acestor metode şi strategii în scopul 
moderniz rii şi eficientiz rii actului didactic sunt numeroase: asigur  un demers interactiv al actului 
de predare-înv are-evaluare, adaptat nevoilor de individualizare a sarcinilor de lucru pentru fiecare 
elev, valorificând şi stimulând poten ialul creativ şi original al acestuia, asigur  o mai bun  punere 
în practic  a cunoştin elor, încurajeaz  lectura şi în elegerea textelor, asigur  exersarea priceperilor 
şi capacit ilor în diverse contexte şi situa ii, dezvolt  motiva ia pentru înv are şi gândirea critic , 
transform  elevul din obiect în subiect al înv rii, elevul devenind coparticipant la propria formare.  
Aceste metode îl ajut  pe elev s  caute, s  cerceteze, s  g seasc  singur cunoştin ele pe care 
urmeaz  s  şi le însuşeasc , s  afle singur solu iile la probleme, s  prelucreze cunoştin ele. Aceste 
metode îl înva  pe elev s  lucreze îndependent, preg tindu-l astfel pentru educa ia permanent . 
           În acelaşi timp, suntem conştien i şi de limitele acestor metode şi strategii deoarece presupun 
un efort mai mare în preg tirea activit ilor didactice şi o preg tire prealabil   temeinic , sunt 
cronofage, exist  riscul neîmplic rii active a tuturor elevilor în realizarea sarcinilor de lucru şi 
uneori  se poate pierde din vedere obiectivul final. 
 
 

457. PROIECTUL EDUCA IONAL ”SCRIU, ASCULT, VORBESC” (SAV) 
 

Prof. Ionela Cristina Busuioc, prof. Doina Mazga  
Liceul ” tefan Procopiu”, loc. Vaslui, jud. Vaslui 

 
  În perioada noiembrie 2015-februarie 2016, 30 de elevi i 7 profesori au participat la 

activit ile proiectului educa ional ”Scriu, ascult, vorbesc”. Proiectul a fost implementat în cadrul 

parteneriatului strategic ERASMUS+ ”Skills for Life: Literacy” (SLL) coordonat de Liceul ” tefan 

Procopiu” în perioada 2014-2016.  Proiectul „Scriu, ascult, vorbesc!” s-a desf şurat sub forma unui 

curs care are ca scop principal dezvoltarea abilit ilor de scriere şi comunicare care sunt abilit i 

esen iale pentru şcoal , carier , via . Argumente care justific  şi sus in derularea acestui proiect: 

 A şti cum s  comunici eficient în scris este una dintre cele mai importante abilit i necesar  în 

contexte diferite (şcoal , locul de munc , afaceri, situa iile formale). De multe ori, elevii se 

g sesc în situa ia de a redacta un email, un raport, un referat, o cerere, un CV sau scrisoare de 

inten ie şi întâmpin  dificult i.  

 Orice activitate intelectual  solicit  exprimarea în scris, motiv pentru care aceasta este în 

mod clar o „calificare pe via ”, un atu pentru succesul şcolar, apoi profesional.  



 Abilit ile de scriere şi comunicare  sunt abilit i importante pentru educa ia permanent . 

Persoanele care ştiu s  comunice eficient (în scris sau oral) sunt mai apreciate la locul de 

munc , creeaz  o impresie bun  şi devin mai valoroase.  

             Obiectivul general al proiectului a fost  creşterea imaginii de sine la elevii din grupul int  

prin dezvoltarea unor competen e şi abilit i menite s  diminueze sentimentul de inferioritate de 

care sunt compleşi i, fapt care constituie o prim  dificultate în procesul de incluziune şcolar  şi 

social  a acestora.  

             Proiectul a r spuns nevoilor elevilor prin crearea unor oportunit i pentru elevii din grupul 

int  de a-şi dezvolta abilit ile de scriere şi comunicare, favorizând valorificarea poten ialul, 

indiferent de problemele cu care se confrunt ,  în vederea facilit rii incluziunii şcolare şi sociale a 

acestora. Proiectul a r spuns nevoilor cadrelor didactice prin elaborarea ghidului ”Scriu, ascut, 

vorbesc!”, un instrument util care poate fi valorificat în special în timpul orelor de dirigen ie, la 

activit ile extracurriculare sau în cadrul Programului educa ional ” coala Altfel: S  tii mai multe, 

s  fii mai bun!”. 

              Rezultate calitative ale proiectului sunt: 

 conştientizarea de c tre cei 30 de elevi din grupul int  a faptului c  abilit ile de scriere şi 

comunicare sunt foarte importante, ajutându-i s  “func ioneze” în societate, în via a 

personal , la şcoal , la locul de munc ; 

 dezvoltarea, pentru cei 30 de elevi din grupul int ,  a abilit ilor de lucru în echip , a 

competen elor sociale i de comunicare, de exprimare i sus inere a punctelor de vedere, 

formarea şi dezvoltarea unor deprinderi de munc  intelectual , dezvoltarea abilit ilor de 

redactare a CV-ului şi a scrisorii de inten ie, dezvoltarea abilit ilor de comunicare eficient  

şi ascultare activ , îmbun t irea abilit ilor de scriere şi comunicare 

 dezvoltarea abilit ilor celor 7 profesori din echipa de proiect de a planifica, organiza i de a 

sus ine activit i  pentru dezvoltarea personal  a elevilor 

 
Principalele activit i organizate: 

 

Activitatea nr. 1: „O şcoal  pentru to i şi pentru fiecare” 

Structura activit ii: Exerci iu de intercunoa tere, Incluziunea-dimensiunea interna ional  i context 

românesc, Ce în elegem prin incluziune în înv mântul românesc?, Beneficii ale incluziunii, Ce 

anume nu este incluziunea!, Crearea unei clase incluzive, Exerci iu de grup: Studiu de caz. 

Completarea unei fi e de lucru, prezentarea r spunsurilor de c tre fiecare grup .  

 

Activitatea nr. 2: „Luarea noti elor în mod eficient” 



Structura activit ii: 

 Scurte prezent ri teoretice: Luarea noti elor în mod eficient-scurt  sesiune informativ , 

Modalit i de luare a noti elor, înregistrarea noti elor, sisteme de luare a noti elor, Modalit i 

de prelucrare şi organiza re a noti elor 

 Exerci iu de grup:  prelucrarea unui text prin utilizarea, la alegere, a unuia dintre 

organizatorii cognitivi prezenta i 

 Comentariu de citate: „S  complici ce este simplu este banal; s  redai simplu ce este 

complicat, grozav de simplu - asta  este creativitate” (Charles Mingus), „Am mai mult  

încredere în cel mai slab pix, decât în cea mai puternic  memorie, iar luarea de noti e este, 

în experien a mea, una dintre cele mai importante abilit i.” (Tim Ferriss). 

 Evaluarea activit ii (metoda Exit Slips). 

 

Activitatea nr. 3: ”Redactarea unei lucr ri” 

Structura activit ii: 

 Brainstorming: De ce este util  scrierea unei lucr ri personale (referat, recenzie, eseu)?, 

Care crede i c  sunt paşii care trebuie urma i în redactarea unei lucr ri ştiin ifice? 

 Scurt  sesiune informativ :  Etapele redact rii unei lucr ri ştiin ifice 

 Activitate de grup:  Fraze scurte vs. fraze lungi.  

 Evaluarea activit ii (metoda Exit Slips). 

Activitatea nr. 4: ”Completarea unui CV” 

Structura activit ii: 

 Brainstorming: Ce este un CV?, Care este rolul unui CV? În ce situa ii este necesar un CV?, 

Ce fel de informa ii con ine un CV? 

 Scurt  sesiune informativ :  Tipuri de CV, sec iunile unui CV Europass, secretele unui CV 

bun 

 Activitate de grup: completarea unei fi e de lucru privind completarea unor anumite sec iuni 

dintr-un CV (competen e de comunicare, competen e organizatorice/manageriale, 

competen e dobândite la locul de munc , competen e informatice) pentru anumite profesii. 

 Evaluarea activit ii (metoda Exit Slips). 

 

Activitatea nr. 5: ”Elaborarea unei scrisori de inten ie” 

Structura activit ii: 

 Brainstorming: Ce este o scrisoare de inten ie?, Care este rolul unei scrisori de inten ie? 

 Scurt  sesiune informativ :  structura unei scrisori de inten ie, sfaturi pentru redactarea unei 

scrisori de inten ie. 



 Activitate de g rup: redactarea unei scrisori de inten ie. Prezentarea i evaluarea acestora. 

 Evaluarea activit ii (metoda Exit Slips). 

 

Activitatea nr. 6: ”Comunic  activ!”  

Structura activit ii: 

 Scurt  sesiune informativ : tipuri de comunicare (verbal , nonverbal , paraverbal ), 

caracteristici ale comunic rii eficiente şi ineficiente. 

 Activitate de grup care a constat în simularea unor situa ii care se reg sesc în mediul de 

afaceri sau în via a de zi cu zi, care impun luarea unei atitudini. 

 Evaluarea activit ii (metoda Exit Slips). 

 

Activitatea nr. 7: ”Ascult  activ!” 

Structura activit ii: 

 Brainstorming: Cât de mult ştii despre ascultare?  

 Scurt  sesiune informativ : ce este ascultarea activ ?, tehnici de ascultare activ , 

comportamentul nonverbal adecvat, bariere în calea a scult rii active.  

 Exerci iu de grup:  Tehnici de ascultare activ . 

 Evaluarea activit ii (metoda Exit Slips). 

 

Activitatea nr. 8: „Mergi la interviu!” 

Structura activit ii: 

 Scurt  sesiune informativ : preg tirea sus inerii unui interviu de angajare, greşeli la interviul 

de angajare. 

 Joc de rol: Întreb ri şi r spunsuri la interviul de angajare.   

 Evaluarea activit ii (metoda Exit Slips). 

 

Activitatea nr. 9: „Înfruntând nervii prezent rilor orale!” 

Structura activit ii: 

 Brainstorming: În ce situa ii realiza i prezent ri Power Point la şcoal ? Crede i c  este util s  

şti i s  realiza i prezent ri Power Point la locul de munc ? În ce contexte?, Este utilizat  

utilizarea unor suporturi vizuale în cazul unei prezent ri? Cunoaşte i reguli care trebuie 

respectate în realizarea unei Power Point reuşit ? 

 Scurt  sesiune informativ : Reguli generale care au devenit standardul minim acceptat 

pentru majoritatea prezent rilor de business, ştiin ifice, educa ionale. 

 Scurt  sesiune informativ : Sfaturi pentru o prezentare oral  de succes. 



 Evaluarea activit ii (metoda Exit Slips). 

 

Activitatea nr. 10: „Scriu, ascult, vorbesc!” – evaluarea performan elor 

             Structura activit ii: Prezentarea obiectivelor activit ii, Completarea de c tre elevi a 

testului de evaluare a cuno tin elor acumulate, Rezolvarea testului, Evaluarea proiectului (discu ii, 

analiza Swot).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Produsul final al proiectului este ghidul ”Scriu, vorbesc, 

ascult!” care  con ine resurse utile pentru organizarea unui program 

de training pentru elevii din grupuri dezavantajate şi vulnerabile în 

scopul facilit rii incluziunii şcolare şi sociale. Structura ghidului: 

 Modulul I. Abilit ile de scriere – abilit i pentru şcoal  şi 

carier  („Luarea noti elor în mod eficient”, „Redactarea unei 

lucr ri”); 

 Modulul II. „Redactarea CV-ului şi a scrisorii de inten ie” 

(„Completarea unui CV”, „Elaborarea unei scrisori de 

inten ie”); 

 



 Modulul III. Abilit i de comunicare („Comunic  activ!”, „Ascult  activ!”, „Mergi la 

interviu!”, „Înfruntând nervii prezent rilor orale!”).  

 

 

 

 

 

 

 
  



 
458. UTILIZAREA INSTRUMENTELOR ONLINE ÎN EDUCA IE 

 
Profesori Bu c  Alexandru, Bu c  Laura 

Liceul Tehnologic “Laz r Edeleanu”, N vodari 
 
 În procesul de predare-înv are-evaluare, cadrele didactice pot utiliza diferite instrumente online 
pentru a cre te calitatea actului educa ional. Cu ajutorul acestora, înv area devine mai distractiv  , mai 
pl cut  i mai u oar  pentru elevi.  

Instrumentele online Crossword Labs, Crossword Generator,  Puzzle Maker i Crossword Maker 
permit profesorilor s  realizeze cuvinte încruci ate, pe care le pot utiliza apoi ca teste în diferite etape ale 
lec iei cum ar fi în etapa de reactualizare a cuno tin elor, în etapa de fixare a acestora, sau în etapa de 
ob inere a perfoman ei.  

Instrumentul online Crossword Labs se g se te la adresa https://crosswordlabs.com/. El este u or de 
folosit, nu necesit  cuno tin e avansate de utilizare a calculatorului.  

 
 Instrumentul Crossword Labs are un meniu orizontal care con ine urm toarele op iuni: Make a 
Crossword, Find a Crossword, About i Login / Sign Up. 
 Make a Crossword – permite realizarea testului alc tuit din cuvinte încruci ate. 
 Find a Crossword – permite c utarea unor teste de cuvinte încruci ate dup  un anumit cuvânt. Cuvântul 

este specificat de utilizator în câmpul aflat sub textul  Search Results, câmp aflat în stânga butonului 
Search. De exemplu, dac  realiz m o c utare dup  cuvântul calculator, va fi afi at  o list  cu mai multe 
teste (cuvinte încruci ate, 500 la num r) realizate de al i utilizatori ai instrumentului Crossword Labs. La 
adresa  https://crosswordlabs.com/view/calculator7 vedem un astfel de exemplu, elaborat în limba 
român . Putem spune c  acest instrument prin intermediul acestei op iuni de c utare ne poate ajuta în 
activitatea didactic , în sensul c  putem utiliza testele realizate deja de al i utilizatori, sau ne putem 
inspira în elaborarea propriului test. 

 
 About – ofer  informa ii despre instrumentul Crossword Labs. 

Realizarea unui test cu ajutorul acestui instrument presupune parcurgerea unor pa i.  
 Primul pas pe care îl avem de realizat este accesarea instrumentului la adresa specificat  anterior. 

https://crosswordlabs.com/
https://crosswordlabs.com/view/calculator7


 Urm torul pas const  în stabilirea titlului testului. Titlul se introduce în câmpul aflat sub textul 
Crossword Title. 

 Al treilea pas este s  introducem cuvintele i indiciile. Cuvintele sunt separate de indicii printr-un spa iu. 
Pe un rând se introduce un singur cuvânt cu indiciul s u. Pentru a vedea un exemplu de introducere a 
cuvintelor i a indiciilor corespondente, select m op iunea Need to see an example?. Cuvintele i 
indiciile se introduc în câmpul aflat imediat sub aceast  op iune. 

 Pasul patru const  în introducerea parolei pentru testul realizat cu Crossword Labs. Parola ne protejeaz  
accesul la editarea testului, astfel încât aceast  opera ie s  o putem face doar noi, cei care am realizat 
testul. Introducerea acesteia se realizeaz  în câmpul imediat urm tor dup  textul Create a passcode. 

 Ultimul pas const  în generarea testului prin ap sarea butonului Generate. 
Am realizat cu ajutorul acestui instrument un scurt test.  

 
Titlul dat acestuia este ”Accesoriile sistemului de operare Windows”, iar cuvintele i indiciile sunt:  

o Calculator Aplica ia care permite utilizatorilor efectuarea de calcule matematice  
o Paint Aplica ia care permite utilizatorilor realizarea de desene 
o Notepad Aplica ia folosit  la crearea i editarea fi ierelor 
o WordPad  Procesor simplu de texte 

La sfâr it am stabilit i parola pentru acest test i apoi am ap sat butonul Generate. 



 
 În figura de mai sus este afi at rezultatul ob inut în urma gener rii testului. În cazul în care dorim un 
alt rezultat, ap s m butonul Regenerate. 

 
 Dac  dorim s  facem modific ri în cadrul testului ap s m butonul Edit.  
 Salvarea testului o realiz m ap sând butonul Save. Instrumentul ne furnizeaz  în final testul pe care 
îl vor rezolva elevii. 



 
 Butonul PDF salveaz  testul în format PDF, butonul Word salveaz  testul în format Word, iar 
butonul Share transmite testul pe Gmail, Facebook, Twitter, Email, Pinterest, Google, etc. 
 În cazul în care testul a fost transmis c tre elevi ace tia vor primi linkul c tre testul online realizat. 
https://crosswordlabs.com/view/accesoriile-sistemului-de-operare-windows2  

 
 În mod asem n tor putem realiza teste de cuvinte încruci ate cu ajutorul urm toarelor instrumente 
online: Crossword Generator, Puzzle Maker, Crossword Maker. 
 Adresele la care se g sesc instrumentele men ionate anterior sunt: 
1. http://www.classtools.net/crossword/  
2. http://www.puzzle-maker.com/CW/  
3. http://www.toolsforeducators.com/crossword/crosswordmaker.php?p=&to=1  
 Exist  pe Internet la ora actual  foarte multe instrumente online cu ajutorul c rora cadrele didactice 
pot realiza diferite resurse educa ionale interactive. Utilizând aceste resurse în cadrul orelor de curs, acestea 
devin mai atr g toare pentru elevi, iar rezultatele ob inute sunt mai bune.  
 
 Bibliografie  
1. http://www.classtools.net/crossword/  
2. http://www.puzzle-maker.com/CW/  
3. http://www.toolsforeducators.com/crossword/crosswordmaker.php?p=&to=1  
https://crosswordlabs.com/ 
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458. FIRMA DE EXERCI IU, METOD  MODERN  INTERACTIV  DE ÎNV ARE 

 
Autori: Şandru Claudia Elena 

                                                                                                                             Filipoaia Lumini a 
Colegiul ,,Vasile Lovinescu” F lticeni 

  Motto: 
,,Nu transmiterea de cunoştin e este obiectivul, ci aducerea... în situa ia de a putea aprecia situa ii 
economice, de a elabora solu ii creative pentru probleme şi de a pune în practic  aceste solu ii.” 
(Sven Ripsa) 
 
 
        La nivelul întregii Europe, în contextul unei crize economice  la cote înalte, documentele 
politice pun accentul pe m suri care s  conduc  la o economie de pia   important  şi de durat , a 
c rei  componen  important  s  fie creşterea bazat  pe implicare, cunoaştere şi studiu ca factori 
generatori de valoare. Unul dintre obiectivele majore ale Strategiei Uniunii Europene din anul 2020 
ar putea fi reprezentat de promovarea creativit ii şi inov rii.  

Dezvoltarea în rândul elevilor - adolescen i a unei culturi bazate pe antreprenoriat, 
caracterizat  printr-o atitudine pozitiv , în ceea ce priveşte asumarea riscurilor, şi printr-o capacitate 
de inovare, contribuie în mod decisiv la atingerea acestui obiectiv. 
     Firma de exerci iu este una dintre cele mai importante metode moderne şi interactive de succes 
din ara noastr , având drept obiectiv dezvoltarea  spiritului antreprenorial al tinerilor-elevi prin 
stimularea proceselor dintr-o firm  real . Folosind aceast  metod , elevul va înv a activ, se va baza 
pe o practic  care îl va ajuta s  treac , mai uşor, de la  via a şcolar  la via a profesional  . 
     Este firma de exerci iu o metod  de inovare didactic  ?  

Din punctul meu de vedere este deoarece aceasta reprezint  o metod  interactiv  de înv are 
pentru dezvoltarea spiritului de a fi om de afaceri . Totodat  este şi o concep ie modern  de 
implicare interdisciplinar  a cunoştin elor, dar şi o abordare ce asigur  condi ii prielnice pentru 
aprobarea şi aprofundarea practic  a competen elor dobândite de elevi în urma stagiului de preg tire 
practic . 

Indiferent în ce domeniu de activitate doreşti s  deschizi firma: turism, mecanic , servicii 
etc., firma de exerci iu este potivit  pentru dobândirea ,verificarea şi aprofundarea cunoştin elor din 
domeniul comercial.  Prin deschiderea ei se formeaz  abilit i practice, capacit i personale şi un 
comportament corespunz tor în toate domeniile din structurile unit ii . Odat  deschis , elevul va 
urca toate treptele de la referent la om de afaceri (întreprinz tor). To i angaja ii din cadrul unei 
astfel de firme intr  în contact cu o alt  cultur  economic , şi anume cea a partenerilor din România 
şi din afara ei. 

Firma de exerci iu este diferit  de alte metode moderne interactive de înv are deoarece îi 
înva  pe elevi cum s  realizeze activit i specifice unei firme reale, îi ajut  s  utilizeze un limbaj de 
specialitate corespunz tor, limbajul comercial, stimuleaz  gândirea critic , solu ionarea de 
probleme, îi preg teşte cu rigoare pentru pia a  muncii. 
Aceast  metod  vizeaz  înfiin area unei firme virtuale, dup  modelul uneia originale (reale). 

Nimeni nu poate afirma c  firma de exerci iu nu este o metod  interactiv , inovatoare, 
interesant , de înv are, ce are în vizor punerea în practic  a teoriei studiate la modulele de 
specialitate. Spre exemplu, la modulul  Marketingul afacerii, elevii înva  c  acesta presupune 
,,ofert  de valoare şi ridicarea standardului de via ”. Marketingul reprezint  promovarea imaginii 
unit ii pe pia , iar pia a înseamn  locul de întâlnire al cererii cu oferta de m rfuri. 
 În acest departament se studiaz  pia a intern  şi extern , real  şi virtual . 

La modulul Finan area afacerii  elevii studiaz  modul în care pot s  întocmeasc , sau mai 
bine spus s  elaboreze, un plan de afacere pentru firma de exerci iu. Este foarte important de ştiut c  
ideea de afacere este îns şi temelia unei afaceri de durat . 



Profesorul de contabilitate  înva  elevul s  organizeze contabilitatea financiar , s  
urm reasc  încas rile şi pl ile ce au loc în ar  şi în afara ei. 
La  Planificare opera ional  se stabileşte organigrama unit ii. Organizarea resurselor umane 
prezint  managerul unit ii care selecteaz  şi angajeaz   personalul din cadrul unit ii. 

Toate modulele de specialitate care se predau elevilor din înv mântul preuniversitar, profil 
Servicii, sunt nesesare pentru crearea unei firme de exerci iu. 

Metoda de înv are inovatoare ,,firm  de exerci iu” permite orientarea c tre o ofert  de 
şcolarizare atractiv  şi care adaug  valoare celei deja existente. 
De ce este necesar  copiilor noştri acest  metod  didactic  modern  şi interactiv  numit  firma de 
exerci iu? 

R spunsul este foarte clar: Pentru a înv a elevii s  înve e! 
 
 

460. INTEGRAREA COPIILOR CU CERIN E SPECIALE  
ÎN PROGRAMUL ŞCOLILOR DE MAS  

 
Silitrã Ana-Andreea, Liceul Teoretic “Emil Racovi ã”, Vaslui 

 
“Fiec ruia-i dat  de natur  m sura de minte, pe care a fost s-o aib . Educa ia poate s  

dezvolte puterile min ii existente, nu poate pune îns  ceea ce nu-i.” (Mihai Eminescu)  
Educa ia integrat  a ap rut ca o reac ie fireasc  a societ ii la obliga ia acesteia de a asigura 

cadrul necesar şi condi iile impuse de specificul educa iei persoanelor cu cerin e educative speciale. 
Conform principiilor promovate în materie de educa ie de c tre organismele interna ionale, precum 
şi a prevederilor incluse în Declara ia drepturilor persoanelor cu diferite tipuri de handicap, se 
men ioneaz  c  persoanele cu deficien e mintale au aceleaşi drepturi fundamentale ca şi ceilal i 
cet eni de aceeaşi vârst , f r  discriminare pe motive de sex, limb  religie, opinii politice, origine 
na ional  sau social , stare financiar  sau orice alt  caracteristic  a persoanei în cauz  sau a familiei 
sale. De asemenea, aceste persoane au dreptul la tratament medical, psihologic şi func ional, la 
recuperare medical  şi social , la şcolarizare, preg tire şi educare/reeducare profesional , la 
asisten  de consiliere, la servicii de încadrare în munc , precum şi la alte servicii care s  le permit  
dezvoltarea şi manifestarea aptitudinilor şi capacit ilor de care aceştia dispun s  le faciliteze 
procesul de integrare/reintegrare social . 

La baza educa iei incluzive se afl  principiul potrivit c ruia educa ia constituie un aspect 
fundamental pentru dezvoltarea indivizilor şi a societ ilor. În ultimii cincizeci de ani, comunitatea 
interna ional  a contribuit la crearea unei viziuni asupra educa iei care nu mai este considerat  un 
privilegiu pe care îl au doar unele persoane, ci un drept al tuturor. Educa ia incluziv  constituie unul 
dintre procesele fundamentale prin care este pus  în practic  aceast  viziune, deoarece are în centrul 
demersurilor sale grupurile care au fost excluse de la educa ie. În acest sens, potrivit Declara iei 
Mondiale privind Educa ia pentru To i (Dakar, 2000) educa ia incluziv  constituie una dintre 
strategiile-cheie în abordarea problematicii marginaliz rii şi excluderii din procesul educa iei. 

Educa ia incluziv  este un proces prin care se urm reşte s  se r spund  unor nevoi diverse 
ale elevilor prin sporirea particip rii acestora la procesul înv rii şi comunic rii, reducând formele 
de excludere din educa ie. Abord rile recente în educa ia incluziv  eviden iaz  faptul c  aceasta este 
în primul rând o reform  în educa ie şi nu o chestiune care vizeaz  doar plasarea elevului şi tipul 
institu iei în care este şcolarizat acesta. 

Consider c  dreptul tuturor copiilor şi a persoanelor cu dizabilit i la educa ie, deşi 
recunoscut în Constitu ia României şi în Legea înv mântului, nu are înc  aplicabilitate total  în 
practic . 

Educa ia este un bun necesar tuturor persoanelor, în special atunci când acestea se g sesc 
într-o situa ie special  şi au anumite limit ri în înv are şi participare. Dac  greşelile şi stâng ciile 
reformei educa ionale au ca victime genera ii de copii şi adul i care g sesc în şcoal  un factor de 
presiune şi nu un sprijin, pentru persoanele cu dizabilit i riscurile se acumuleaz . Practic, situa iile 



determinate de dizabilitate fac ca elevii şi tinerii cu diferite limit ri în participarea la şcoal  şi în 
programe educative s  fie excluşi prin imposibilitatea de a r spunde cerin elor acestora. 
Deocamdat  şcoala nu r spunde nevoilor elevilor, ci elevii trebuie s  fie ap i de a face fa  
cerin elor exprimate de şcoal . 

Înc  exist  copii care sunt „invizibili”, nu sunt lua i în eviden  şi nu beneficiaz  de servicii 
educa ionale. Exist  familii care nu sunt sprijinite în acest sens, tineri care nu sunt integra i în nicio 
structur  de sprijin educa ional şi care nu au posibilitatea integr rii profesionale. Exist  adul i care 
tr iesc singuri şi izola i f r  a beneficia de un sprijin cu valoare formativ  şi stimulativ . Înc  mai 
conteaz  doar grupul, clasa, f r  s  fie valorizat şi acceptat copilul, individual, persoana cu nevoile 
ei specifice. 

Dac  şcoala se adreseaz  înc  doar elitelor, premian ilor şi olimpicilor, pe care îi valorizeaz  
cu prec dere, cultiv  în principal competen ele intelectuale, concuren a şi promoveaz  achizi ia 
cunoştin elor de ordin academic, aceasta nu poate r spunde nevoilor de baz  ale tuturor copiilor. În 
acelaşi timp, deşi sunt o serie de programe de depistare a dizabilit ii şi interven ie timpurie, acestea 
sunt insuficiente şi neacoperitoare asupra realit ii dizabilit ii în România. 

Aceast  politic  promovat  de sistem se suprapune peste concep ia multora dintre 
concet enii noştri, care consider  c  locul unui copil cu dizabilit i este într-o şcoal  special , ca şi 
cum dizabilitatea este o chestiune molipsitoare sau ceva ce va duce ca progresul şcolar al copiilor 
lor s  fie încetinit.  

P rin ii elevilor „normali” percep ca fiind o m sur  echitabil  ac iunea de integrare a 
copiilor cu CES, atâta timp cât proprii lor copii nu au de suferit şi cât cadrele didactice sunt abilitate 
s  lucreze cu aceast  categorie de subiec i. De obicei, dumnealor consider  c  proprii lor copii se 
pot dezvolta normal dac  comportamentul celor cu CES nu este imitat.  

Un principiu important care a stat la baza curentului de susinere a integrrii a fost principiul 
„normaliz rii”. Acest principiu promoveaz  o politic  social  care s r spund  cerinelor 
persoanelor cu handicap, de asigurare a unor condiii de via  asemn toare cu ale celorlali semeni.  

Consider c „normalizarea” priveşte la fel de mult persoanele cu handicap şi poate chiar mai 
mult persoanele fr  handicap. Modelul de atitudine pe care îl promovm ca educatori va influena 
direct atitudinea celorlali copii (şi p rin i) fa  de semenii lor. Orice atitudine de respingere, jignire, 
r nire, lipsa de orice urm de sensibilitate şi în elegere reprezint un eşec foarte grav al modului în 
care ne formm şi educ m copiii. De aceea putem afirma c motiva ia cea mai puternic în favoarea 
sprijinirii integr rii este chiar concepia asupra rolului educaiei în inocularea credinei în valorile 
umane. 

Nu este posibil integrarea social a persoanelor cu handicap fr  integrarea educaional . 
Şcoala este instituia social  care modeleaz atitudinile şi comportamentul copiilor şi o societate 
este judecat dup  eforturile de a-i ajuta pe cei fr  putere, pe cei cu mai puine posibilit i, pe cei 
afla i în dificultate.  

În acest moment, în România, deşi se fac eforturi, integrarea educa ional  a persoanelor cu 
dizabilit i este fragmentat  şi incoerent . Copiii cu dizabilit i sunt orienta i spre şcoli speciale şi 
spre centrele de zi care deruleaz  programe specializate, dar acest lucru nu este complet controlat, 
deoarece înc  exist  copii care nu particip  la programele de educa ie pentru c  nu sunt depista i şi 
nu este dezvoltat un instrument de identificare timpurie a dizabilit ii. 

Lipsa de colaborare între institu iile abilitate la nivel central şi la nivel local se observ  în 
cifre diferite care exist  referitor la aceeaşi categorie de copii, deşi de ceva vreme func ioneaz  noi 
criterii de încadrare în categoria de handicap pentru copiii cu dizabilit i. Procesul de depistare şi 
evaluare se g seşte la început, cu atât mai mult cu cât în acelaşi timp s-au introdus noi criterii de 
încadrare conforme cu Clasificarea Mondial  a Func ionalit ii şi este nevoie de timp pentru ca 
acestea s  devin  opera ionale. 

În societatea actual se pune stringent problema integrrii copiilor cu cerine educaionale 
speciale în cadrul unitilor şcolare obişnuite, al turi de ceilali copii. Educaia sau şcoala incluziv  
implic  cu necesitate pregtirea de ansamblu a şcolii şi societ ii, pentru a primi şi satisface 
participarea persoanelor cu deficiene la medii şcolare şi sociale obişnuite, ca elemente componente 



naturale ale diversitii umane, cu diferenele ei specifice. Abordarea incluziv susine c  şcolile au 
responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi s dep şeasc barierele din calea înv rii. 

Integrarea şcolar  reprezint  o particularizare a procesului de integrare social a acestei 
categorii de copii, proces care are o importan fundamental în facilitatea integrrii ulterioare în 
via a comunitar, prin formarea unor conduite şi atitudini, a unor aptitudini şi capacit i favorabile 
acestui proces. 

Integrarea copiilor cu CES permite, sub îndrumarea atent a cadrelor didactice, perceperea şi 
în elegerea corect de c tre elevii normali a problematicii şi potenialului de relaionare şi 
participarea lor la serviciile oferite în cadrul comunitii. Copiii cu cerine educative speciale 
integrai în înv mântul de mas trebuie s dispun  de o bun colaborare între cadrele didactice de 
la clas , p rin i, psihologi (psihopedagogi), al i specialişti şi medicul specialist.  

P rin ii sunt parteneri la educaie pentru c dein cele mai multe informaii despre copiii lor. 
Relaia de parteneriat între prin i şi şcoal  presupune informarea prin ilor cu privire la programul 
şcolar, la coninuturile şi metodele didactice, dar presupune şi şedine cu aceştia şi participarea lor 
la expoziii, drumeii, excursii, serbri, vizite, în care sunt implicai proprii lor copii. P rin ii 
informeaz  şi despre factorii de influen negativ  care ar trebui evitai (fobii, nepl ceri, stimuli 
negativi, atitudini, care determin inhibarea/izolarea copiilor). Şcoala are rolul de a sprijini familiile 
s  aib  încredere în resursele proprii, s fac  fa  greut ilor cu care ele se confrunt. 

Formele de integrare a copiilor cu CES pot fi urmtoarele: clase difereniate integrate în 
structurile şcolii obişnuite, grupuri de câte doi-trei copii deficieni incluşi în clasele obişnuite, 
integrarea individual a acestor copii în aceleaşi clase obişnuite. Elevii cu C.E.S. au nevoie de un 
curriculum planificat difereniat, de programe de terapie lingvistic, de tratament logopedic 
specializat, de programe specifice de predare, învare şi evaluare specializate, adaptate abilitilor 
lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburri motorii. De asemenea vor 
beneficia de consiliere şcolar  şi vocaional  personal şi a familiei. Stilul de predare trebuie s fie 
cât mai apropiat de stilul de învare, pentru ca un volum mai mare de informaii s  fie acumulat în 
aceeaşi perioad  de timp. Acest lucru este posibil dac este cunoscut stilul de învare al copilului, 
dac  este f cut  o evaluare eficient care ne permite s ştim cum înva  copilul, dar şi ce şi cum este 
necesar s fie înv at. De asemenea copiii au nevoie de ajutor suplimentar din partea profesorilor şi 
colegilor, fiind nevoie s primeasc în activitatea şcolar  coninuturi şi sarcini simplificate. 
Profesorul poate folosi în procesul de predare-învare-evaluare diverse strategii şi intervenii utile: 
crearea unui climat afectiv pozitiv, stimularea încrederii în sine şi a motivaiei pentru înv are, 
încurajarea sprijinului şi cooper rii din partea colegilor, formarea unei atitudini pozitive a colegilor, 
încurajarea independenei, creşterea autonomiei personale. 

În grupa de preşcolari în care copilul unei cunoştin e este înscris a fost integrat  o feti  cu 
deficien e grave fizice, cu deficien e de vorbire. Progresele pe care acest copil le-a f cut sunt 
fabuloase. În doi ani, şi-a dezvoltat limbajul într-un mod extraordinar, iar copii au înv at c  acel 
copil este un copil la fel ca şi ei, numai c  trebuie ajutat  uneori s  mearg , sau s  se joace sau s  
deseneze. 

Dac  la început ceilal i copii f ceau remarci r ut cioase la adresa copilului, acum el este 
perfect integrat în colectiv, particip  activ la serb rile organizate, iar ceilal i ştiu exact când are 
nevoie de ajutor. 

Acest copil a educat în acelaşi timp şi p rin ii, care ini ial au fost sceptici cu privire la 
integrarea lui, temându-se c  educatoare nu va mai putea acorda aceeaşi aten ie clasei, din moment 
ce acest copil necesita mai mult timp. V zându-i progresele în timp, au realizat cu to ii, cât de mult 
s-au înşelat, şi ce bine se dezvolt  acest copil. 

Consider c  în practic  se pot întâlni dou  tipuri de situa ii: 
 - copii integrai cu ajutorul unor educatoare sau învtoare care au dorit şi şi-au asumat 

integrarea unui copil altfel decât ceilali; au o colaborare cu familia foarte bun , încearc  s  se 
informeze cum s procedeze. Sunt cazuri foarte puine, dar în acest mod se realizeaz  integrarea 
(copilul a progresat şi s-a realizat o bun colaborare cu ceilali copii); 



- copii incluşi în clase obişnuite, f r  nici o pregtire a cadrului didactic (informare 
prealabil , explicarea situaiei) soldate cu dou tipuri de rezultate: respingerea de la început, ori 
acceptarea în sensul tolerrii. Pentru copilul acceptat, pentru c „asta este”, ori „ştim c  asta este 
tendina actual”, dar despre care se consider  c  de fapt nu are ce cuta în acea clas, problemele 
sunt mari. Nu exist premisele elementare pentru o integrare real, nici colectivul de copii nu este 
educat pentru a avea o atitudine normal, iar copilul în cauz va suferi, atât el cât şi familia lui, 
reaciile de respingere ale celorlali copii şi chiar ale altor prin i (uneori chiar încurajai pentru a fi 
scos din acea clas). 

Bineîn eles c  exist  şi o a treia categorie, acea în care, din diferite motive, fie generate de 
sistem, fie datorit  nivelului de educa ie sc zut al familiei, copii cu cerin e speciali nu beneficiaz  
de nicio form  de educa ie, şi sunt condamna i s  devin  asista i sociali. 
 

BIBLIOGRAFIE 
1. Ghergu , Alois, Psihopedagogia persoanelor cu cerin e speciale. Strategii diferen iate şi 

incluzive în educa ie, Editura Polirom, Iaşi, 2006, p. 65-70, 101-106, 129-135. 
2. Raport cu privire la situa ia educa iei incluzive din România, Lucrarea elaborat  în cadrul 

Proiectului Parteneriat pentru educa ie incluziv  (2007 – 2009), Centrul Educa ia 2000+, România; 
3.Ghergu  Alois, Frumos Luciana, Gabriela Raus, Psihopedagogia special , Editura 

Polirom, Iaşi, 2016, p. 35-38, 53-58. 
4. Cucoş Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2002, p. 80-96. 

 
 
461. INI IATIVE DIDACTICE BAZATE PE STRATEGIILE MODERNE INTERACTIVE 

DE PREDARE-ÎNV ARE 
 

Prof. dr. biolog Olaru Livia-Irina – Şcoala Potliceal  Sanitar  “Fundeni” 
 

Strategia didactic  vizez  mai multe aspecte, aşa cum a fost abordat  de diferi i autori. 
Astfel, strategia didactic  poate reprezenta:  

-„un ansamblu de ac iuni şi opera ii de predare-înv are în mod deliberat structurate sau 
programate, orientate în direc ia atingerii, în condi ii de maxim  eficacitate a obiectivelor 
prestabilite” (Cerghit, 2002, 276);  

-„o ac iune decompozabil  într-o suit  de decizii-opera ii, fiecare decizie asigurând trecerea 
la secven a urm toare pe baza valorific rii informa iilor dobândite în etapa anterioar . În acest sens, 
strategia devine un model de ac iune, care accept  in ab initio posibilitatea schimb rii tipurilor de 
opera ii şi succesiunea lor” (Potolea, 1989, 144);  

- “un grup de dou  sau mai multe metode şi procedee integrate într-o structur  opera ional , 
angajat  la nivelul activit ii de predare-înv are-evaluare, pentru realizarea obiectivelor pedagogice 
generale, specifice şi concrete ale acesteia, la parametri de calitate superioar ” (Cristea, 1998, 422);  

-„ansamblu de resurse şi metode planificate şi organizate de profesor în scopul de a permite 
elevilor s  ating  obiectivele date. Persoanele, localurile, materialele şi echipamentele formeaz  
resursele, în timp ce modurile de interven ie (abordare), formele pedagogice şi tehnicile pedagogice 
constituie metodele” (Parent, Nero, 1981);  

O rela ie predare – înv are adecvat  implic  varia ia de la o strategie la alta, de la un stil la 
altul pentru a crea acele climate i a implementa acele strategii care favorizeaz  înv area diferitelor 
tipuri de obiective. Totu i, utilizarea strategiilor nu implic  nici solu ii mai pu in „dureroase” la 
rezolvarea misterului care înv luie predarea i înv area eficient  i nici nu asigur  o cale dovedit  
c tre succes. Nu exist  o strategie superioar  alteia i nici total diferit . Fiecare strategie are un scop 
particular i fiecare con ine atât elemente cognitive, cât i afective. Acestea pot fi utilizate 
individual sau în combina ii.  

Strategiile de înv are difer  de stilurile de înv are. Stilul de înv are este o reflectare a 
sistemului de valori a unei persoane privind natura uman  i a tipurilor de eluri i a mediilor de 



înv are care contribuie la cre terea performan ei înv rii. Stilul de predare reprezint  adoptarea 
con tient  sau incon tient  a modurilor în care o persoan  prefer  s  înve e sau î i aminte te c  a 
fost înv at. Anumite comportamente de predare sunt în mod natural mai potrivite pentru anumite 
stiluri decât pentru altele. 

Rubin (1981) identific  dou  tipuri de strategii de înv are: cele care contribuie direct i cele 
care contribuie indirect la înv are. Strategiile directe de intrare sunt clasificate în ase categorii: 
clarificarea/verificarea; monitorizarea;  memorarea; inferen a inductiv ; ra ionamentul deductiv; 
practicarea. 

Într-o meta-analiz  condus  de Schroder i col. (1992) au fost identificate mai multe tipuri 
de strategii.  

a. Strategii de chestionare. Profesorul variaz  orarul, pozi ionarea sau nivelurile cognitive 
ale întreb rilor (de exemplu cre terea timpului de reac ie, introducerea pauzelor dup  anumite 
r spunsuri cheie, sporirea dificult ii întreb rilor, oprirea mijloacelor media la anumite puncte cheie 
i punerea întreb rilor). 

b. Strategii de focusare. Profesorul capteaz  aten ia elevilor (ex: prin anun area obiectivelor 
sau îmbog irea lor).  

c. Strategii de manipulare. Profesorul asigur  elevilor oportunitatea de a lucra cu obiecte 
fizice (a desena sau a construi ceva).  

d. Strategii bazate pe sporirea materialelor. Profesorul modific  materialele (rescrierea 
anumitor materiale sub form  de text, înregistr ri audio, simplificarea aparatelor din laborator, etc.)  

e. Strategii de evaluare. Profesorul schimb  frecven a, scopul i nivelul cognitiv al evalu rii 
(ex. acordarea feedback-ului imediat i exploratoriu, utilizarea testelor diagnostice, formative, 
retestarea). 

f. Strategii pe baz  de anchet . Profesorii utilizeaz  instruc iuni centrate pe elevi ce sunt mai 
pu in directive decât instruc iunile tradi ionale (ex. Anchetele de laborator). 

g. Strategii bazate pe îmbog irea contextului. Profesorii îi ajut  pe elevi s  realizeze 
leg tura între cuno tin ele i experien ele anterioare sau angajarea interesului elevilor în înv area 
colegilor (ex. organizarea excursiilor, problematizarea, reflectarea).  

h. Strategii bazate pe tehnologii de instruire. 
Înv mântul de tip tradi ional se focalizeaz  pe aspectele (strategiile) cognitive ale elevului, 

urm rind preg tirea lui secven ial  pe discipline şcolare. Se ignor  astfel armonizarea laturii 
cognitive a persoanei cu cea afectiv , atitudinal  şi cu cea comportamental . Într-un astfel de cadru 
informa ional elevul este tratat ca un recipient şi mai pu in ca o persoan  individual , cu reac ii 
emo ionale determinate de plurifactorialitatea personalit ii în formare. Şcoala risc  s  devin  un 
mediu artificial, rupt de presiunea vie ii reale. Înv mântul modern românesc trebuie s  aib  ca 
scop nu doar absolven ii bine preg ti i ci formarea de persoane cu resurse adaptative la solicit rile 
sociale şi psihologice ale vie ii. 

Strategiile didactice moderne de predare-înv are interactive au un rol determinant în 
activitatea instructiv-educativ , fiind prezente în toate etapele conceperii şi realiz rii efective a 
acesteia: a) în faza proiect rii, atunci când profesorul, raportându-se la celelalte componente ale 
procesului de înv mânt (obiective, con inuturi, timp, forme de organizare etc.), elaboreaz  
strategia didactic  optim ; b) în faza de desf şurare efectiv  a activit ii – strategia didactic  devine 
un instrument concret care permite realizarea obiectivelor propuse; c) în faza (auto)evalu rii, al turi 
de alte componente ale procesului de înv mânt, strategia didactic  devine “obiect” al evalu rii 
profesorului, apreciindu-se, în func ie de rezultatele ob inute, calitatea acesteia şi gradul de 
coresponden  cu finalit ile, con inutul, formele de organizare a procesului de înv mânt. 

Un exemplu de strategie moderna de predare-înv are interactiv  este reprezentat de 
strategia de înv are prin predare. Aceasta are la baza principiul conform c ruia în cadrul orelor, 
elevii î i prezint  reciproc noile con inuturi din manual chiar de la începutul lec iei. Strategia nu 
trebuie sub nici o form  confundat  cu o prezentare oral , un model de curs realizat de elevi. De 
fapt, elevii implica i nu numai c  trebuie s  prezinte ei în i i noile con inuturi, ci i s  utilizeze 
tehnici adecvate fiec rei teme sau subiect, atât în cadrul muncii în grup sau în tandem, cât i prin 



interpretare de documente, s  verifice dac  ceilal i i-au însu it noile cuno tin e i s  motiveze 
clasa. Aceasta se bazeaz  pe dou  componente: o component  antropologic  i una didactic . 
Componenta antropologic  pleac  de la piramida aspira iilor fundamentale a lui Maslow. Datoria de 
a preda elevilor con inuturile manualelor poate favoriza satisfacerea dorin ei de protec ie a omului 
(prezentarea con inuturilor didactice înt re te încrederea în sine), satisfacerea nevoii de contacte 
sociale i de recunoa tere din partea celorlal i, dorin a de a se realiza i de a- i dezvolta poten ialul 
i nu în ultimul rând aspira ia spre transcenden  în eleas  ca o dorin  de a da un sens faptelor sale. 

Aceast  ultim  dorin  trebuie analizat  în contextul urm tor: pentru a aborda cu succes problemele 
care se prezint  în fa a omenirii, este important s  se mobilizeze toate resursele intelectuale de care 
aceasta dispune, ceea ce constituie baza strategiei de "predare prin înv are". Din moment ce 
capacitatea de comunicare este condi ia necesar  pentru a împ rt i cuno tin ele i a reconstrui, 
strategia favorizeaz  în egal  m sur  o atitudine democrat .  

Studiile arat  c  introducerea strategiilor de înv are ca i o component  a cursurilor colare 
îmbun t e te performan a la înv are (Commander & Valeri-Gold, 2001; Ramp & Guffey, 1999; 
Chiang, 1998; El-Hindi, 1997; McKeachie, 1988, cit in Pierce, 2003, p.15). De asemenea, studiile 
arat  c  doar câ iva profesori îi înva  de elevi strategiile de înv are. Ei presupun c  acestea sunt 
achizi ionate deja. Memorarea mecanic  este cea mai obi nuit  strategie de înv are i adesea 
singura disponibil , mai ales în cazul elevilor de liceu care ajung la facultate. Tot studiile arat  c  
elevii care au performan e bune la înv are sunt con tien i de strategiile pe care le utilizeaz  i în 
sens contrar, cei ce nu ob in performan e bune nu pot identifica strategiile pe care le utilizeaz  i în 
consecin  nu reu esc s  le combine în a a numitul ”lan  de strategii” (Block, 1986; Galloway & 
Labarca, 1991; Stern, 1975; Vann & Abraham, 1990, cit in Gartner i col., 1971 ). 
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462. DEMERSURI CREATIVE ÎN ACTIVIT ILE BIOLOGICE CU ELEVII 
 

Profesor St nese Carmen, Colegiul Economic “George Bari iu” Sibiu, jude ul Sibiu 
 

Motto: “Creativitatea este un mugure delicat. Descurajarea îl  în buş , elogiul îl face s           
înfloreasc …” 

              Ast zi a fi creativ înseamn  a avea mai multe şanse de a reuşi în plan profesional şi social, 
dar şi personal. Pe de alt  parte, creativitatea nu este o materie care se înva  la şcoal . De ce ar 
trebui s  fie preocupat profesorul de biologie de c ile şi de metodele stimul rii 
înv rii creative la elevi? Câteva r spunsuri ar putea fi:  « în ierarhia 
comportamentelor de înv are, creativitatea reprezint  nivelul maxim al dezvolt rii 
personalit ii » (Maslow, A.H., 1962); « oamenii cei mai predispuşi c tre o activitate 
creativ  ca adul i sunt cei ale c ror aptitudini şi motiva ie pentru creativitate au fost 
dezvoltate în copil rie » (Amabile, T.M., 1997);  « creativitatea reprezint  un 
poten ial propriu oric rui elev, nu o tr s tur  doar a elevilor dota i (Stoica, A., 
1983); « prin promovarea comportamentului creativ, elevii pot fi ap ra i împotriva 
rezisten elor ce se nasc din conformismul societ ii  » (Leary, T., 1964) ; « s n tatea 
psihic  şi creativitatea merg mân  în mân  » (Amabile, T.M., 1997).  
           Biologia ar trebui s  fie pentru elevi o disciplin  interesant  si util . Interesant  devine doar 
dac  la fiecare lec ie stârnim curiozitatea elevilor, oferind motive de mirare. Iar biologia ne ofer  la 



tot pasul astfel de motive. Doar s  avem dorin a şi s  depunem efortul de a le scoate la lumin ! 
Util , biologia se poate face deasemenea cu fiecare lec ie. 
             Înv area are nu numai un caracter adaptativ la solicitarile tot mai complexe ale mediului, 
dar ea constituie şi principala modalitate de împlinire întru uman. În locul unor tipuri de înv are 
anacronice (de men inere şi prin şoc), dinamismul f r  precedent al timpului istoric actual impune 
înv area de tip inovator (care are drept caracteristic  esen ial  caracterul anticipativ şi participativ). 
Cei patru piloni ai educa iei în secolul XXI sunt: a înv a s  cunoşti, a înv a s  faci, a înv a s  fii, 
a înv a s  convie uieşti.  
           Înv area creativ  a biologiei se bazeaz  pe capacitatea elevului de a elabora ceva nou,  
original, valoros, important şi util pentru sine şi pentru mediul în care activeaz . Procesul dat 
stimuleaz  imagina ia şi curiozitatea, in iativa şi încrederea în for ele proprii, independen a în 
g sirea variatelor solu ii - aptitudini atât de solicitate în societatea contemporan . Termenul 
creativitate  provine de la latinescul ,,creare”, ceea ce înseamn  “ a z misli”, „ a f uri ”, ,, a naşte ”. 
Într-o defini ie ampl , creativitatea reprezint  o capacitate  complex  şi fundamental  a 
personalit ii care, sprijinindu-se pe date sau produse anterioare, în îmbinarea cu investiga ii  şi date 
noi, produce ceva nou, original, de valoare şi eficien  ştiin ific  şi social util .  Edison  considera 
c  actul creativ   se compune  din  99%  transpira ie şi 1% inspira ie. Crearea unui produs reprezint  
rezultatul unui proces complex, care necesit  mult  munc .  
              Varietatea în natur  este infinit  şi frumuse ea neasemuit . Ea se cere permanent scoas  în 
eviden  în timpul observ rii materialului viu ca şi a celui conservat. În gimnaziu, dar şi în liceu, 
pasiunea pentru colec ii devine aproape general , valorificând poten ialul creativ al elevilor, 
putându-se transforma ulterior într-o pasiune de o via . Am constatat  interesul deosebit al elevilor 
în a crea produc ii cât mai originale de tipul : 
 -  frunze de diferite forme şi culori, presate, prinse pe coli de desen şi etichetate cu denumirea 
formei şi a plantei c reia îi apar in 
-  fructe uscate şi semin e în plicule e de celofan sau polietilen , care au sub ele scris  denumirea 
plantei de la care provin , plicule ele cu fructe sau semin e prinse cu capsatorul sau cu band  
adeziv  pe coli de desen, cu şin  sau cu pere i tari 
-  cochilii de melci sau scoici în cutii de lemn, carton sau polistiren expandat, cu capac de sticl  
 
 

    -  timbre cu tematic  dupa preferin a 
elevilor   
             Materialele realizate de elevi 
au fost apreciate şi expuse în vitrine 
tematice, fiind utilizate ca material 
intuitiv în activit ile biologice.   

            Activit ile extraşcolare din 
cadrul cercului de biologie constituie 
un cadru favorabil dinamiz rii 
creativit ii prin  prezentarea unor 
probleme, investigarea fenomenelor 
biologice, cercetarea naturii, formarea 
deprinderilor de folosire a unor 
metode, procedee şi tehnici de lucru 
specifice biologiei şi elaborarea unor 

proiecte ecologice. Implicarea elevilor în via a comunit ii prin proiecte ecologice urm reşte 
formarea unui comportament ecoprotectiv care cu siguran  va marca personalitatea şi conştiin a 
viitorilor cet eni, pentru c  o personalitate moral  nu poate s  r mân  la nivelul exigen elor de 
conduit  prin moral , ci trebuie s  le şi împlineasc . 



           Exemplific, în acest sens, câteva dintre valen ele educative ale activit ii desf şurate în 
cercul     «  BIOS » din colegiul nostru, demers didactic prin care elevii au fost transforma i, prin 
strategii didactice moderne, în subiec i activi, coparticipan i la propria lor formare. 
          Totul a pornit de la o problem  ecologic  grav , fenomenul t ierii p durilor, complet sc pat 
de sub control. P durile dispar, se taie copacii b trâni de sute de ani care ar trebui s  fie monumente 
ale naturii. Consecin ele se v d cu ochiul liber : inunda ii, dezastre, alunec ri de teren, tornade, 
modific ri climatice cum n-au mai fost vreodata pe la noi. Ce putem s  facem spre a stopa masacrul 
p durilor ? Pentru cei 15 elevi membri ai cercului « BIOS », brainstorming-ul realizat (engl. brain = 
creier şi storm = furtun , ceea ce înseamn  furtun  în creier, efervescen , flux de idei, o stare de 
intens  activitate imaginativ , un asalt de idei) a dat prilejul formul rii unor solu ii pentru problema 
propus . Fiecare elev a fost solicitat s  g seasc  solu ii noi pornind de la ideile celorlal i sau s  
combine şi s  modifice aceste idei, ajungând la elaborarea  unor solu ii superioare. În final, am 
examinat critic ideile şi solu iile elaborate, ierarhizând şi selectând pe cele a c ror aplicare ar 
permite rezolvarea problemei. Am concluzionat c  în lupta cu stilul de via  consumist ce amenin  
mediul înconjur tor, şansele noastre de reuşit  sunt aproape nule, c  pentru aplanarea manifest rilor 
brutale asupra mediului, esen ial  este schimbarea de atitudine fa  de natur , schimbare NU prin 
constrângeri şi interdic ii amenin toare, ci bazat  pe sentimente, pe capacitatea de în elegere a 
fiec rui om şi pe conştientizarea faptului c  tr im şi exist m prin plante, c  mediul nostru natural 
vegetal va evolua în func ie de dramul de omenie pe care i-l vom ar ta noi şi urmaşii noştri.  
        În acest sens am efectuat o serie de experimente pe plante pentru a testa (vizualiza) 
sensibilitatea acestora în interac iunea cu oamenii şi gândurile lor, convinşi fiind c  pentru omul 
mileniului trei este mult mai impresionant s  vad  ce influen  are ac iunea lui (bun  sau rea) asupra 
mediului, decât s  i se povesteasc  sau s  i se interzic . Întrucât ne-am propus s  cunoaştem 
posibilit i înc  pu in explorate din sfera energeticii viului, am avut fericitul privilegiu de a 
beneficia de sprijinul conf. dr.Cornelia Guja de la Institutul Antropologic « Francisc I. Rainer » 
Bucureşti, personalitate marcant  în  cercetarea de avangard  privind metoda electrografic ,  
precum şi cu al i specialişti din cadrul Universit ii  « Lucian Blaga » Sibiu, Spitalului de 
Pneumoftiziologie, Inspectoratului de  Poli ie al  Jude ului  Sibiu.  
           Deosebit  receptivitate au manifestat elevii în realizarea de investiga ii electronografice. 
R spunsul electrografic al plantelor de apartament testate (ficus, ferig , muşcat , Chlorophytum) a 
dezv luit o amplificare a câmpului biologic dup  “audierea” muzicii clasice, restrângerea lui dup  
muzic  hard-rock şi desc rc ri de tip luminiscen e globulare şi canale cu ramifica ii dup  t ierea 
limbului frunzelor. Aceste experimente au atestat sensibilitatea deosebit  a plantelor la factorii 
externi, sensibilitate concretizat  în varia iile câmpului biologic.Testarea plantelor la poligraf a 
demonstrat c  ele au un univers de sensibilitate neb nuit de fin, reac ionând surprinz tor de sensibil 
la ac iunile noastre. S-au constatat salturi ale peni ei înregistratoare când s-a ac ionat agresiv asupra 
lor (prin arderea sau în eparea unei frunze, violen  verbal  ), dar şi când plantele au fost tratate cu 
blânde e, mângâiere şi dragoste. 
           Şi totuşi… cum reuşesc plantele aceste performan e? O nou  problem  care a generat în elevi 

uimire, incertitudine, conflict l untric, curiozitate, stimulând 
creativitatea gândirii, toate acestea motivându-i s  caute în bibliografia 
de specialitate posibile rezolv ri. Plantele nu pot gândi şi nu pot citi 
generozitatea sau mali iozitatea din ochii noştri, dar orice cuvânt sau 
sentiment reprezint  o modula ie a energiei câmpului nostru 
biologic.Cel mai probabil aceasta este recep ionat  de plante şi nu 
semantica ideilor noastre. 
            Dac  am pornit la început destul de sceptici, pu in încrez tori în 
rezultate obiectivabile, într-un domeniu atât de sensibil şi de pu in 
studiat, a fost o revela ie şi o surpriz  ob inerea acestor rezultate. Cert 
este c  acum, to i cei implica i în cercetare, v d altfel floarea pe lâng  
care trec , iarba pe care calc  şi copacul care îi umbreşte. Din p cate, în 
România, cultura ``ECO`` este abia la început, în timp ce în Occident 



problemele de mediu sunt privite ca fundamentale. Oamenii trebuie s  
conştientizeze c  p durea simte. Este vie şi simte orice vietate. Am 
constatat cu surprindere c  – în ciuda a ceea ce am fost înv a i – 
bucuria se poate naşte şi net ind sau rupând frumosul din mediul s u 
natural pentru a-l aduce neap rat în case... Deoarece frumosul e cu 
adev rat în inima şi gândul nostru ! I-am oferit câmp de manifestare 
într-o activitate practic  inedit  de împodobire a unui brad „la el 
acas ”, în Parcul Subarini Sibiu, un prim pas în schimbarea atitudinii 
omului mileniului III fa  de mediu, de formare a unui comportament 
ecologic , dar şi de stimulare a creativit ii de grup.                     
      Mul i se încred în legi şi amenzi pentru a salva natura. Dar, s  nu 
uit m c  orice mentalitate bazat  pe un sistem coercitiv, constrâng tor, 
con ine în germene şi tenta ia  c  o dat , cândva, cineva s -l încalce. 

Doar mentalitatea bazat  pe convingarea c  natura care simte este doar o prelungire, o extensie a 
propriei noastre fiin e, este solid . Pentru a zdruncina indiferen a am organizat în şcoal  o campanie 
ecologic  de creare a unor afişe şi pliante neconven ionale, a unor pl cu e cu mesaj ecologic „de 
suflet”, care s  sparg  monotonia interdic iei clasice („Nu c lca iarba! Amenda...”) amplasabile în 
zonele verzi ale oraşului, care s  trezeasc  interesul şi curiozitatea trec torului, un început care s  
fac  din Sibiu primul Ecopolis din România şi - de ce nu - din Europa! Ecopolis -  un blazon, o 
marc  de atestare a unui standard ecologic cu adev rat de integrare în...Natur ! A fost momentul de 
apogeu în declanşarea resorturilor creative ale elevilor! S-au îmbinat armonios vizualizarea creativ  
cu metoda mesaje. 
         Îndemnurile ecologice de genul:„Nu m  c lca! Nu ştii c  m  doare?”, „Accesul permis doar 
razelor de soare şi adierilor de vânt !”, „Copacii sunt inima p durii, aşa c  nu-i frânge i inima!”, 
„Accesul permis p s rilor şi gâzelor, dar nu şi oamenilor !”, „Cu cât mai mult  verdea , cu atât mai 
mult  via !”, „Sigur vrei s  distrugi acest mic paradis?”,  „Muuu, eu trec pe aici!”  au stârnit  
interesul vizitatorilor expozi iei „ Via a o bucurie. Via a un unicat. Ce faci cu ea?” organizat  în 
şcoal  de „Ziua P mântului”, cât şi curiozitatea  trec torilor prin zonele verzi ale oraşului nostru.               
          Demersul nostru a fost un început... Statutul de Oraş Verde – Ecopolis nu se dobândeşte de 
azi pe mâine, ci prin munc  de Sisif şi paşi de furnic . Acest deziderat nu se poate dobândi doar 
prin entuziasm, ci e necesar şi un cadru legal adecvat, un set de norme ecologice stabilite în strâns  
conlucrare cu Agen iile de Protec ia Mediului, o poli ie ecologic  pentru „refractari”.  
           Ce am înv at din aceast  experien  ? 
- deşi este greu, se poate sparge iner ia clasei şi incita elevii la cercetare biologic  într-o lume care 
ştie mult mai bine s  le ocupe timpul cu altceva 
- mul i dintre elevii noştri poart  cicatricile unor „asasini ai creativit ii” ce ac ioneaz  în mediul 
şcolar, în familie, în grupul de prieteni. Frica de ridicol are un caracter paralizant pentru ei, din 
dorin a de a nu face greşeli, de a nu fi critica i, unii prefer  s  nu ac ioneze, s  stea în umbr . 
Încurajându-i pe elevi, recurgând la alternative de genul: „Sunt original”, „Nu-mi pas  ce gândesc 
al ii despre modul cum v d eu lucrurile”, vor duce la creşterea nivelului de creativitate al copiilor 
- unii se descurajeaz  rapid, dat fiind faptul c  munca de crea ie, de inova ie este dificil  şi solicit  
eforturi de lung  durat . Pentru a încuraja înv area creativ  profesorul trebuie s  acorde elevilor 
posibilitatea de a avea ini iativ , prin propunerea unor activit i deschise, nestructurate. Elevii 
trebuie s  aib  posibilitatea de a alege între alternative, materiale, metode, teme care îi intereseaz , 
ori de câte ori se iveşte ocazia, s -şi manifeste gândirea, independen a, prin curiozitate, întreb ri, 
c utarea unor metode noi. 
         Poten ialul creativ al elevilor noştri este aur. S  nu îl distrugem, s  nu-l l s m doar într-un vag 
orizont de aşteptare. St  în puterea noastr , a dasc lilor, s -i oferim câmp de manifestare şi, 
parafrazând zicerile scriitorului şi filozofului grec Plutarh, s  aprindem f clii în min ile şi 
sufletele tinerilor, pentru ca, mai târziu, s  lumineze cu lumin  proprie. 
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463. PROMOVAREA CONCEPTULUI DE EGALITATE DE ŞANSE ŞI DE GEN 
PRIN PROIECTE EDUCA IONALE  

 
Prof.  Daniela ILIE 

Colegiul National “Radu Greceanu”,  
Slatina, Jude ulOlt 

 
„Dac  omul nu a primit decât o educa ie defectuoas  sau rea, el devine cel mai îngrozitor 

animal pe care l-a produs p mântul. De aceea legiuitorul trebuie s  fac  din educa ia copiilor 
prima şi cea mai serioas  din preocup rile sale.’’                                            ( Platon) 

Pornind de la citatul de mai sus şi de la faptul c  în ultima perioad  principiul „şanse egale 
în educa ie” face parte din politicile educa ionale ale tuturor statelor, am abordat egalitatea de şanse 
din perspectiva genului. Principiul enun at poate duce la experien e educa ionale flexibile, la un 
înv mânt de calitate şi la crearea unei societ i mai generoase, mai tolerante,1 ceea ce se reg seşte 
şi în finalitatea educativ  a disciplinei pe care o predau: istoria. 

Egalitatea de şanse are la baz  asigurarea particip rii depline a fiec rei persoane la via a 
economic  şi social , f r  deosebire de origine etnic , gen, religie, vârst , dizabilit i sau orientare 
sexual . No iunile de egalitate de şanse şi egalitate de tratament au început s  fie utilizate mai întâi 
privind discriminarea în domeniul for ei de munc  şi exercit rii profesiei. Un nou mod de abordare, 
la nivel interna ional, a început dup  ce Adunarea General  a O.N.U. a proclamat prima Decad  a 
femeilor “Egalitate, Dezvoltare, Pace”, în perioada 1975-1985.2 

I. EGALITATEA DE ŞANSE – PRIN STUDIUL ISTORIEI  
Istoria, fiind „cea mai uman  dintre ştiin e”, cum o numeşte Nicolae Iorga, este cea mai populat  

de oameni şi, implicit, cea mai susceptibil  de a induce mesaje de gen. Timp şi spa iu istoric în 
afara prezen ei oamenilor nu exist  şi ca atare se produce umanizarea timpului şi spa iului.3  În mod 
evident, egalitatea de gen nu presupune o uniformizare, ci o recunoaştere constructiv  a diferen elor 
existente. Dificultatea abord rii istoriei din perspectiv  uman  este evident  întrucât exist  riscul de 
a exagera aportul unui popor, unei categorii sociale,unei personalit i sau unui gen şi de a diminua 
contribu ia altora. Fiecare scrie sau spune istoria plasându-se pe sine în centru şi  privind-o dinspre 
sine spre cel lalt. În lumea antic , grecii şi romani îi numeau barbari pe to i cei care se situau în 
afara lumii lor, ei erau centrul lumii, restul erau marginalii istoriei.4 Obiectivitatea este greu de 
men inut şi datorit  anumitor „tare” ale propriei noastre educa ii sau anumitor tabuuri sociale care 
se r sfrâng asupra actului educa ional. De regul , în istorie, rela iile de gen nu transpar colaborare; 



feminismul şi masculinul se constituie în dou  lumi separate, izolate şi lipsite de comunitate. 
Femeile, în istorie sunt asimilate marginalilor societ ii, şi din afar  nu po i participa la construc ia 
normelor şi valorilor unei societ i, chiar dac  reprezin i 50% din ea. Aceste nedrepti 
vizeaz prioritar  femeile şi sunt rezultatul unui trecut istoric patriarhal asociat cu modelarea culturii, 
educaiei, statelor, legilor şi institu iilor dup  percepiile, cerinele şi interesele brbailor, f r  
participarea, sau cu participarea nesemnificativ a femeilor la decizie.5  Discriminarea implicit a 
femeilor conduce la consecine defavorabile ambelor sexe şi este o form de lezare a fundamentelor 
cet eniei democratice. Aplicarea în instituii şi practici cotidiene a politicilor de egalizare a 
şanselor este singura modalitate de a asigura real egalitatea de tratament în privina femeilor şi 
b rbailor. Pe termen scurt, discriminarea de gen şi egalitatea de şanse sunt sprijinite de msuri 
legislative şi de politici publice. Pe termen lung, educaia spre parteneriat şi competiie egal  a 
femeilor şi b rbailor este cea mai important fundamentare a egalitii de şanse.6 

În şcoal  elevii sunt încuraja i s  aib  anumite comportamente de gen, care sunt considerate 
acceptate sau normale (depinde cine stabileşte gradul de normalitate a unei norme!) şi aceste 
încuraj ri, care pot fi şi ele înc rcate de prejudec ile dasc lilor vin şi se pliaz , de foarte multe ori, 
pe prejudec ile din familie şi duc la cristalizarea unei identit i de gen de multe ori deformat . 
Aceasta ar fi explica ia faptului c  în ultimii ani asist m la comportamente ce prejudiciaz  alte 
persoane. Neimplicarea şi  defilarea conceptelor de „toleran ”şi „egalitate” nu sunt r spunsurile la 
problemele egalit ii de şanse şi de gen. Schimbarea mentalit ilor personale şi ale societ ii se 
poate face numai prin implicare şi prin reac ii la realit i înr d cinate.  

II.  STUDIU DE CAZ: “Indiferent de gen – str batem împreun  istoria” 

Pornind de la aceste idei am realizat un proiect, cu elevii clasei a IX-a, cu titlul “Indiferent 
de gen – str batem împreun  istoria”.Acest titlu are dou  conota ii: împreun  – b ie ii şi fetele din 
clas  – studiaz  istoria; dar şi împreun  – femeile şi b rba ii – creeaz  istoria! 

Scopul: - formarea de abilit i şi deprinderi practice privind activitatea în grup; realizarea unei 
comunic ri eficiente între elevi (fete şi b ie i); dobândirea de cunoştin e şi informa ii ştiin ifice 
bazate pe observa ia personal ; dezvoltarea gândirii creative a elevilor; dezvoltarea capacit ii de 
analiz  şi sintez , de compara ie între elemente ale aceluiaşi proces istoric; dezvoltarea unui limbaj 
de specialitate, care s  cuprind  termeni precum: dimensiune de gen, egalitate/inegalitate de 
gen,egalitate de şanse. 
Obiective: - realizarea unui proiect comun fetelor şi b ie ilor, cu teme istorice; eficientizarea 
rela iei profesor-elev; elev-elev; prin dep şirea formelor tradi ionale de colaborare şi implicarea 
direct  a elevilor în ac iunile care se desf şoar ; reconsiderarea activit ilor de informare a elevilor 
prin introducerea unor metode participative pentru elevi; 
Principii convenite în derularea  parteneriatului: principiul accesibilit ii; principiul 
individualiz rii; principiul flexibilit ii; principiul activismului şi particip rii elevilor 
Grup int : Elevii clasei a IX-a A  
Perioada derul rii proiectului: 26 noiembrie – 21 decembrie 2015 
III. 1. ACTIVIT I: 

 Aplicarea unui test elevilor pentru a vedea felul în care ei recepteaz  problematica 
dimensiunii de gen. 

 Interpretarea rezultatelor testului şi stabilirea etapei a II-a: un proiect comun fete-b ie i    
             pe  tema dimensiunii de gen în istorie 
 Realizarea proiectului „Indiferent de gen – str batem împreun  istoria” 
Realizarea grupelor de elevi ( mixte) şi transmiterea sarcinilor de lucru: Elevii au fost distribui i în 
cinci grupe de lucru, fiecare grup  corespunzând unei epoci istorice: preistoria, antichitatea, evul 
mediu, epoca modern  şi epoca contemporan . Fiecare grup  are sarcina s  reprezinte modul în care 
femeile şi b rba ii au contribuit în comun la realizare istoriei în epoca respectiv  (ocupa ii, mod de 
via , statutul femeii, rela ii sociale, personalit i ale epocii); 



      2. Prezentarea portofoliului realizat de fiecare grup . La aceast  prezentare particip  to i elevii 
implica i în realizarea portofoliului.                                                       

3. Dup  parcurgerea de to i elevii din grup  a portofoliului le-a revenit sarcina s  stabileasc  
cel pu in 5 caracteristici ale epocii privind dimensiunea de gen. 

4. Fiecare grup , prin doi reprezentan i s  stabileasc , din enun urile date de profesor, care se 
încadreaz  epocii istorice pe care au avut-o de studiat şi care sunt mit şi care realitate.  

5. Evaluarea proiectului: s-a f cut prin discu ii cu elevii privind descoperirile f cute de ei pe 
m sur  ce au studiat materialele şi felul în care acest proiect le-a schimbat viziunea asupra 
rolului femeii şi b rbatului în istorie. 

IV. EVALUAREA PROIECTULUI: Fiecare grup  şi-a desemnat 2 reprezentan i care au primi 
într-un plic mai multe enun uri legate de dimensiunea de gen. Ei au avut ca sarcin  s  stabileasc  ce 
enun uri se potrivesc epocii istorice studiate de grupa lor şi s  le încadreze în categoria „mit” sau 
„realitate”. 

V.CONCLUZII: Proiectul a scos în eviden deschiderea pe care o manifest  elevii pentru 
temeextracurriculare, (deoarece a pus în discu ie o tem  pe care elevii nu o dezb tuser  pân  acum) 
şi pentru alte metode de lucru decât cele clasice.A eviden iat greşelile de educa ie în leg tur  cu 
egalitatea de gen f cute în familie, şcoal , societate şi a ar tat atât coordonatorului, cât şi 
participan ilor c  aceast  tem  este de actualitate şi prezint  foarte multe stereotipuri. 

„Egalitatea e cel mai mare duşman al LIBERT II” spunea Petre u ea, dar… Un copil 
educat bine va fi un adult liber! Liber s  cread  în el şi în cei de lâng  el (deci în egal  m sur  
b rba i şi femei); liber s  aleag ; liber s  spun  întotdeauna ce simte şi s  fac  ceea ce gândeşte.  

NOTE, 

1. *** Educa ie şi dezvoltare profesional , Editura Scrisul Românesc, 2011, p. 224 
2. Raport na ional privind egalitatea de şanse între femei şi b rba i, Bucureşti, 2004, p. 4 
3. Institutul de Ştiin e ale Educa iei, Dimensiunea de gen în aria curricular  Om şi Societate, Ghid 

pentru cadre didactice, Bucureşti, 2006, p. 11 
4. Ibidem, p.4 
5. Mihaela Miroiu, Egalitatea de şanse: Perspectiva de gen, Bucureşti, 2011, p.3 
6. Ibidem, p. 6 
7. Institutul de Ştiin e ale Educa iei, Dimensiunea de gen în aria curricular  Om şi Societate, Ghid 

pentru cadre didactice, Bucureşti, 2006, p. 1 
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464. IMAGINEA ELEVILOR DESPRE COAL ! 

 
Iancu Ionu  Marian 

Colegiul Tehnic„Ion D. L z rescu” Cugir 
 

Principul de a avea o coal  frumoas , accesibil , cu rezultate bune i care s  plac  cât mai 
multor elevi, p rin i i comunit ii locale este parc  tot mai greu de construit, din diverse motive.  

Am mers mereu pe principiul c  lucrurile simple sunt cele mai frumoase în via , de aceea i 
în activitatea didactic  pornesc de la lucruri simple, u oare, pe care le perfec ionez al turi de elevii 
mei i, într-adev r, de cele mai multe ori rezultatul se arat  ca o simfonie a evalu rii. 

De data aceasta preocuparea mea a fost legat  atât de imaginea ce o aveau elevii despre 
coala în care înva , dar mai ales, ce solu ii ar da ei ca institu ia de înv mânt în care ne petrecem 

cea mai mare parte a timpului s  fie pe gustul lor, atât cât se poate.  
Sunt convins c  liceenii tiu cel mai bine ce nevoi au, de cele mai multe ori nu au ansa de a 

vorbi deschis despre aceste aspecte, a a c , profitând de oportunitate, am pornit calea descoperirii. 
Am pornit simplu, de la metoda blazonului. Eu am împ r it coala de hârtie în ase domenii, 

grafic alc tuind o stea. Se poate oricum, de la desenele tematice, imaginea colii, imagini de sezon 
(peisaj, stema ora ului, simbol al profilului etc.). Cu cât imaginile de fundal vor fi mai bine alese, cu 
atât îndemnul de a construi ceva frumos va fi mai u or de receptat.  

Fiecare latur  a imaginii trebuie s  con in  câte o întrebare, provocare, exerci iu de stabilire 
a ideilor. Pe prima latur  i-am pus s  deseneze ceva ce îi reprezint  ca elevi.  

E important ca sarcinile s  fie date gradual i s  avem r bdare ca fiecare s  completeze în 
acela i timp! Ca durat , metoda blazonului pentru completare necesit  15-20 minute maxim, iar 
comunicarea propriului blazon dureaz  cam 3-5 minute de elev. Vom gândi astfel întregul demers 
didactic, iar indicat este ca i noi s  complet m în fa a elevilor propriu blazon, se vor sim i ca fiind 
parte din aceea i echip  i mai ales, vor avea ansa de a vedea un alt punct de vedere, al unui 
profesor, diriginte etc. Nu uita i s  fi i optimi ti, ve i fi ultimul participant care prezint  i e 
important ca elevii dumneavoastr  s  r mân  cu o imagine optimist  despre întreg sistemul de 
înv mânt al c rui parte sunt i ei! 

În cea de-a doua c su  le-am cerut elevilor s  justifice într-o fraz  de ce au ales simbolul 
respectiv. Majoritatea r spunsurilor s-au învârtit în jurul ideii pentru c  ne place, asta îmi i 
doream: ca elevii mei s  porneasc  în discu iile despre coal  cu premisa c  e ceva ce poate s  î i i 
plac …Astfel, „fericirea vine dintr-un fel de acceptare profund  a realit ii i a prezentului”6 

A treia c su  din imagine a fost dedicat  unui lucru drag din coal , fiecare alegându- i 
locul în care se simte bine la coal . Teoretic, e locul unde se pot face cât mai multe activit i, fie în 
timpul orelor de curs, fie în timpul colii altfel, în func ie de locul ales de c tre elevi. Eu am 
completat spunându-le c  locul meu preferat era tocmai clasa lor. 

Cea de-a patra c su  a pus problema locului ce trebuie schimbat din coala noastr , fiecare 
justificând pe rând de ce necesit  o alt  imagine, pentru a fi un loc potrivit pentru o coal  în care se 
înva . Dac  vom controla bine discu iile, în func ie de ce dorim s  scoatem în eviden , putem fie 
s  descoperim aspectele negative din institu ia noastr , sau, m  rog, cele ce sunt mai pu in potrivite, 
fie putem duce discu ia spre coala ideal . 

C su a cu num rul cinci a avut scopul de a descoperi modul în care elevii sunt percepu i de 
c tre colegii lor. Mi-am obligat elevii s  î i imagineze cum sunt percepu i de cei al turi de care 
petrec majoritatea timpului. Este un bun exerci iu de autocunoa tere! i f r  cunoa tere, nu putem 
vorbi de cultur , dup  cum, frumos atr gea aten iona Sven Hassel: „Cunoa terea este izvorul i 
hrana oric rei culturi”7.  

Ultima c su  a fost aceea care a concluzionat întregul exerci iu. I-am l sat pe ei s  
formuleze întrebarea la care trebuia s  g sim r spuns cu to ii. Dac  facem asta, putem observa lesne 
                                                      
6  N. Breban, Îngerul de ghips, pg. 63 
7 Sven Hassel, Legiunea blestema ilor, pg.43 



ce îi intereseaz  pe elevii no tri atunci când vine vorba de coal , sau, pe ce pun ei accentul la 
momentul respectiv.  Ai mei au ales s  r spund  la întrebarea: Care ar trebui s  fie rela ia dintre 
profesor i elev în secolul XXI ? 

Timpul s-a scurs prea repede, cele 50 de minute au zburat, clopo elul g sindu-ne dezb tând 
de ce profesorul nu este p rinte la coal , chiar dac  în înlocuie te de cele mai multe ori pe tat l sau 
mama l sa i acas .  

Era firesc ca ora urm toare s  continu m discu iile începute i am pornit la drum cu 
provocarea, Sunt profesor în coala unde acum sunt elev!  Elevii i-au imaginat cum e s  predai la 
coal , cum ai rela iona cu elevii, colegii i directorul colii. A fost un bun exerci iu de punere în 

ipostaze diferite, de în elegere a rolului pe care îl ocup  fiecare în institu ia numit  atât de simplu 
coal !  

Un al treilea exerci iu propus a fost completarea unui chestionar anonim despre coal . 
Elevii au fost pu i s  enumere 5 lucruri esen iale pentru o coal  ideal  i dou  aspecte negative de 
care coala româneasc  ar trebui s  se debaraseze cât mai repede. 

Principalele lucruri necesare într-o coal  perfect  sunt:  
- Profesori în eleg tori i elevi silitori 
- Activit i colare  
- Ore interesante i captivante 
- Clase renovate 
- Tehnologia modern  utilizat  în cadrul diverselor ore de curs 
Dou  aspecte au fost sesizate ca distructive pentru înv mântul de mas : agresivitatea sau 
alte forme de violen  între elevi i cel de-al doilea aspect semnalat a fost legat de temele 
lungi pentru acas .  
Poate nu vom reu i s  facem într-un timp scurt ceea ce ne-am propus în aceste ore de 

comunicare pe tema colii în care înv m, îns  am dorit ca elevii s  în eleag  dou  aspecte pe care 
le consider esen iale ast zi.  

În primul rând, fiecare poate s  î i spun  punctul de vedere ca s  ne obi nuim cu ideea c  
trebuie în via  s  ne tim exprima i apoi s  ne argument m ideea. Doar a a putem schimba ceva! 

În al doilea rând, ca s  construie ti ceva frumos, e nevoie mereu de timp, resurse, îns  mai 
mult ca orice, e nevoie de echip , de strategii, de acceptare a p rerilor celorlal i, de armonie i 
în elegere.  

 
BIBLIOGRAFIE: 
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465. EVALUAREA PRIN TESTUL DOCIMOLOGIC LA DISCIPLINA GEOGRAFIE 
 

Prof. Cristina Nicolai, Colegiul Na ional ₺Alexandru Odobescu₺ Piteşti 
 

Problematica evalu rii are o importan  din ce în ce mai mare în contextul educa ional actual 
atât în activitatea practicienilor, cât şi a specialiştilor şi a factorilor de decizie. În activitatea 
didactic  evaluarea primeşte un rol covârşitor datorit  examenelor care co-intereseaz  p r ile actului 
educativ. 

Etimologic, docimologia provine din limba greac  de la „dokime” (prob , încercare ) şi 
„logos” (ştiin ) şi desemneaz  ştiin a care se preocup  cu studiul examenelor, analiza ştiin ific  a 
modurilor de notare, subiectivitatea examinatorilor, rolul factorilor subiectivi în notare, precum şi a 
modalit ilor optime de asigurare a obiectivit ii în notare. 



Prin evaluare se în elege totalitatea activit ilor prin care se colecteaz , se organizeaz  şi se 
interpreteaz  datele ob inute în urma aplic rii unor instrumente de m surare în scopul emiterii unei 
judec i de valoare pe care se bazeaz  o anumit  decizie în plan educa ional. 

În teoria şi practica evalu rii s-au conturat o serie de metode şi tehnici de evaluare: probele 
orale, probele scrise, probele practice, prtofoliul, testele docimolgice. Prin prob  se în elege orice 
instrument de evaluare proiectat, administrat şi corectat de c tre profesor.  

Testul docimologic este utilizat la disciplina geografie fiind o prob  standardizat  care 
asigur  o obiectivitate mai mare în evaluare. Standardizarea este asigurat  de folosirea unor itemi. 
Itemul cuprinde o întrebare, formatul acesteia şi r spunsul aşteptat.  

Itemii utiliza i pot fi:  
1) itemi obiectivi: structureaz  explicit sarcina propus  şi o coreleaz  cu obiectivele de 

evaluare: 
a) itemi cu alegere dual : elevul trebuie s  selecteze r spunsul corect din dou  variante 

posibile- adev rat sau fals; 
Exemplu:  
Clasa a VIII-a: 
Unitatea de con inut: Num rul popula iei şi evolu ia numeric  
Obiectivul opera ional: elevul va fi capabil s  defineasc  sporul natural 
Enun : Citeşte cu aten ie urm toarea afirma ie. În cazul în care apreciezi c  afirma ia este adev rat , 
încercuieşte litera A (adev rat), dac  apreciezi c  afirma ia nu este adev rat , încercuieşte litera F 
(fals); 
Sporul natural reprezint  diferen a dintre valorile natalit ii şi ale mortalit ii (A/F) 
( r spuns corect A) 

b) itemi cu alegere multipl : au în alc tuirea lor o premis  şi o list  de variante reprezentând 
solu iile itemului. Lista de variante con ine un singur r spuns corect pe care elevul trebuie s -l 
identifice şi o sum  de r spunsuri incorecte numite distractori. 
Exemplu: 
Clasa a X-a: 
Unitatea de con inut: R spândirea geografic  a popula iei 
Obiectivul opera ional: elevul va fi capabil s  calculeze densitatea popula iei 
Enun : Alege i o singur  variant  de r spuns corect: 
Densitatea medie a popula iei din România (suprafa a-238391 km2, nr. total de locuitori-21,7 mil. 
Loc-anul 2012) are valoarea de: 
a) 80 loc/km2  b) 91 loc/km2  c) 100 loc/km2  
(r spuns corect: b) 

2) itemi semiobiectivi: solicit  elevului construirea par ial  sau total  a unui r spuns la 
sarcina definit  în enun ul itemului. Ei pot fi: 

a) itemi cu r spuns scurt sau de completare: elevul trebuie s  completeze o afirma ie în aşa 
fel încât aceasta s  dobândeasc  sens şi valoare de adev r. R spunsul elevului demonstreaz  atât 
cunoaştere, cât şi organizare a cunoştiin elor, esen ializare, elaborare şi formulare adecvat . 
Exemplu: 
Clasa a XII a: 
Unitatea de con inut: Analiza geografic  a unor oraşe 
Obiectivul opera ional: elevul va fi capabil s  localizeze principalele oraşe din România 
Enun : Completa i spa iile punctate cu informa ia corect : 
Municipiul Piteşti este situat de-a lungul v ii râului.............. . 
(r spuns corect: Argeş) 

b) întreb ri structurate: itemi care con in mai multe sarcini de lucru, elevul construieşte 
r spunsurile şi alege modalitatea de formulare a acestora 
Exemplu: 
Clasa a XII a: 
Unitatea de con inut: Evolu ii geodemografice contemporane 



Obiectivul: elevul va fi capabil s  precizeze cauzele evolu iei demografice din România 
Enun : Se d  urm torul text: 
„România are o popula ie cu ceva peste 21 milioane de locuitori, ceea ce înseamn  3% din cea a 
continentului. Tendin a dinamicii num rului de locuitori este negativ  în ultima vreme.” 
Rezolva i urm toare cerin e: 
1) Care este num rul total de locuitori din Europa? 
2) Preciza i o cauz  a sc derii num rului de locuitori din România. 
(r spunsuri corecte: 1) circa 700 mil. locuitori; 2) natalitatea redus , sporul natural negativ etc.) 

3) itemi subiectivi sau cu r spuns deschis: testeaz  originalitatea elevului, creativitatea şi 
capacitatea sa de personalizare a cunoştiin elor. Ei pot fi: 

a) rezolvarea de probleme: profesorul creeaz  situa ii de înv are ce dezvolt  creativitatea, 
gândirea divergent , imagina ia. 
Exemplu: 
Clasa a X-a: 
Unitatea de înv are: Structuri geodemografice 
Obiectivul opera ional: elevul trebuie s  fie capabil s  aplice formule de calcul  
Enun : Calcula i ponderea popula iei urbane din România cunoscând urm toarele valori: popula ia 
total : 21698181 locuitori şi popula ia urban : 11436736 locuitori (anul 2002). 
(r spuns corect: 52,7% popula ie urban  ) 

b) itemi de tip eseu: elevul trebuie s  construiasc  un r spuns liber în conformitate cu un set 
dat de cerin e.  
Exemplu: 
Clasa a XI-a: 
Unitatea de înv are: Interac iunile dintre om şi mediul terestru 
Obiectivul opera ional: elevul trebuie s  fie capabil s  elaboreze un eseu utilizând o serie de no iuni 
geografice 
Enun : Elabora i un eseu de circa ½ pagin  despre poluarea aerului din orizontul local utilizând 
urm toarele no iuni geografice: noxe atmosferice, România, CO2, activit i economice, 
autovehicule, Piteşti, combustibili fosili, p dure. 

Testul docimologic este un instrument de evaluare extrem de util profesorului de geografie 
deoarece diminueaz  divergen ele de notare ale elevilor, aceasta putând fi valid  şi fidel .  
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466. PROFESIONALISM I ARMONIE ÎN RELA IA PROFESOR-ELEV  
 

Profesor: Buta Violeta,  
Lic.Tehnologic.Agricol "Alexandru Borza" Ciumbrud 

coala Gimnazial  "Axente Sever" Aiud 
 
  Elevul a fost i va r mâne "universul profesorului" i pentru noile genera ii de elevi care 
dobândesc în fiecare an alte tr s turi de caracter, unele pozitive, altele negative, se infirip  
întrebarea:   Avem nevoie de un profesor "nou" pentru actualele genera ii de elevi? 
 Dup  multiple schimb ri în plan social, în contextul reformei în înv mânt, în plan 
psihosocial i psihopedagogic, cei doi poli din câmpul educativ profesorul i elevul mai corespund 



descrierilor tradi ionale? Cum reu e te actualul profesor s - i exercite rolul de educator i de model 
pozitiv pentru genera ii de elevi în continua schimbare? 
 Mul i profesori consider  necesar  o rela ie autoritar  profesor-elev. Dac  elevul înva  c  
autoritatea trebuie acceptat  ca atare, i c  aceasta nu trebuie pus  în discu ie, mai târziu va accepta 
f r  discern mânt orice tip de autoritate (chiar i ilegitim ). Elevul se va obi nui s  fie supus, 
ascult tor, s  accepte ce i se ofer , nu va socializa i nu va ajunge s  aib  spirit critic i 
responsabilit i într-o societate democratic . 
 Elevii din genera iile anterioare anului 1989 au sim it o oarecare autoritate a profesorului în 
contextul c reia elevul era perceput ca un simplu receptor de informa ie. Modelul tradi ional al 
profesorului este redat în urm torul citat (Gilles Ferry) ,,Mitul profesorului depozitar al tuturor 
cuno tin elor este foarte vechi, persistând i la unii profesori actuali. Ace tia î i închipuie c -i 
domin  pe elevi prin cuno tin ele lor. Lumea spune despre ei c  se ocup  f r  încetare de elevi. 
Bineîn eles c  se ocup , aceasta reprezint  condi ia lor de existen , c ci f r  aceasta cum ar face 
ca s - i valorifice cuno tin ele acumulate? Elevii sunt indispensabili profesorilor, dar reciproca nu 
este obligatorie...?”. 
 Pentru o desf şurare optim  a procesului instructiv-educativ, rolul profesorului la clas  se 
reg se te i în rezolvarea urm toarelor sarcini: 
   1. Transmiterea cunoştin elor de specialitate, aceste cunoştin e trebuie prelucrate, pentru a 
fi accesibile nivelului de performan  şi vârstei elevilor, iar aceast  prelucrare reclam  competen e 
pedagogice, pe care expertul nu le posed ;  
       2. Crearea motiva iei, în concep ia lui Geissler a unei dispozi ii  pentru obiectul de studiu 

respectiv, iar acest lucru nu este uşor, pentru un expert problema cre rii motiva iei nu exist , 
deoarece el pleac  de la premisa c  elevii au venit la şcoal  s  înve e (sunt deja motiva i 
pentru aceasta);  

         3. Crearea şi men inerea unei ordini ini iale, pe fondul c reia s  se desf şoare procesul 
instructiv-educativ. Geissler scria citez: “... Profesorii  reprezint   prima instan  social  care 
în elege c , f r  o ordine pre-existent  la elevi, procesul de înv are nu poate începe şi nu se poate 
desf şura. P rin ii mai pot masca pentru o vreme lipsa de ordine a copiilor lor, transformându-se 
în servitori care restabilesc ordinea desconsiderat  de odraslele lor.” (4, p: 102)  
         4. Evaluare i notare obiectiv , precum şi rezolvarea efectelor secundare pe care aceasta le 
(poate) induce. Evaluarea ca activitate de verificare a performan ei citez“...reclam  atât cunoştin e 
legate de scopul urm rit prin verificarea cunoştin elor, de formele de verificare, cât şi efectele 
secundare ce pot surveni pe parcursul acestei activit i.” (4, p: 99- 100)  
 
 
 În abordarea controlului pe care profesorul trebuie s -l exercite în clas  (L.Cohen si 
L.Manion) sunt propuse dou  concepte cheie; putere i autoritate, care de i corelative acoper  sfere 
semantice diferite. Dupa K.Wadd, puterea profesorului sintetizeaz  patru componente: 

 Charisma - capacitatea de a atrage i influen a oamenii prin propria personalitate; 
 Ascenden a - capacitatea de a de ine controlul prin simpla prezen  a persoanei; 
 Puterea intelectual  - puterea expertului; 
 Resursele de putere - capacitatea individului de a organiza elementele unei activit i în clas . 

       Puterea presupune mai ales modalit ile brutale prin care un individ îi supune pe ceilal i 
voin ei sale prin corec ie fizic  (pedepse, restric ii), corec ie psihologic  (amenin are, intimidare) i 
manipularea unor forme mai pu in extreme de sanc iune (recompense i pedepse). 
      Autoritatea se sus ine pe un sistem impersonal de norme i valori. Olivier Reboul a scris în 
urm torul citat ,,Educa ia nu poate fi conceput  în afara recursului la autoritate; aceea a adultului 
asupra copilului, a savantului asupra ignorantului, a celui ce este responsabil asupra 
iresponsabilului. 
       Controlul pe care profesorul îl exercit  asupra elevului trebuie s  fie rezultatul unui amestec 
subtil de putere personal  i autoritate. Dozajul dintre putere i autoritate este configurat în 



concep ia lui E.Wragg în trei stiluri de conducere; stilul autoritar, stilul democratic i stilul 
permisiv. 
      1. Stilul autoritar denot  putere, presiune, domina ie. Elevii sunt supu i unui control strict 
impus rapid i brutal, având drept suport frica, profesorul uzitând de efectul de und . Tr s turile 
principale ale acestui stil sunt: a impune, a critica, a pedepsi, a utiliza o voce ascu it , a domina, a 
inspira  team , a cere imperativ, a exercita presiuni, a fi aspru. 
       2. Stilul democratic presupune împ r irea responsabilit ilor, elevii sunt încuraja i s  caute 
r spunsuri, s  se implice, s  ia decizii i s - i asume consecin ele deciziilor lor. Tr s turile stilului 
sunt: a încuraja, a ajuta, a fi prietenos, a fi deschis, a influen a, a fi ferm, a stimula, a fi atent, a 
negocia idei, a coopera, a avea o voce cald . 
       3. Stilul permisiv ( laissez-faire ) presupune o retragere accentuat  a profesorului din prim-
plan pentru a intervenii doar când situa ia risc  s  degenereze în conflict, i de multe ori sfâr e te 
prin 
haos. Tr s turile stilului sunt: permisivitate, libertate aproape total , dezorganizare, frustrarea 
elevilor f r  rezultate pozitive, conduce la anarhie i dezordine. 
        Stilul de conducere ales de profesor va fi puternic influen at de factori precum; ciclul la care 
se pred   (primar, gimnazial, liceal), disciplina predat , politica colii, abilit ile elevului. 
Atitudinea profesorului  la clas  ine cont i de tr s turile de caracter specifice acestor genera ii de 
elevi, unele pozitive altele negative  dar care  nu sunt o amprent  pentru to i elevii din toate colile 
i de la toate ciclurile de înv mânt. Se pot identifica u or câteva tr s turi de caracter specifice 

acestor genera ii de elevi: curajo i, deschi i spre nou, bine informa i, maturiza i, comunicativi, 
deprinderi i abilit i pentru mijloacele de informare, comoditate, absenteism, superficiali, 
bulversa i de schimb ri, dezinteres pentru lectur  i studiu individual, agresivitate sub diverse 
forme, libertinaj, intoleran , emancipare, tulbur ri de comportament, cunoa terea drepturilor pe 
care le au  i lista poate continua. 
        În contextul reformei în înv mânt rolul profesorului este: 
1) Profesorul ca agent motivator- declan eaz  i între ine interesul elevilor i curiozitatea lor pentru 
studiu; 
2) Profesorul ca lider-  conduce un grup de elevi, exercit ndu- i puterea asupra unor fenomene ce 
au loc în grup. Este un prieten i confident al elevilor, un substitut al p rin ilor, obiect de afec iune, 
sprijin pentru ameliorarea st rilor de anxietate; 
3) Profesorul consilier- este observator sensibil al comportamentului elevilor, un îndrum tor i 
sf tuitor pentru elevii dezorienta i; 
4) Profesorul ca model- prin întreaga sa personalitate, prin atitudinea i comportamentul s u s  fie 
un model pozitiv pentru elevi; 
5) Profesorul ca profesionist reflexiv- se str duie te s  în eleag  i s  reflecteze asupra întâmpl rilor 
inedite din clas , s  studieze i s  analizeze fenomenele psihopedagogice existente; 
6) Profesorul ca manager al clasei- supravegheaz  întreaga activitate, asigur  consensul cu ceilal i 
profesori, cu p rin ii i al i factori i realizeaz  astfel managementul clasei. 
       Se identific  astfel câteva tr s turi de caracter r spândite în rândul profesorilor i în acela i 
timp apreciate de elevi; în eleg tor, un bun profesionist, s  fie calm, s  iubeasc  copii, cu sim ul 
umorului, comunicativ, obiectiv în notare, sever dar neagresiv, receptiv la nou, s  explice bine, cu 
tact pedagogic, interesat de munca sa, etc. Profesorii i elevii tiu c  nu exist  un portret  "robot" 
pentru profesorul "ideal" pentru actualele genera ii de elevi, dar se contureaz   calit ile omului care 
poate fi un bun educator. 
        Din punct de vedere sociopedagogic se disting urm toarele obiective de urm rit pentru 
profesor:   
 1)    Gradul de ini iativ  i de activizare rezervat elevilor. 
 2)    Nivelul de democra ie la clas . 
 3)  Aten ia preponderent  a profesorului pentru predarea lec iei sau pentru cerin ele i 
progresul fiec rui elev? 
 4)    Climatul cald sau agitat al clasei? 



      i totu i, se poate pune urm toarea întrebare: "Autoritatea profesorului nu este umbrit  de 
libertatea elevilor?". În viziunea modern  G.G Antonescu vede în disciplina liber  citez 
"supunere,voin  consfin it  de elevi pe baza unei convingeri personale, profunde, o cale de 
educa ie moral ,  analizându-se triplul caracter ( ra ional, afectiv, voli ional ) al convingerii".    
        Problema profesorului de ast zi este de a alege i a aplica metodele cele mai potrivite 
elevilor s i, pentru a reu i s - i exercite rolul de conduc tor i educator al elevilor s i.  
        Autoritatea profesorului în ce sens trebuie exercitat ? Care sunt limitele încrederii, 
apropierii profesorului de elevi, i ale libert ii acordate acestora pentru ca rela ia profesor-elev s  
nu însemne o abdicare a profesorului de la rolul s u? Unde este m sura între o autoritate disimulat  
sub un liberalism de fa ad  i o îndulgen  total  (laissez-faire)? Cum s  se evite oscilarea între una 
i alta?                      Pentru a nu se ajunge la autoritarism i pentru ca profesorul s  poat  s - i 

exercite rolul s u de conducator, managementul educa ional propune urm toarea atitudine a 
profesorului: 
       1. Stabili i reguli cu ajutorul clasei. 
       2. Prezenta i lista de reguli, explica i ra iunea fiec rei reguli, afi a i regulile la vedere i 
verifica i dac  au fost înv ate. 
           3. Decide i împreun  consecin ele pentru înc lcarea regulilor. 
           4. Nu face i nici un rabat de la respectarea regulilor (trebuie s  existe sanc iuni mai pu in 
grave pentru situa ii cu circumstan e atenuante). 
           5. Sanc iunile s  fie destul de severe dar nu exagerate pentru a nu crea resentimente. 
           6. Asigurati-v  c  elevul în elege de ce a fost sanc ionat. 
           7. Nu umili i, sanc iunile trebuie s  schimbe nu s  stârneasc  dorin a de r zbunare. 
       Reu ita unui profesor în ceea ce prive te managementul clasei se bazeaz  i pe urm toarele 
reguli sintetizate de Wragg. 
           1. Începe i prin a fi ferm cu elevii, pute i deveni mai relaxat ulterior. 
           2. Înv a i s  utiliza i numele elevilor. 
           3. Impune i lini tea în sala de clas  înainte s  începe i s  vorbi i. 
           4. Fi i dinamic, merge i printre b nci. 
        5. Începe i lec ia cu ceva captivant i încerca i s  men ine i intersul i curiozitatea, oferi i 
instruc iuni clasei. 
      6. Înv a i s  v  controla i vocea. 
            7. Când vorbi i privi i clasa i încerca i s  observa i totul. 
         8. Utiliza i tehnici de predare cât mai variate. 
            9. Anticipa i problemele de disciplin  i ac iona i rapid. 
         10. Fi i ferm i consecvent în aplicarea pedepselor. 
    11. Evita i confruntarea cu elevii. 
    12. În situa ii adecvate utiliza i resursele de umor în sens pozitiv 
      În concluzie, ceea ce a spus Lombardo Radice "Fii om i atunci vei fi un bun educator"  ne 
ofer  calea de urmat în aceast  nobil  profesie, indiferent de tr s turile i caracteristicile specifice 
fiec rei genera ii de elevi. 
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467. EXTRACURRICULAR, O INI IATIV  ÎN ÎNV MÂNTUL ACTUAL  

 
Temelie Vasilica 

Colegiul „Mihai Eminescu“, Bac u  
 
 
„S  nu-i educ m pe copiii noştri pentru lumea de azi. Aceast  lume nu va mai exista când 
ei vor fi mari şi nimic nu ne permite s  ştim cum va fi lumea lor..”  
(Maria Montessori - Descoperirea copilului)  
 
 

 Educa ia şi problematica aferent  acesteia dobândesc în societatea modern  noi conota ii, 
date mai ales de multitudinea schimb rilor f r  precedent din toate domeniile vie ii sociale. Astfel, 
accentul se mut  din planul informativului, pe cel al formativului. 
               Educa ia nu r mâne încorsetat  în exigen ele şi valorile impuse de institu iile statului, ci, 
mai mult, le dep şeşte tinzând veşnic spre universalitate. Trebuie precizat faptul c  un curriculum 
omogen nu este capabil s  r spund  diversit ii umane, iar cerin a unei educa ii permanente a 
devenit realitatea de zi cu zi. 
  Procesul instructiv-educa ional din cadrul fiec rei şcoli indiferent dac  este plasat  în 
mediul urban sau rural presupune totodat  o diversitate de forme didactice complementare  
activit ilor obligatorii. Acestea reprezint  activit ile desf şurate fie în unitatea de înv mânt, fie 
în afara şcolii sub îndrumarea atent  a profesorului. 
               F r  s  neg m importan a educa iei dobândite pe tiparul curricular, este de ad ugat totuşi 
c  şi educa ia extracurricular , cea rezultat  dincolo de procesul de înv mânt, de ine locul bine 
stailit în formarea personalit ii fiec rui elev, indiferent de clasa sau nivelul şcolar la care se afl . 
            Nu putem vorbim de educa ia şi formarea individului f r  a face referire la timp. Desigur c  
datoria unui profesor este de a modela caractere, de a crea OAMENI, dar aceste lucruri necesit  
d ruire şi pasiune în fiecare clip . Profesorul este cel care transform  timpul din inamic în aliat şi-i 
întoarce fa a spre necesit ile elevului care tind la o evolu ie pe scara social . Caracterul şi 
inteligen a elevului se completeaz  uniform şi duce spre împlinirea acestuia. 
            În activitatea didactic  a zilelor noastre, de eficien a educa iei depinde preg tirea elevului la 
dezvoltarea de sine, la stima de sine şi în acelaşi timp de modul în care se ajunge la o reuşit  a 
form rii personalit ii sale. Scopul tuturor acestor activit i îl constituie integrarea elevului actual în 
societatea de mai târziu când va absolvi. 
          Activit ile extracurriculare îşi au un rol aparte în aceast  lume ghidat  de internet întru totul 
care de cele mai multe ori este un impediment pentru evolu ia elevului. Internetul şi toate mijloacele 
mass-media nu fac altceva decât s  contribuie la o involu ie a elevului care devine din ce în ce mai 
mult un individ incapabil de a se controla din punct de vedere comportamental, emo ional, 
intelectual. Acesta se rezum  doar la scurtele informa ii culese de pe paginile internetului şi refuz  
s  mearg  direct la c r ile din bibliotec . 
         Cu atât mai mult, aceste activit i extracurriculare trebuie s -şi fac  sim it  prezen a pentru a-i 
indruma pe elevi spre un drum al valorii. Diverse ac iuni turistice îl pot face pe elev s  se confrunte 
direct cu probleme naturii, s  respecte normele prev zute de lege pentru ocrotirea acesteia, iar în 
urma unor astfel de activit i, se pot organiza alte activit i în care desenul, pictura sau crea ia s  fie 
în centrul aten iei. 
       Nu doar excursiile pot contribui la îmbog irea cunoştin elor, ci şi vizitele la muzeu sau la 
casele memoriale despre care aud atâtea lucruri la orele de limba şi literatura român . Prin acestea, 
elevii intr  în contact cu valorile trecutului creându-şi, de ce nu, modele vii printre aceştia. Ei 
cunosc realiz rile înaintaşilor, locurile unde s-au n scut, au tr it şi au creat opere de valoare artistic  
inestimabile. 



          Atelierele de crea ie literar  se bazeaz  pe diferite afinit i artistice ca urmare a lecturilor 
acerbe de zi cu zi. Trebuie s  recunoaştem c  din ce în ce mai pu ini elevi sunt înclina i spre scris, 
dar aceştia, pu ini cum sunt, trebuie încuraja i şi sprijini i pas cu pas acolo unde este loc de mai 
bine. 
          Participarea la diferite spectacole de teatru desemneaz  o nou  form  de activitate 
extracurricular  atât în mediul gimnazial, cât şi în cel liceal, prin intermediul c rora elevul face 
cunoştin  cu lumea plin  de mistere a artei. Ipostaza de spectator în care este pus elevul reprezint  
o surs  inepuizabil  de impresii puternice care ac ioneaz  în mod involuntar asupra afectivit ii sale 
sau dup  cum afirma exegetul Titu Maiorescu, are rolul de a-l în l a în sfera idealului creându-i 
emo ii de rang înalt. 
         Chiar şi vizionarea anumitor filme sau emisiuni televizate poate constitui nu doar o surs  de 
informa ii, cât şi un anume punct de plecare spre organizarea diverselor ac iuni în acelaşi timp 
captivante şi utile. Emisiunile televizate orienteaz  elevii spre anumite domenii de activitate 
apropiate cu pasiunile acestora, ca de exemplu poezia, pictura, informatica, sportul, artele plastice. 
            Trebuie precizat totuşi c  un film bine creat ofer  de cele mai multe ori persoanei care îl 
vizualizeaz , iluzia realit ii. Desigur c  alegerea unui film bun sau unei piese de teatru din cadrul 
orelor de literatur  şi cinematografie are un rol extrem de important pentru dezvoltarea elevului. 
Profesorul este cel care îl ghideaz  de la distan , dar cu o aten ie exacerbat  or  de or . 
            Prin urmare, se poate spune c  orice activitate extracurricular  este o component  
educa ional  eficient  c reia orice profesor trebuie s -i acorde aten ia pe care o merit . Cadrul 
didactic este cel care adopt  o atitudine creatoare în fa a clasei, nu doar în maniera de realizare a 
fiec rui demers didactic, ci şi în rela iile sale cu elevii. Singurul scop pentru care se militeaz  este 
stimularea creativit ii elevilor pe tot parcursul ciclului în care se afl . Este un alt fel de educa ie 
care nu poate da decât roade în existen a individului de mâine şi-in rela iile acestuia cu societatea 
din care face parte. 
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468. A CREA, A INOVA…..ÎN ÎNV MÂNT 
 

Prof. Daniela Alice Manolescu – Colegiul Na ional Al. Odobescu, Pite ti 
 

 În aceste vremuri de tranzi ii şi reforme cu care ne confrunt m noi adul ii, înv mântul 
bazat pe creativitate, pe inventivitate este o necesitate. Este de datoria noastr  s  folosim acele 
metode i procedee didactice, care s  contribuie la punerea în eviden  la maximum a capacit ilor 
personale a fiecarui elev. Fiecare elev î i poate etala calit ile, permite dezvoltarea stimei de sine, a 
încrederii în for ele proprii i dorin a de perfec ionare. Nu to i elevii pot performa la toate 
disciplinele şi apreciez când elevul are dorin a de a se perfec iona în ceea ce tie s  fac  cel mai 
bine şi- i doreşte s  fie un lucru corect. Aceste tr s turi de caracter, odat  formate, îi vor folosi 
toata via a. Dezvoltarea creativit ii elevilor trebuie s  înceap  odat  cu formularea obiectivelor 
instructiv-educative iar cultivarea imagina iei trebuie s  aib  al turi de educarea gândirii şi formarea 
competen elor lingvistice, digitale. 
 Pentru a putea crea în înv mânt trebuie ca profesorii s  fie ei în i i creative, bine preg ti i i 
devota i, s  coopereze cu colegii şi elevii i s  se respecte unii pe al ii recunoscând i apreciind 
realiz rile elevilor. 
 La disciplinele informatice sunt foarte multe posibilit i de a-i pune pe elevi în situa ia de a-
i dovedi creativitatea.  



 Voi da doar câteva exemple: în clasa a IX-a elevii înva  despre componentele 
calculatorului. Pentru a întelege mai bine aceste lucruri de fiecare dat  când predau aceste lec ii 
recurg la jocul de rol. Elevii sunt împ r i i în componente hardware si componente software, 
fiecare, func ie de rolul s u trebuie s  spun  unde se gaseste fiecare in alcatuirea unui computer. 
Am constatat c  “jucându-se” elevii î i în u esc foarte temeinic aceste raporturi, pentru ca atunci 
cand au o testare ECDL, ei i le amintesc foarte bine a a cum le-au înv at la clasa a IX-a. 
Bineîn eles c  sunt sf tui i ce materiale pot folosi, realiz m împreuna o schi  pentru a se putea 
ghida, mai nou avem la dispozi ie internetul pentru a putea vizualiza fel de fel de componente ale 
calculatorului. În realizarea sarcinilor elevii coopereaz , ei primesc sarcini individuale (de ex. un 
elev are de asamblat componentele interne si altul cele externe, etc). Astfel se poate face aprecierea 
atât individual cât i a întregii lucr ri.  
 Am descoperit de foarte multe ori c  elevi care la r spunsurile în clasa nu excelau, acum se 
dedicau total i f ceau cu foarte mare grij  lucrurile care solicitau îndemânare i migal . 
  Aceste aplica ii practice au i rolul de a demonstra c  fiecare elev are calit i, unii sunt 
foarte buni organizatori, al ii au o manualitate deosebit , al ii au o vedere tridimensional  foarte 
bun , calit i pe care i le vor putea pune în eviden  i în viitoarea meserie, deci, aceste lucr ri 
practice nu numai c -i ajut  s - i consolideze niste cuno tin e, dar îi ajut  s  se i descopere, s - i 
cunoasc  mai bine calit ile. 
 Realizarea unui portofoliu cu tema “Calculatorul meu” le ofer  posibilitatea elevilor de a 
discuta cu p rin ii, despre ce calculator au acasa, o tem  care apoi va fi dezb tut  sub forma unei 
mese rotunde în care fiecare î i va prezenta lucrarea, iar rolul profesorului este de mediator, caci din 
experien  tiu c  pot s  apar  p reri contradictorii în func ie de “al cui calculator este mai bun”. 
Rolul profesorului este acela de a aduce, dac  este cazul, clarific rile necesare. Un rol important au 
materialele care înso esc lucr rile elevilor i în special fotografiile din care încerc m s  
recompunem un calculator actualizat, updatat. De asemenea, elevii sunt solicita i s  realizeze 
prezentari Power-Point la diverse teme. Dezvoltarea creativit ii elevilor este în strâns  legatur  cu 
folosirea unor metode moderne de stimulare a imagina iei precum: Brainstorming-ul; diagrama 
Venn; jocul de rol; discutia Panel; Explozia stelara; Mozaicul; Col urile; Cubul; Ciorchinele; 
P l riile gânditoare; etc.  
 Voi da cateva exemple concrete de aplicare a acestor metode moderne la lec iile de 
Informatica sau consiliere. Activitatea de brainstorming se aseam n  cu explozia stelar  i începe 
cu prezentarea clar  a problemei care va fi dezb tut , apoi li se cere elevilor s  formuleze idei cu 
privire la situa ia pus  în discu ie. Fiecare elev trebuie s  spun  tot ce îi trece prin cap în legatur  cu 
problema în cauz . La sfâr itul activit ii se va alege solu ia optim . Aceasta metod  se folose te cu 
succes la toate cele trei discipline :Informatica, TIC si consiliere. De exemplu la consiliere la tema 
“drepturile si responsabilit ile membrilor familiei“. Se imparte tabla în dou , la fel i elevii, apoi o 
grupa va scrie tot ceea ce îi sugereaz  cuvântul drepturi, iar cealalt  grup  cuvântul responsabilitate. 
Discu ia Panel, const  în formarea unui grup restrâns de jura i numiti panel, format din 5-7 elevi. 
Ace tia discut  problema pentru a g si solu ia. În acest timp ceilal i elevi asist  la discu ii în lini te 
i pot interveni, prin trimiterea unor p reri, întreb ri, sugestii, scrise pe biletele de culori diferite. 

Dup  ce grupul panel a epuizat subiectul, elevii care au asistat la discu ie pot interveni direct la 
solu ionarea problemei. Profesorul i panelul realizeaz  o sintez  a ideilor exprimate i formuleaz  
concluziile.  
 Metoda numita „Col urile” are drept scop generarea unei dezbateri în contradictoriu în cazul 
unor probleme controversate, situa ii în care elevii participan i la discu ie sunt împ r i i în trei 
grupe, în func ie de pozi ia fiec ruia fa  de problema pus  în discu ie. Un exemplu concret la TIC 
se discut  probleme precum “imi trebuie plac  video cu memorie interna mare sau pot folosi un 
calculator şi cu plac  de memorie mai mic  ? ” În cazul dezbaterii, o parte sunt împotriva i restul 
sunt indeci i. Fiecare grup  aduce argumente pro încercând s  conving  pe cei indeci i. Cei care au 
reu it s  g seasc  argumente mai convingatoare î i vor impune pozi ia lor fa  de aceast  problem  
real  a societ ii digitale  i care este i problema ce na te controverse. 



 Metoda “cubului” se foloseste în cazul în care se dore te explorarea unui subiect, a unei 
situa ii din mai multe perspective. Se ofer  astfel posibilitatea de a dezvolta competen ele necesare 
unor abord ri complexe. Un exemplu concret în care am folosit aceasta metod  a fost pentru 
evaluarea la lec iile Tablouri structurate de date –unidimensionale şi tablouri structurate de date-
bidimensionale. Concret pe cele ase fe e ale cubului este scris: Descrie; Compar ; Asociaz ; 
Analizeaz ; Aplic ; Argumenteaz ; Mai întâi se realizeaz  un cub. Se împarte clasa în ase grupe. 
Fiec rei grupe îi revine de rezolvat o tem  de pe fe ele cubului. Dup  ce toate grupele i-au 
îndeplinit sarcina, î i alege fiecare câte un reprezentant care va prezenta celorlal i elevi produsul 
muncii lor.  
  ” Diagrama Venn” const  în a solicita elevilor s  g seasc  asem n ri i deosebiri, de 
exemplu între tablouri unidimensionale si cele bidimensionale etc. Aceast  metod  se poate folosi la 
foarte multe lec ii . 
 Metoda numita “Termenul cheie” în care profesorul scrie pe tabla cinci termeni cheie din 
textul unei probleme.  Li se cere elevilor, individual i apoi pe perechi, ca folosind aceste 
cuvinte(instruc iuni) s  alc tuiasc  programul în limbajul de programare studiat.. Dup  cinci minute 
câteva perechi vor citi programul scris. Citind programele elevilor, apoi problema originala propus  
pentru studiu se poate realiza o compara ie care contribuie la o mai buna fixare a cuno tin elor i 
dezvolt  i creativitatea elevilor.  
 Aceste câteva metode prezentate reprezint  modalit i moderne de stimulare a înv rii 
active, de cooperare i de dezvoltare a creativit ii elevilor. Ele demonstreaz  c  se pot face multe 
pentru dezvoltarea spiritului creativ în coal , îns  nu e suficient dac  nu exist  i o preocupare din 
partea familiei.P rin ii pot contribui la dezvoltarea creativit ii copilului l sându-i libertatea de a 
gre i din când în când, dar de a încerca lucruri noi, care-l vor ajuta s - i dezvolte imagina ia. Un rol 
important în dezvoltarea creativit ii îl are activitatea organizat  în afara clasei, cea extra colar , de 
exemplu vizitarea unor muzee, a unor expozitii, excursiile tematice etc, care l rgesc câmpul 
fanteziei copiilor i sunt surse inepuizabile pentru a pune întreb ri, iar întreb rile sunt o manifestare 
a unei curiozit i l untrice.  
 Vorbind despre excursii o voi evoca pe cea din iunie 2016, organizat  cu ocazia sfârşitului 
de an şcolar. Am considerat c  va avea un mare impact emo ional pentru elevi deoarece îi va face s  
se apropie mai mult unul de cel lalt şi s  se poat  reîntâlni, în toamn , cu bucurie, dup  o perioad  
lung  de vacan . A fost o adevarat  lec ie de consiliere în care elevii au reu it sa se apropie unii de 
al ii. Când am revenit la coal , elevii au fost ruga i s  le povesteasc  i celorlal i elevi care nu au 
fost în excursie, despre ce au vazut i au scris un articol în revista clasei.Nu puteam încheia aceast  
prezentare sumar  a câtorva dintre modalit ile concrete de dezvoltare a creativit ii elevilor f r  a 
men iona proiectele educative realizate cu ajutorul elevilor i pentru elevi, precum i activit ile 
organizate în “S pt mâna altfel”. Dintre proiectele educa ionale amintesc: «Olimpiadele 
Kaufland«ce a avut ca scop dobândireaunor serii de competen e cum ar fi:deprinderea unor abilit i 
practicenecesare confec ion rii obiectelor decorative şi de podoab  la Carnavalul recicl rii, 
dezvoltarea poten ialului creativ i  promovarea tradi iilor şi obiceiurilor româneşti, au înv at s  
planteze pomi şi s  s deasc  flori în curtea colegiului, au ecologizat curtea interioar  şi au strâns 
maculatur .Am participat cu elevii la o activitate sus inut  de Jandarmeria Argeş, am participat la 
Curtea de Apel Piteşti la un proiect “Magistrat pentru o zi “,  la activitatea de pictat masti de 
Halloween la McDonald’s şi de confec ionat felicit ri cu ocazia “Valentine’s Day“, Campania de 
strângere de dona ii pentru “Cumin enia P mântului“. În toate aceste activit i i-am avut al turi ca 
parteneri egali pe elevii nostri. Ei sunt beneficiarii a tot ceea ce ne str duim noi s -i înv m i n-ar 
fi mândrie mai mare decât, dac  am auzi peste ani, c  elevii no tri de acum au devenit oameni 
importan i, dar mai ales c  sunt cinsti i i demni, dou  calit i pe care îmi doresc s  le aib  to i 
elevii. Asta înseamn  a crea şi a inova! 
 
  



 
469. METODE MODERNE ÎN PREDAREA ROMANULUI 

 
Prof. Elena Ghi , Colegiul Tehnic Toma N. Socolescu  Ploie ti 

 
Din punctul meu de vedere introducerea metodelor i tehnicilor activ-participative în 

predarea i înv area literaturii române ( i implicit, a scrierilor lui L. Rebreanu)  contribuie la 
stimularea motiva iei pentru înv are, ofer  un plus de idei i solu ii i determin  o îmbun t ire a 
rezultatelor colare. Prin modalit ile de activizare a elevilor aplicate am dorit ca elevii s  fie sco i 
din ipostaza de obiect al form rii, devenind subiec i activi, coparticipan i la propria formare. Am 
inut cont de valen ele formativ-educative ale  metodei aplicate.  

 Metoda P l riile gânditoare (,, thinking hats’’)  
Este o  metod  interactiv  de gândire critic , ce presupune interpretarea de roluri de c tre 

participan ii care îşi aleg una dintre cele 6 p l rii (figurine decupate sau simple simboluri) de culori 
diferite, c rora le corespund semnifica ii şi implicit modalit i diferite de interpretare. P l ria poate 
fi purtat  individual, dar şi colectiv sau acelaşi elev poate trece sub p l rii diverse. 

Aceast  metod  stimuleaz  activitatea şi capacitatea de interrela ionare, de respect reciporc, 
încurajeaz  comunicarea, dezvolt  mai ales inteligen a interpersonal , dar şi cea lingvistic  sau 
logico-matematic : având în vedere c  to i membrii clasei sunt invita i s  participe pe rând, metoda 
p l riilor gânditoare combate pasivismul,determin  schimbarea perspectivei de gândire asupra unui 
personaj/fapt şi implicit, empatia. Are o mare aplicabilitate indiferent de vârsta sau de nivelul de 
educa ie al participan ilor, încurajând gândirea complex  (atât cea individual , cât şi cea de grup). 

La clasa a X-a, într-o lec ie de caracterizare a unor personaje din romanul ,, Ion “,  elevii 
primesc urm toarele sarcini de lucru: 

 
- prezint  informa iile ştiute despre personajul  Ion (purt torul p l riei albe trebuie s  ofere o 

privire obiectiv , neutr  asupra faptelor, limitându-se laa da informa ii despre personaj); 
- prezint  motiva ia op iunilor personajului (purt torul p l riei galbene)-  perspectiva 

pozitiv  asupra situa iei,  semnificând gândirea optimist . 
- judec  atitudinea personajului fa  de celelalte personaje (Ana, familia Herdelea, Florica)- 

(purt torul p l riei negre- ofer  o perspectiv  sumbr , semnific  gândirea critic , negativist ) 
- adu interpret ri de ordin afectiv în leg tur  cu op iunile personajului (purt torulp l riei  

roşii – ofer  o perspectiv  emo ional  asupra faptelor, semnific  gândirea influen at  de afect); 
- f  nişte afirma ii surprinz toare asupra faptelor personajului (purt torul p l riei verzi  -

semnific  gândirea creativ , exprim  idei noi şi ofer  o perspectiv  productiv  asupra situa iei) 
- speculeaz  unele dintre faptele personajului, ordonând şi cele spuse de ceilal i colegi 

(purt torul p l riei albastre- semnific  gândirea speculativ , exprim  controlul procesului de 
gândire supraveghind, dirijând bunul mers al lucrurilor). 

  Prezint în continuare  modul în care metoda şi-a g sit aplicare la clasa a X-a (nivel mediu), 
incluzând unele r spunsuri ale elevilor împ r i i în 6 grupe: 

 
1. Alb :faptele sunt urm toarele:  Ion,  fiul lui Alexandru Glanetasu şi al Zenobiei, e un 

ran tân r, harnic, îns  e s rac;  o iubeşte pe Florica, dar, pentru c  aceasta e mai s rac  decât el, se 
c s toreşte cu Ana pentru averea ei. Au un copil (Petrişor) care va muri dup  ce mama lui se va  
spânzura; Ion este ucis cu sapa de c tre George Bulbuc într-o noapte când venise la Florica. 
P mântul care îi era ,, mai drag ca o  mam ” ajunge în posesia bisericii. 

 
2. Galben : perspectiva optimist  

 E bine ca Ion s-a c s torit cu Ana şi nu cu Florica, pentru c  dac  ar fi ales-o 
pe fat  frumoas , dragostea lor ar fi disp rut treptat odat  cu nemul umirile lui Ion care s-ar 
fi intensificat din cauza neajunsurilor materiale (ar fi acuzat-o pe Florica); 



 Ion a procedat corect c s torindu-se cu Ana (îns rcinat ) pentru c  astfel ar fi 
putut oferi copilului o familie care s -l îngrijeasc . 

 Alegând-o pe Ana, personajul îşi împlineşte visul lui de mic copil: s  aib  
p mânt mult 
 
1. Neagr : Criticul: 
 Ion este un om incapabil de recunoştin  pentru c , deşi datorit  Anei sc pase de s r cie 

şi umilin e,  se poart  cu ea foarte dur, brutal, acuzând-o tot timpul, g sind-o vinovat  pentru orice. 
 Nu sunt de acord cu metoda pe care o adopt  pentru a se c s tori cu Ana, nici cu viclenia 

personajului care simuleaz  patima, iubirea. 
 Comportamentul lui Ion fa  de Ana, îns rcinat , este unul plin de cruzime, fapt pt care 

personajul nu are nicio scuz . 
 Nu sunt de acord cu dorin a lui de a o cuceri pe Florica (m ritat  cu George) – Ion 

încalc  din nou legile morale ale colectivit ii; 
 Dorin a lui de a avea p mânt îl conduce la fapte reprobabile: fur  câteva braze din 

delini a lui Simion Lungu (gestul este necugetat, hr p re ), iar faptul c  acel p mânt apar inu-se 
cândva lui Glaneta u nu îi d  dreptul s  ac ioneze astfel; 

 
2. P l ria roşie: perspectiva emotioal : 

 Sentimentul meu este c  Ion e un profitor, care nu ia niciodat  în considerare 
consecin ele faptelor sale. 

 Nu îmi place de Ion pentru c  provoac  numai suferin a celor din jur (Anei, 
lui Vasile Baciu chiar şi înv torului care mereu îi lua ap rarea); 

 Nu îmi place de Ion pentru c  nu îşi iubeşte cu adev rat copilul în care vede 
numai o garan ie a posesiei p mânturilor. 
 
  5.P l ria verde: gândirea creativ  
 Ion ar fi trebuit s  se c s toreasc  cu Florica pentru c  eu cred c  dragostea lor şi 

eforturile amândurora de a-şi dep şi situa ia modest  ar fi fost suficiente pentru a fi mul umi i şi 
împlini i şi din punct de vedere material; 

 Ion ar fi putut s  prevad  c  George îi intuieşte planul de a-i seduce so ia şi astfel nu ar fi 
avut un sfârşit atât de violent şi nici George nu ar fi ajuns un criminal; 

 Florica ar fi putut s  îl resping  pe Ion, odat  c s torit  cu George; astfel tragedia din 
final nu s-ar fi produs şi Ion s-ar fi resemnat cu timpul, g sindu-şi împlinirea în munca p mântului 
care îi era atât de drag . 

 
6.P l ria albastr : gândirea speculativ : 
 -este personaj central a romanului,simbol al destinului tragic. 
- ac ioneaz  lucid, concepe un plan urm rit cu perseveren ,înscenând dragostea cu 

speran a împlinirii patimei pentru p mânt. 
- H rnicia, pasiunea muncii coexist  dramatic cu planurile viclene, cu bestialitatea şi 

cinismul, cu lipsa de scrupule. 
- Este un personaj complex şi contradictoriu, ,, rotund “, apreciat de vecinii Herdeleni, dar 

criticat dur de preotul satului; 
- Este privit în mod diferit de celelalte personaje: 

o Titu Herdelea: ,, cu Ion e mai prieten …dintre to i feciorii satului “  
o V. Baciu îl numeşte ,, fleandur  “, ,, Eu nu vreau s  ştiu de-alde calici an oşi 

care umbl  s -i împuieze capul “, ,, ho ul “; 
o D-na Herdelea: ,, toat  familia Herdelea era cu trup şi suflet de partea lui Ion. 

Ziceau c  bine au f cut dac  au zgâl âit pu in pe butoiu cela de George. De ce s  îşi  bat   
joc de un b iat cumsecade ca Ion “? 



 
Diagrama cauzelor şi  a efectelor 

 
Din punctul de vedere al Crengu ei L cr mioara Oprea(,, Pedagogie. Alternative 

metodologice interactive”, Ed. Universit ii, Buc, 2003), beneficiile acestei metode interactive sunt: 
,, activizarea tuturor participan ilor antrena i în acest  joc în care se îmbin  cooperarea în interiorul 
grupului cu competi ia dintre echipe”, ajungerea ,, la r d cina elementelor care au determinat 
apari ia unui fapt. Participan ii  sunt solicita i s  fac  distinc ii între cauzele şi simptomele unui 
rezultat, unei probleme sau unui eveniment”. 

Diagrama cauzelor şi a efectelor îşi g seşte posibilit i variate de folosire în analiza  
operelor scrise de Liviu  Rebreanu, mai ales în liceu, clasa a X-a,când se studiaz  romanul Ion. 

- Realiza i diagrama cauzelor principale şi secundare care au provocat sinuciderea Anei 
,so ia lui Ion Pop al Glanetasului. 
Ulterior, într-o lec ie distinct  am  organizatun proces-literar, elevii având ocazia s  devin  ,, 
judec torii” personajelor c r ii, putând s  îndeplineasc  roluri preferate şi  astfel s  îşi exprime 
opiniile fa  de personajele pe care le întruchipeaz .Tema procesului: Este Ion vinovat pentru 
moartea Anei? 

  Scenariul didactic permite profesorului  s  valorifice metode şi procedee  diverse (jocul de 
rol, proiectul, studiul de caz, problematizarea, conversa ia euristic , dezbaterea, discu ia colectiv , 
povestirea, descrierea, explica ia) şi mijloace de înv mânt moderne, atractive(videoproiector, 
laptop, secven e din ecranizarea celebr ,, Blestemul p mântului- Blestemul iubirii”, în regia lui 
Mircea Mure an, flipchartul), elevii  având libertatea s  organizeze şi  s  decoreze sala de clas  
pentru a crea o  atmosfer  specific  unei s li  de tribunal. Rolurile ce au revenit elevilor au fost: 
Aprodul-anun  intrarea în sal  a Instan ei, grefierul- anun  dosarul pentru procesul ce urmeaz  s  
aib  loc şi face apelul p r ilor implicate în proces, Preşedintele comisiei de anchet - informeaz  
instan  cu privire la subiectul cazului dezb tut, anun ând capetele de acuzare pentru Ion Pop al 
Glaneta ului, anchetatorul-  rezum  faptele, prezint  probele şi  scena din film ce înf işeaz  
sinuciderea Anei, Martorii acuz rii şi ap r rii, vor fi audia i, pe rând, avoca ii îşi construiesc cazul 
prin formulare de întreb ri(pot lucra în echip , schimbându-şi argumentele şi contraargumentele în 
func ie de evolu ia procesului), inculpatul- ultimul audiat. 

Dup  fiecare audiere, grefierul va nota pe flipchart tr s turi ale personajelor Ana şi Ion, aşa 
cum reies ele din proces; se vor cita opinii  ale criticilor literari care s  ofere autoritate 
argumenta iei sus inute; astfel şi critic  literar  (Eugen Lovinescu, G. C linescu, N. Manolescu, 
Lucian Raicu, Ion Simu , Tudor Vianu) va deveni martor -cheie în procesul lui Ion. În interpretrea 
rolurilor, elevii vor utiliza registru stilistic adecvat- regional, colocvial, juridic. 

La final, judec torul d  cuvântul ambelor p r i pentru sus inerea rechizitoriului acuz rii şi 
pentru pledoaria final  a ap r rii. 

Completul de judecat  delibereaz , iar judec torul anun  verdictul şi stabileşte sentin a de 
condamnare.Lec ia s-a finalizat cu o tem  pentru acas : conceperea unui eseu nestructurat cu titlul: 
Vinov ia moral - cauze şi consecin e. 

Criteriile de evaluare  avute în vedere în cadrul unei astfel de lec ii ce îmbr ca forma unui 
proces-literar sunt: capacitatea de persuasiune, calitatea şi corectitudinea argumentelor- 
contraargumentelor, folosirea adecvat  a limbajului verbal, paraverbal şi nonverbal; adaptabilitatea, 
expunerea coerenta şi nuan at  a ideilor; capacitatea de organizare a grupului; încadrarea în timp. 

O bun  desf şurare a unei astfel de lec ii trebuie s  aib  ca baz  o lectur  aprofundat  a 
romanului şi chiar realizarea unui Dosar critic, de exemplu:<<,,Ion”- istoria recept rii operei 
literare.>> 
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470. CALCULATORUL – MIJLOC DE ÎNV MÂNT LA FIZIC  

 
Profesor Mo teanu Gabriela Georgeta, Colegiul Tehnic, Câmpulung 

 
Utilizarea mediilor electronice promovate de TIC pot duce la o îmbun t ire complex  a 

procesului de studiere a cunoştin elor ştiin ifice abordate la disciplinele ştiin elor naturii. O bun  
utilizare a acestor instrumente pot eficientiza comunicarea profesor - elev motivându-i pe cei din 
urm  pentru studiu.  

Utilitatea folosirii TIC în activitatea de înv are are eficien  numai dac  personalul implicat 
(profesori, elevi) este, pe lâng  un bun  utilizator, şi conştient de modalitatea efectiv  de folosire la 
disciplinele de specialitate.  

Softul educa ional reprezint  un program informatizat, proiectat special pentru rezolvarea 
unor sarcini sau probleme didactice/educative prin valorificarea tehnologiilor specifice instruirii 
asistate de calculator. Dezvoltarea IT&C a determinat deplasarea accentului de la procesele 
cognitive periferice (aten ia, percep ia, înc rcarea motiva ional ) c tre procesele cognitive 
centrale(memoria, ra ionamentul, rezolvarea de probleme) i procesele non-cognitive (motiva ie, 
afectivitate).  

Ca disciplin  colar , fizica studiaz  fenomenele fizice, propriet ile fizice ale corpurilor i 
câmpurilor i posibilit ile de aplicare practic  a cuno tin elor dobândite. Fenomenele fizice, fiind 
procese pe care le sufer  sistemele fizice, pot fi percepute de elevi prin observa ie sau experiment, 
în cadrul c rora se modific  condi iile de desf urare i se urm re te evolu ia în timp a sistemelor. 

Calculatorul şi prezentarea prin intermediul slide-urilor, filmelor, simul rilor de 
fenomene/experimente, model rilor în timp real ofer  posibilitatea fiec ruia s -şi adapteze 
derularea noilor cunoştin e în ritm propriu şi astfel calitatea înv rii şi profunzimea în elegerii 
fenomenelor vor creşte în mod indiscutabil. 

Calculatorul vine acum ca un atu al noilor tehnologii, oferindu-ne mirajul noului şi reuşeşte 
s  conving  elevii c  fizica este un obiect interesant şi destul de uşor de înv at dac  are o interfa  
pl cut  şi exist  pu in  bun voin . 

Studierea de c tre elevi a fenomenelor fizice implic  parcurgerea unor etape cognitive 
delimitabile prin urm rirea logicii i demersului descoperirilor tiin ifice. Contribu iile softurilor 
educa ionale in studiul fenomenelor fizice sunt multiple: 

1. Este necesar ca elevii s  perceap  fenomenul fizic, s  observe schimb ri în timp ale 
sistemului fizic studiat. În lec ia de dobândire de noi cuno tin e acest lucru se asigur  prin 
intermediul experimentului didactic, folosindu-se trusele de fizic  existente în coli. Reproducerea 
în fa a elevilor a fenomenului, vizualizarea sistemului fizic ce urmeaz  a fi studiat este de o mare 
importan  i nu poate i nici nu trebuie suplinit  prin alte mijloace. Exist  îns  i situa ii în care 
utilizarea softurilor educa ionale ajut  la trecerea de la opera iile concrete de gândire (ce se 
întâmpl ?, cum se desf oar  fenomenul?) la cele formale (cum definim fenomenul?, ce m rimi 
fizice se modific  în desf urarea lui?). În aceast  etap  softurile educa ionale pot servi pentru: 
simularea i modelarea virtual  a unor fenomene sau procese care nu se pot reproduce experimental 
(fenomenele atomice i nucleare), într-un timp prea lung sau prea scurt pentru observator 
(ciocnirile); simularea variet ii de desf urare a fenomenului studiat, cu schimbarea condi iilor de 
desf urare, ceea ce permit generaliz ri necesare definirii procesului; 

2. Etapa descoperirii legit ii existente în desf urarea fenomenului implic  alc tuirea unui 
model cu care se va opera inductiv sau deductiv. Rela iile cauzale descoperite se exprim  printr-o 
lege fizic  ce descrie rela ia cauz -efect. În aceast  etap , contribu ia softurilor educa ionale se 
refer  la: modelarea mecanismului de desf urare a unui fenomen (interferen a explicat  pe baza 
principiului lui Huygens, propagarea luminii, ca unda electromagnetic ); modelarea varia iei în 
timp a unor m rimi fizice asociate procesului studiat (în mi carea rectilinie uniform  sau uniform 
variat ); transformarea calculatorului electronic în aparat de m sur  virtual pentru culegerea, 
prelucrarea datelor i afi area rezultatelor experimentale. 



3. Etapa aplic rii legii fizice în practic  îi convinge pe elevi de utilitatea acesteia. Ea poate fi 
facilitat  prin exersarea i modelarea pe calculator (formarea imaginilor în instrumentele optice, 
modelarea func ion rii unui reactor nuclear). 

Platforma educa ional  instrument didactic de tip IT este considerat solu ia ideal   în  
comunicarea profesor – clasa de elevi. 

Temele de înv are sunt structurate pe lec ii, fiecare lec ie având o prezentare teoretic  (un 
suport informa ional) urmând apoi o sec iune de testare superficial  a cunoştin elor ce trebuiau 
însuşite din con inutul lec iei respective. Aşa cum se întâmpl  şi în mediul real, exist  test ri 
periodice la intervale mai mari sau la sfârşit de capitole, precum şi un test final.  

Necesitatea elevilor de a pune întreb ri a fost satisf cut  prin prezentarea unor întreb ri 
frecvente (FAQ) la care se ofer  r spunsuri clare şi detaliate. Dac  întrebarea nu se reg seşte aici, se 
poate apela la motorul de c utare ataşat, unde sunt specifica i termenii cheie din întrebare.  

Deşi avantajele utiliz rii TIC în educa ie sunt numeroase, elevul nu trebuie transformat într-
un “robot” care s  ştie doar s  foloseasc  calculatorul. El trebuie s  realizeze atunci când este 
posibil experimentele reale, deoarece îi dezvolt  spiritul de observa ie, capacitatea de concentrare, 
r bdarea, aten ia, abilit ile practice. De asemenea, educa ia nu se realizeaz  numai prin simpla 
dezvoltare intelectual . Tot atât de important  este şi necesitatea educa iei pentru via , tot ceea ce 
genereaz  interes şi cunoaştere. Deci nu se poate pune problema înlocuirii profesorului cu 
calculatorul. Acesta trebuie utilizat doar pentru optimizarea procesului instructive educativ, în 
anumite etape. Deoarece softul educa ional nu poate r spunde tuturor întreb rilor neprev zute ale 
elevilor, profesorul va de ine întotdeauna cel mai important rol în educa ie! Utilizarea calculatorului 
în şcoal  nu trebuie s  fie limitat  doar la un anumit domeniu de exemplu informatica; calculatorul 
trebuie s -şi g seasc  loc şi în cadrul altor discipline, într-un mod ra ional şi bine gândit. 

De asemenea, calculatorul este extrem de util deoarece stimuleaz  procese şi fenomene 
complexe pe care nici un alt mijloc didactic nu le poate pune atât de bine în eviden . Astfel, prin 
intermediul lui se ofer  elevilor, model ri, justific ri şi ilustr ri ale conceptelor abstracte, ilustr ri 
ale proceselor şi fenomenelor neobservabile sau greu observabile din diferite motive. Permite 
realizarea unor experimente imposibil de realizat practic datorit  lipsei materialului didactic, a 
dot rii necorespunz toare a laboratoarelor şcolare sau a pericolului la care erau expuşi elevii şi 
profesorul. Elevii au posibilitatea s  modifice foarte uşor condi iile în care se desf şoar  
experimentul virtual, îl pot repeta de un num r suficient de ori astfel încât s  poat  urm ri modul în 
care se desf şoar  fenomenele studiate, pot extrage singuri concluziile, pot enun a legi. 

În lec iile de fizic  calculatorul este utilizat în urm toarele situa ii:  
 Ca tabl  electronic , pentru prezentarea graficelor, a desenelor, cu animare pentru 
eviden ierea solu iei formelor;  
 Pentru comunicarea de informa ii, prin extensia de memorie dat  de unitatea de disc sau 
dischet ;  
 Ca mijloc de cercetare, prin urm rirea evolu iei unor func ii la modificarea parametrilor, 
a câmpului electric sau magnetic etc.;  
 Pentru rezolvarea de probleme, unde se pot da schi e ale sistemului fizic din diverse 
sisteme de referin  şi la diferite momente;  
 Pentru recapitularea-fixarea unui material mai amplu, cu posibilitatea reorganiz rii 
informa iilor dup  noi criterii;  
 Pentru verificarea rezultatelor, cu insistare pe deprinderile şi abilit ile de aplicare a 
cunoştin elor, ca şi pe aspectele de baz ;  
 Pentru jocuri, care s  dezvolte gândirea strategic .   
 Calculatorul permite modelarea unor fenomene fizice cu durata real  foarte mare sau 
foarte rapide, sau care au loc în condi ii dificil de realizat; el se dovedeşte foarte indicat în 
exploatarea unui model în care anumite elemente sunt parametrii variabili, caz în care se 
ilustreaz  influen a intrinsec  a acestora.  
 Deşi calculatorul poate simula eficient experimente, el nu se substituie lucr rilor de 
laborator, deoarece numai în laborator elevii manevreaz  obiecte şi îşi formeaz  deprinderile 



corespunz toare, manevrarea imaginilor pe display servind doar la în elegerea mai corect  a 
unor elemente ale realit ii fizice.  
Marele avantaj al calculatorului la fizic  este o prelucrare statistic  rapid  şi dup  criterii 

diferite a diverselor rezultate şi date care intervin în experimente sau probleme; accesul rapid la date 
şi reordonarea lor sintetic  dup  diverse necesit i, ca şi suprapunerea unor efecte, prezentarea 
simultan  a situa iei fizice din sistemul de referin  al laboratorului sau din cel al centrului de mas  
al sistemului fizic analizat, suplimentarea informa iei cu detalii la cerere, actualizarea rapid  a unor 
date cu ilustr ri necesare etc. constituie o gam  larg  de facilit i cu mare înc rc tur  didactic , ce 
situeaz  calculatorul pe primul loc printre mijloacele de înv mânt la fizic .  

Pentru determinarea formulelor lentilelor i pentru formarea imaginii unui obiect printr-o 
lentil  profesorul de fizic  folose te cuno tin e de fizic , matematic  i informatic . 

Formarea imaginii unui obiect într-o lentil , deducerea formulei lentilelor utilizând metoda 
asem n rii triunghiurilor sunt necesare cuno tin e de fizic , informatic ,  geometrie, algebr . 

Pozi ia imaginii unui obiect depinde atât de distan a obiect-lentil  x1 cât i de distan a 
focal  f a lentilei. Matematic se poate demonstra c  distan a lentil -imagine x2 este dat  de 
rela ia: 

-1/x1+1/x2=1/f  (formula lentilelor)  1/x2=1/f+1/x1 

În aplicarea acestei rela ii se folose te urm toarea conven ie de semne: 
 x1=negativ 
 f=pozitiv pentru lentile convergente 
 f=negativ pentru lentile divergente 
 x2=pozitiv dac  imaginea este real  
 x2=negativ daca imaginea este virtual  
Utilizarea asem n rii triunghiurilor în demonstra ia legii lentilelor: 
 

 

Demonstrarea legii lentilelor 
 Din construc ia imaginii prin lentil  identific m triunghiurile asemenea (dou  triunghiuri 

care au unghiurile congruente). În triunghiurile asemenea laturile corespunz toare unghiurilor 
congruente sunt propor ionale. Triunghiurile OQP si OQ’P` sunt asemenea deoarece: 

QOP si Q’OP` (opuse la vârf)     QOP= Q’OP` (90o  
Rapoartele de propor ionalitate ale laturilor: Q/P = Q’/P’  1  
Triunghiurile OIF2 i F2Q’P sunt asemenea, deci: OI/ Q’P’ = F20/F2P’  2  
Dar IO=QP, deci din 1  i 2 : QP / Q’P’`  = OP/OP` =F2O/F2P’ 

inând cont de nota iile din figur  : 
│x 1│/x2 =f/x2-f   -x1/x2 =f/x2-f  (3) 
F când produsul mezilor i al extremilor: x2 f=-x1+x2  f / : (-x1 x2 f) 
-1/x1+1/x2=1/f (formula lentilelor). 
Utilizarea unui minicalculator pentru a determina valoarea lui x2 (distan a lentil -imagine) 
- tasta i valoarea lui f: calculatorul memoreaz  aceast  valoare; 
- ap sa i tasta 1/x : calculatorul afi eaz  inversul lui f; 
- ap sa i pe tasta -: calculatorul memoreaz  opera ia de sc dere; 
- tasta i valoarea lui lx1l: calculatorul memoreaz  aceast  valoare; 



- ap sa i tasta 1/x: calculatorul afi eaz  inversul lui x1; 
- ap sa i pe tasta =:calculatorul efectueaz  1/f+1/x1 i valoarea lui 1/x2 

- ap sa i pe tasta 1/x:calculatorul va afi a valoare lui x2. 
 Observa ie: în cazul unui minicalculator care nu are tasta 1/x atunci se tasteaz  în ordine: 1;:; 

valoarea lui f; M+;1;:;R.CM;;=. 
Utilizarea calculatorului în înv area şcolar  a fizicii a ob inut deja succese, atât prin 

specificul acestei materii care se preteaz  la structurare şi algoritmizare, cât şi datorit  nivelului de 
preg tire informatic  al profesorilor.  
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471. CREA IE I INOVA IE ÎN LEC IILE DE TIC 
 

Prof. Florea Alina-Simona, Colegiul Tehnic 
 

 
Componenta principal  a creativit ii o constituie imagina ia, dar crea ia de valoare real  

mai presupune şi o motiva ie, dorin a de a realiza ceva nou, ceva deosebit. O alt  component  este 
voin a, perseveren a în a face numeroase încerc ri şi verific ri. 

Mult  vreme s-a crezut despre creativitate c  este un dar divin şi c  ar fi rezervat  unui 
num r restrâns de privilegia i ai soartei. O astfel de concep ie face de prisos orice încercare de 
investigare şi de în elegere a creativit ii.  

Creativitatea nu este o tr s tur  psihic  autonom , ci reprezint  rezultanta organiz rii optime 
a unor factori de personalitate diferi i. Ea înseamn  un complex de însuşiri şi aptitudini psihice care, 
în condi ii favorabile, genereaz  produse noi şi de valoare pentru societate. Fenomenul creativit ii 
desemneaz  un ansamblu de tr s turi proprii fiec rui individ la un anumit nivel, iar poten ialul 
creativ existent la to i oamenii poate fi actualizat şi dezvoltat la orice vârst . 

Dasc lul creativ ofer  elevilor posibilitatea de a-şi exprima opinia într-o atmosfer  
neautoritar , promoveaz  o atitudine deschis , pozitiv , apreciind ideile bune şi neridiculizându-le 
pe cele nereuşite. Elevului i se ofer  cadrul necesar pentru a-şi manifesta curiozitatea, indecizia, 
interesul pentru schimbul de informa ii, exersarea propriilor capacit i.  

Atributele produsului creator sunt:  
- noul (pentru subiect sau pentru societate),  
- originalitatea şi aplicabilitatea. 

Stimularea creativit ii elevilor se poate realiza printr-o sus inut  şi elevat  preg tire 
teoretic  şi practic ; crearea în clas  a unei atmosfere permisive, care s  favorizeze comunicarea în 
activitatea de înv are, stimularea ini iativei de munc  individual  şi în echipe a activit ilor de 
documentare şi experimentare, dezvoltarea spiritului de observa ie, a gândirii şi imagina iei, 
receptivitatea fa  de nou, a spiritului critic ştiin ific, dezvoltarea aptitudinilor de utilizare a 
tehnicilor moderne în TIC (Tehnologia Informa iilor i a Comunica iilor), pasiune pentru ştiin  în 
concordan  cu aptitudinile fiec ruia pân  la setul direc ional al personalit ii creatoare asigur  
originalitatea în cazul temelor de TIC.  

Flexibilitatea în ceea ce priveşte adaptarea con inuturilor la nivelul de dezvoltare concret  şi 
la interesele elevilor, precum şi punerea accentului pe înv area procedural , conducând la 
structurarea unor strategii şi proceduri proprii de rezolvare de exerci ii, de explorare şi de 



investigare, la dezvoltarea interesului şi a motiva iei pentru studiul şi aplicarea TIC în contexte 
variate. 

Pentru înv mânt, o importan  deosebit  o constituie educabilitatea creativit ii în general, 
care implic  receptivitate şi atitudine deschis  fa  de experien a pozitiv , sensibilitatea fa  de nou, 
dorin a de a experimenta şi valorifica noi ipoteze, o activitate c l uzitoare de norme şi achizi ii 
valorificate, dar bazate pe inven ie, pe crea ie şi pe d ruirea dasc lului fa  de elev şi valori. 

Având în vedere importan a TIC ca obiect de studiu, dar şi importan a noilor tehnologii în 
activitatea uman , este necesar s  ne ocup m în mod special de câteva aspecte legate de dezvoltarea 
capacit ilor creative ale elevilor în cadrul lec iilor de tehnologia informa iei. Aceste aspecte se 
refer , în special, la câteva strategii didactice adecvate şi eficiente care s  contribuie cu maxim  
eficien  la stimularea şi dezvoltarea creativit ii elevilor înc  din ciclul primar. 

Identificarea unor metode şi procedee care s  faciliteze stimularea creativit ii, g sirea unor 
c i de activizare a înv rii, face via a colar  mai dinamic , motivant  şi interesant , profesorului 
oferindu-i-se satisfac ii deosebite.Tehnologia Informa iei şi Comunica iei (TIC) este utilizat  pentru 
a comunica şi pentru a crea, difuza, stoca şi gestiona informa ia destinat  procesului educativ. 

Noile tehnologii utilizate la lec iile de TIC ofer  reale posibilit i de organizare şi 
desfã urare a unor multiple activit i menite a dezvolta capacitatea de crea ie a elevilor. Dintre 
acestea pot fi amintite: desene pe anumite teme, prezent ri multimedia, softuri educa ionale, 
biblioteci virtuale care pun la dispozi ie colec ii de reviste, ilustra ii, c r i, scheme, poze, picturi, 
modele tridimensionale (3D), anima ie, documente de referin , dar şi informa ii specifice precum 
ghiduri pentru elaborarea programelor de înv mânt, programe analitice de cursuri i activit i, 
comunicare prin poşta electronic  sau grupuri de discu ii pe teme pedagogice între elevii interesa i, 
sau prin existen a grupurilor de ştiri, conferin e asistate de calculator sau diverse soft-uri 
specializate.  

Contextul educa ional actual impune realizarea inova iilor la nivelul practicii pedagogice:  
- perfec ionarea metodologiei de predare 
- înv are  
- evaluare, îmbog irea bazei didactico-materiale, elaborarea de noi materiale de înv are,  

etc.  
Foarte important  în procesul de înv mânt este strategia de instruire deoarece ea reprezint  

modul în care profesorul reuşeşte s  aleag  cele mai potrivite metode, materiale şi mijloace, s  le 
combine şi s  le organizeze într-un ansamblu, în vederea atingerii competen elor vizate. 

Noile tehnologii influen eaz  dezvoltarea intelectual  a elevilor prin: stimularea interesului 
fa  de nou, stimularea imagina iei, dezvoltarea unei gândiri logice, simularea pe ecran a unor 
fenomene şi procese, optimizarea randamentului pred rii, formarea intelectual  a tinerei genera ii 
prin autoeduca ie, elevul înva  în ritm propriu, f r  emo ii şi stres, aprecierea obiectiv  a 
rezultatelor şi proceselor ob inute. 

Metodele de predare-înv are care stimuleaz  creativitatea sunt: explozia stelar , metoda 
p l riilor gânditoare, caruselul, multi-voting, masa rotund , studiul de caz, interviul de grup, 
incidentul critic, phillips 6/6, tehnica 6/3/5, controversa creativ , tehnica acvariului, tehnica focus-
grup, patru col uri, metoda Frisco, sinectica, buzz-groups, metoda Delphi şi brainstorming – cea mai 
r spândit  metod  de stimulare a creativit ii în condi iile activit ii în grup – dezvolt  gândirea 
critic . 

Dintre metodele complementare de evaluare, al c ror poten ial formativ sus ine 
individualizarea actului educa ional prin sprijinul acordat elevului, am utilizat cu succes proiectul. 
Proiectul se constituie atât într-o metod  de înv are prin ac iune practic  cu o finalitate real , 
aplicativ , cât şi într-o metod  alternativ  de evaluare. Spre deosebire de alte metode, metoda 
proiectului presupune anticiparea mental  a unei ac iuni, precum şi executarea ei, prin cercetare 
concret . 

Integrarea TIC-urilor moderne în diferite domenii ale vie ii, ca de exemplu în educa ie, are 
rolul şi importan a enorm  privind accesul datelor într-o form  mult mai simpl  şi mai accesibil . 
Prin intermediul tehnologiilor IT elevul îşi poate crea propria sa personalitate şi dac  este o 



persoan  timid  şi întâlneşte greut i în realizarea unei sarcini complexe în timp real, atunci aici îşi 
poate da frâu imagina iei şi creativitatea îşi va face jocul. Privind nevoia utiliz rii resurselor şi 
tehnologiilor Internet pentru educa ie, azi nimeni nu se îndoieşte c  este inutil. Experien a practic  a 
demonstrat clar c  implicarea Internet-ului pentru organizarea şi gestionarea în educa ie poate duce 
la o creştere semnificativ  a disponibilit ii şi de calitate pe o scar  global  şi, în consecin , s  
contribuie la creşterea eficien ei economice a sistemelor educa ionale. În toate rile dezvoltate au 
fost deja dezvoltate şi sunt mai multe sau mai pu ine programe de realizare pentru introducerea 
internetului în sistemul de înv mânt. Şi în marea majoritate a rilor în curs de dezvoltare, în ciuda 
multor dificult i, provoc ri şi obstacole, se lupt  s  se in  pasul cu schimbarea general  fa  de o 
comunitate educa ional  la nivel mondial. Din acest punct de vedere este absolut clar  importan a 
de sistematizare şi analiz  a rezultatelor existente în lume privind Internetul pentru nevoile din 
diverse domenii de înv mânt, structuri şi procese. 

Schimbarea de la „înv area tradi ional ” la cea „centrat  pe elev” se face treptat. Experien a 
didactic  arat  c  profesorul trebuie s  fie focalizat pe „experien a şi interesele elevilor”, indiferent 
de disciplina studiat . Elevii nu vor memora informa iile, vor în elege şi vor aplica aceste no iuni 
fiind considerea i „co-creatori” în procesul de predare-înv are-evaluare (McCombs and Whistler 
1997). 

Creativitatea poate fi stimulat  la nivelul întregii clase cu ajutorul unor strategii adecvate. Ea 
poate deveni o modalitate de înv are cu multiple beneficii pentru elevi. Aceştia sunt de-a dreptul 
încânta i s  li se ofere şansa s -şi exprime gândurile şi sentimentele în moduri cât mai variate şi 
originale, jocurile de creativitate fiind un cadru optim în acest scop. Problema care se ridic  este 
aceea a efortului pe care îl vor depune atât elevii, cât şi profesorul în realizarea obiectivelor 
propuse. 

Creativitatea poate fi definit  în multe feluri pornind de la în elegerea creativit ii ca o 
atitudine şi pân  la identificarea acesteia cu o produc ie creatoare de nivel înalt, cu realiz ri 
neobişnuite în diverse domenii. Creativitatea este precedat  de capacitate, atitudini, atribute 
personale, experien e intelectuale şi este prezent  la aproape oricine, astfel mul i oameni dispun de 
un poten ial necesar unui anumit nivel de realizare creativ .  

Competen ele informatice cer o în elegere şi cunoştin e complete despre natur , rolul şi 
oportunit ile tehnologiei societ ii informa ionale în contexte de zi cu zi: în via a social  şi 
personal , ca şi la locul de munc . Aceasta include aplica ii principale pe computer cum ar fi editor 
computerizat, planşe cu grile, baze de date, stocarea şi managementul informa iei, precum şi o 
în elegere a oportunit ilor şi a riscurilor poten iale ale Internetului şi ale comunic rii prin mijloace 
electronice (e-mail, instrumente de re ele) necesare la locul de munc , în timpul liber, la schimbul 
de informa ii şi re ele de colaborare, înv are şi cercetare. Indivizii trebuie, de asemenea, s  
în eleag  faptul c  tehnologia societ ii informa ionale poate s  sprijine creativitatea şi inova ia şi s  
fie aten i la problematica referitoare la validitatea şi credibilitatea informa iei disponibile şi a 
principiilor legale şi etice implicate în folosirea interactiv  a tehnologiei societ ii informa ionale.  

 Deprinderile cerute includ capacitatea de a c uta, colecta şi prelucra informa ii şi de a le 
folosi în mod sistematic şi critic, apreciind relevan a, distingând între lumea real  şi cea virtual , 
recunoscând în acelaşi timp leg tura dintre ele. Indivizii trebuie s  aib  deprinderi de a utiliza 
instrumente pentru a produce, prezenta şi în elege informa ii complexe, precum şi capacitatea de a 
accesa, de a c uta şi de a folosi servicii prin Internet. Indivizii trebuie sa fie capabili s  foloseasc  
tehnologia societ ii informa ionale pentru a sprijini gândirea critic , creativitatea şi inova ia. 

Modelul de înv mânt Web-based sau cu alte cuvinte instruire asistat  de calculator (IAC) 
este caracterizat de o libertate complet  de la orice fel de spa iu-timp f r  restric ii şi 
disponibilitatea tuturor elevilor interesa i, indiferent de localizarea lor. În plus, acest model permite 
elevilor s  foloseasc  astfel de tablouri de informa ii, care sunt în m sur  s  ofere orice form  
tradi ional  de educa ie clasic . Dup  toate, de fapt: nu fiecare cadru didactic va fi preg tit în timpul 
lec iei în clas  pentru a r spunde la un elev la care a ap rut brusc o întrebare nepertinent , ca de 
exemplu: de ce muzica a fost un curent dominant în Anglia, sau de ce internetul este uşor de 
accesat, şi în aşa mod folosind tehnologiile TIC se poate g si r spuns la orice întrebare creativ  



pentru a men ine spiritul de creativitate al elevului aproape în mod instantaneu. Puterea de 
comunicare a internetului pentru a prelua informa ii de oriunde, în orice format convenabil, îl face 
un instrument eficient de predare şi înv are. Datorit  acestor caracteristici unele cursuri ar trebui s  
fie bazate pe Web cursuri şi nu doar ca i „copii digitale” ale programelor tradi ionale similare 
acestora, ci şi ca stimul al cre iei elevilor. Sigur c  un elev va fi mult mai inspirat dac  de exemplu 
la orele de matematic  sau la orele de biologie va putea accesa internetul şi îşi va putea da frâu liber 
imagina iei şi crea iei proprii. 

Un bogat poten ial educativ al tehnologiilor avansate multimedia şi web-based îl constituie 
în creativitatea lor extraordinar , cu posibilit i creative, care permit elevilor, profesorilor de 
instruire un maxim de luminozitate, accesibilitatea şi eficien a la elevi a transferului de material în 
cea mai interesant  şi relevant  cale de a ob ine succesul la subiectul dat. Deci, pe scar  larg  şi de 
înalt  calitate, se pot folosi metodele tradi ionale de instruire la ore folosind tehnicile Web pentru a 
face o analiz  profund  şi a pune în aplicare programele pe care le folosesc. 
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472. QUELLE PLACE POUR LES TICE DANS L’ENSEIGNEMENT? 
 

U ǎ Livia, Collège National Économique «Gheorghe Chi u», Craïova 
 

Une multitude de matériels, de logiciels et de services ayant rapport à l’informatique, à la 
microélectronique, aux télécommunications, au multimédia et à l’audiovisuel se sont développés au 
cours des dernières décennies. En 1992, on a utilisé le terme de « technologies de l’information et 
de la communication » (TICE) pour les désigner. À partir de ce moment-là, deux idées principales 
ont été présentes dans tous les discours concernant l’éducation: « il faut rendre l’éducation plus 
efficace et plus motivante »1 et il faut que chacun « prenne conscience que dans une société 
de l’information, les systèmes éducatifs devraient préparer les citoyens à un 
apprentissage tout au long de la vie »2. Cet article se propose d`analyser l`impact des TICE sur 
le système d`enseignement. 

Comme la majorité des progrès technologiques, les TICE connaissent une romance 
inconstante ( «fickle romance»3), en quatre phases :  
a) une phase de prophéties sur des changements extraordinaires dans les pratiques enseignantes et 
les apprentissages;  
b) une phase d’expériences pilotes prometteuses, soutiens, démonstration de l’efficacité des 
technologies;  
c) un passage par de multiples plaintes du milieu enseignant;  
d) des usages scolaires qui demeurent limités. 

En général, l`informatique est perçue soit comme une discipline autonome, soit comme un 
instrument que l`on utilise dans les disciplines scolaires traditionnelles. Un instrument qui n`est 
censé apporter des modifications ni dans les contenus, ni dans les méthodes. Un instrument qui ne 
remet donc pas en cause ce qui est à enseigner ou à apprendre. Une telle perception fait preuve 
d`une vision réductrice du rôle de l`informatique, et plus largement, des TICE à l`école. Il est 
indéniable que l`informatique dépasse ce cadre trop strict. En guise d`arguments, on ne doit 
mentionner que trois aspects : social ( l’analphabète de demain est celui qui n’a aucune familiarité 
avec les TICE, tout au moins avec l’ordinateur, professionnel (le marché du travail a besoin de 



travailleurs capables d’utiliser les technologies dans leur domaine de spécialité), pédagogique (les 
technologies numériques contribuent au développement de l’innovation pédagogique). 

Pourtant, l`utilisation de l`ordinateur est encore peu répandue dans l`éducation et la 
formation. Le système d`enseignement est probablement l`un des secteurs d`activité qui résistent le 
plus à la banalisation de ces moyens. On peut en déceler plusieurs causes : 
1.l`acte éducatif est très complexe, supposant plusieurs acteurs, plusieurs facteurs, plusieurs 
conditions, et il ne peut être donc réduit à l'automatisation et à l'utilisation des machines. 
2.l'ordinateur correspond à certains types de pédagogies : certains diront qu'il est approprié à 
l'apprentissage de procédures simples, d'autres qu'il requiert déjà des compétences importantes. On 
rencontre pourtant toutes sortes de pédagogies mises en oeuvre à l'aide de cet outil et parfois, il est 
vrai, avec une obstination coûteuse en moyens humains et matériels. 
 3.les obstacles culturels sont également difficiles à lever. Pour que l’intégration des TICE en 
éducation soit réussie, il faut un consensus culturel et social. « Pour que l’ensemble des acteurs 
acceptent l’usage d’outils dans des situations standards et que ces décisions soient 
possibles, il ne doit plus y avoir de problème d’accès à ceux -ci »4. Or, certains enseignants 
sont totalement réfractaires quant aux nouvelles technologies. D`autres reconnaissent leur rôle dans 
la société, mais le manque de connaissances et de compétences de ceux-ci dans le domaine des 
TICE les empêchent de les utiliser en classe. Il faut admettre qu`introduire l`ordinateur à l`école est 
infiniment plus délicat qu`appliquer de nouvelles méthodes éducatives. L`introduction des TICE en 
classe pose de grands problèmes aux professeurs dans leur travail quotidien. Il est indispensable 
donc d`offrir aux enseignants une formation continue dans ce domaine, des moyens de réactualiser 
d`une manière permanente, tout au long de leur vie, leurs connaissances et leurs performances en 
matière de TICE. 
En quatrième lieu, les obstacles organisationnels sont probablement les plus décisifs. L`intégration 
des TICE est un processus coûteux et complexe, qui exige des équipements, un support technique. 
Le nombre et la variété des matériels technologiques dans les institutions scolaires imposent aussi la 
présence de personnes spécialisées dans la coordination et le soutien techniques. 
 Malgrés les obstacles que nous venons d`énumérer, il faut dire que les bénéfices évidents 
que les TICE apportent aux écoles et aux élèves sont assez significatifs pour que l`introduction des 
nouvelles technologies soit désormais une priorité. Il est indéniable que les TICE représentent un 
potentiel immense à exploiter à l`école. Personne ne peut nier la contribution qu`elles peuvent 
apporter aux réformes des programmes scolaires. 
 Néanmoins, il ne faut pas tomber dans l`extrême et prêter une trop grande attention aux 
infrastructures des TICE, au risque de négliger la mission pédagogique de l`école, suite à 
l`enthousiasme et à l`intérêt suscité par l`installation des ordinateurs dans les classes. Bref, il ne faut 
pas considérer les TICE comme un but à atteindre par les écoles, mais plutôt comme un outil 
susceptible de les aider à améliorer et à optimiser leurs performances et, par conséquent, celles de 
leurs élèves.  
  J`ai trouvé nécessaire de souligner les dangers d`une surestimation du rôle des TICE, parce 
que, depuis plusieurs décennies, le système éducatif traditionnel est la cible de nombreuses 
critiques. Beaucoup de personnes (provenant du “milieu TICE” ou non), spécialistes ou non de 
l’éducation, s`attaquent farouchement au modèle traditionnel de l`éducation qu`il considèrent 
démodé. Elles sont persuadées que les TICE auraient une influence décisive dans le processus 
d’apprentissage et se plaignent de ce que le système d`enseignement n’en tire pas suffisamment 
parti. Les plus extrémistes de ces critiques réclament ou suggèrent une remise en cause radicale de 
l’organisation scolaire actuelle : inapte selon eux à exploiter le potentiel des TICE, l’école devrait 
être profondément remaniée, voire démantelée, pour être remplacée par une autre organisation, 
totalement différente et s’appuyant de façon systématique et réfléchie sur le potentiel pédagogique 
des TICE. À leur avis, tout devrait être changé. Mais ce qu`ils proposent n`est qu`une utopie : 
renverser la table, renvoyer les réformateurs à leurs illusions, proposer le remplacement de l’école 
par des cyberclasses et les cours magistraux par des jeux vidéo. Voilà la perspective qu`ils nous 



proposent, celle d`une école «moderne» où on n`attribue aucun rôle au professeur, où la 
communication humaine, face-à-face, est exclue.  

Selon moi, il faut trouver le juste équilibre entre les TICE et l`éducation, construire une 
perspective qui ne soit pas une utopie. L`équipement le plus performant, les ressources les plus 
modernes ne remplaceront jamais le professeur, ne réussiront jamais à eux-seuls à produire des 
mutations radicales dans le système scolaire. On ne remplacera jamais l’école par des cyberclasses 
et les cours magistraux par des jeux vidéo. Ceci dit, on doit définir avec précision la place des TICE 
à l’école. Faire de l’ordinateur ce qu’il est : un instrument de travail qui sert les finalités de 
l’éducation. Ce ne sont pas les outils qu’il faut changer, c’est la pratique de l’école comme 
expérience pédagogique collective. Un objectif qui semble plus modeste certes, plus réaliste, mais 
qui n’en est pas moins stimulant et mobilisateur.  
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473. ISTORIA VIRTUAL -PROVOCAREA CADRULUI DIDACTIC 
 

PROF.DRD. IVAN R.RAUL, Liceul Teoretic „Decebal” Constan a 
 

 Istoria este o poveste frumoas . Un istoric trebuie s  fie asemenea unui vultur, asta 
însemnând s  aib  o vedere de ansamblu asupra întregii imagini. Istoricul are o gândire elastic  cu 
proiec ie i transmitere a unor evenimente care s-au petrecut în timp. Istoria virtual  poate s  fie o 
alternativ  la în elegerea evenimentelor i fenomonelor istorice înv ate i studiate în coal  prin 
metodele clasice de utilizare a manualului i a h r ilor din atlase sau pe suport de hârtie. 
 Tehnologia i tehnica avansat  permite desf urarea temelor i altfel prin proiec ia temelor 
în spa iul virtual. Imaginea este cea care capteaz  aten ia copilului i îl determin  i motiveaz  s  
vin  u drag la ore i s  studieze în profunzime istoria. Prin practicarea i parcurgerea temelor îi 
permite elevului s  adânceasc  cuno tin ele, s - i însu easc  tehnicile de cercetare proprii ale 
tiin ei istoriei. 

 Obiectivele profesorului sunt eviden iate prin formarea deprinderilor de investigare i de 
elaborare a unor teme istorice cu vedere spa ial , precum i stocarea unor documente importante 
pentru istoria local . Al turi de activit ile zilnice de la clas , istoria virtual  ofer  elevului 
posiblitatea de a se forma în mod instructiv. Istoria virtual  nu dep e te cadrul orelor de curs, ci 
doar vine cu o aternativ  de în elegere i organizare a orelor contribuind la un program de 
înv mânt sitetizat, concentrat, pl cut i eficient. 
 Elevii se vor documenta i vor face diferite prezent ri, portofolii i diferite alte materiale 
folosindu-se de tehnologia informa iei. Elevii vor fii atra i de aceste practici i se vor înclina cu mai 
mult  aten ie asupra studiului i în elegerea istoriei. Elevii dispun de libertatea de exprimarea 
ideilor, de propuneri de îmbun t ire a activit ilor. 

Interac ionarea cu colegii este important  în contextul ajutorului i sfatului prin seriozitate i 
implicare. Profesorul îi ghideaz  pe elevi spre studiu individual în vederea unei document ri bine 
fundamentate pentru realizarea unor prezent ri solide care s  fixeze cuno tin ele nou dobândite. 
   Lec iile virtuale  au multe avantaje fa  de cele tradi ionale.Utilizarea lec iilor virtuale în 
predarea istoriei permite studierea cu mai mult  lejeritate.  Efectuarea tematicii virtuale permite o 
în elegere mai u oar  a proceselor, fenomenelor şi evenimentelor istorice. Aceast  performan  
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poate fi atins  numai dac  experimentul virtual este realizat pe calculator pe baza modelului fizic  al 
fenomenului sau procesului studiat.  

Numai în acest caz experimentul pe calculator are o func ionalitate instructiv  dubl  : de 
experiment de cercetare i ca surs  de cunoa tere. M sur torile i calculele îi dau aplica iei 
elaborate tiin ific un caracter practic, de finalitate în studiul fenomenului sau procesului respectiv.  
Istoria virtual  înl tur  plictiseala, provocat  elevilor la utilizarea unor termeni mult prea grei. Mai 
mult chiar, istoria virtual  cantitativ, elaborat  pe baz  tiin ific , poate fi folosit  de c tre elevi sau 
studen i la verificarea  corectitudinii solu ion rii multor probleme  la tema respectiv .  

Predarea-înv area istoriei pe calculator are un mare avantaj – timpul de însu ire a 
informa iei se reduce cu 30-40% fa  de înv area tradi ional , iar programul odat  parcurs este 
asimilat în întregime. Aceast  metod  modern  de predare-înv are cu ajutorul calculatorului 
realizeaz  individualizarea i diferen ierea înv mântului.  
     
 

Utilizând calculatorul, elevul/studentul, cu adev rat, studiaz  un model tiin ific,teoretic al 
fenomenului. Dar aceasta nu înseamn  c  modelul teoretic, realizat în varianta virtual , nu poate fi 
adus aproape de cel real, prin introducerea i ac iunea unor factori colaterali sau suplimentari, 
adesea str ini fenomenului studiat.    
  Un veritabil soft educa ional de istorie este o transpunere didactic  pe calculator. Softul 
educa ional a devenit ceva ce poate fi înv at, exersat i este implementat în înv mânt în colile 
care sunt mereu în c utare i ac iune i care cu adev rat sunt moderne. Experimentul virtual vine s  
completeze, dar nu s  substituie pe cel real sau de laborator, care î i are locul i valoarea sa. 
Experimentul virtual în procesul de predare-înv are nu este o mod  sau un capriciu al cuiva, el este 
o necesitate constructiv  care decurge din cerin ele vremii, acestea, la rândul lor, fiind determinate 
de vectorul de dezvoltare a civiliza iei. 
  Tehnologiile informa ionale sunt o inovare revolu ionar  în practica didactic  la începutul 
acestui mileniu. Profesorul este sursa activ  şi promotorul promov rii a tot ce este nou şi progresist 
în şcoal  şi societate. De aceea, profesorul, care doreşte s  îşi înscrie performan ele şcolare în 
contemporaneitate, este obligat de pozi ia pe care o ocup  în societate s  fac  anumite eforturi 
pentru ca s  nu r mân  în urma civiliza iei şi a... discipolilor s i. 
 Utilizarea cu pricepere a softurilor de calitate în predare este o activitate didactic  modern , în care 
monologul profesorului este înlocuit de dezbateri interesante i utile pentru to i elevii, de lucrul 
individual de ob inere i formare a propriilor cuno tin e. 
Calculatorul nu are menirea s  înlocuiasc  profesorul, deoarece numai profesorul poate fi i este 
educator, purt tor i promotor al unei înalte culturi, model demn de urmat pentru genera ia în 
cre tere. Totodat , munca profesorului în predarea asistat  de calculator este compensat  prin 
cre terea prestigiului M riei Sale în fa a colegilor i a elevilor (studen ilor) s i. 
  Orice experiment realizat pe calculator pe baza modelului tiin ific, este net superior 
experimentului expus, explicat pe… degete, sau „modelat” i desenat pe tabl . Introducerea,  pe 
toate c ile i la toate nivelurile, a Calculatorului va fi un câ tigmpentru  genera ia tân r  în vederea 
construiri unei societ i mai viabile i mai solide. 
 Din aceste considerente, calculatorul poate fii un partener  care faciliteaz  realizarea unor 
scopuri majore în înv are şi poate fi utilizat de c tre cadrele didactice într-o varietate de situa ii. 
Preg tirea lec iei în care este utilizat calculatorul este deosebit de important  pentru profesor, 
deoarece atingerea obiectivelor de învare depinde în cea mai mare m sur  de proiectarea didactic  
şi de stabilirea prealabil  a secven elor lec iei. Cadrului didactic îi revine sarcina, foarte complex , 
de a-şi antrena întreaga creativitate şi abilitate de a îmbina mijloacele tradi ionale cu cele inovative 
în cadrul lec iei, în func ie de obiectivele sale şi de adaptarea la caractersiticile psiho-individuale ale 
elevilor s i. 
 
  



 
474. LECTURA RELIGIOAS ,  

PARTE COMPONENTA A 
EDUCA IEI RELIGIOASE ÎN DEZVOLTAREA EMO IONAL  A COPIILOR 

 
Profesor: Coman Ion 

Colegiul Tehnic “Dimitrie Dima” Pite ti 
 
I. Cartea – o fereastr  deschis  spre lume. 

Crea ie a inteligen ei si fanteziei oamenilor, cartea s-a bucurat de-a lungul veacurilor de 
aprecieri elogioase, fiind considerat  ca instrument esen ial pe t râmul cunoa terii i-al 
informarii.Miron Costin scria cu peste trei veacuri în urm  c ; “nu iaste alta şi mai de folos omului 
z bav  decât cetitul c r ilor’’, iar Eminescu îndemna tinerii;”Cite te. Citind mereu, creierul t u va 
deveni un laborator de idei i imagini, din care vei întocmi în elesul si filozofia vie ii. ’’ S  tr im 
frumos, al turi de carte’’, ne îndeamn  si Tudor Arghezi; ’’cartea este o f g duin , o bucurie, o 
c l torie prin suflete, gânduri si frumuse i’’. Ea ne u ureaz  via a, ne înva  s  respect m omul i  
pe noi în ine, ne înaripeaz  mintea i inima cu sim mântul dragostei i respectul fa  de semeni. 

În ciclurile primar, gimnazial si liceal, elevii dobândesc cuno tiin e care pun bazele culturii. 
Cu toate acestea, cultura general  nu se asigur  prin simpla memorare a con inutului manualelor 
colare, nici prin r sfoirea fugar  i superficial  a ziarelor, a revistelor la care se adaug  i timpul 

consumat pentru emisiunile de radio si televiziune, a calculatorului sau internetului. De aici rolul 
profesorilor i al p rin ilor în direc ia responsabilita ii pe care o poart  pentru a urmari nu numai cât 
si ce citesc, ci i cum citesc. Nu num rul de c r i citite conteaz , ci valoarea artistic  i educativ  a 
acestora. Anii colarita ii ofer  un t râm fertil pentru trezirea interesului fa  de lectur , ca apoi, în 
timp, s  devin  o adevarat  pasiune, care se poate resim i i p stra toata via a. Îndrumarea lecturii 
elevilor este o ac iune dificil  i de durat . Pentru eficacitatea acesteia, prioritar  este o temeinic  
documentare pedagogic , completat  cu o bogat  cultur  general , la care se adaug  necessitatea 
cunoa terii preferin elor elevilor, care variaz  în func ie de vârst , temperament, mediu social i de 
ambian a mediului colar. Ce mul umire mai mare poate avea un dasc l decât atunci când vede în 
elevii s i adep i ai cititului, consumatori pasiona i de literatur  care pot s  în eleag  ceea ce citesc, 
s  deosebeasc  ce e bun, util si educativ de ceea ce e r u i d unator, s - i formuleze clar o opinie 
despre cartea citit , s  foloseasc  selectiv din bogatele taine ale c r ilor pentru exercitarea diverselor 
profesii pe care le vor practica de-a lungul vie ii. 
 
II. Rolul lecturii religioase în dezvoltarea emo ional  a copiilor. 

Lectura religioas  îi ofer  celui ce o parcurge, pe lâng  satisfac iile pe care le aduce orice 
fapt de lectur , prilejuri unice de reflec ie şi de tr iri spirituale. Ea îndeamn  la introspec ie, 
contribuind substan ial la formarea si modelarea personalit ii si comportamentului cititorului. La 
vârsta şcolar , lectura are un rol hot râtor în îmbog irea limbajului prin formarea si dezvoltarea 
unui vocabular adecvat. Ea contribuie la dezvoltarea proceselor de cunoaştere, a proceselor afective, 
la formarea tr s turilor de voin  şi caracter, la formarea personalit ii elevilor. Pentru elevi,  
efectele lecturii religioase cap t  noi valen e:  
- dobândirea unor tehnici de înv are; dezvoltarea gândirii critice;  
- deschiderea min ii spre în elegerea unit ii lumii în diversitatea ei;  
- rezolvarea amiabil  a conflictelor; 
 - receptivitate la opiniile altora. 

Lectura religioas  contribuie i la: 
- raportarea emo ional-afectiv  la mesajul textelor lecturate; 
- cultivarea gustului estetic şi a preferin elor literare; 
- exprimarea atitudinii personale fa  de textele citite; 
- stimularea interesului durabil pentru lectur . 



Creştinismul nu este o religie a c r ii, ci o religie a Cuvântului. Iisus Hristos este Cuvântul 
venit în aceast  lume, care îl descoper  pe om lui însuşi şi îl conduce la Dumnezeu. Cu toate 
acestea, c r ile Bibliei ocup  un loc primordial în structurarea persoanei credincioase. Noi ştim îns  
c  lectura religioas  are nevoie de timp şi aceasta este principala obiec ie a oric rui creştin 
contemporan. A te hot rî s  dedici timp pentru lectur  înseamn  s - i organizezi altfel timpul, s  
introduci din nou succesiunea orelor. Prin carte, fiecare poate s  se construiasc  diferit de cel lalt şi 
s  accead  la o via  interioar  autonom , cu propriile sale repere, cu geografia sa intim , cu 
identitatea sa special . 
A citi înseamn  s  rupi monotonia zilelor, înseamn  s  lup i împotriva uzurii timpului. S  te cufunzi 
într-un univers fascinant, luând o carte, înseamn  s - i oferi bucuria de a te îmbog i cu ceea ce 
descoperi. A citi înseamn  s  te ad pi dintr-un izvor care nu se sfârşeşte când te apropii de el. A fi 
creştin înseamn  s  devii ca atare, îmbog indu-te cu contribu iile altora, însuşindu- i cultura unei 
epoci. Prin carte, fiecare creştin poate s  se construiasc , s  devin , în definitiv, „înv torul” s u. 
Trebuie s  ne întoarcem la lectur . Ca act al scrierii, lectura religioasa este semn al construc iei 
secrete a libert ii interioare. Lectura marilor opere ale patrimoniului universal, în special ale 
patrimoniului creştin sau ale spiritualit ii contemporane, este diferit  de lectura documentar  sau 
de cercetarea curioas , care sare de la un subiect la altul. Lectura religioasa este ca înmul irea 
pâinilor. Apetitul nu ajunge, trebuie s  dai ceva de la tine (o pâine, doi peşti… timpul t u, aten ia) 
pentru ca minunea s  aib  loc. Grigore cel Mare, în secolul al VI-lea, se minuna de cum textele 
citite „creşteau” odat  cu spiritul celui care le citea. 

Lecturile care exprim  în elepciunea , n zuin ele, necazurile, bucuriile poporului, lupta cu 
for ele naturii, rela iile dintre oameni, îi ajut  pe elevi s  în eleag  compexitatea aspectelor vie ii. 
Prin lecturile care exprim  conflicte intre cele dou  for e , ale binelui i r ului , cititorii î i formeaz  
reprezent ri i no iuni despre dreptate , cinste,  curaj, hotarare, perseveren , h rnicie. Elevii vor 
alege prin aceste lecturi partea drepta ii , adev rului, binelui i vor detesta nedreptatea, lacomia, 
îngâmfarea, minciuna, r utatea. Dac  coala are ca finalitate instruirea si educarea copilului pentru a 
deveni un om bine educat i format, aceasta se realizeaz  prin cultivarea gustului pentru lectur .  

Elevul trebuie permanent îndrumat spre lectur  i trebuie ; 
- s  aliment m mintea copilului cu o hran  corespunz toare, 
- s  control m ceea ce citesc elevii; ei au nevoie de o lectur  potrivit , care s  îi destind , s  îi 
recreeze, şi nu s  demoralizeze mintea sau s  sl beasc  trupul. 
- s  s dim în mintea lor semin ele adev rului Bibliei, este nevoie de grij  neîncetat  pentru 
cultivarea solului min ii şi sem narea acestuia cu pre ioasa s mân  a adev rului Bibliei.  

Copiii ar trebui înv a i s  resping  poveştile banale, ce con in de fapt gunoaie, şi s  se 
îndrepte spre c r ile sensibile, care vor conduce mintea s -şi dezvolte interesul pentru relat rile 
biblice, istoria biblic  şi principiile acesteia. Scrierile care arunc  lumin  asupra C r ii Sacre şi 
trezesc dorin a de a studia nu sunt periculoase, ci benefice. Este imposibil ca tinerii s  posede o 
minte s n toas  şi principii religioase corecte, dac  ei nu au pl cere s  citeasc  cu aten ie Cuvântul 
lui Dumnezeu.  

Aceast  carte con ine cea mai interesant  istorie, scoate în eviden  calea mântuirii prin 
Domnul Iisus Hristos şi constituie c l uza lor pentru o via  mai înalt  şi mai bun . 
 
III. Hristos i îndemnul la lectur . 

Faptul c  avem ast zi Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, e o dovad  incontestabil  c  
Scripturile au fost scrise pentru a fi citite, pentru a crede i, mai ales, pentru a fi tr ite, adic  puse in 
practic  (Iar acestea s-au scris, ca s  credeti c  Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, i, crezând, 
s  ave i via a în numele Lui - Ioan 20, 31). De altfel, Mântuitorul Hristos în multe rânduri aminte te 
momente i cuvinte ale Vechiului Testament punând în valoare lectura Scripturii. Au n-a i citit ce-a 
facut David când a fl mânzit, el si cei ce erau cu el?  Cum a intrat în casa Domnului i a mâncat 
pâinile punerii înainte, care nu se cuveneau lui s  le m nânce, nici celor ce erau cu el, ci numai 
preo ilor?  Sau n-a i citit  in Lege c  preo ii, sâmb ta, in templu, calc  sâmb ta si sunt f r  de vin ? 
(Matei 12, 3-5). Intr-un alt loc, Scriptura spune: El a zis: N-a i citit ca Cel ce i-a facut de la inceput 



i-a facut barbat i femeie? (Matei 19, 4). Sau: Oare nici Scriptura aceasta n-a i citit-o: Piatra pe care 
au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns sa fie in capul unghiului? (Marcu 12, 10).    Mântuitorul 
recomanda deci, fara doar i poate, lectura Scripturilor vechi ca unele ce vorbesc despre El, dupa 
cum spune i cuvântul: Cercetati Scripturile, c  socoti i c  în ele ave i via  ve nic . i acelea sunt 
care m rturisesc despre Mine (Ioan 5, 39). Mântuitorul a citit, iat  doar unul dintre cuvintele 
Scripturii ce atest  aceasta: i S-a întors Iisus în puterea Duhului în Galileea i a iesit vestea despre 
El în toat  imprejurimea. i înv a în sinagogile lor, sl vit fiind de to i. i a venit în Nazaret, unde 
fusese crescut, i, dupa obiceiul S u, a intrat in ziua sâmbetei în sinagog  i S-a sculat s  
citeasc  (Luca 4, 14-16). Bineân eles, faptul ca Mântuitorul a citit in sinagog  nu înseamn  neap rat 
ca El avea obiceiul lecturii, c  citea adesea. Nu trebuie s  uit m c  vorbim despre Hristos-
Dumnezeu care tie toate, care nu avea propriu-zis nevoie de lectur  (O, Doamne, Tu tii toate! - 
Ieremia 15, 15; Ioan 21, 17; Acum tim ca Tu tii toate si nu ai nevoie ca s  Te întrebe cineva - Ioan 
16, 30). Noi, cei trec tori prin aceast  lume, avem nevoie de sporire în duhul în elepciunii i al 
descoperirii, spre deplina Lui cunoa tere (Efeseni 1, 17).  

P rintele N. Steinhardt, într-un cuvânt al s u, l mure te c  Ortodoxia nu te vrea prost, 
neinstruit, ignorant. "Nic ieri i niciodat  nu ne-a cerut Hristos s  fim pro ti. Ne cheam  s  fim 
buni, blânzi, cinsti i, smeri i cu inima. Cum de-ar fi putut prosl vi prostia Cel care ne d  sfatul de a 
fi mereu treji ca s  nu ne l s m surprin i de satana? ". Tot monahul de la Rohia spune: 
"Cre tinismul neajutorat i neputincios este o concep ie eretic  deoarece nesocote te îndemnul 
Domnului (Matei 10, 16: fi i dar în elep i ca erpii i nevinova i ca porumbeii) i trece peste textele 
Sfântului Pavel (Efeseni 5, 17: drept aceea, nu fi i far  minte, II Timotei 4, 5: tu fii treaz în toate..., 
Tit 1, 8: s  fie treaz la minte i mai îndeosebi I Corinteni 14, 20: Fra ilor, nu fi i copii la minte, ci la 
r utate fi i copii, iar la minte fi i oameni mari)". Tradi ia Bisericii vorbe te si ea despre lectura 
religioas  si cartea bun . Cartea este de fapt transcrierea cuvântului rostit in gând i impactul ei este 
mai mare pentru c  se adreseaz , în timp i spatiu, unui numar mai mare de persoane decat cuvantul 
rostit si netranscris. "Cartea ne poate duce la mântuire, ca pe Fericitul Augustin, care s-a convertit 
citind Sfânta Scriptur  la auzul minunat al îindemnului Tolle et lege! (Ia i cite te) . Tradi ia 
ortodox  accentueaz  necesitatea unui îndrum tor în lectura Scripturii, pentru c  cine cite te s  
în eleag  (Matei 24, 15; Marcu 13, 14). Cum a  putea s  în eleg, dac  nu m  va c l uzi 
cineva? (Faptele Apostolilor 8, 31), r spunde famenul egiptean Apostolului Filip care-l întrebase 
dac  pricepe cele ce cite te de la Isaia proorocul. F r  îndrum tor pe credinciosul simplu îl poate 
ajunge cuvântul lui Hristos care spune: v  rataci i, ne tiind Scripturile, nici puterea lui 
Dumnezeu (Matei 22, 29; Marcu 12, 24). Chiar daca nu zugr ve te via a în Hristos, o carte poate fi 
bun  daca nu contravine moralei cre tine. Lectura profan  ne este îngaduit . Exist  îns  un 
amendament: s  nu fie v tamatoare din punct de vedere sufletesc. Cartea bun  e cea care laud  
virtutea, nu viciul; cartea bun  e cea care înnobileaz  omul. Sfântul Vasile cel Mare in "Omilia 
c tre tineri" recomanda oamenilor din vremea aceea s  culeag  din literatur , chiar si din cea 
p gan , amintindu-l pe Homer, anumite elemente valoroase si folositoare cre tinilor, asemenea 
albinei care culege din floare numai nectarul. Parintele Sofronie spunea: "Pentru a înva a s  tr iesti 
în Hristos, nu este necesar sa cite ti zeci sau sute de c rti. Când traiesti o via  sfânt  i f r  de 
p cat, cunoa terea intelectual  poate s  dea roade duhovnice ti minunate. În schimb, o cunoa tere 
f r  iubire nu poate s  mântuiasc  pe nimeni". 
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475. ABORDARE COMPARATIV  ÎNTRE EVALUAREA SUMA TIV   

ŞI EVALUAREA FORMATIV  
 

Prof. Ing. Viorela SIMEDRU 
Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentar  Arad 

 
Evaluarea este o component  esen ial  a procesului instructiv/educativ, a triadei instruire-

predare-evaluare. 
Conform  dic ionarului  limbii române, prin „a evalua” în elegem „a stabili valoarea 

aproximativ  a unui bun, a unui lucru, ac iune de a pre ui , a aprecia, a estima” iar prin „evaluare” 
se în elege ac iunea de a evalua. Activitatea de evaluare s-a practicat de când exist  înv mântul, 
sub diverse terminologii: notare, examinare, testare, verificare. 
 Rolul evalu rii este s  depisteze limitele înv rii, greşeli, lacune, nivel prea sc zut de 
cunoştin e, dificult i în interpretarea şi aplicarea cunoştin elor, pentru dep şirea acestora şi 
realizarea progresului şcolar.  
 În func ie de momentul aplic rii, evaluarea poate fi :  

 Evaluare ini ial  
 Evaluare continu  (formativ ) 
 Evaluare cumulativ  (sumativ , global ).  

 Se realizeaz  :  
 la începutul programului de instruire ; 
 pe parcurs ; 
 secven ial ; 
 în final ; 

Clasificarea metodelor de evaluare:    
1. Metode tradi ionale de evaluare:        

- probe scrise 
- probe orale 
- probe practice 

2. Metode alternative de evaluare, impun observarea sistematic  a comportamentului elevului 
prin :  

- fişe de evaluare/autoevaluare 
- liste de control/verificare 
- sc ri de clasificare 
- investiga ia 
- proiectul 
- referatul 
- portofoliul o modalitate de evaluare cu spectrul larg, permi ând strângerea 

unui material bogat şi variat despre progresul şcolar al elevului utilizând o 
varietate de metode şi tehnici de evaluare; 

- autoevaluarea este o tehnic  corelat  cu instrumentele de evaluare 
prezentate mai sus, permi ând elevului o cunoaştere a performan elor 
proprii 

 Evaluarea cumulativ  (sumativ  sau global ) este într-un fel, o evaluare de bilan , care se 
caracterizeaz  prin : 

 un caracter normativ, permi ând compararea performan elor elevilor cu obiectivele generale 
ale disciplinei şi cu nivelul de preg tire al elevilor la începutul programului ; 

 se realizeaz  la intervale mari de timp (la finalul unui capitol, curs, an şcolar, ciclu de 
înv mânt), determinând aprecieri finale asupra rezultatelor şcolare 

 are efecte reduse asupra amelior rii procesului de înv are ; 
 m surarea se realizeaz  prin sondaj în rândul elevilor şi asupra materiei parcurse ; 



 urm reşte ierarhizarea elevilor dup  performan ele ob inute ; 
 rezultatele acestei evalu ri pot fi utilizate de organele de decizie pentru formularea unor 

m suri privind organizarea şi desf şurarea procesului instructiv-educativ. 
 

Criteriul 
folosit 

Evaluarea sumativ  
 

Evaluarea formativ  
 

Mijloace 
disponibile 
prioritare 

-verific ri par iale-aprecieri gen 
bilan  
-verific ri gen sondaj-valabile doar 
pentru unii elevi şi doar pentru o 
parte a materiei 

-verific ri sus inute pe secven e mici-
aprecieri care determin  amelior ri 
-verificarea întregii materii/elemente 
esen iale-aprecieri valabile pentru to i elevii 

Obiectivul 
principal 

-evaluarea cantitativ  a rezultatelor-
efect ameliorativ redus la nivelul 
lec iei 

-evaluarea calitativ  a rezultatelor –
ameliorarea lec iei-perfec ionarea activit ii 
de instruire-înv are-evaluare 

Criteriul de 
apreciere a 
rezultatelor 

-compararea cu obiectivele specifice  
ale disciplinei de înv mânt 

-compararea cu obiectivele 
concrete/opera ionale ale activit ii de 
instruire-înv are-evaluare 

Func ia 
prioritar  
exercitat  

-clasificare,ierarhizare a elevilor -simulare a dezvolt rii elevilor 

Efecte 
psihologice 

-stress, rela ii de opozi ie profesor-
elev/surs  de stress 

-rela ii de colaborare profesor-elev, 
dezvoltând capacitatea de autoevaluare 

Timp -evaluarea ocup  30-35% din 
activitatea didactic  

-evaluarea ocupa 8-10% din activitatea 
didactic  

 
         Urm rind toate aceste obiective profesorul poate aprecia şi nota orice contribu ie pozitiv  a 
elevului  şi observa multiplele aspecte ale implic rii acestuia în procesul instructiv-educativ, 
precum şi caracteristicile acestui proces în vederea amelior rii lui şi realiz rii progresului şcolar în 
func ie de posibilit ile fiec rui elev, de interesele şi preocup rile sale, de cerin ele programelor 
şcolare şi ale societ ii. 
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476. MIJLOACE MODERNE ÎN PROCESUL DE PREDARE- ÎNV ARE 

 
Prof. Alexe Alina Magdalena, Colegiul Economic “Ion Ghica”, Târgovi te 

Înv. St nescu Angelica, Şcoala Gimnazial  “Dr.Mioara Mincu”, Târgovi te 
 
            Tr im în mileniul informa iei, iar prezen a computerului şi a tehnologiei în via a noastr  este 
deja un lucru firesc. Oricine are un PC mai mult sau mai pu in performant, iar interesul pentru 
tehnologia informa iei creşte constant, odat  cu dezvoltarea (exponen ial ) a acesteia. Deoarece 
cantitatea de informa ie pe care trebuie s  o acumuleze în şcoal  a crescut semnificativ în ultimii ani 
(şi este în creştere), elevul din ziua de azi se orienteaz  c tre utilizarea computerului ca un mijloc de 
informare şi de asistare în procesul de înv are. Surse de informa ie precum Internetul şi programele 
educa ionale sunt din ce în ce mai folositoare, num rul de utilizatori ai Internet-ului şi solicit riile 
pentru soft educa ional aflându-se în ascensiune. 
           P trunderea noilor tehnologii în s lile de clas  a schimbat radical relatia care era 
fundamentat  între profesori şi elevi. Astfel, profesorii au trecut de la pozitia de conduc tori atot-
ştiutori la cea de ghizi ai infosferei iar materialele instructive au evoluat de la c r ile rigide la 
programele administrabile. Informa ia a devenit mult mai accesibil , iar utilizatorii îşi aleg singuri 
ceea ce doresc, fiecare devenind un creator de con inut. Mediul educa ional al viitorului va fi un 
campus electronic: locul în care se vor desf sura orele de clas , în care se va consulta biblioteca şi 
desigur unde vor avea loc contactele sociale.  
          În înv mântul românesc, informatizarea a devenit o strategie na ional . Calculatorul este un 
mijloc tot mai folosit în procesul didactic atât pentru lec ii întregi cât şi pentru diferite momente ale 
acesteia. Este un instrument absolut necesar care valorific  capacitatea de munc  şi creativitatea 
elevilor şi profesorilor, reducând în acelaşi timp volumul de munc . Sunt numeroase modalit ile 
prin care calculatoarele pot fi utile în educa ie. Ele aduc în mediul elevului o serie de fenomene şi 
procese complexe; asigur  facilit i grafice care permit celui care înva  s  perceap  complexitatea 
unor fenomene din perspective diverse, optimizând procesul cunoaşterii, scurtând calea de 
în elegere a acestora sub imperiul asaltului informa ional.  
         În era tehnologiilor digitale, elevii au tendin a dar şi posibilitatea de a fi cu un pas înaintea 
adul ilor. Acest pas trebuie anticipat de c tre educator şi transformat într-un avantaj al înv rii 
creative. Profesorul poate decide s  introduca calculatorul în procesul de predare/înv are în cadrul 
lec iilor sale. 
           Dezvoltarea actual  a tehnologiei informa iei şi a comunica iilor a determinat p trunderea 
calculatorului şi în şcoal , implementarea noilor tehnologii înscriindu-se ca o prioritate în direc ia 
moderniz rii înv mântului românesc. Deoarece în prezent domeniile de activitate s-au 
întrep truns foarte mult, este necesar  o abordare global , pluridisciplinar  a fenomenelor. 
         Geografia este o disciplin  cu caracter aplicativ, fapt pentru care se impune ca în lec ii, s  se 
aduc  în fa a elevilor elemente ale mediului, s  se reproduc  în clas  diferite fenomene, toate 
acestea putându-se realiza cu ajutorul mijloacelor de înv mânt. 
         Calculatorul, videoproiectorul şi tabla interactiv  fac parte din categoria celor mai moderne 
mijloace de înv mânt şi contribuie cu succes la creşterea eficien ei orelor de geografie. Cu 
ajutorul calculatorului se asigur  procesului instructiv-educativ o baz  perceptiv  şi documentar  de 
calitate, sprijinind cunoaşterea obiectiv  şi complex  a realit ii, elevii venind în contact cu 
fenomene şi procese inaccesibile percep iei directe. 
         Pe lâng  lec iile AEL, profesorul de geografie mai are la dispozi ie “Lec iile interactive de 
geografie - Intuitext”, concepute în conformitate cu programa şcolar , care îşi propun promovarea 
înv mântului de calitate, orientat mai mult pe formarea de competen e şi mai pu in spre re inerea 
mecanic  de informa ii. Aceste lec ii cuprind anima ii, experimente virtuale, jocuri interactive 
pentru fixarea cunoştin elor, texte, desene schematice, h r i, fotografii, probe de evaluare. 
          Alte produse multimedia care pot fi utilizate în cadrul lec iilor de geografie sunt CD-urile 
care con in diferite informa ii digitale: enciclopedii, dic ionare, imagini, filme, h r i, desene 



schematice, jocuri geografice, etc. O astfel de enciclopedie geografic  complex  este Encarta, care 
ofer  posibilitatea realiz rii unor trasee virtuale în diferite locuri de pe glob, elevii având 
posibilitatea s  cunoasc  aspecte legate de obiceiurile, tradi iile şi obiectivele turistice deosebite. 
Encarta are o grafic  deosebit  şi cuprinde o serie de suporturi cartografice, dic ionare de termeni de 
specialitate a c ror explicare este sus inut  şi de imagini, filmule e cu prezentarea unor fenomene 
naturale şi sociale, jocuri care familiarizeaz  elevul în lucrul cu harta. 
           Înv torul/profesorul trebuie s  urm reasc  o cale prin care îi determin  pe elevi s  ajung  
la atingerea obiectivelor prestabilite şi pentru a le da posibilitatea s  g seasc  ei înşişi calea proprie 
de urmat în vederea redescoperirii unor noi cunoştin e, a însuşirii unor noi cunoştin e şi forme 
comportamentale, a g sirii unor r spunsuri la situa iile problematice de înv are cu care se v d 
confrunta i.  
Un sprijin important aflat la dispozi ia profesorului de geografie este şi Internetul, prin intermediul 
c ruia se pot c uta informa ii referitoare la un subiect anume, elevii pot comunica cu colegi din alte 
şcoli, din alte ri, pe teme de interes comun. 
           O alt  modalitate eficient  de utilizare a calculatorului în cadrul lec iilor de geografie o 
reprezint  prezent rile Power Point cu ajutorul videoproiectorului. Slide show-ul poate fi folosit în 
mod eficient în predarea geografiei deoarece pe fiecare diapozitiv se pot prezenta informa iile atât 
sub form  de text, cât şi sub form  de imagini, tabele, grafice, anima ii sau filme. Este necesar ca 
prezentarea s  nu fie foarte animat  pentru a nu distrage aten ia elevilor de la con inut şi pentru a 
nu-i obosi. Folosind în prezentare materiale grafice adecvate, elevii au posibilitatea de a gândi logic, 
de a face conexiuni, dobândind cunoştin e temeinice. 
           Instruirea asistat  de calculator presupune mai multe avantaje : existen a unui ritm de lucru 
propriu, independent, posibilitatea lucrului diferen iat, în fiecare moment al instruirii, caracterul 
activ al înv rii, existen a feedback-ului permanent vis-à-vis de activitatea elevului,  existen a unor 
resurse de nivel sporit de eficien  în instruire (grafic , anima ie, culoare, sunet). Un dezavantaj , 
care poate fi îns  compensat prin folosirea mijloacelor de înv mânt tradi ionale , ar fi gradul redus 
de antrenare a capacit ii creative a elevului în instruire .  
          Prin înv area cu ajutorul tehnologiei se urm reşte acordarea unui control sporit asupra 
înv rii elevului, prin care acesta îşi asum  responsabilit i cu privire la ceea ce înva , a modului 
în care înva  şi a momentului în care decide s  înve e. O consecin  a acestei practici o reprezint  
necesitatea ca elevul s  îşi asume o responsabilitate ridicat  în contextul înv rii. Ei trebuie s  
conştientizeze faptul c  persoana care pred  la clas  nu le va mai spune ce, cum, unde şi când s  
gândeasc , şi c  a sosit momentul ca ei s  înceap  s  o fac . 
          Organizarea instruirii cu ajutorul calculatorului presupune foarte mult  munc . În primul 
rând, predarea cu ajutorul tehnologiei informa iei şi a comunica iilor impune mai mult efort din 
partea cadrelor didactice decât abordarea tradi ional . Profesorul trebuie s  preg teasc  nu doar 
materiale în format electronic, ci şi s  motiveze şi s  contribuie la formarea cognitiv  a studen ilor. 
În al doilea rând, este greşit conceptul care promoveaz  ideea conform c reia cursul predat în sala 
de studiu digitizat, prin prezent ri electronice sau resurse multimedia, este suficient pentru o 
instruire satisf c toare. Con inutul electronic poate oferi informa ii notabile pentru instrui i numai 
într-un context motiva ional şi interactiv mai mare. În ansamblul modalit ilor de abordare a 
procesului de predare-înv are, calculatorul se constituie ca un instrument auxiliar al profesorului, 
instrument de lucru al instruitului şi instrument de individualizare a procesului instructiv.  
         Concluzionând, se pot desprinde o serie de avantaje ale utiliz rii calculatorului în cadrul 
lec iilor de geografie, atât pentru profesori, cât mai ales pentru elevi. 
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477. CREAREA UNEI CLASE VIRTUALE DENUMIT  DOMENIULMECANIC  
FOLOSIND WIKISPACES CLASSROOM 

 
Prof. Butnaru Claudia, Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” Br ila 

 
  Am creat o clas  virtual  folosind Wikispaces classroom pe care am denumit-o 

Domeniulmecanic (https://domeniulmecanica.wikispaces.com/),iar celelalte instrumente(Google 
Docs şi blogul Domeniul Mecanic ) sunt folosite pentru a face cât mai veridic  şi prolific  
activitatea acestei  clase. 

Activit ile realizate de c tre elevi sub îndrumarea profesorului,sunt: 
a) pot înc rca sau desc rca o tem  
b) comunica între ei , participa la discu ii, schimb  p reri cu privire la anumite teme 
c) pot modifica continutul unui material 
d)  lucreaz  colaborativ pentru a realiza proiecte de portofoliu. 
e) folosesc Google Docs pentru a-şi preg ti materialele pe care urmeaz  s  la încarce pe 

platform  
https://docs.google.com/document/d/1irRuNLK-F35izz4jhNkhaVqHHnJ5aAnlnNVhL-

aNX3k/edit 
           f)  rezolv  teste: https://domeniulmecanica.wikispaces.com/-/Test%20de%20evaluare/test/ 
sau https://domeniulmecanica.wordpress.com/2015/11/16/test-final-asamblari/            
           g) schimb  impresii şi informa ii cu ajutorul blogului creat 
           h) studiz  calendarul activit ilor 

Resurse utilizate: 
-Google Docs 
-Wikispaces classroom.Am accesat link-ul https://www.wikispaces.com/content/classroom şi 
urmând paşii pentru crearea clasei virtuale am reuşit s  am propria mea clas  Domeniulmecanica. 
-Blog wordpress.com 

Dovezi ale succesului / “Lec ii înv ate” 
În contextul dezvolt rii unei societ i competitive, bazate pe cunoaştere, dezvoltarea 

capitalului uman a devenit o prioritate strategic  atât la nivel european cât şi la nivel na ional. 
Folosirea tehnologiilor moderne în şcoal  face parte din evolu ia natural  a înv rii şi reprezint  o 
solu ie fireasc  la provoc rile moderne adresate înv rii şi a nevoilor elevilor care au acces la noi 
tehnologii atât la şcoal  cât şi acas .Intregrarea noilor tehnologii informa ionale în procesul 
tradi ional de predare-înv are-evaluare este o oportunitate de a integra inova iile tehnologice în 
modul tradi ional de cunoaştere. Este un proces în care elevii se las  uşor antrena i având în vedere 
poten ialul acestui tip de cunoaştere,oportunit ile oferite de dezvoltarea fulminant  a industriei IT. 

Link-uri c tre:  
-google docs : 
 https://docs.google.com/document/d/1MMkJnOgYY4VB-
ROMVx8lMlpiKh4icbvKSgjmNHHEB08/edit 
-clas  virtual : https://domeniulmecanica.wikispaces.com/ 
-blog wordpress.com: https://domeniulmecanica.wordpress.com/2015/11/16/asamblari-prin-nituire/ 

https://docs.google.com/document/d/1irRuNLK-F35izz4jhNkhaVqHHnJ5aAnlnNVhL-aNX3k/edit
https://docs.google.com/document/d/1irRuNLK-F35izz4jhNkhaVqHHnJ5aAnlnNVhL-aNX3k/edit
https://domeniulmecanica.wordpress.com/2015/11/16/test-final-asamblari/
https://www.wikispaces.com/content/classroom
https://docs.google.com/document/d/1MMkJnOgYY4VB-ROMVx8lMlpiKh4icbvKSgjmNHHEB08/edit
https://docs.google.com/document/d/1MMkJnOgYY4VB-ROMVx8lMlpiKh4icbvKSgjmNHHEB08/edit
https://domeniulmecanica.wordpress.com/2015/11/16/asamblari-prin-nituire/


Dup  cum se observ  am creat şi un blog,dar impactul şi interesul nu a fost la fel de mare în rândul 
elevilor în compara ie cu intrarea în clasa virtual . 

În continuare voi prezenta câteva sec iuni ale clasei virtuale ajutându-m  de Print Screen-
uri. 

Prima pagin  Home con ine un mesaj de bun  venit ,un motto şi titlurile ultimilor articole cu 
autorii lor.Aceast  prim  pagin  se editeaz  foarte uşor,se pot înc rca imagini,se poate formata 
textul,imaginea. 

 
 
Sec iune cu membrii.Sunt elevii mei şi o coleg  de cand am ini iat clasa virtual  anul trecut . 

 
 



Paginile şi fişierele care sunt înc rcate în acest moment.Marea majoritate sunt înc rcate de mine 
,dar şi de unii elevi. 

 
Aceast  pagin  con ine un calendar în care pot ap rea datele referatelor ,ale test rilor şi ale altor 
evenimente de la clas . 

 
 
BIBLIOGRAFIE pentru temele cuprinse în blog şi în clasa virtual : 

1.Ciocîrlea– Vasilescu Aurel  ,Constantin Mariana - Asambl ri mecanice- Manual pentru clasa 
 a-XI-a- Editura CD Press , Bucureşti, 2007, pag .28-60,pag.71-77, 



2. Dobrot  Victor,Atanasiu Mihail, Stere Nicolae,Manolescu Nicolae-Organe de maşini şi 
mecanisme-Manual pentru licee industrial şi agricole,Editura didactic  şi 
pedagogic,Bucureşti,1996,pag.79-89  
3.Spornic Olgu a Laura,Ciocîrlea– Vasilescu Aurel ,Constantin Mariana,Ciocîrlea– Vasilescu 
Ioana-Tehnologii generale mecanice-Manual pentru clasa a IX-a,Editura CD 
Press,Bucureşti,2010,pag.46-78 
 
 

478. INSTRUMENTE WEB UTILIZATE ÎN  CONCEPEREA STRATEGIILOR 
DIDACTICE 

 
prof. B l nescu Daniela Cristina 

Colegiul de Muzic  “Sigismund Todu ”  Cluj-Napoca 
 

Privind la componentele strategiei didactice, putem spune c  integrarea resurselor web în 
actul de predare, înv are i evaluare a necesitat o reconstruc ie a întregului demers didactic.  

 

 
Mijloacele de înv mânt, s-au îmbog it cu calculatoare, imprimant , scaner, tabl  

interactiv  i alte dispozitive multimedia. Spre deosebire de bibliotec , unde c r ile trebuie 
returnate, informa iile g site pe Internet pot fi stocate pe calculatorul propriu pentru a fi folosite 
ulterior ori de câte ori este nevoie.  

Formele de organizare in cont de interac iunea dintre elev, profesor i calculator, de 
posibilitatea studiului la distant , de utilizarea unor platforme educa ionale, de ini ierea unor 
activit i de grup folosind facilit ile de comunicare oferite de Internet. Actul înv rii este 
influen at de interac iunea elevilor cu calculatorul i de colaborarea cu profesorul. Apare conceptul 
de clasa virtual , în care elevii i profesorul sunt situa i la distan , dar pot comunica i rela iona la 
fel ca într-o sal  de clas  obi nuit . 

Con inuturile sunt îmbog ite de varietatea i diversitatea oferit  de resursele web sub form  
de text, imagini, înregistr ri audio i video. Se pot organiza excursii virtuale în muzee sau trasee 
mai greu accesibile altfel. Au ap rut laboratoare virtuale, care simuleaz  experien e pentru 
majoritatea disciplinelor, studiouri acustice destinate înv rii limbilor str ine sau a muzicii. 

Componenta timp din cadrul strategiei didactice are multiple semnifica ii. Pe de o parte 
exist  un câ tig, prin faptul c  mijloacele i metodele folosite permit transmiterea într-un timp mai 
scurt a cuno tin elor faciliteaz  actul de înv are i asigur  forme de evaluare asistate de calculator. 
Pe de alt  parte, timpul petrecut de profesor pentru proiectarea unit ilor de înv are este o investi ie 
în activit ile care urmeaz , aceste proiecte fiind stocate în format digital i putând fi accesate sau 
modificate oriunde i oricând. Pentru elev, resursa timp înseamn  „timp petrecut în fa a 
calculatorului i în compania internetului” (ceea ce niciodat  nu-i displace), posibilitatea g sirii 
unor informa ii într-un timp mai scurt decât prin folosirea mijloacelor tradi ionale.  



 Crearea unui mediu de înv are interactiv presupune noi modalit i de organizare a grupului 
de elevi. Înv area prin cooperare asigur  dezvoltarea unor rela ii optime, a unor  manifest ri 
creatoare şi active a elevului în clas . Gruparea şi sarcinile în care membrii grupului depind unul de 
cel lalt pentru realizarea rezultatului urm rit arat  c : 

- atunci când lucreaz  pe grupe, elevii se implic  mai mult în înv are decât în abord rile 
frontale sau individuale 

- unele sarcini de lucru se rezolv  mai eficient dac  împ r im clasa în grupuri mai mici 
- creşte  dorin a elevului de a împ rt şi colegilor ceea ce descoper  
- apar  noi conexiuni între elevi. 

 
 Deşi con inuturile r mân aceleaşi pentru o perioad  de c iva ani, timpul alocat este 
aproximativ acelaşi, în fiecare an sunt necesare adapt ri ale strategiei didactice la  anumite 
particularit i existente în liceele voca ionale. 
 Pentru stabilirea unei strategii eficiente de predare a disciplinei TIC în înv mântul 
voca ional am aplicat un chestionar  la mijlocul anului şcolar, elevilor din fiecare nivel al ciclului 
liceal. Chestionarul poate fi fost proiectat într-un fişier  Excel, sau prin Google Drive, permi ând 
colectarea şi centralizarea exact  a datelor. 
 Concluziile care se desprind în urma interpret rii chestionarului sunt urm toarele: 
Testele initiale creeaz  o u oar  confuzie în rândul elevilor. Ele trebuie aplicate cu mult  aten ie, 
elaborarea itemilor trebuie adaptat  periodic, iar elevii trebuie con tientiza i despre rolul acestora, 
pentru a fi tratate cu  mult  responsabilitate. 
 Majoritatea  elevilor sunt  atra i de aceast  disciplin  şi nu o consider  greu de studiat, dar 
exist  şi elevi indiferen i pentru care trebuie create strategii aparte de captare şi integrare în 
activitatea clasei. 
 Elevii sunt  receptivi la metodele moderne de predare cu ajutorul prezent rilor, Internetului, 
platformei AEL sau altor softuri, deci aceste metode trebuie folosite şi adaptate la toate unit ile de 
înv are, indiferent de con inuturile acestora. 
 Majoritatea elevilor consider  c  testul de evaluare scris are gradul cel mai ridicat de 
obiectivitate.  Este o concluzie pe care şi experien a cadrelor didactice  o confirm  deci testele de 
evaluare  trebuie aplicate periodic, suficient de des, pentru a oferi feedback-ul necesar pe parcursul 
unit ii de înv are, nu neap rat numai la sfârşitul acesteia. 

 
 Relaia profesor-elev este în eleas  diferit de e antioanele de elevi. Doar un e antion de 23% 
consider  c  activitatea elevului trebuie verificat  periodic, în timp ce 28% prefer  s  solicite 
profesorul cât mai des (ceea ce înseamn  c  nu- i poate dezvolta suficient gândirea logic , 
ra ionamentul, creativitatea) , iar 43% consider  c  sarcinile de lucru trebuie verificate doar la final. 
Procentajul acestora este destul de mare, este bine c  elevii manifest  mult  independen  în 
realizarea propriilor activit i, dar exist  şi riscul ca ace tia s  prefere aceast  variant  pentru a se 
ocupa de altceva în timpul orelor, sau riscul de a-i însu i un stil de lucru dezorganizat, superficial. 
De aceea, profesorul trebuie s -i observe cu aten ie şi s  intervin  în cazul în care activitatea 
acestora las  de dorit. Elevii trebuie conştientiza i de importan a activit ii lor pe parcursul orelor de 
TIC şi de rolul profesorului în fiecare etap  de înv are. 
 Rela ia elev-elev este v zut  ca una de cooperare permanent  ceea ce este un aspect pozitiv 
care trebuie încurajat  în continuare. De altfel, disciplina TIC este una în care se preteaz  foarte 
mult înv tarea prin cooperare. Chiar dac  elevii au de rezolvat individual sarcinile de pe fişa de 



lucru, deoarece anumite abilit ti şi competen e nu se dobândesc doar prin a contempla ceea ce face 
colegul sau profesorul, forma de organizare a elevilor nu trebuie considerat  ca fiind una 
individual , pentru c  elevii comunic  foarte mult în timpul orei de TIC, se ajut  reciproc şi au 
permisiunea de a se deplasa la colegii care întâmpin  dificult i, acolo unde colectivele sunt foarte 
mari şi profesorul nu reuşeşte s  ajung  în timp util la to i elevii. De altfel, s-a constatat c  
demonstra iile f cute la tabla interactiv  nu sunt întotdeauna eficiente, elevii fac anumite greşeli 
care numai prin deplasarea la sta ia de lucru a fiec ruia pot fi sesizate şi remediate. 
 Referitor la interesul elevilor din clasa a IX-a  pentru anumite capitole, se constat  c  aceştia 
prefer  utilizarea accesoriilor Windows şi a opera iilor în cadrul sistemului de operare, în timp ce 
operarea în cadrul editorului  Word nu este privit  cu prea mult interes. De aceea, profesorul trebuie 
sa vin  cu propunerea unor sarcini de lucru interesante, înc  de la începutul pred rii acestei unit i 
de înv are, sau chiar s  le prezinte elevilor produse finite realizate de genera iile anterioare, care au 
menirea s -i stimuleze şi s -i capteze înc  de la început. 
 R spunsurile elevilor mai scot în eviden  faptul c  ace tia prefer  lec iile interactive (AEL), 
sau utilizarea tablei interactive în locul activit ilor practice. Acest aspect trebuie luat în considerare 
de c tre profesor, pentru c  în semestrul al doilea al clasei a IX-a se studiaz  opera ii avansate ale 
editorului Word, Internet, pagini web. Pentru unit ile de înv are Internet şi pagini web, exist  
lec ii interesante şi bogate în con inut pe platforma AEL, dar pentru utilizarea avansat  a editorului 
Word nu se poate renun a la activitatea practic , eventual se pot crea teste interactive care s  le 
faciliteze înv area logic  a comenzilor din cadrul programului. 

 
 În lipsa lec iilor AEL pentru unitatea de înv are calcul tabelar în Excel, profesorul poate 
veni în ajutorul elevilor cu tutoriale video care prezint  într-un mod  eficient utilizarea opera iilor 
asupra celulelor din Excel, utilizarea formulelor şi a operatiilor de filtrare şi sortare. Tutorialele 
video pot fi create atât de profesor, cu ajutorul unei aplica ii de captur  video, ceea ce confer  
avantajul c  exemplele utilizate sunt bine adaptate grupului de elevi care urmeaz  s  realizeze o 
anumit  fiş  de lucru, dar exist  şi posibilitatea studierii unor clipuri de pe anumite site-uri, e-
learning sau Youtube, în acest mod realizându-se şi o îmbun t ire a competen elor lingvistice într-
o limb  modern , tendin  tot mai des întâlnit  în înv mântul actual, care acord  o importan  
deosebit   pred rii unei discipline  în context multilingvistic. Pe parcursul clasei a X-a pot fi 
aplicate mai multe metode de cooperare, tehnica mozaicului, metoda tiu/vreau s  tiu/am înv at, 
brainstorming, deoarece elevii au dobândit o anumit  maturitate, au disp rut problemele de adaptare 
şi comunicare existente la începutul ciclului liceal şi se pot organiza mult mai usor în echipe. 
 Iat  câteva tipuri de activit i practice desf şurate la începutul ciclului liceal,  disciplina 
TIC: 

 



 
 În înv mântul artistic, în ciclul superior al liceului sunt studiate programe pentru 
prelucrare imagini, prelucrare audio şi prelucrare video. Fiecare lec ie este înso it  de o activitate 
practic  în care elevii au de rezolvat anumite cerin e formulate pe o fiş  de lucru. Modul de 
redactare al fişelor de lucru este similar cu cel folosit în ciclul inferior: cu multe indica ii, capturi de 
ecran, precum şi cu imaginile produsului ini ial şi a celui final (pentru aplica iile de prelucrare 
grafic ). Este frecvent folosit turul galeriei, deoarece la fiecare or  elevii ob in lucr ri interesante, 
care le exprim  personalitatea într-un mod aparte. La sfârşitul fiec rei unit i de înv are elevii 
realizeaz  o prezentare PowerPoint în care includ toate imaginile create, sau fişierele audio 
prelucrate. De asemenea, cele mai reuşite lucr ri, înso ite de numele elevului sunt incluse de 
profesor într-o singur  prezentare care este folosit  ca lec ie introductiv  pentru genera iile viitoare.  

 
Am constatat c  elevii profilului artistic sunt mult mai motiva i în realizarea sarcinilor de 

lucru şi în înv are, în general, dac  au în fa  modelul produsului final pe care trebuie s -l ob in , 
indiferent c  este vorba despre o lucrare pentru TIC, o lucrare de art  sau interpretarea unei piese 
muzicale.  

În încheiere, trebuie men ionat faptul c , de i metodele de predare bazate pe internet 
constituie o interesant i permanent  provocare pentru elevi i cadrul didactic, nu trebuie pierdut  
din vedere rela ia uman , acele leg turi emo ionale stabilite între profesori i elevi, pe care nici un 
calculator i nici o resurs  web nu le poate substitui. 
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479. S   ÎNV M  S   FIM  ADEV RA I 

ANTREPRENORI 
 

PROFESOR: Bordea  Ioana Camelia, Pavel Ioana 
Unitatea colar : Colegiul  Tehnic ”Traian Vuia” – Oradea - Bihor 

 
Tr im într-o lume a c rei not  dominant  este schimbarea. Totul în jurul nostru se schimb , 

se creaz  noi produse, servicii, tehnologii etc, îns  trebuie întotdeauna s  fim preg ti i s  facem fa  
acestor schimb ri, care au loc în jurul nostru. Este u or s -i prezin i unui copil teoria în sine, dar 
cred c  mult mai bine este de fapt prezentarea practic  a unui anumit lucru. Astfel realizarea unei 
firmei de exerci iu chiar i fictive poate avea un impact pozitiv asupra evolu iei elevilor, în 
capacitatea acestora de a-i însu i multe no iuni teoretice, aplicate mult mai u or în practic . Firma 
de exerci iu este un concept didactic, bazat pe înv area prin practic . Este o simulare a unei firme 
reale, care poate fi realizat  prin implicarea direct  a unui specialist coordonator. Metoda de studiu 
într-o firm  de exerci iu se bazeaz  pe observarea şi urm rirea proceselor comerciale şi a leg turilor 
care se stabilesc între ele, precum şi însuşirea structurii şi rela iilor administrative şi executive care 
sus in conducerea unei firme. Locul de desf şurare a activit ii firmei de exerci iu este un laborator 
echipat cu mobilier corespunz tor, cu tehnica necesar  înv rii (calculatoare şi pachete software 
specializate), pentru efectuarea de opera ii economice şi comerciale care s  simuleze activitatea 
unei firme din sfera economic  real . Scopul firmei de exerci iu este dobândirea unor competen e 

de baz , care s  le permit  absolven ilor s  se realizeze cu 
succes în economia real .                                                                        

Prin aplicarea metodei “firm  de exerci iu” sunt 
preconizate urm toarele rezultate:  
 creşterea gradului de inser ie pe pia a muncii a 
absolven ilor;  
 reducerea perioadei de acomodare la locul de munc ;  
 mai buna adaptabilitate la schimbarea locului de munc , 
flexibilitate;  
 atitudine favorabil  în asumarea ini iativei şi a riscului.  
          Firma de exerci iu este un concept didactic, bazat pe 

înv area prin practic , un model de simulare a proceselor interne desf şurate într-o firm  real  şi a 
rela iilor sale cu alte firme şi institu ii. Aceasta reprezint  o metod  interactiv  de înv are pentru 
dezvoltarea spiritului antreprenorial, o concep ie modern  de integrare şi aplicare interdisciplinar  a 
cunoştin elor, o  
abordare a procesului de predare-înv are care asigur  condi ii pentru probarea şi aprofundarea 
practic  a competen elor dobândite de elevi în preg tirea profesional .  
Implementarea conceptului de “firm  de exerci iu” îşi propune crearea tipului de întreprinz tor 
dinamic, capabil s  dezvolte un nou proces de produc ie, s  aduc  pe pia  un nou produs sau 
serviciu sau s  descopere o nou  cale de distribu ie.  
Activit ile desf şurate în cadrul firmelor de exerci iu sunt identice cu cele din firmele reale, 
utilizând aceleaşi proceduri şi beneficiind de aceeaşi dotare, dar cu bani şi m rfuri virtuale, în 
conformitate cu practica şi legile specifice economiei na ionale.  
Fiecare firm  de exerci iu se concentreaz  pe situa ii reale sau pe baza unui cadru antreprenorial, 
într-un domeniu bine precizat, pe care nu şi-l poate schimba decât cu aprobarea centralei la care este 
afiliat .  
Participan ii îşi desf şoar  activitatea într-o atmosfer  productiv  real  şi înva  s  îndeplineasc  
sarcinile primite. Deciziile greşite care în realitate ar crea probleme serioase, nu au astfel de urm ri 
în cazul unei firme de exerci iu, dar ofer  situa ii de înv are. Firma de exerci iu, determina 
dobândirea de abilit i antreprenoriale, perfec ionarea comportamentelor personale şi ajut  la 
identificarea poten ialului propriu fiind o metod  practic  de integrare a cunoştin elor de la diverse 



discipline. Instruirea în firma de exerci iu ofer  competen e în ceea ce înseamn  comportamentul 
profesional, determinând o verificare practic  şi o aprofundare a cunoştin elor dobândite în anii de 
studiu. Astfel consider m c  practica pentru elevii în orice domeniu ar fi aceasta este foarte benefic  
i c  ii ajut  s  se preg teasc  pentru viitor. Avem i imagini de la prezentarea firmei de exerci iu 

realizat  în anul colar 2015/2016, de c tre elevii claselor a X-a din cadrul colii noastre, firm  care 
avea ca obiect de activitatea confec ionarea costumelor populare specifice Jude ului Bihor, 
coordonat  de c tre profesorul de la clas . Astfel consider m, c  toate no iunile teoretice trebuie 
intregrate cumva i în practic , pentru ca elevii s  în eleag  mult mai bine cu ce se confrunt , atunci 
când ies pe pia a muncii.  

 
 
 

480. METODE ATRACTIVE DE PREDARE- ÎNVA ARE-EVALUARE ÎN BIOLOGIE 
 
Fe anu Bogdan-Anton, Liceul Tehnologic Bîlteni  

 
Comportamentul manifestat fa  de elevi se subordoneaz  valorilor pe care le-am 

achizi ionat din propriile experien e. Astfel, suntem exigen i cu elevii, nu vrem s  fim contrazişi, 
men inem distan a fa  de elevi sau, dimpotriv , suntem deschişi dialogului, lucr m al turi de elevi. 
 Metolologia tradi ional  (expunerea, prelegerea, dictarea)  este izvorât  din ideea c  elevii 
sunt ca nişte depozite în care profesorul pune la p strare cunoştin ele predate, iar la sfârşitul anului 
va cere depunerile, plus o dobând  substan ial . Predarea este centrat  pe profesor, care tinde s -şi 
p streze imaginea de atotştiutor care nu las  loc contrazicerilor sau dialogului.  
 Metodele interactive nu mai sunt o noutate şi totuşi sunt destul de pu in aplicate. Sunt utile 
pentru c  elevul şi nu numai, înva  mai bine dac  este angajat cu toate for ele într-o 
ac iune.Statisticile sunt destul de precise în acest sens: re inem 20% din ceea ce auzim, 30% din 
ceea ce vedem, 50% din ceea ce auzim şi vedem în acelaşi timp, 80% din ceea ce spunem şi 90% 
din ceea ce spunem în timp ce facem un lucru. Prin implicarea elevilor şi cointeresarea lor, ei devin 
mai motiva i, iar şansa de a ob ine schimb ri comportamentale, cognitive , creşte. Cele înv ate nu 
sunt pur şi simplu înregistrate, ci vor forma, în plan mental , asocieri creative, link-uri c tre alte 
informa ii stocate, care fac memorarea mai eficient . Lucrul al turi şi împreun  cu ceilal i este un 
exerci iu de formare a priceperilor şi deprinderilor, mai ales în biologie, de stimulare a lucrului în 
echip , de formare abilit ilor de comunicare. Educatorul nu mai este un simplu emi tor de 
informa ie, iar elevul nu mai este un simplu receptor pasiv, cei doi devin parteneri într-un demers 
didactic în care elevul cap t  calit i deosebite , uneori chiar  de coordonator al unei activit i. 
 Dintre metodele interactive de predare-înv are care se pot aplica cu succes la biologie sunt: 
brainstorming, brainwriting, fiecare înva  pe fiecare, metoda pred rii/înv rii reciproce, metoda 



cubului, jocul de rol,etc. Dintre toate aceste metode am s  exemplific câteva, mai des folsite şi mai 
facil de aplicat. 
  
 FIER STR UL 
 Este o metod  utilizat  pentru a stimula participarea unui num r cât mai mare de elevi. 
Dezvolt  capacitatea de cooperare, de comunicare, de sintez  şi analiz . Presupune împ r irea clasei 
pe grupe, fiecare grup  primeşte o sarcin  specific , subordonat  obiectivelor lec iei. 
Exemplificare 
 Lec ia R d cina –clasa a X-a 
Sarcinile distribuite grupelor pot fi urm toarele: 

 Observarea şi descrierea mai multor tipuri de r d cini naturale 
 Observarea şi descrierea imaginilor de r d cini de pe planşe 
 Realizarea unor desene şi mulaje de r d cini din plastilin , dup  materiale naturale 
 Realizarea unui rezumat al lectiei din carte 
 Forrmularea unor întreb ri  

Grupele îşi îndeplinesc sarcinile , îşi prezint  activitatea şi rezultatele, elevii din alte grupe îşi pot 
completa informa iile cu cele din alte grupe. La final, profesorul, împreun  cu elevii coreleaz  
datele şi emit concluziile. 
  
 BRAINSTORMING 
 Este o metod  de stimulare liber  a creativit ii şi imagina iei care se poate aplica cu succes 
la lec iile de biologie. Se genereaz  rapid foarte multe idei pe o anumit  tem  , indiferent dac  sunt 
absurde, greşite sau mai pu in originale, f r  a fi criticate. Se desf şoar   în limit  de timp, iar 
creativitatea este stimulat  şi prin faptul c  elevii sunt influen a i de solu iile celorlal i.  
Exemplificare 
 La o lec ie de bilogie predat  în limba român  şi englez  , având ca tem  Copacii , elevii 
sunt ruga i s  expun  toate ideile legate de acest  subiect, totul fiind scris pe tabl  în conturul unui 
arbore. Bineîn eles c  ideile au fost multe şi interesante, iar elevii au fost entuziazma i s  dea frâu 
liber imagina iei. La sfârşit, profesorul, împreun  cu elevii, elimin  ideile care nu corespund 
planului general al lec iei şi vor p stra ideile valabile. 
 
 BRAINWRITING (6/3/5) 
 Este o metod  foarte simpl  de stimulare a creativit ii, asem n toare cu brainstorming, 
diferen a constând în faptul c  se lucreaz  pe grupe mici sau individual.  
Exemplificare 
 La lec ia Reciclarea deşeurilor , despre care au fost şi discu ii anterioare cu alte prilejuri, se 
procedeaz  astfel: 

 6 elevi noteaz  3 idei în 5 minute(6/3/5) 
 Foile se rotesc pân  când fiecare foaie a trecut pe la fiecare elev 
 Fiecare elev va nota trei, dou  sau doar o idee, care vor trebui s  fie diferite de cele notate 

pân  atunci. 
 La final are loc selectarea ideilor, clasificarea lor şi emiterea concluziilor 

  
 METODA CUBULUI 
 Este o metod  prin care sunt stimulate gândirea creativ  şi imagina ia , prin faptul c  o 
anumit  tem  poate fi studiat  din mai multe perspective, ca şi cum am privi  toate fe ele unui cub. 
Exemplificare 
 La lec ia Frunza,clasa a X-a , se poate aplica acest  metod , utilizând un cub cu diferite 
cerin e pe fiecare fa  şi material biologic natural individual: 

 Descrie –cum arat  frunza? 
 Compar -cu ce se aseam n , dintre lucrurile cunoscute? 
 Asociaz -la ce te face s  te gândeşti? 



 Analizeaz -care sunt p r ile componente? 
 Aplic -care pot fi utiliz rile frunzelor? 
 Argumenteaz  pro-contra-este un component util sau nefolositor şi de ce? 
 La final , elevii emit propriile concluzii  

 
 PREDAREA ÎN SISTEM AeL 
 Este poate una dintre cele mai interactive metode, care face din disciplina biologie o materie 
mai atractiv . Elevii sunt participan i direc i la procesul de predare-înv are-evaluare, pot ei  înşişi 
s  provoace  simul ri ale unor procese şi fenomene biologice greu de reprodus în laborator. 
 
 Dintre metodele de evaluare creativ , la biologie se pot aplica cu rezultate bune dou  dintre 
ele : 
 
 PROIECTUL 
 Este o metod  care stimuleaz  formarea deprinderilor de a c uta informa ii, de a le sintetiza, 
de a conduce un proiect de cercetare şi a depista metode de rezolvare a unor ipoteze în mod creativ. 
 Profesorul stabileşte de la început reguli de realizare, obiectivele urm rite , criteriile de 
evaluare, dar modul de realizare şi conducere a activit ii este la libera alegere. Profesorul va 
monitoriza permanent activitatea elevilor.  
Exemplificare 
 Investigarea unui mediu terestru sau acvatic, depistarea surselor de poluare şi elaborarea 
unor metode de reducere a polu rii. 
 
 PORTOFOLIUL 
 Este o colec ie a lucr rilor elevilor pe o perioad  mai mare de timp şi poate înregistra 
progresul f cut. Se realizeaz  o selec ie a celor mai bune produse ale elevilor, iar pentru a realiza 
cel mai bun portofoliu , cu lucr ri originale, aceştia vor face uz de creativitatea fiec ruia.  
 Se poate aplica la toate clasele, dar cu mai mare eficien  se aplic  la elevii clasei a V a , 
care pot realiza un portofoliu care s  cuprind : colec ii de r d cini, de tulpini, de frunze , floarea 
etalat , tipuri de fructe, colec ie de semin e, etcetera. 
 
 CONCLUZII 
 Folosirea unor metode moderne, interactive, de stimulare a creativit ii, se subordoneaz  
nevoii permanente de schimbare din înv mântul românesc. 
 Individualizarea şi personalizarea fiec rui elev, valorizarea fiecaruia, posibilitatea 
profesorului de a cunoaşte capacitatea fiec rui elev, ob inerea de schimb ri în plan cognitiv şi 
atitudinal, stimularea lucrului în echip  sau individual, sunt avantajele multiple ale metodelor 
interactive , creative şi le recomand  a fi folosite cât mai des. 
 
 

 
481. INSTRUIREA ASISTAT  DE CALCULATOR. SOFTUL EDUCA IONAL 

 
Prof. Lavinia - Elena Buşc , Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron”, Bac u, jud. Bac u 

 
Scurt Istoric 
 Odat  cu dezvoltarea primului sistem de calcul în perioada 1943-1945 ENIAC- „Electronic 
Numerical Integrator and Computer”, asist m la apari ia unei rela ii strâns legate dintre înv mânt 
şi tehnologia calculatoarelor. Înainte de apari ia sistemului ENIAC, pornind de la ideile 
matematicianului englez Charles Babbage ce propunea în 1830 o maşin  analitic  de calcul, în 1937 
Howard Aiken de la Universitatea Harvard reuşeşte s  duc  la bun sfârşit dup  o perioad  de şase 



ani (1939-1944) primul calculator electromagnetic alc tuit din comutatoare şi relee- Mark I. 
Înlocuirea releelor cu tuburi face trecerea de la Mark I la ENIAC- calculator electronic digital fapt 
pentru care a r mas în istorie ca fiind primul calculator inventat de omenire. 
 În anul 1950 asist m la apari ia unei prime aplica ii informatice educa ionale care a constat 
în dezvoltarea unui simulator de zbor pentru antrenarea pilo ilor. 
 În perioada 1959-1963 IBM dezvolt  primul program informatic utilizat în predarea 
informaticii şi lanseaz  primul limbaj de programare (COURSEWRITER) specific instruirii asistate 
de calculator. 
 Un alt reper important ar fi plasat în anul 1972, momentul în care INTEL a lansat procesorul 
pe 8 bi i, moment considerat ca fiind punctul de plecare în evolu ia calculatoarelor. 
La începutul anilor ’80 asist m la apari ia calculatoarelor personale ce includ posibilitatea de 
prezentare a informa iilor vizuale. În aceast  perioad  suntem martorii unui real progres legat de 
instruirea asistat  de calculator dat  fiind proiectarea interactivit ii si controlul elevului. 
 Mai putem spune c  în perioada 1994-1996, odat  cu dezvoltarea tehnologiilor Web a 
crescut considerabil utilitatea şi totodat  utilizarea acestora în procesul de predare-înv are. 
 F r  a parcurge un întreg istoric al calculatoarelor şi al programelor strâns legate de 
Instruirea Asistat  de Calculator, concluzion m spunând c  evolu ia tehnologiei, a sistemului de 
comunica ii, a dus treptat la dezvoltarea unor noi abord ri şi tehnici de înv are. 
1. Introducere 
 Pentru elevi şi studen i, obişnui i cu noile metode de informare (internet, email, telefonie 
mobil ), conceptul de asistare a procesului de înv mânt cu computerul devine o component  
normal  a procesului de înv mânt. 
 Din punctul lor de vedere, computerul este perceput fie ca o juc rie, fie ca o resurs  de 
informa ii. A intrat deja în obişnuin a zilnic  utilizarea computerului, pentru comunicare, informare, 
instruire. 
Conceptul de asistare a procesului de înv mânt cu computerul include: 
- predarea unor lec ii; 
- aplicarea, consolidarea, sistematizarea cunoştin elor predate; 
- evaluarea cu ajutorul computerului a unei lec ii sau a unui grup de lec ii. 
 Numit  de unii ca “inova ia tehnologic  cea mai important  a pedagogiei moderne”, 
instruirea asistat  de computer (IAC) contribuie la introducerea (adaptarea) treptat  a mijloacelor 
moderne de comunicare (în principal a computerului) în înv mânt. 
 Interac iunea elev-computer permite diversificarea strategiei didactice, facilitând accesul 
elevului la informa ii mai ample, mai logic organizate, structurate variat, prezentate în modalit i 
diferite de vizualizare. Nu doar computerul în sine ca obiect fizic, înglobând chiar configura ie 
multimedia, produce efecte pedagogice imediate, ci şi calitatea programelor create şi vehiculate 
corespunz tor, a produselor informatice, integrate dup  criterii de eficien  metodic  în activit ile 
de instruire. 
 Modernizarea pred rii implic  deci, existen a echipamentelor hardware (computer), a 
software-ul (programelor) şi a capacit ii de adaptare a lor, de receptare si valorificare în mediul 
instruc ional. 
2. Dic ionar IAC 
Sistemul IAC (Instruire Asistat  de Computer) este un mediu integrat hardware – software 
destinat interac iunii dintre posesorii unui sistem de cunoştin e şi destinatarii acestuia, în vederea 
asimil rii active de informa ie înso it  de achizi ionarea de noi opera ii si deprinderi. 
Softul educa ional (SE) este un produs program special proiectat pentru a fi utilizat în procesul de 
înv are. 
Tr s turile generale ale softului educa ional : 
- este conceput pentru a înv a 
- trebuie s  asigure interac iunea flexibil  elev-computer sau computer-profesor 
- se adapteaz  în func ie de caracteristicile individuale ale utilizatorului. 



3. Clasificarea soft-ului educa ional dup  func ia pedagogic  specific  în cadrul unui proces de 
instruire: 
 a) Prezentarea interactiv  de noi cunoştin e (Computer Based Learning) presupune 
utilizarea nemijlocit a computerului în procesul pred rii şi a lec iilor de laborator. Materialul de 
înv at se prezint  pe baza unui anumit tip de interac iune. Dup  cum aceast  interac iune este 
condus  de computer sau de elev, vorbim de un dialog tutorial sau de o investigare (interogare, 
c utare). 
 b) Exersarea asistat  de computer (Computer Assisted Training) când subiectului i se 
pun la dispozi ie programe specializate care-l ajut  s  fixeze cunoştin ele şi s  capete deprinderi 
specifice prin seturi de sarcini repetitive, urmate de aprecierea r spunsului elevului. 
Exerci iile pot fi propuse într-o ordine prestabilit  sau în mod aleator sau pot fi generate în timpul 
sesiunii de lucru. 
 c) Verificarea asistat  de computer (Computer Assisted Testing) presupune existen a 
unor programe capabile s  testeze nivelul de însuşire a cunoştin elor prin evaluarea r spunsurilor. O 
interfa  grafic  prietenoas  va afişa mesaje corespunz toare interpret rii r spunsului. Programele 
de testare pot fi incluse în lec ia curent  sau în lec ii recapitulative. 
 d) Simulare. Un soft de simulare permite realizarea controlat  a unui fenomen sau sistem 
real prin intermediul unui model care are un comportament analog. Astfel de programe ofer  
posibilitatea observ rii modelului în care se schimb  comportamentul sistemului în func ie de 
modific rile operate (schimbarea parametrilor, condi iilor) ceea ce faciliteaz  în elegerea 
fenomenului şi nu implic  riscurile şi cheltuiala fenomenului real. 
 Trebuie re inut faptul c  prin r spândirea şi diversificarea IAC rolul dasc lului va suferi 
modific ri. Profesorul se va degreva treptat de activitatea de rutin , dar sarcinile lui se amplific  
prin faptul c  va trebui s  realizeze programe sau s  elaboreze proiecte de programe şi s  le 
adapteze la cerin ele procesului educativ. Procesul educa ional se va descentraliza, transformându-
se dintr-un sistem centrat pe profesor, într-unul centrat pe subiec i. Dar, oricât de complete ar fi 
programele, profesorul r mâne maşina perfect  de înv at. 
4. Elevii în centrul propriei lor înv ri şi tehnologii 
 Şcoala trebuie s  in  pasul cu tehnologia, s  în eleag  şi s  anticipeze impactul asupra 
modului de înv are. Computerele au fost încorporate în programele educa ionale oferindu-le celor 
ce se instruiesc o libertate şi flexibilitate mai mare dar şi individualitate în clas . Folosirea 
Internetului de c tre elevi a fost o idee care a prins repede. Afinitatea natural  dintre elevi şi Internet 
a dat naştere mai multor proiecte orientate spre elevi, ini iate/conduse de elevi. 
 Înv area ce pune accentul pe participarea elevilor, reprezint  un tip de instruire care îi d  
elevului un rol activ în procesul de înv are. Elevii, participan i activi, îşi imprim  ritmul propriu şi 
propriile strategii. 
5. Formarea elevilor prin IAC 

 Acomodarea înc  din şcoal  cu folosirea computerului ca instrument de însuşire a unor noi 
cunoştin e influen eaz  elevilor, prin: 
- Stimularea interesului fa  de nou. Legea de baz  ce guverneaz  educa ia asistat  de computer o 
reprezint  implicarea interactiv  a elevului în ac iunea de prezentare de cunoştin e, captându-i 
aten ia subiectului şi eliminând riscul plictiselii sau rutinei. 
- Stimularea imagina iei. De la jocurile pe computer care dezvolt  abilit i de utilizare, imagina ie şi 
viteza de reac ie într-o prezentare grafic  atractiv , maturizându-se elevul, studentul începe s  
foloseasc  computerul s  creeze propriile produse soft. 
- Dezvoltarea unei gândiri logice. Descompunerea unei teme în etape de elaborare organizate 
secven ial, organizarea logic  a ra ionamentului reprezint  demersuri cognitive ce aduc câştig în 
profunzimea şi rapiditatea judec rii unei probleme. 
- Simularea pe ecran a unor fenomene şi procese, altfel costisitor de reprodus în laborator, ajut  la 
în elegerea acestora. 
- Optimizarea randamentului pred rii prin exemplific ri multiple 
- Formarea intelectual  a tinerei genera ii prin autoeduca ie 



- Elevul înv a în ritm propriu, f r  emo ii şi stres care s -i modifice comportamentul 
- Aprecierea obiectiv  a rezultatelor şi progreselor ob inute. 
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482. IMPORTAN A  STRUCTUR RII TESTELOR DOCIMOLOGICE PE OBIECTIVE 
ÎN  OPTIMIZAREA  VERIF IC RII ŞI EVALU RII CUNOŞTIN ELOR 

-STUDIU- 
 

Profesor, Cojocaru Camelia,  
Colegiul “Mihai Eminescu” Bac u 

 
              Premise teoretice. 

  Randamentul şcolar al elevilor poate fi influen at negativ dac  rezutatele nv rii nu sunt 
cunoscute la timp. Neavând un mijloc de reflectare  a achizi iilor sale şcolare, elevul  poate deveni  
dezinteresat  iar randamentul s u s  r mân  la limita inferioar  a cerin elor. Cunoaşterea de c tre 
elev a rezultatelor şcolare reprezint  o modalitate de înt rire şi motivare a acestuia.  
              Ipoteza cercet rii. 
              Testul structurat riguros pe obiective şi utilizat continuu poate contribui, prin realizarea 
permenent  a conexiunii inverse, la sporirea randamentului înv rii.  
              Metodologia cercet rii.  
              Cercetarea a cuprins trei clase: una experimental  şi dou  clase martor. Testele, prin 
organizarea secven ial  a con inutului, prin structura şi forma lor, au permis o evaluare rapid  şi 
unitar  a rezultatelor, favorizând sincronizarea optim  dintre înv are, verificare şi cunoaşterea 
eficien ei înv t rii.  
               Elevii clasei experimentale au fost anun a i de la începutul experimentului c  vor fi testa i 
continuu. Spre deosebire de clasa experimental  la prima clas  de control testarea şi evaluarea 
continu  a cunoştin elor s-a realizat în mod obişnuit, neanun at, pe baza lucr rilor tradi ionale de 
control, respectându-se îns , în apreciere, aceleaşi criterii ca şi n cazul clasei experimentale. 
Deoarece corectarea şi evaluarea lucr rilor de control s-a realizat mai anevoios decât în cazul 
testelor, elevii au fost informa i asupra rezultatelor înv rii târziu, dup  o s pt mân  sau dou , 
când interesul lor afectiv şi cognitiv a sl bit.  
    La a doua clas  de control testarea s-a realizat în mod tradi ional: o singur  verificare 
oral , neunitar , şi una scris , unitar , pe baza lucr rii de control. Evaluarea acesteia nu s-a realizat 
pe baz  de criterii prestabilite, ci în mod liber, pe baza impresiei generale, ceea ce poate afecta 
valoarea notei ca mijloc de cunoaştere, înt rire şi reglare a înv rii.  
                Analiza şi interpretarea rezultatelor. 
               Analiza datelor eviden iaz  o creştere real  a randamentului înv rii. Lotul experimental 
realizeaz  un progres continuu de la media 6,32 (în preexperiment) la 8,48 (în postexperiment). 
Primul lot de control realizeaz  şi el o creştere, dar nesemnificativ , de la 6,52 la 6,92,  iar al doilea 
lot de control, o creştere, de asemenea, nesemnificativ , de la 6,85 la 7,04.  
              Cel mai important rezultat este superioritatea  performan elor lotului experimental în 
compara ie cu cele de control. Acest  lucru demonstreaz   eficien a metodei de testare 
experimentate.care le-a permis elevilor s -şi pun  în valoare toate disponibilit ile intelectuale, s -şi 
cunoasc  în timp optim rezultatele presta iilor şcolare şi i-a stimulat la o preg tire sus inut  cu 
implica ii relevante în formarea interesului pentru munca sistematic  şi eficient . Aceast  metod  a 
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solicitat intens gândirea elevului, obligându-l s  o utilizeze permanent şi independent pentru a 
în elege şi solu iona problemele de sintez  şi a le aplica adecvat în situa ii noi de analiz  sau crea ie. 
               Concluzii. 

- Testul structurat riguros  pe obiective şi cunoaşterea ini ial  a punctajului,  determin  
creştrea randamentului şcolar în compara ie cu cu cel ob inut prin lucrarea tradi ional  de 
control şi prin verificarea oral , discontinu  şi neunitar .  

- Cunoaşterea imediat  a rezultatelor, determin  o creştere a motiva iei  elevului pentru  
înv tur ,  în timp ce cunoaşterea  tardiv  a acestora  îşi pierde efectul stimulator. 

Testul docimologic, prin natura lui, favorizeaz  fenomenul de acceptare conştient  a notei, 
contribuind astfel la creşterea randamentului şcolar. 
 
 

483. METODE ACTIVE DE AMELIORARE A ÎNV RII ÎN VEDEREA OB INERII 
PERFORMAN ELOR COLARE LA FIZIC  

 
Prof. Bolca Cornelia 

 
Colegiul Tehnic Aiud 

 
Noile cerin e ale programelor de fizic  prev d o mai mare autonomie a profesorului în ceea 

ce priveşte num rul de ore alocate unei unit i de înv are, ordinii de parcurgere a temelor din 
manual, a extinderilor dorite, a metodelor folosite în predare. 
Am încercat s  adaptez metodele gândirii critice la lec iile de fizic . De ce? Pentru c  aceste metode 
întrerup monotonia orelor clasice şi sunt o provocare atât pentru profesor cât şi pentru elev.Am 
aplicat urm toarele metode şi tehnici de predare pentru dezvoltarea gândirii critice: brainstormingul, 
gândi i/lucra i în perechi/comunica i, termenii cheie ini iali, ştiu/vreau s  ştiu/am înv at, tehnica 
“ciorchinelui”, metoda SINELG, metoda mozaic, metoda cubului, turul galeriei şi linia valorilor. 

Algoritmul pred rii unei lec ii pentru dezvoltarea gândirii critice cu principalele ei etape şi 
inserarea experimentului: 
1. Evocarea: Cum determin m elevii s  formuleze întreb ri în leg tur  cu subiectul lec iei şi s -şi 
fixeze scopuri în înv are? 
2. Realizarea sensului: Cum va fi explorat con inutul de c tre elev? Cum se verific  în elegerea 
con inutului de c tre elevi? 
3. Reflec ia: Ce vor câştiga elevii dup  lec ie? Ce orient ri au primit elevii pentru a face fa  
situa iilor noi, pentru a g si r spunsuri la întreb rile r mase în suspensie şi la rezolvarea 
problemelor care se ivesc, la solu ionarea punctelor neclare? 

Descriu câteva din lec iile în care am utilizat metodele gândirii critice mai ales la 
prezentarea experimentului. 

La clasa a X-a la lec ia “Magne i-câmpul magnetic”, în cadrul evoc rii, am cerut elevilor s  
noteze tot ce ştiu şi cred despre magne i (pe grupe), utilizând brainstormingul. Apoi am trecut la 
realizarea tabelului organizator Ce ştiu?/Ce vreau s  ştiu?. În etapa realiz rii sensului am oferit 
elevilor un material scris şi am utilizat metoda SINELG pentru o citire activ . Tot în cadrul 
realiz rii sensului au fost prezentate experimentele cu magne i pentru a demonstra con inutul nou de 
cunoştin e oferite de metodele anterioare. În ultima etapa a lec iei, la reflec ie am cerut elevilor s  
scrie o poezie despre magne i şi propriet ile lor. 

La lec ia “Reflexia luminii” am oferit elevilor un material despre mitul lui Narcis, şi despre 
utilizarea oglinzilor de c tre Arhimede şi Leonardo da Vinci în etapa de evocare. Am întocmit 
tabelul organizator (Ce ştiu? Ce vreau s  ştiu? Ce am înv at?) şi am completat primele dou  
coloane. În etapa de realizare a sensului, am dat un text cu desene, pe care elevul a trebuit s -l 
citeasc , utilizând metoda SINELG. Apoi am propus elevilor urm torul experiment: “Se aşeaz  o 
oglind  plan  în pozi ie vertical . Se în eap  în fa a oglinzii dou  ace cu g m lie, unul mai dep rtat 
şi cel lalt chiar lâng  oglind , apoi se aşeaz  al treilea ac în aşa fel încât, privind din dreptul lui s  le 



vedem pe toate trei aliniate. Se traseaz  normala la oglind  în punctul în care este înfipt cel de-al 
doilea ac.” Dup  efectuarea experimentului, elevii au r spuns în scris la urm toarele întreb ri: Ce 
rela ie exist  între cele dou  unghiuri formate? Se respect  legile reflexiei? Ce caracteristici are 
imaginea format  pentru primul ac? Experimentul a venit s  confirme textul analizat anterior. La 
etapa urm toare a lec iei, reflec ia, am propus elevilor s  compun  un eseu pe baza urm toarelor 
întreb ri: Ce s-ar întâmpla dac  nu s-ar respecta prima lege a reflexiei? Am putea s  ne descurc m 
în lumea obiectelor dac  nu ar exista reflexia? Cum ne-am sim i dac  am fi înconjura i de oglinzi 
perfecte? 

La clasa a X-a am prezentat generatorul Van der Graaff pe baza metodei cubului tot în etapa 
de realizare a sensului. Metoda presupune utilizarea unui cub ce con ine pe fiecare fa  câte o 
activitate: 1. descrie/enun  (Cum arat  generatorul? Ce componente are?); 2. compar  (Cu ce se 
aseam n  şi prin ce difer ?); 3. asociaz  (La ce te face s  te gândeşti?); 4. analizeaz  (Din ce este 
f cut, ce con ine?); 5. aplic  (Cum poate fi folosit?) 6. argumenteaz  pro sau contra: E surs  de 
energie sau nu? De ce?. 
 La clasa a XI-a, la capitolul „Unde ”, am aplicat metoda ciorchinelui 
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Banda desenata. 
Acest procedeu reprezint  prezentarea unor informa ii de specialitate, ale unor procese în 

stilul benzilor desenate, adic  prin desene şi spa ii cu texte ataşate de ele.  
 Procedeul se poate aplica atunci, când dorim s  facem paralelism între limbajul curent şi 

limbajul ştiin ific, reliefând deosebirile dintre ele. Prin aplicarea acestei metode de înv are, elevii 
se familiarizeaz  mai uşor cu termenii ştiin ifici. Benzile desenate, din care nu lipsesc nici 
elementele de umor, pot con ine şi spa ii goale, urmând ca elevii s  le completeze, sau pot fi 
proiectate şi realizate în întregime de c tre elevi, pornind de la diferite teme de fizic . 

Exemplul prezentat mai jos a fost folosit cu succes la clasa a X-a, la studiul fenomenelor 
termice. 

Ordonarea const  în gruparea informa iilor, imaginilor, simbolurilor, obiectelor legate de o 
anumit  tem . 

Acest procedeu de înv are a fost aplicat  la fixarea cunoştin elor despre lentilele 
convergente respectiv divergente, la clasa a IX-a. În prima or  am cerut fiec rui elev confec ionarea 
c r ilor de joc con inând informa iile cunoscute legate de lentile. Elevii le-au realizat cu pl cere, 
ştiind c  urmeaz  diferite jocuri cu ele. Aceast  or  nu o consider ca una pierdut  pentru 
confec ion ri de c r i, deoarece prin aceast  activitate elevii au recapitulat toate cunoştin ele avute 
despre lentile. În ora urm toare am organizat diferite jocuri didactice cu aceste c r i. La verificarea 
de la sfârşitul orei am observat, c  şi elevii mai slabi la înv tur  au reuşit ataşarea tuturor c r ilor 
de joc la lentila convergent  sau la cea divergent . 
 
Aplicând aceste metode am constatat c  în clas  rolul profesorului se transform  din cel de 
conduc tor în cel de moderator al discu iilor, iar elevii sunt mult mai activi, mai întreprinz tori. 
Astfel de lec ii le dezvolt  imagina ia şi deprinderile practice, experimentale. Elevii sunt aceia care 
aduc solu ii inedite, simple şi originale. 
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484. PORTOFOLIUL - UN INSTRUMENT DE EVALUARE COMPLET I COMPLEX 
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         Evaluarea privit  în sensul cel mai larg are un rol deosebit în via a fiec rei fiin e umane. 
Omul func ioneaz  sub semnul m surii şi al compara iei cu al ii şi cu sine. În fiecare moment din 
existen a sa, el este permanent evaluat şi, la rândul lui, evalueaz  pe cei cu care intr  în contact. 
Evaluarea intervine în toate ac iunile umane. Valorizarea este un semn c  lucrurile şi evenimentele 
nu ne r mân indiferente. 
       Evaluarea corect , obiectiv  reprezint  un factor de reglare a activit ii şcolare. Rezultatele 
evalu rii prezint  importan  pentru to i factorii implica i în procesul de formare a noilor genera ii: 
profesori, elevi, p rin i şi chiar societate. 

 Pentru profesor, evaluarea furnizeaz  informa ii cu privire la modul cum s  dozeze 
materialul care urmeaz  a fi predat, ce anume trebuie reluat în paşi mici, care sunt greşelile 
tipice şi sursele de eroare. 



 Pentru elevi, reprezint  un indiciu în reglarea efortului de înv are; prin evaluare elevul ia 
act de cerin ele societ ii fa  de preg tirea sa şi îşi contureaz  aspira iile proprii. 

 Pentru p rin i, este o baz  de predic ie sau garan ie a reuşitei în viitor, un indiciu pentru 
acordarea de sprijin.Presiunea familiei împinge uneori la supramotivare, în timp ce teama de 
eşec îl face s  aspire la mai pu in, deci presiunea spre mai mult are drept efect aspira ia spre 
mai pu in, pentru a evita decep ia. 

 Pentru societate, evaluarea permite determinarea nivelului de preg tire a for ei de munc  şi 
eficien a investi iilor în înv mânt. 

   Dintre metodele complementare de evaluare, utilizarea portofoliului  se impune din ce în ce mai 
mult aten iei şi interesului profesorilor în practica şcolar  curent . Termenul este relativ nou în 
terminologia ştiin elor educa iei, dar ideea exprimat  de concept în sine nu este în mod necesar 
inovativ  în sfera practicilor evaluative. Deşi în sensul s u de baz  portofoliul s-a lansat în 
domeniul artei, şi în contextul ştiin elor educa iei s-a impus nevoia existen ei unei metode de 
evaluare flexibile, complexe, integratoare, ca alternativ  viabil  la modalit ile tradi ionale de 
evaluare. Un astfel de rol îşi poate asuma portofoliul în cadrul procesului de evaluare a 
performan elor şcolare ale elevilor. El include rezultatele relevante ob inute prin celelalte metode şi 
tehnici de evaluare (probe orale, scrise, practice, observare sistematic  a activit ii şi 
comportamentului elevului, proiect, autoevaluare, compuneri, referate, eseuri, articole publicate, 
lucr ri prezentate în cercuri, sesiuni de comunic ri, postere, machete, desene, caricaturi, chestionare 
de atitudini, interviuri, casete video cuprinzând presta ia oral  a elevului în cadrul unor activit i sau 
contribu ia în activitatea de grup etc.), precum şi prin sarcini specifice fiec rei discipline. 
     Observ m c  portofoliul reprezint  “cartea de vizit ” a elevului, urm rindu-i progresul 
înregistrat pe o perioad  determinat  a parcursului şcolar. Deoarece realizeaz  o sintez  a activit ii 
elevului pe o perioad  mai îndelungat  de timp, poate servi şi ca evaluare sumativ . Permite 
evaluarea unor produse care, în mod obişnuit, nu sunt avute în vedere prin celelalte metode de 
evaluare, ceea ce stimuleaz  exprimarea personal  a elevului, angajarea lui în activita i de înv are 
complexe, cu grad ridicat de originalitate şi creativitate. În felul acesta, evaluarea devine motivant  
pentru elev. În plus, portofoliul ca metod  de evaluare înl tur  în bun  parte tensiunile, st rile 
emo ionale negative care înso esc formele tradi ionale de evaluare. 
   Chiar dac  fiecare dintre elementele constitutive ale proiectului au fost evaluate separat, la 
momentul respectiv, în cazul acestui instrument se recomand  şi o apreciere holistic , ce se bazeaz  
pe impresia general  asupra performan ei elevilor şi produselor realizate, luând în considerare 
piesele individuale incluse în portofoliu. Aprecierea se poate realiza prin calificative (excelent, 
foarte bun, acceptabil, inacceptabil) sau simboluri numerice (cifre de la 5 la 1 etc.). 
      Foarte important r mâne scopul pentru care este proiectat portofoliul, ceea ce va determina şi 
structura sa. Al turi de scop, în definirea unui portofoliu, sunt la fel de relevante contextul şi modul 
de proiectare a portofoliului. 
   În sens general, scopul unui portofoliu este acela de a confirma faptul c  ceea ce este cuprins în 
obiectivele înv arii reprezint , în fapt, şi ceea ce ştiu elevii sau sunt capabili s  fac . 
   Scopul portofoliului este stabilit şi în func ie de destina ia sau destinatarul s u (persoan , 
institu ie, comunitate etc.), având în vedere c  pe baza lui se va emite o judecat  de valoare asupra 
elevului în cauz . 
    Un alt element esen ial al portofoliului de care trebuie s  se in  seam  în elaborarea acestuia este 
contextul. Dimensiuni ale acestui concept pot fi: 

 Vârsta elevilor; 
 Specificul disciplinei; 
 Nevoile, abilit ile şi interesele elevilor etc. 

   Toate aceste variabile pot induce diferen e semnificative care personalizeaz  modul de concepere 
şi realizare a portofoliului. 
   Proiectarea portofoliului include, în fapt, atât scopul, cât şi contextul, elemente al c ror rol a fost 
deja men ionat. Cea mai important  decizie în proiectarea portofoliului este îns  cea care vizeaz  
con inutul s u care poate fi concretizat, spre exemplu, în: 



 Selec ii din temele pentru acas  ale elevului; 
 Calendarul lunar de activitate; 
 Noti ele din clas ; 
 Rapoarte de laborator; 
 Lucr ri de cercetare; 

O alt  decizie important  în cadrul proiect rii este legat  de : 
 Cât de multe astfel de “eşantioane” ale activit ii elevului trebuie s  con in  portofoliul; 
 Cum s  fie organizate; 
 Cine decide selec ia lor ( o posibilitate poate fi: profesorul descrie cerin ele de con inut ale 

portofoliului, iar elevul selecteaz  probele pe care le consider  reprezentative). 
    Este important ca întregul con inut al portofoliului s  fie raportat la anumite cerin e-standard 
clar formulate în momentul proiect rii şi cunoscute de c tre elevi înainte de realizarea efectiv  a 
acestuia. 
    Prin urmare, portofoliul: 

 Poate fi exclusiv o sarcin  a profesorului, în sensul c  el este cel care stabileşte scopul, 
contextul, realizeaz  proiectarea lui, formuleaz  cerin ele standard şi selecteaz  
produsele representative ale activit ii elevilor 
Sau 

 Poate implica şi contribu ia elevilor în modul în care acesta se construieşte: elevii pot 
alege anumite instrumente de evaluare sau eşantioanele din propria activitate considerate 
semnificative din punct de vedere al calit ii lor. 

 
BIBLIOGRAFIE: 

1. BARNA ANDREI, CURS DE PEDAGOGIE, ED. LOGOS, GALA I, 2001 
2. STOICA ADRIAN,  EVALUAREA CURENT  ŞI EXAMENELE,  GHID  PENTRU 

PROFESORI, ED. PROGNOSIS, BUCUREŞTI, 2001 
3. RADU I. T., EVALUAREA ÎN   PROCESUL DIDACTIC , 2001, EDITURA DIDACTIC  I 
PEDAGOGIC , BUCURE TI; 
4. MANOLESCU M., EVALUAREA COLAR -UN CONTRACT PEDAGOGIC, ED. 
FUNDA IEI CULTURALE D. BOLINTINEANU,  2002. 
 
 

485. DRUMUL SPRE DECIZIA POTRIVIT  
 

Milea Rodica Melania -coala Profesional  Special  Codlea 
Grecu Claudia Mariana- coala Profesional  Special  Codlea 

 
 

Alegerea carierei este momentul de decizie cu semnifica ie deosebit  în via a persoanei, 
când aceasta precizeaz  forma de activitate socio-profesionala în care urmeaz     s -şi valorifice 
fondul de aptitudini, deprinderi, cunoştinte, stabilit prin procesul de preg tire. 

 Orientarea carierei constituie ansamblul activit ilor şi programelor prin care elevii sunt 
ajuta i în asimilarea şi integrarea cunostin elor.Una dintre valorile de baz  ale societ ii noastre este 
ca to i cet enii s  aib  un loc de munc  productiv şi s  primeasc  un salariu decent pentru 
activitatea prestat . 

Ca un paradox, în prezentul nostru cotidian, mul i  elevi, chiar p rin i, manifest  dezinteres 
pentru şcoal . Eşecul şcolar este acceptat social cu uşurin , iar abandonul şcolar este tot mai 
frecvent. 
 Printre cazurile psihosociale ale eşecului şcolar se afl  şi deficientul mintal, care prin 
particularit ile psihice deosebite face s  se structureze o categorie social  aparte. Pozi ia de grani  
pe care o au pe axa dezvolt rii intelectuale între normalitate şi patologie, confer  liminarilor şi 
deficien ilor mintali uşor atât valen e recuperatorii cât şi riscuri de inadaptare. 



 F r  interven ii specializate ei sunt condamna i la şomaj, marginalizare social , s r cie 
economic . Ca r spuns la frustr rile sociale, ei pot dezvolta manifest ri antisociale sau 
psihopatologice. Specificul consilierii carierei persoanelor cu CES const  în dezvoltarea unui proces 
de sprijinire, orientare, înarmare cu mijloace şi resurse de a reac iona şi care sa aib  un înalt grad de 
individualizare. 
           Şcoala Profesional  Special  din Codlea are la cursuri elevi cu C.E.S. ( cerin e educative 
speciale) cu deficien ǎ de intelect: uşoarǎ, moderatǎ, severǎ asociatǎ uneori cu tulburǎri metabolice 
şi neurologice. Obiectivul major al profesionalizǎrii elevilor, în şcoala noastrǎ, îl reprezintǎ faptul 
ca, la sfârşitul perioadei de instruire - majoritatea tinerilor absolven i sǎ fie capabili sǎ se integreze 
socio-profesional şi s -şi dezvolte spiritului de autodepǎşire. 
  La elevii din şcolile speciale toate func iile şi procesele psihice sunt afectate, într-un fel sau 
altul. 
 Din punct de vedere psihologic prin educa ia integrat  a copiilor cu handicap se urm reşte la 
aceştia dezvoltarea unor capacit i fizice şi psihice care s -i apropie de copiii normali şi a unor 
programe cu caracter corectiv, recuperator prin care stimularea poten ialului restant s  permit  
dezvoltarea compensatorie a unor func ii care s  le suplineasc  pe cele deficitare. De asemeni, se 
urm reşte crearea climatului afectiv pentru formarea motiva iei, pentru activitate în general şi 
pentru înv are în special, asigurarea unui progres continuu în achizi ia comunic rii, formarea unei 
imit ri de socializare şi rela ionare cu cei din jur, formarea de deprinderi cu caracter profesional şi 
exercitarea unor activit i cotidiene, dezvoltarea comportamentelor adaptative şi a însuşirilor 
personalit ii care s  faciliteze normalizarea deplin . 

Activit ile de consiliere  a carierei urm resc dezvoltarea personal  şi înzestrarea individului 
cu abilit i  şi cunoştin e  necesare pentru realizarea  propriei cariere. 
 Orientarea carierei ne apare ca o ac iune permanent  de dirijare a procesului de formare a 
personalit ii fiec rui elev în parte, în direc ia realiz rii unei concordan e între: 

• ceea ce vrea (sistemul de aspira ii, dorin e, preferin e) 
• ceea ce poate (cunoştin ele, abilit ile, capacit ile de care dispune) 
• ceea ce trebuie s  fac  elevul (oferta de munc , cerin ele vie ii sociale). 

   
 

Procesul de integrare a individului în profesie şi în via a social  se desf şoar  în ac iuni şi 
faze îndelungate, începând de la primii ani de şcoal , continuând pân  la cei de exercitare a 
profesiunii. Aceste faze şi ac iuni sunt strâns legate între ele, dar fiecare are specificul şi importan a 
sa, precum şi numeroşi factori de care depind. 
 În procesul de decizie  voca ional  concur  o multitudine de factori: familia, şcoala, grupul 
de prieteni, mass-media, etc.  
 

                    



 
În abordarea deficien ilor mintali din şcolile speciale,se va porni de la o succesiune de etape 

care trebuie sa fie parcurse de individ în op iunea sa şcolar-profesional , finalizat  printr-o inser ie 
socio-profesional  reuşit : 

• m  cunosc sub toate aspectele (fizic, psihic, atitudinal, comportamental) 
• îmi afirm calit ile si îmi asum totodat  si lipsurile 
• sunt conştient c  pot progresa, evolua, m  pot dep şi 
• în acest moment m  simt egal cu oricine 
• deciziile mele cu privire la cariera, acum,  sunt realiste, realizabile si perfectibile 
• gândesc pozitiv despre mine şi despre ceilal i, ac ionez, comunic, primesc şi ofer 

sprijin altora 
• îmi construiesc un proiect cu privire la carier , în concordan  cu imaginea pe care o 

am despre mine si cu condi iile externe 
• pot s -mi propun proiecte şi în alte planuri pentru care sunt capabil, am resurse şi 

cadrul social s  le realizez 
• dobândesc, astfel, respectul, încrederea şi aprecierea celorlal i şi pot avea fa  de ei 

aceleaşi sentimente. 
Elevii colii Profesionale Speciale Codlea beneficiaza de programe educa ionale şi de 

recuperare diversificate, fiind ancora i într-o  multitudine de activit i terapeutice. Copiii sunt 
confrunta i cu situatii diverse de învatare, în scopul sprijinirii procesului de decizie în optiunea 
profesional ,  pentru facilitarea integrarii lor  sociale. Preg tirea polivalent  a elevilor se realizeaz  
de timpuriu, prin  activit ile desfaşurate de profesori ,  psiholog, maiştri instructori,urmarind prin 
aceasta declanşarea  intereselor, depistarea  aptitudinilor şi posibilitatilor reale ale copiilor, formarea 
competen elor şi abilit ilor necesare în viitoarea profesiune.  

Pentru a demonstra rolul şi importan a orient rii şcolare şi profesionale am efectuat o 
cercetare  pe aceast  tem . 

Obiectivul general urm rit a fost acela de conturare a unei op iuni realiste privind viitoarea 
carier  a  elevilor cu cerin e educative speciale,  conştientizarea atât de c tre ei cât şi  de c tre 
p rin i şi profesori a faptului c  în lumea deciziei trebuie str b tu i mai mul i paşi şi trebuie 
elaborat  o strategie de lucru potrivit  astfel încât op iunea privind alegerea carierei s  fie corect . 

Am pornit de la urm toarele ipoteze: 
1. Se prezum  c  tipul de personalitate al elevilor cu dizabilitate mintal  se va obiectiva diferit în 
interesele lor profesionale, în func ie de apartenen a acestora la o anumit  categorie de gen ( 
masculin sau feminin). 
2. Presupunem c  în func ie de tr s turile de specificitate şi coeficientul de inteligen  sc zut, 
majoritatea elevilor cu deficien  mintal , vor avea o percep ie neclar  despre sine şi cu interese 
slab conturate cu privire la alegerea carierei. 
3. Se prezum  c  la deficien ii mintali specificul deficien ei îşi pune amprenta asupra aptitudinilor, 
valorilor de personalitate  şi a structur rii intereselor. 

Cercetarea s-a efectuat pe un eşantion de 40 elevi (20 fete şi 20 b ie i)cu deficien  mintal , 
vârsta cronologic  a acestora fiind cuprins  între 14 şi 18 ani, din Şcoala Profesional  Special   
Codlea –înv mânt special. 
În cercetare am folosit urm toarele metode: 

 Observa ia 
 Testul psihologic 
 Convorbirea( cu elevii, dirigin ii, maistrul instructor, profesorii de la clas ) 
 Studiul documentelor ( catalog, carnet de note, dosarul cu hot rârea de orientare şi fişa 

psihopedagogic ) 
 Studiul de caz 
 Chestionarul 

PROBELE APLICATE au fost: 
 6 Chestionare pentru evaluarea intereselor 



 Proba,, Eu a  vrea s  fiu…( Adaptare dup  proba Cine Sunt Eu?) - o prob  de  cercetare şi 
cunoaştere a Eului şi a personalit ii. 

 Chestionarul tip Holland  
 Chestionare pentru evaluarea intereselor 

  Pentru investigarea intereselor a fost conceput un set de 6 chestionare (pentru 6 grupe de 
interes) care s  constituie pentru elevi un instrument cu ajutorul c ruia s  se poat  evalua. Cele 6 
grupe de interes pe tipuri de activit i sunt: 

 Activit i manuale 
 Activit i artistice 
 Activit i de laborator 
 Activit i sociale 
 Activit i comerciale 
 Activit i de birou 

 
În urma prelucr rii şi interpret rilor rezultatelor cercet rii au reieşit urm toarele: 

 Ca urmare a interpret rii rezultatelor ob inute la probele utilizate în cercetare, s-a constatat 
o confirmare a ipotezelor. Datorit  particularit ilor structurale şi func ionale cognitiv şi afectiv-
motiva ionale, liminaritatea şi deficien a mintal  uşoar  reprezint  o structur  psihosociologic  
distinct . S-a constatat c  în func ie de tr s turile de specificitate şi coeficientul de inteligen  
sc zut, majoritatea elevilor cu deficien  mintal , au o percep ie neclar  despre sine şi cu interese 
slab conturate cu privire la alegerea carierei. S-a demonstrat c  într-o colectivitate de elevi, 
ponderea elementelor cu deficien  mintal  uşoar  influen eaz  rela iile afective, perceptive şi 
reprezent rile sociale, direc iile atitudinal-valorice şi manifest rile comportamentale ale membrilor. 
Registrul aspira ional-valoric al deficientului mintal este supradimensionat în raport cu poten ialul 
s u intelectual şi cu nivelul preg tirii şcolare, fapt ce amplific  riscul eşecurilor sociale. 
  Cercetarea adapt rii socioprofesionale a deficien ilor mintali prezint  importan , pe de o 
parte pentru aprecierea eficien ei înv mântului special, iar, pe de alta parte, în scopul orient rii 
cercet rilor pe linia îmbun t irii metodologiei de recuperare. 

Considerând integrarea şi adaptarea socioprofesional  a deficien ilor mintali ca o rezultant  
a împletirii celor mai diverşi factori, consider m c  eficien a activit ilor educative desf şurate în 
şcolile speciale poate fi evaluat  dup  criteriul adapt rii şi integr rii deficien ilor mintali în via a 
social  şi profesional . În acest sens consider m c  institu iilor de înv mânt special le revine 
sarcina, în cadrul ac iunilor de orientare şcolar  si profesional , de a cultiva preferin ele 
profesionale reale, în conformitate cu posibilit ile psiho-fizice şi aptitudinale ale copiilor.  
 Se recomand  ca pân  la câştigarea unei stabilit i, a unei independen e,  şcoala special  s  
ajute elevii cu sfaturi şi îndrum ri. Aceast  grij  trebuie s  se manifeste în mod deosebit în cazurile 
în care familiile nu pot s -i ofere tân rului deficient un model profesional şi social pozitiv. 
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486. STIMULEAZ - I IMUNITATEA I P STREZ - I S N TATEA 

 
S ulescu Nicoleta, coala Profesional  Special  Codlea 

Dorofte Livia coala Profesional  Special  Codlea 
 

În procesul de educare psihomotric  ac iunile i activitatea educativ  sunt orientate prioritar 
spre acumularea unor conduit i elemente de cunoa tere a capacit ilor motrice ale copiilor cu 
cerin e educa ionale speciale, iar educa ia special , reprezint  forma de interven ie educa ional  
pentru copiii cu deficien e, cu sfer  larg  de activitate. 

Activitatea de terapie i recuperare în vedera integr rii elevilor cu deficient 
psihoneuromotor, este constituit  dintr-un program complex, în cadrul c ruia importan  are 
educarea-reeducarea tulbur rilor psihomotrice, având leg turi cu toate celelalte tiin e (domenii) 
implicate i se realizeaz  cu ajutorul tuturor tehnicilor, procedeelor, mijloacelor i metodelor 
specifice folosite în activit i de stimulare, prin activit i ocupa ionale i de mi care.   

Aceste activit i prezint  interes, realiz ri i mijloace de exprimare proprie, iar materialele 
implicate satisfac curiozitatea i dezvolt  sentimentul de încredere în sine, a deprinderilor manuale, 
de dezvoltare a percep iilor i reprezent rilor vizuale, a imagina iei, i a capacit ii de concentrare a 
aten iei. 

Educarea şi reeducarea abilit ilor manuale implic  func ionalitatea i aptitudinea de a folosi 
cu u urin  şi eficien  mâinile şi eviden iaz  disponibilit ile temperamentale ale copilului cu 
dificult i sau probleme de înv are, ajutându-l s - i dezvolte identitatea. 

Modelajul cu materiale flexibile aduce copilului noi cuno tin e i un limbaj nou, permi ând 
imagina iei s  reproduc  obiecte din jur i din natur , astfel leg tura dintre activitatea fizic  i 
munc , respectiv recuperarea medical  i recuperarea socio-profesional  a fost punct de plecare în 
activitatea practic , de lucru manual, Stimuleaz - i imunitatea i p strez - i s n tatea, în cadrul 
c reia, elevii claselor de buc tari i agricultur  din coala Profesional  Special  Codlea – Bra ov, 
sub îndrumarea prof. kt. S ulescu Nicoleta i prof. Dorofte Livia, i-au propus abordarea unei teme 
legat  de Ziua Interna ional  a Alimenta iei.  

Activitatea a debutat cu prezentarea unui material teoretic, ce a cuprins o scurt  prezentare a 
principalelor vitamine necesare bunei func ion ri a organismului, avantajele nutritive ale legumelor 
i fructelor i alimenta ia ra ional  ce constituie o component   important  a regimului igienic de 

via , în zilele noastre devenind un factor condi ional pentru bun starea fizic  i mental . 
În timpul prezent rii s-au abordat cele mai problematice caracteristici ale alimenta iei, 

folosind plan e cu piramida alimenta iei, excesul de calorii i gr simi, consumul insuficient de 
legume i fructe, consumul de ap , consumul de zah r i produse zaharoase, dar i con tientizarea i 
importan a practic rii regulate a exerci iilor fizice în vederea combaterii sedentarismului. Mi carea 
fizic , sportul i alimenta ia depind una de cealalt alt , iar leg tura între ceea ce mânc m i efortul 
fizic pe care-l efectueaz  organismul nostru este foarte strâns . 

Ca prob  practic  i bun  în elegere a tuturor informa iilor teoretice, elevii au fost împ r i i 
pe grupe de lucru i au alc tuit colaje de mici dimensiuni, o piramid  alimentar , consultându-se i 
decupând din reviste i materiale promo ionale, tot ceea ce au considerat util, dezvoltându- i 
deprinderi specifice de motricitate fin  i coordonare oculo-manual . 

 

 
Imagini din timpul lucrului practic 



 

  

  
Exemple de colaje efectuate de elevi 

 
Finalitatea acestei activit i a constat în realizarea unei salate de sezon, care a impus prin  

tehnicile de realizare aflarea i respectarea normelor de igien  personal , dar i de p strarea ordinei 
i cur eniei în mediul de lucru. 

 

 
Salata de sezon realizat  de elevi 

 
Aceast  activitate de stimulare prin lucru manual a oferit elevilor posibilitatea de a cunoa te, 

explora i exprima cu ajutorul materialelor folosite diverse  st ri, tr iri sau rela ii personale care ar 
fi putut fi greu exprimat  în cuvinte i a avut ca scop dezvoltarea i îmbun t irea cooper rii i a 



lucrului în echip  i consolidarea abilit ilor de a finaliza lucrul început, a deprinderilor manuale i 
familiarizarea cu diferite materiale (form , culoare, consisten , m rime etc.), consolidarea 
cuno tin elor despre alimenta ie i sport, educarea r bd rii. 

Elevii au în eles c  trebuie s  adopte un regim de via  s n tos privind atât igiena 
alimenta iei cât i igiena postural  în coal , dar i în activit ile zilnice, iar practicarea exerci iului 
fizic  asigur  eficacitate asupra organismului influen ând caracterele somatice, func ionale, psihice. 

 
 

 
 

Rezultate a teptate în urma desfa ur rii activit ii manuale 
 

În concluzie, copiii au înv at s  se exprime liber unii cu ceilal i, astfel, se poate afirma c  
activit ile practice, manuale, încearc  s  ajute la dezvoltarea copilului cu CES per întreg, fiind un 
mod excelent de a promova flexibilitatea, schimbul de idei i stimularea stimei de sine, iar 
finalizarea cu succes a acestor activit i, va da un sentiment de împlinire i mul umire. Cu cât 
copilul începe s  exploreze mai multe activit i cu atât va primi încrez tor i alte activit i cu 
con inut variat i se vor distra realizându-le împreun . 
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487. “FIRMA DE EXERCI IU – UN PRIN PAS ÎN CONSTRUIREA PROPRIEI 
CARIERE” 

 
Prof. Elena Manuela Dreghici 
Prof. M d lina Adriana Pleşa 

Colegiul Tehnic Motru 
 

”Nu transmiterea de cunoştin e este obiectivul, ci aducerea…în situa ia de a putea aprecia 
situa ii economice, de a elabora solu ii creative pentru probleme şi de a pune în practic  aceste 
solu ii”. (Sven Ripsa). 

Firma de exerci iu este o metod  modern  şi interactiv  de succes în România, fiind 
introdus  în curriculum-ul obligatoriu la profilul Servicii, care are drept scop dezvoltarea spiritului 
antreprenorial al elevilor prin simularea proceselor dintr-o firm  real . Instruit într-un cadru 
atractiv, creativ şi interactiv, elevul  particip  voluntar şi motivat la propria formare, dobândind 
competen e esen iale ce îi  uşureaz   inser ia pe pia a muncii. În elegerea şi aplicarea în mod optim 

Importan a practic rii 
exerci iului fizic 

Capacitatea de 
comunicare i 

exprimare 

Dezvoltarea capacit ii de 
realizare a unor sarcini 
împreun  cu al i copii 

Reducerea anxiet ii 

Familiarizarea cu 
diverse materiale 



a conceptului “firm  de exerci iu” îi poate oferi elevului o înv are activ , bazat  pe practic , 
facilitându-i acestuia trecerea de la şcoal  la via a activ .              

Este o pl cere, o onoare şi un privilegiu pentru mine s  scriu câteva cuvinte despre o 
experien  al c rui succes aproape c   nu mai trebuie demonstrat. Este o experien  care pur şi 
simplu a f cut ca elevii s  fie atraşi de şcoal , şi ce altceva poate fi mai elocvent decât aceast  
atitudine, atunci când, c ut m eviden e pentru relevan a educa iei şi form rii profesionale?  

În perioada  aprilie – decembrie 2015, Colegiul Tehnic Motru a colaborat în vederea 
implementarii activit tilor  proiectului ”Firma de exerci iu – un prim pas în construirea propriei 
cariere”, cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvolatrea 
Resurselor Umane 2007-2013,Axa prioritar : 2 – Corelarea înv rii pe tot parcursul vie ii cu pia a 
muncii, Domeniu majoritar de interven ie 2.1. “Tranzi ia de la şcoal  la via a activ ”. Proiectul a 
fost implementat de c tre Centrul de Consultan  şi Management al Proiectelor Europroject în 
parteneriat cu Asocia ia Patronatul Tinerilor Întreprinz tori din România.    

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat îmbun t irea calit ii inser iei pe pia a 
muncii a elevilor cuprinşi în grupul int , prin m suri de consiliere, orientare voca ional  şi ac iuni 
cu caracter inovator care au condus la dezvoltarea competen elor antreprenoriale şi creşterrea 
adaptabilit ii la cerin ele primului lor loc de munc . Perioada de implementare a proiectului a fost 
februarie – decembrie 2015. 

Principalele rezultate ale proiectului au vizat facilitarea tranzi iei de la şcola  la via a activ  
a 500 de elevi de liceu, lansarea si func ionarea a 70 de firme de exercitiu, organizarea a 20 de 
ateliere antreprenoriale şi a unui târg multi-regional al firmelor de exercitiu. 

   Grupul int  al proiectului  a fost format din 500 de elevi înmatricula i în sistemul na ional 
de înv mânt secundar (înv mânt liceal şi profesional) – ISCED 3, înmatricula i în unit i de 
înv mânt din regiunile de dezvoltare S-V Oltenia i Bucure ti-Ilfov. Elevii au beneficiat de 
instrumente şi metode de consiliere şi orientare profesional  ce le-a dat posibilitatea s  fac  alegeri 
informate cu privire la continuarea studiilor, s  identifice locuri de munc  şi s  ia în considerare 
antreprenoriatul ca alternativ  la carier , cunoscându-şi propria personalitate şi actualele cerin e de 
pe pia a muncii. 

În cadrul activit ii de consiliere s-a urm rit creşterea şanselor de a g si un loc de munc  
corespunz tor aspira iilor profesionale, preg tirii profesionale şi a ofertei de locuri de munc  
existente pe pia a muncii pentru persoanele selectate în grupul int  al proiectului. 

Exper ii în orientare şi consiliere au ajutat beneficiarii s  ajung  la o mai bun  în elegere a 
propriei identit i profesionale şi a pie ei muncii, s -şi coreleze propriile interese şi talente cu 
solicit rile associate diferitelor oportunit i ocupa ionale. 

Beneficiarii indirec i ai acestui proiect au fost institu iile de înv mânt superior care au 
putut integra în activit ile desf şurate resurse umane preg tite şi informate corespunz tor 
contextului pie ei muncii, dar şi angajatorii care vor beneficia de o for  de munc  preg tit  pe care 
o vor utiliza şi care îşi va aduce contribu ia într-o manier  direct la dezvoltarea activit ii şi a cifrei 
de afaceri. 

  Cei 50 de elevi participan i din coala noastr , organiza i în 6 firme de exerci iu, au 
beneficiat de materiale de informare i promovare din partea proiectului cum ar fi: epci, tricouri, 
insigne, pixuri, afi e, memory stick-uri, pliante, flyere, mape personalizate, caiete personalizate 
suporturi de curs, roll-ap-uri, bannere. În cadrul proiectului elevii au participat la urm toarele 
activit i: edin e de consiliere i orientare profesional  individuale i de grup, ateliere 
antreprenoriale i un târg multi-regional al firmelor de exerci iu. 

În cadrul activit ii de consiliere şi orientare în cariera profesional , persoanele din grupul 
int  au beneficiat de inform ri cu privire la pia a muncii, legisla ie, oportunit i de preg tire 

profesional . Consilierea de grup s-a realizat prin intermediul  unor întâlniri în cadrul c rora au fost 
abordate tematici privind: informa ii despre posibilit ile reale legate de mediul academic din 
România, pia a muncii şi evolu ia ocupa iilor, modalit i de c utare a unui loc de munc , elaborarea 
CV-ului şi a scrisorii de inten ie, tehnici de prezentare la interviul de angajare, caracteristicile unui 
antreprenor, paşii pentru ini ierea unei activit i independente. 



În cadrul şedin elor de consiliere şi orientare individual  a fost utilizat un software 
specializat care a permis evaluarea computerizat  a caracteristicilor personale relevante pentru 
orientarea în carier : interese, abilit i şi valori, având ca rezultat obtinerea profilului voca ional. 
Fiec rui elev i s-au aplicat minim 2 teste psihologice şi voca ionale prev zute la nivelul software-lui 
specializat, se realize raportul de potrivire  corespunz tor profilului ocupa ional selectat şi apoi erau 
stabili i paşii ce trebuie parcurşi pentru alegerea ocupa iei/meseriei, pentru încadrarea în munc  sau 
formarea profesional . Ca urmare a acestei evalu ri, programul propunea o list  de ocupa ii care 
valorific  cel mai bine interesele, abilit ile, valorile şi profilul voca ional al elevului respectiv. 
Acest instrument TIC a fost foarte atractiv pentru grupul int  şi a avut o structur  unitar  ce a 
permis interpretarea ulterioar  a datelor colectate de la fiecare membru al grupului int . 

La ultima activitate din cadrul proiectului, Târgul multi-regional al firmelor de exerci iu 
desf urat la Bucuresti, în decembrie, am participat cu 8 elevi ce au reprezentat 3  firme de 
exerci iu. Fiecare firm  a participat la târg cu un stand în care i-a expus materialele promo ionale. 
Pentru realizarea standurilor am urm rit ca acestea s  fie atractive, spectaculoase , dar s  defineasc  
şi s  prezinte specificul activit ii fieac rei firme. Elevii au ales cu mult  grij  materialele de 
prezentare, produsele expuse şi au adoptat inute business în culorile firmelor. În cele trei zile de 
târg, au fost încheiate multe tranzac ii şi s-au înnodat prietenii foarte strânse cu ceilal i participan i 
la acest eveniment. Au fost organizate mai multe concursuri printre care: cel mai bun plan de 
afaceri, cel mai bun stand, cele mai bune materiale promo ionale, cele mai multe tranzac ii, cea mai 
bun  activitate de marketing. Am reu it s  ob inem câte un premiu la fiecare categorie. În 
clasamentul final, unde a fost apreciat  întreaga activitate din cadrul târgului, una dintre firme a 
ocupat locul patru din cele 50 de firme participante. 

Aceast  participare la activit ile acestui proiect ne-au confirmat înc  o dat  c  munca în 
cadrul firmei de exerci iu nu este uşoar , presupunând mult  seriozitate, responsabilitate, cheltuirea 
timpului liber, dar ea adduce multe satisfac ii. Profesorii lucreaz  al turi de elevi, iar aceştia din 
urm  dobândesc calit i necesare pentru a putea lucre în viitor într-o firm  real . 

  Elevii îşi continu  activitatea în firm  cu convingerea c  valen ele educative ale firmei de 
exerci iu se vor materializa în cunoştin e, competen e şi atitudini pentru viat , iar performan ele 
ob inute în timpul şcolii  le vor servi drept motiva ie pentru afaceri şi cariere de succes. 
Profesionalismul, capacitatea de a lua decizii, asumarea de responsabilit i, perseveren a şi d ruirea, 
arta de a înv a din eşecuri şi în elepciunea de a împ rt şi o victorie, sunt chei care deschid por ile 
succesului.    

Experien a de anul trecut ne-a ajutat foarte mult în modul de abordare a ideii de afacere şi în 
realizarea a ceea ce ne-am propus. Pentru noi a fost o mare oportunitate de  a aplica şi aprofunda 
cunoştin ele teoretice dobândite în cursul anilor de liceu, întrucât aceast  experien  a necesitat 
cunoştin e din întreaga arie curricular . 

Am fost impresiona i de profesionalismul şi seriozitatea cu care a fost tratat acest proiect de 
c tre cei de la Europroject dar şi de cei de la Asocia ia Patronatul Tinerilor Întreprinz tori, înc  de 
la primele activit i întâlnind oameni foarte bine preg ti i ce ne-au pus la încercare capacitatea 
organizatoric , creativitatea şi spiritul antreprenorial    

Suntem recunosc tori c  am avut şansa s  lucr m într-un astfel de proiect, care ne-a oferit, 
dincolo de experien a acumulat , amintiri dragi, momente unice, satisfac ii şi bucurii, tr ite 
împreun  cu elevii şi cu ceilal i parteneri.         

Aceast  experien  ne-a deschis noi orizonturi, înv ându-ne s  lucr m în echip  şi s  ne 
contur m personalitatea într-un ambient în care orice decizie este definitorie pentru viitorul unei 
firme!                                                                                     Prof. Discip. Ec.  DREGHICI ELENA 
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488. LA METHODE DE DECOUVERTE DIVERGENTE : LA RECHERCHE 
EXPLORATOIRE DE TYPE WEBQUEST 

 
C r mizoiu Anca, Colegiul Tehnic Alexe Marin 

 
            La didactique de la cyberquête  vise la recherche sur le Web comme activité 

pédagogique qui s’intègre au processus d’enseignement et d’apprentissage et qui se propose 
d’amener les élèves à utiliser les ressources d’informations disponibles dans l’Internet, ayant 
comme but précis une synthèse structurée et personnelle. Pour être efficace, la recherche de type 
Webquest nécessite une préparation en classe : pour l’enseignant, il s’agirait d’identifier des 
ressources précises sur le Web vers lesquelles orienter les étudiants, en outre il est obligatoire que 
l’enseignant fasse un travail préalable d’organisation et d’orientation avec les apprenants qui 
reçoivent des rôles précis à l’intérieur du groupe. On fournit aux formés des exemples de grilles 
dont ils peuvent s’inspirer pour créer leur propre grille personnelle d’authentification des sites 
Internet et de validation des meilleurs choix dans la réalisation de leur produit. 

             La recherche de type Webquest est une forme d’exploitation de nouvelles 
technologies qui permettent l’intégration et même l’utilisation des méthodes TICE dans 
l’enseignement, même si elles exigent du temps et des moyens quelques fois peu accessibles, vue la 
situation des institutions d’enseignement sans Internet ou laboratoires informatiques. 

Les apprenants résument des passages du textes trouvés dans l’internet: ils discernent 
l'essentiel de l'accessoire, dégagent la dynamique du sujet, reconstruisent les étapes importantes du 
déroulement du projet. Ils utilisent divers moyens pour faciliter la lecture: ils lisent et comprennent 
les illustrations, les schémas, les plans, les présentations et les résumés, pour comprendre et situer 
l'ensemble du thème; ils utilisent l'écriture dans la lecture, ils prennent des notes nécessaires pour la 
compréhension du texte; les formés lisent et relisent parce qu'ils aiment un passage, parce que 
l'information paraît importante, parce que la tâche à accomplir l'exige. Les membres du projet 
discutent, en équipes, de ces stratégies utiles à la compréhension des textes et prennent la meilleure 
décision par vote, comme de vrais partenaires. 

 Je vais présenter un modèle de support didactique pour tout enseignant débutant dans ce 
domaine, chose assez solicitante mais tout à fait satisfaisante. 
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489. MASS-MEDIA, INSTRUMENT AL EDUCA IEI PERMANENTE 
 

Prof. M rg rint Cristina, Liceul Teoretic “Emil Racovi ” Vaslui 
 

“Educa ia este, în ultim  instan , 
un act de cultur , de ridicare a individului  

de la starea de natur  la starea de cultur .”8 
 

Societatea contemporan , adeseori numit  societate a comunic rii generalizate, este prin 
excelen  o societate educativ .  Dotarea subiectului uman cu informa ia necesar  realiz rii 
idealurilor pe care acesta i le propune reprezint  sarcina, dar i obliga ia moral  a educa iei. 
Cuno tin ele, oricât de importante ar fi în asigurarea libert ii individuale, nu sunt îns  suficiente 
prin ele însele pentru a conduce individul la împlinirea aspira iilor sale. Este astfel necesar ca cei 
care se educ  s  dobândeasc  abilitatea de a transforma aceste informa ii în cuno tin e opera ionale, 
s - i dezvolte imagina ia i creativitatea. Dotarea elevilor cu strategii ac ionale flexibile i formarea 
capacit ii acestora de a adecva permanent activit ile întreprinse la scopurile asumate reprezint , la 
rândul lor, condi ii esen iale în asigurarea libert ii de decizie i ac iune. 
Nu mai pu in important  în rela ia dintre educa ie i libertate este cultivarea sentimentului de 
responsabilitate a elevilor. Conceptul de responsabilitate provine din latinescul respondere (a 
r spunde) i desemneaz  o anumit  maturitate psihologic  a persoanei în evaluarea con inutului i 
consecin elor propriilor ac iuni întreprinse. 

Pentru a face fa  cu succes diverselor provoc ri ale societ ii contemporane este necesar ca 
educa ia s  se orienteze nu înspre eliminarea nediscriminatorie i abuziv  a ideilor pedagogice ale 
modernit ii, ci asupra transform rii i adapt rii acestora la specificul i caracteristicile pe care 
societatea postmodern  le impune. Aceste  caracteristici ale postmodernismului9 sunt: afirmarea 
lipsei de certitudine a cunoa terii (relativismul cognitiv), discreditarea principiilor evolu ioniste i 
acreditarea ideii conform c reia devenirea uman  este non-teleologic  (caracterul permanent al 
schimb rii), absen a unor axe i principii valorice ferme (relativismul axiologic), multiplicarea 
autorit ilor i mobilitatea super-extins  în spa iu i timp a individului. 

Pornind de la varietatea situa iilor de înv are şi de la gradul diferit de inten ionalitate 
ac ional , educa ia se poate obiectiva în trei ipostaze: educa ie formal , nonformal  şi informal , 
mass-media f când parte din educa ia informal , ce cuprinde totalitatea influen elor educative ce se 
deruleaz  în afara şcolii, sau prin intermediul unor activit i op ionale sau facultative. Exist  mai 
multe circumstan e de formare şi de informare a tinerilor. Ac iunile acestui mediu educogen, ca şi 
ale celorlalte medii: şcoal , familie, biseric , institu ii culturale, trebuie s  se conjuge pentru a 
modela adecvat comportamente şi constiin e în acord cu marile idealuri ale epocii. 

Mass-media afecteaz  profund societatea, constituind o prezen  constant  în via a 
indivizilor, cu o  universalitate pe care nicio alt  institu ie nu o are. Efectele mass-media se pot 
resim i în diferite zone ale societ ii. Denis McQuail afirma c  mesajele transmise prin medii  pot 
ac iona asupra indivizilor, a grupurilor, a institu iilor, a întregii societ i, pot afecta personalitatea 
uman  în dimensiunea cognitiv  (schimbarea imaginii despre lume), dimensiunea afectiv  
(modificarea sau crearea unor sentimente sau atitudini), sau dimensiunea comportamental  
(modific ri ale felurilor în care ac ioneaz  indivizii şi fenomene de mobilizare social ). Din alt  
perspectiv , mesajele transmise prin medii  pot avea o influen  pe termen scurt, sau pot avea 
nevoie de un interval de timp mai amplu pentru a deveni operaionale. De asemenea efectele presei 
pot crea schimb ri dorite sau mai pu in dorite: pot fi rezultatul unui proces controlat, cum sunt 
campaniile de pres , sau ale unor întâmpl ri aşteptate sau neaşteptate. 

                                                      
8  Dumitru Salade, Educa ie i personalitate, Casa C r ii de tiin , Cluj-Napoca, 1995, p. 24 
9  Laz r Vl sceanu, Dic ionar de sociologie, Ed. Balel, 1998, p.436 



Pentru a se putea autoeduca pe tot parcursul vie ii, omul trebuie s  se foloseasc  cu iscusin  
de mijloacele de socializare şi culturalizare pe care societatea i le pune la dispozi ie. Dintre acestea, 
mijloacele de comunicare de mas  se disting ca importan , pentru c  ofer  posibilit i 
incontestabile de realizare a educa iei permanente. Mass-media pot reprezenta instrumente utile 
pentru individ în realizarea educa iei permanente, deoarece au capacitatea de a sprijini, cu rezultate 
semnificative, îmbog irea orizontului de cunoaştere, contactul cu valorile culturii, adaptarea la 
tendin ele manifeste în societate. 

Cum comunicarea de mas  face parte din multiplele dimensiuni ale contextului socio-
cultural în care cresc şi se formeaz  copiii, timpul afectat consumului de mesaje mediatice, 
îndeosebi audio-vizuale, este mare, cu numeroase implica ii imediate sau latente, directe sau 
indirecte, previzibile sau imprevizibile asupra dezvolt rii personalit ii lor, aflate în plin proces de 
formare. Ca urmare, modific ri substan iale se produc la nivelul personalit ii lor, prin generarea de 
opinii, atitudini şi comportamente noi. Creşterea influen ei mass-media în via a social  a provocat 
importante transform ri în ansamblul condi iilor în care se desf şoar  ac iunea educativ . O 
educa ie modern , adaptat  realit ii sociale nu poate face abstrac ie de noile caracteristici ale vie ii 
socio-culturale. Curiozitatea şi dorin a de cunoaştere a copilului nu mai sunt satifacute doar în 
cadrul restrâns al clasei, sau al experien elor cotidiene extraşcolare. Mai mult decât un mijloc de 
divertisment, mass-media sunt o fereastr  larg deschis  spre lume, adesea fiind denumite “ochiul 
lumii”.  Sunt oferite, pe acest  cale, posibilit i de informare şi de instruire extrem de ample. 
Transmiterea unei mari cantit i de informa ie, printr-o prezentare accesibil , pl cut ,captivant , 
atrage tineretul, atât la nivel  intelectual cât şi afectiv. Exercitându-şi influen a, al turi de factorii 
tradi ionali, acestea au ad ugat noi dimensiuni fenomenului educa ional. Prin asumarea func iei 
educative, mass-media nu se substituie şcolii, cum s-a aclamat adeseori, ci se al tur  acesteia în 
efortul de educare a tinerei genera ii. Ac ionând convergent, şcoala şi mass-media se constituie într-
un sistem de educa ie cuprinz tor şi eficace, apt s  satisfac  înaltele formative pe care societatea 
contemporan  le impune membrilor s i.  

Rolul mass-mediei în via a social  este de net g duit: 
 rol informativ: alimenteaz  publicul cu ştiri sau informa ii despre evenimentele sociale, 

afaceri publice şi via a politic ;  
 rol interpretativ: evenimentele sau faptele cotidiene difuzate de mass-media sunt intepretate 

şi judecate;  
 rol expresiv: din punct de vedere al func ion rii ei, mass-media este un forum în care 

persoane, sau diverse grupuri sociale, î i pot face cunoscute opiniile şi câ tig  o identitate 
cultural , politic , social ;  

 rol critic: mass-media joac  rolul de „câine de paz ", în numele opiniei publice, fa  de 
sistemul de guvernare al statului, de investigare sau punere în lumin  a situa iilor sau 
aspectelor anormale din via a social  şi confruntarea unor curente diferite de opinie care se 
manifest  prin intermediul mass-mediei;  

 rol instructiv-culturalizator: mass-media difuzeaz  informa ii şi cunostin e cultural-
stiin ifice; 

 rol de liant social: mass-media pot genera un mecanism de solidaritate social  în caz de 
calamit i naturale, situa ii personale deosebite care solicit  ajutorul celorlal i membri ai 
societ ii; 

 rol de divertisment: mass-media pun la dispozi ia publicului modalit i de petrecere a 
timpului liber.10  
Pentru c  tinerii au o mare plasticitate în formarea aspira iilor şi a op iunilor, a deprinderilor, 

iar la vârsta de 15-16 ani experimenteaz  alegerile în plan cultural şi social, îşi formeaz  
preferin ele, pasiunile, convingerile, multe din produsele mediatice le sunt destinate şi produc 
influen e semnificative în via a lor. 

                                                      
10  dup  Vasile Tran, Irina Stanciugelu, Teoria comunicarii, Ed. Comunicarea. Ro, 2003, p. 132-134 



Cu toate c  exist  deopotriv  şi p reri pozitive şi p reri negative asupra efectelor pe care 
mass-media le au asupra personalit ii indivizilor, cele negative tind s  aib  o pondere mai mare, în 
principal datorit  mediatiz rii în ultima vreme a personajelor mediocre, a evenimentelor mondene şi 
a lipsei promov rii culturii, a informa iei şi a bunului sim . În ceea ce-i priveşte pe cei care au 
apreciat pozitiv comunicarea mediatic , efectele mass-mediei se concretizeaz  în fenomene cu o 
semnifica ie profund umanist : apropierea dintre oameni, optimizarea rela iilor interumane, 
democratizarea culturii, consolidarea democra iei etc. Sunt ap rate şi promovate pe aceast  cale 
valori cu adev rat umane: demnitatea, echitatea, generozitatea, ordinea, libertatea. Aceştia 
consider  consecin ele d un toare urm ri ale  manierelor greşite de utilizare. Nu mass-media, ca 
mijloace de comunicare de mas , sunt vinovate de toate efectele negative ce li se reproşeaz , ci 
con inuturile mesajelor transmise şi institu iilor care le propag . O parte din vin  le revine şi 
membrilor publicului, care nu valorific  la nivelul unui act de cultur , de cunoaştere autentic , 
receptarea mesajelor comunic rii de mas . 

În opinia lui H. Culea, mass-media ajut  la integrarea social-cultural  a auditoriului, mai cu 
seam  prin înlesnirea capacit ii sale de deprindere a unor roluri civice, familiale, culturale, 
înt reşte sentimentul responsabilit ii sociale, sentimentul d ruirii, trebuin a comunic rii, cultiv  
aspira ii, idealuri.  

Alte aspecte considerate pozitive sunt accesul facil şi ieftin la informare, surs  de relaxare şi 
divertisment, mijloc de dezvoltare a comunic rii interumane i în elegere a situa iilor sociale, 
dezvolt  spiritul de competi ie, de concentrare, de organizare şi ajut  la îndeplinirea sarcinilor 
colare, la dezvoltarea spiritului moral i a conduitei colare, precum şi la dezvoltarea de  aptitudini 

de orientare în alegerea informa iilor necesare. Mass-media nu  diferit  de   comunicarea în sine, ele 
reprezentând un alt mijloc de comunicare pe care profesorii îl folosesc pentru a transmite   elevilor 
informa ii i convingeri, în manier  diferit  de predarea clasic  a   profesorului atot tiutor. 

Diversitatea cultural  i mijloacele din ce în ce mai tehnologizate care   intr  in via a 
colarului nu sunt decât ni te lucruri fire ti ale evolu iei   sociale. Tot ce conteaz  este modul în care 

privim lucrurile i cum folosim aceste mijloace ale tehnologiei în   via a noastr . Un profesor este 
un personaj important în mediul de înv are,  fiindc  el are disponibilitatea de a-l sf tui pe elev în 
cele folositoare ale  vie ii. Astfel, ast zi, în înv area activ , profesorul trebuie s  fie: 

 model, oferind elevului reperele necesare pentru a atinge intele propuse; elevul accept  provocarea 
şi porneşte în c l torie al turi de profesor; 

 prieten, la care elevul poate apela atunci când are  nevoie; profesorul sprijin , ascult  şi ajut  elevul; 
 c l uz , profesorul cunoscând reperele şi prezentându-i elevului alternativele şi solu iile optime 

pentru atingerea unei inte; rela ia se bazeaz  pe respect reciproc; dasc lul nu dicteaz  r spunsuri, ci 
ofer  direc ii pentru ajungerea la destina ie; 

 magician, c ci preg tirea temeinic  a profesorului îi ofer  aceastuia postura prin care îl îndrum  pe 
elev s  foloseasc  obiectele şi instrumentele pentru  înv are; 

 maestru, oferind imaginea standardelor de cunoaştere şi ac iune, aşteptându-l pe elev s  ob in  
cunoştin e, abilit i, competen e; 

 sus in tor, al turi de elevii s i fiind sprijin pentru dep şirea dificult ilor întâmpinate în înv are;  
 facilitator, c ci profesorul nu ofer  cunoaştere ci face posibil accesul copilului la cunoaştere; 
 consilier, de la care elevii aşteapt  sfatul cel bun. 

În noul mediu educativ creat de accesul   elevului la Internet, acesta poate oricând s -l 
devanseze pe profesor, dac    sursa lui de informare este superioar  i este corect utilizat . Dac  
coala   nu profit  de progresul tiin ei i tehnologiei i dac  nu se ridic  la   a tept rile noilor 

genera ii, exist  riscul ca aceasta s  fie considerat    inutil . 
Dezvoltarea deosebit  a mediilor, complexitatea lor în societatea actual , utilizarea lor în 

toate domeniile de activitate, dovede te nevoia stringent  de formare la tineri a competen elor de 
raportare la medii: de selec ie valoric , analiz  şi raportare critic  la mesajele transmise. 
Dezvoltarea la tineri a acestor competen e reprezint  aspecte esen iale pentru un comportament 
activ şi responsabil al acestora ca viitori cet eni. Orice membru al comunit ii trebuie s  fie capabil 
s  caute şi s  utilizeze informa ia, s  comunice liber, deschis, f r  teama confrunt rii cu o realitate 
pentru care nu este preg tit. 
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490. LOCUL ŞI ROLUL JOCULUI DE MIŞCARE ÎN LEC IA DE EDUCA IE FIZIC  
 

  Nicolae Georgeta, profesor de educa ie fizic  şi sport, Lugoj 
 
 Jocurile se folosesc în toate verigile sistemului nostru de educa ie fizic  şi sport, alegerea şi 
metodica pred rii lor fiind în func ie de sarcinile şi particularit ile realiz rii procesulu pedagogic 
adaptat specificului activit ii, fiind folosite deopotriv îin fiecare din momentele lec iei. 
 Ca volum de activitate, jocurile se folosesc în propor ii diferite, în diferitele verigi ale 
înv mântului. 
 În înv mântul preşcolar, pe lâng  men inerea s n t ii şi dezvoltarea fizic  normal , 
jocurile contribuie şi la dezvoltarea vorbirii şi gândirii copilului. Îşi g sesc o larg  aplicabilitate în 
toate formele organizate ale activit ii fizice a copiilor, urm rindu-se îndeosebi dezvoltarea 
mişc rilor de baza prin intermediul lor. 
 Se folosesc curent şi în cadrul lec iilor obligatorii de educa ie fizic , unde rezolv  într-o 
m sur  însemnat  sarcinile diferitelor p r i ale acestora, şi anume: 
 -jocuri de aten ie, de grupare şi regrupare, care, se încadreaz  în sarcinile primei etape a 
pîr ii preg titoare se urm reşte şi perfec ionarea deprinderilor motrice de baz ): 
 -jocuri pentru perfec ionarea deprinderilor motrice de baz  , care se încadreaz  în sarcinile 
par ii fundamentale: 
 -jocuri liniştitoare, care se încadreaz  în sarcinile par ii de încheiere. 
 La vârsta preşcolar  mic , jocul de mişcare este mijlocul prin care se formeaza deprinderi 
motrice, spre deosebire de vârsta preşcolar  mare, unde predarea are loc sub forma exerci iilor 
fizice, iar jocul de mişcare este mijlocul de consolidare, de perfec ionare a deprinderilor motrice. 
 Pentru a exercita o influen  pozitiv  asupra dezvolt rii multilaterale a copilului, trebuie s  
fie foarte bine alese şi conduse de educatoare, sa îndeplineasc  anumite cerin e, atunci cand se 
desf şoar  în cadrul procesului instructiv educativ, dup  cum urmeaz : 
 -sarcinile pe care vrem s  le realiz m: 
 -locul jocului în lec ia de educa ie fizic , partea în care urmeaz  s  fie folosit: 
 -vârsta juc torilor, deci particularit ile morfofunc ionale şi psihice ale copiilor cu care se 
lucreaz : 
 -nivelul dezvolt rii fizice şi psihice ale copiilor, starea lor de s n tate: 
 -particularit i de sex: 
 -condi ii materiale privind locul de desf şurare şi inventarul de material de care dispunem: 
 -condi iile atmosferice în cazul desf şur rii în aer liber: 
 -condi ii igienice (m turat, stropit, aerisit  înc perea, luminat  et.). 
 Trebuie s  eviden iem rolul major al educatoarei în rezolvarea sarcinilor educa iei fizice în 
mod deosebit în organizarea şi desf şurarea jocurilor de mişcare. 
 Trebuie s  acord m o urm rire atent  a desf şur rii jocului pentru corectitudinea execu iei 
copiilor şi respectarea regulilor. 
 Depistarea greşelilor tipice de execu ie. 
 Observarea comport rii şi particularit ilor de manifestare a elevilor, sanc ionându-i pe cei 
care contravin. 



 Indica ii metodice. La jocurile în care doar câte un jucator din fiecare echip , iar ceilal i 
aşteapt  s  le vin  rândul ( arunc ri la int ), se vor marca întotdeauna cu doua linii, o linie de 
aruncare sau plecare, iar inapoia ei, la 2-3 pasi, o linie de aşteptare. Aceast  pentru c  cel care 
urmeaz  s  execute, s  nu fie stânjenit în ac iunile sale de cei ce-şi aşteapt  rândul, stând prea 
aproape de el. 
 La ştafeta şi jocuri în care în mod continu pleac  câte un juc tor, nu sunt indicate punerea 
b ncilor ,evitând împiedicarea juc torilor. 
 La jocurile în care se execut  ac iuni dus-întors (ştafet ) este bine s  se aşeze în cap tul opus 
al terenului un obstacol înalt care s  fie ocolit. În felul acesta, pe de o parte, evit m producerea de 
accidente, care s-ar putea întâmpla, iar, pe de alt  parte, juc torii sunt obliga i s  parcurg  distan e 
în întregime şi s  nu se intoarc  înc  înainte de a-şi parcurge corect şi în întregime traseul. 
 În dorin a lor de a caştiga,deseori,jucatorii dep şesc şi linia de plecare;putem evita acest 
lucru dac  şi la plecare punem un obstacol înalt care trebuie ocolit sau în dosul lui sa se fac  
transmiterea stafetei. Luând aceste m suri, distanta se va parcurge în întregime, vom avea ordine şi 
disciplin  în joc şi vor fi evitate discu iile inutile. 
 Misiunea de educator presupune desf şurarea unei activit i care s  contribuie direct la 
dezvoltarea armonioas  a copiilor şi implic , totodat , o mare raspundere moral  şi social . 
 În activitatea de educa ie fizic  desf şurat  cu preşcolarii, jocurile de mişcare trebuie s  
ocupe un loc mult mai important pentru valoarea lor formativ , educa ionala şi creativ . 
 În înv mântul preşcolar jocurile de mişcare reprezint  aproximativ 80-90% din activitatea 
în cadrul lec iei, procentaj ce scade treptat cu cât urc m la ciclurile primar, gimnazial, liceal. 
 În şcoala, jocurile de mişcare urm resc îndeplinirea unor sarcini instructive educative, 
prev zute în programele şcolare. 
 În institu iile de înv mânt superior, în cluburi, asocia ii, ca şi în activitatea de educa ie 
fizic  din cadrul armatei, jocurile de mişcare contribuie la ridicarea nivelului preg tirii fizice 
generale, atât în cadrul lec iilor, cât şi antrenamentelor sportive. 
 La orice vârsta jocurile de mişcare dinamizeaz  activitatea, capteaz  interesul, preg tesc 
organismul pentru efort, ofer  posibilit i pentru consolidarea şi aplicarea în condi ii variate a celor 
înv ate şi pentru dezvoltarea calit ilor fizice, viteza de execu ie, rezisten a general , îndemanare.   
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491. COALA DE TIIN E 
Cristina-L cr mioara Buzatu 

Colegiul Na ional „Grigore Moisil” One ti 
 

Educa ia are o importan  deosebit  în dezvoltarea aptitudinilor intelectuale şi practice ale 
elevilor în formarea de convingeri. Obiectivul major este stimularea copilului în vederea perceperii, 
cunoaşterii şi st pânirii mediului apropiat. Natura este foarte frumoas  şi în acelaşi timp foarte 
misterioas . Nu putem ac iona împotriva ei, trebuie s  o în elegem şi s  lucr m împreun  cu ea, nu 
împotriva ei. 

Laboratorul permite desf şurarea de experimente reale şi virtuale, suport direct pentru 
cunoştin ele teoretice, punând accent atât pe perfec ionarea propriilor competen e practice, dar şi pe 
modalitatea optim  de transmitere a acestora. 

„De ce Şcoal  de Var ?” Pentru c  elevii vor s  descopere lucruri interesante şi f r  s  fie 
evalua i cu note în catalog, ci doar sub semnul cunoaşterii necondi ionate. Elevii şi-au manifestat 
dorin a de a desf şura astfel de activit i extracurriculare, în cadrul c rora, relaxa i, s  afle mai 
multe despre utilizarea calculatorului, cosmos, fenomene şi experimente întâlnite în   via a de zi cu 
zi. 



Activit ile şi experimentele efectuate au f cut leg tura dintre biologie, chimie, astronomie, 
fizic  şi TIC. Tinerii ar putea face ei singuri trimiteri interdisciplinare datorit  conexiunilor 
puternice observate în planul realit ii şi frontierelor relative sau arbitrare dintre ştiin e. 

Prin „ coala de var  de ştiin e” proiectul îşi propune s  dezvolte elevilor dorin a de a 
participa la activit i extraşcolare f r  a fi constrânşi, abilitatea de a analiza problemele, dezvoltarea 
unei atitudini active şi pozitive fa  de valorile ştiin ifice, dezvoltarea spiritului de echip , 
interac ionarea cu persoane de vârste diferite, explorarea şi experimentarea dirijat  a unor fenomene 
întâlnite sau studiate. 
Obiectivul general / scopul 

Proiect are ca principal obiectiv valorificarea poten ialului intelectual al elevilor, cu privire 
la capacitatea acestora de a interpreta critic informa iile ştiin ifice şi consolidarea abilit ilor de 
înv are ale elevilor prin participare la activit i experimentale utilizând limbajul de specialitate şi 
TIC. 
Relevan a proiectului 
Calit i 

1. Dorin a implic rii elevilor în procesul educa ional extraşcolar 
2. Nevoia elevilor de comunicare şi colaborare  
3. Introducerea unor metode noi de înv are 

Beneficii 
      1. Dobândirea de  cunoştin e noi 
      2. Creşterea  capacit ii de a dialoga şi a comunica a tinerilor pe teme specifice în limbaj 
ştiin ific 
      3. Dezvoltarea de noi abilit i de a lucra în echipe  
      4. Dezvoltarea inventivit ii elevilor  
      5. Desf şurarea unor planuri comune de diseminare a rezultatelor proiectului 
Descrierea activit ilor proiectului 

Proiectul îşi propune s  pun  în valoare capacitatea elevilor de a interpreta şi prelucra informa iile 
ştiin ifice din programele şcolare la disciplinele fizic , informatic , chimie şi biologie şi de a-şi dezvolta 
competen ele de comunicare şi de explorare şi experimentare dirijat  a unor fenomene şi procese fizice şi 
chimice. 

 Tema aleas  pentru aceast  edi ie este „ARISTOTEL – P RINTELE ŞTIIN ELOR NATURII” 
deoarece se împlinesc 2400 de ani de la naşterea sa.  

 Locul de desf şurare va fi în laboratoarele de informatic , fizic , chimie şi biologie din cadrul 
colegiului. Elevii vor veni la şcoal  între orele 9-13 şi vor efectua experimente virtuale şi reale şi alte 
activit i specifice. 

Activitatea nr. 1 Deschiderea şcolii de var   
Descrierea pe scurt a activit ii: cuvânt de deschidere adresat participan ilor din partea doamnei i 
domnului director i prezentarea programului i a temelor de concurs de c tre coordonatori 

Activitatea nr. 2 Imprimanta tridimensional  
Descrierea pe scurt a activit ii: utilizarea programului AUTODESK 123D DESIGN; un grup de 
elevi, care au  participat în luna mai la un curs de ini iere în utilizarea acestui program, va explica 
participan ilor tehnicile de baz  ale folosirii acestuia i se vor ini ia elevii în utilizarea acestui 
program de modelare 3D pentru imprimarea ulterior a diferitelor obiecte 

Activitatea nr. 3 Fascina ia câmpului magnetic 
Descrierea pe scurt a activit ii: se vor efectua experimente virtuale şi reale 

Activitatea nr. 4 Chimia vesel  
Descrierea pe scurt a activit ii: se vor efectua urm toarele experimente: 
1.  Cum determin m indicatori de pH naturali şi sintetici 
2.  Polistirenul care “dispare” 
3.  Reciclarea polistirenului expandat 



Acestea vor fi prezentate de c tre profesor i un grup de elevi, apoi participan ii vor fi împ r i i în 
grupe i vor putea efectua i ei lucr rile. 

Activitatea nr. 5: S  tim mai multe despre plante 
Descrierea pe scurt a activit ii: echipe de elevi vor studia plantele din ierbare, le vor recunoa te 
i vor rearanja ierbarele. 

Activitatea nr. 6: M suri de prim ajutor 
Descrierea pe scurt a activit ii: sub supraveghera unui cadru medical, echipe de elevi vor înv a 
s  acorde primul ajutor i s  interac ioneze înv ând din experien ele de via  împ rt ite 

Activitatea nr. 7: „ARISTOTEL – P RINTELE ŞTIIN ELOR NATURII” 
Descrierea pe scurt a activit ii: Sec iunile concursului sunt: 

1. Realizarea unei prezent ri în Power-Point i/sau film cu tema propus  anual. 
2. Afişe şi postere (desene, grafic , colaj, pictur  pe hârtie sau carton, în format A4 sau A3) 
3. Sanitarii pricepu i 

Condi ii privind prezentarea lucr rilor  
 Lucr rile vor fi prezentate de c tre elevi, oral, în fa a publicului prezent. Pentru o mai bun  

eviden iere a calit ii lucr rilor, prezent rile pot fi realizate în PowerPoint (care nu vor 
dep şi 20 slide-uri), înso ite de planşe, lucr ri practice sau fond audio-video, etc.  

   Timpul de prezentare aferent unei lucr ri este de maxim 10 minute. 
   La finalul fiec rei prezent ri, cei prezen i vor adresa întreb ri pentru clarificarea sau 

completarea anumitor aspecte ale temei. În cazul în care lucrarea este realizat  de mai mul i 
elevi, la aceste întreb ri pot r spunde oricare dintre autorii prezen i în sal . 

Criterii de evaluare: 
1. Con inutul tiin ific al lucr rii; 
2. Aportul personal al autorului în tema abordat ; 
3. Modul i stilul de prezentare al lucr rii (expunere liber , expresivitate, argumentare, 

corelarea speech-ului cu slide-urile, foliile sau planşele, etc); 
4. Utilizarea mijloacelor de prezentare; 
5. Utilizarea timpului avut la dispozi ie; 
6. Cunoştin ele şi preg tirea elevilor în domeniul ştiin ific abordat, capacitatea de a r spunde la 

2 întreb ri adresate de comisie; 
7. Originalitate, creativitate; 

Impactul asupra asisten ei. 
Activitatea nr. 8: La revedere, vacan ! Bine ai venit, coal ! 

Descrierea pe scurt a activit ii: se face jurizarea lucr rilor din concurs i se înmâneaz  diplomele 
de participare la coala de var  i premian ilor concursului. 
 Impactul proiectului asupra elevilor a fost unul pozitiv pentru faptul c  au lucrat f r  
constrângeri, într-un mediu relaxat în care şi-au putut exersa talentele şi pasiunile. Atmosfera a fost 
destins  şi, deşi s-au implicat cu seriozitate, s-au distrat şi s-au sim it bine.  Experimentele le-au 
stimulat fantezia creatoare, inventivitatea i spiritul de a descoperi procese noi i au identificat 
elemente necunoscute ale fenomenelor studiate. Au putut realiza leg turi mai rapide i mai logice 
între teorie i practic .  Proiectul i-a ajutat la stabilirea mai rapid  i mai fireasc  a leg turilor 
interdisciplinare între fizic , informatic , biologie i chimie. 
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492. ÎNV AREA CA JOAC  NU-I DE JOAC ! 

 
 Nae Florentina Laura 

Liceul Voievodul Mircea, Târgovi te  
 
            Meseria de dasc l este o mare şi frumoas  profesiune care seam n  cu nici o alta, o meserie 
care nu se p r seşte o dat  cu hainele de lucru. O meserie aspr  şi pl cut , umil  şi mândr , 
exigent  şi liber , o meserie unde preg tirea excep ional  este abia satisf c toare, o meserie care 
epuizeaz   şi învioreaz , care te distreaz  şi exalt , o meserie în care a şti nu înseamn  nimic f r  
emo ie, în care dragostea este steril  f r  for a spiritual , o meserie când ap s toare, când 
implacabil  şi ingrat , când plin  de farmec.  
           Preocuparea permanent  pentru integrarea jocului didactic în activitatea de înv are, în 
scopul eficientiz rii acesteia a avut ca rezultat întocmirea acestei lucr ri, în care mi-am îndreptat cu 
prec dere aten ia spre lec iile cu caracter educativ. 
             “Jocul” didactic este o metod  de înv t mânt bazat  pe ac iune şi simulare. “Jocul”- 
este o      metod  activ  de însuşire şi consolidare a  cunoştintin elor, este o activitate care se poate 
desf şura atât în clas  sau în afara lec iilor ajutând profesorul s  cunoasc  capacit ile elevilor.Prin 
utilizarea jocurilor se dezvolt  la elevi imagina ia, rapiditatea şi profunzimea gândirii, memoria, 
spiritul de observa ie şi mai multe tr s turi intelectuale care vor contribui la însuşirea corect  a 
no iunilor, la o cunoaştere mai a acestora. 

Jocurile didactice integrate în lec ii aduc varietate, veselie, previn monotonia şi plictiseala, 
integrarea jocului ca metod  activ-participativ  în procesul de predare-înv are-evaluare determin  
o mai mare eficien  a lec iilor, reflectat  în rezultatele elevilor.Prin latura lor distractiv , jocurile 
contribuie la dezvoltarea spiritului inventiv şi creativ, al gândirii şi imagin iei, a interesului pentru 
lec ii. 
            Ca urmare profesorul va alege acele jocuri prin care cunoştin ele elevilor sunt reactualizate, 
fixate, asociate într-un mod relaxant, în func ie de obiectivele propuse şi con inutul lec iei. Jocurile 
pot fi organizate fie individual, fie pe grupe de elevi, sub form  de concurs înso it de cadrul festiv 
adecvat . 
               Jocul didactic ca metod  activ-participativ  este utilizat cu succes în procesul de înv are, 
recunoscut ca având multiple valen e formative, deoarece r spunde particularit ilor de vârst  ale 
elevilor.  
            Valoarea formativ  şi informativ  a jocului didactic în procesul instructiv- educativ:  
 asigur  participarea activ  sporind interesul fa  de con inutul lec iilor;  
 stimuleaz  ini iativa şi creativitatea antrenând opera iile gândirii;  
 dezvolt  spiritul de observa ie, competi ie, disciplin  şi ordine;  
 înlesneşte însuşirea temeinic , rapid  şi pl cut  a cunoştin elor;  
 stimuleaz  curiozitatea, perseveren a, inventivitatea, dorin a de afirmare;   
 dezvolt  rela iile de cooperare şi spiritul de echip  între copii;  
 permite cadrului didactic s  cunoasc  mai bine elevul. 

            Prin jocul didactic se precizeaz , se consolideaz , se sintetizeaz , se evolueaz  şi se 
îmbog esc  
cunoştin ele copiilor, acestea sunt valorificate în contexte noi, inedite. Spre deosebire de alte tipuri 
de jocuri, jocul didactic are o structura aparte. 

Elementele componente ale acestuia sunt: 
 scopul jocului  
 con inutul jocului 
 sarcina didactic   
 regulile jocului  
 elementele de joc  



            Scopul jocului - reprezint  o finalitate general  spre care tinde jocul respectiv şi se 
formuleaz  pe baza obiectivelor de referin  din programa activit ilor instructiv-
educative.Scopurile jocului didactic pot fi diverse: consolidarea unor cunoştin e teoretice sau 
deprinderi, dezvoltarea capacit ii de exprimare, de orientare în spa iu şi timp, de discriminare a 
formelor, m rimilor, culorilor, de rela ionare cu cei din jur, formarea unor tr s turi morale.  
           Con inutul jocului - include totalitatea cunoştin elor, priceperilor şi deprinderilor cu care 
copiii opereaz  în joc. Acestea au fost însuşite în activit ile anterioare. Con inutul poate fi extrem 
de divers, trebuie s  fie bine dozat, în func ie de particularit ile de vârst  ale copiilor, s  fie 
accesibil şi atractiv.  
           Sarcina didactic  - indic  ce anume trebuie s  realizeze efectiv copiii pe parcursul jocului 
pentru a realiza scopul propus. Se recomand  c  sarcina didactic  s  fie formulat  sub form  unui 
obiectiv opera ional, ajutându-l pe copil s  conştientizeze ce anume trebuie s  realizeze.  
Sarcina didactic  trebuie s  fie în concordan  cu nivelul de dezvoltare al copilului, accesibil  şi, în 
acelaşi timp, s  fie atractiv .  
            Regulile jocului - concretizeaz  sarcina didactic  şi realizeaz  leg tura dintre aceasta şi 
ac iunea jocului. Precizeaz  care sunt c ile pe care trebuie s  le urmeze copiii în desf şurarea 
ac iunii ludice pentru realizarea sarcinii didactice. Sunt prestabilite şi obligatorii pentru to i 
participan ii la joc şi reglementeaz  conduita şi ac iunile acestora în func ie de structura particular  
a jocului didactic. 
            Regulile jocului prezint  o mare varietate:  
 indic  ac iunile de joc; 
 precizeaz  ordinea, succesiunea acestora; 
 reglementeaz  ac iunile dintre copii; 
  stimuleaz  sau inhib  anumite manifest ri comportamentale.  

           Cu cât regulile sunt mai precise şi mai bine însuşite, cu atât sarcinile didactice uşor de 
realizat,  
iar jocul este mai interesant şi mai distractiv. Regulile trebuie s  fie simple, uşor de re inut prin 
formulare şi posibil de respectat de c tre to i copiii, accesibile. 
           Elementele de joc - includ c ile, mijloacele folosite pentru a da o coloratur  pl cut , 
atractiv , distractiv  activit ii desf şurate.  
          Conceperea lor depinde în mare m sur  de ingeniozitatea cadrului didactic.  
Sarcina cadrului didactic este de a g si pentru fiecare joc, elemente de joc cât mai variate, deosebite 
de cele folosite în activit ile anterioare, în caz contrar existând riscul c  acestea s  nu mai prezinte 
atractivitate pentru copii, esen  jocului fiind, în acest caz, compromis . 
            Jocul didactic poate fi introdus în oricare moment al lec iei,  atunci când elevii 
manifest  semne de oboseal  sau când observ m c  scade interesul pentru înv tur .  
            Dintre jocurile care pot fi organizate la clasa men ion m: 
 jocuri  experimentale; 
 jocuri  cu functii generale; 
 jocuri  senzoriale; 
 jocuri  motorii; 
 jocuri  intelectuale; 
 jocuri  afective; 
 jocuri  de comunicare. 

            Reuşita unui joc didactic depinde şi de materialele didactice utilizate în joc. Acestea trebuie 
s  fie adecvate con inutului, variate şi atractive, uşor de manevrat şi s  provin  din mediul apropiat, 
familiar copiilor. Pl cerea cu care participa copiii la joc este singur  justificare a recurgerii la jocul 
didactic. 
 
           Jocul didactic contribuie la îmbog irea, fixarea, sistematizarea, aprofundarea şi 
evaluarea cunoştin elor şi deprinderilor elevilor.  



            Prin joc e antrenat  toat  clasa la asimilarea cunoştin elor prin for e proprii, elevii, 
participând activ şi efectiv la procesul de înv are ca protagonişti şi nu ca spectatori.Prin joc elevii 
înva  cu pl cere, cei timizi devin volubili, activi, mai curajoşi, cap t  încredere în capacit ile lor, 
înva  s -şi subordoneze interesele personale în fa a intereselor grupului. 
            Prin caracterul lui practic, jocul mijloceşte cunoaşterea direct  a lumii şi, mai ales, cultiv  
deprinderi, tr s turi complexe de caracter, convingeri şi puternice tr iri emo ionale. El este 
generatorul unei motiva ii puternice, intrinseci, eficiente. Motivele incit  la ac iune. Ele apropie 
elevul de materialul cognitiv. Au drept consecin  un randament sporit al ac iunilor de cunoaştere. 
Pornind de la o motiva ie bine aleas  se va instaura înclina ia puternic  spre materialul de 
cunoaştere (obiectul succesului personal).  
           Jocul influen eaz  pozitiv voin a de înv are - act care trebuie educat, inoculat precum un 
ser.A-i atrage pe elevi - iat  o adev rat  punte de încercare pe care un dasc l trebuie s  o treac . 
Voin a îi va aduce elevului activism, spirit de ini iativa, putere, perseveren , independen a.  
           Jocul implic  logic curiozitatea. Ea se manifest  prin interesul de cunoaştere - atitudinea 
activ  , pozitiv  şi perseveren .  
 
 
 

„Întreaga activitate intelectual , implicat  în înv are este substan ial poten at  de interesul de 
cunoaştere, deoarece motivele care stimuleaz  şi energizeaz  aceast  activitate con in în 

structura lor acest interes .“ (I. Dr gan 1987) 
 
 
 

 
 
 
 

BIBLIOGRAFIE: 
Bache H., Mateiaş A., Popescu E., Şerban F., Pedagogie preşcolar .Manual pentru şcolile normale, 
Editura Didactic  şi Pedagogic , Bucureşti, 1994; 
Cre u E., Psihopedagogia şcolar  pentru înv mântul primar, Editura Aramis, Bucureşti, 
1999; 
Dulam , M. E., Modele, strategii şi tehnici didactice activizante, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 
2002; 
Piaget J., Psihologia copilului, Editura Didactic  şi Pedagogic , Bucureşti, 1969; 
 
  



 
493. METODE MODERNE, ALTERNATIVE ŞI COMPLEMENTARE  

DE EVALUARE. INVESTIGA IA 
 

Prof. Andrei Doina 
Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficien e Auditive Buz u 

 
În aceast  categorie sunt incluse o multitudine de metode: observarea sistematic  a 

comportamentului elevului fa  de înv are, fa  de activitatea şcolar , portofoliul, proiectul, 
investiga ia, autoevaluarea etc. 

 
Investiga ia reprezint  o metod  cu puternice valen e de înv are de c tre elev, dar şi un 

mijloc eficient de evaluare. Investiga ia ofer  elevului posibilitatea de a rezolva o sarcin  de lucru, 
în mod creator, în situa ii de înv are noi sau mai pu in asem n toare cu cele desf şurate într-un 
context tradi ional, prin lec ia clasic . Rezolvarea sarcinii de lucru de c tre elev poate demonstra, în 
practic , un întreg complex de cunoştin e şi de capacit i. 

Maniera de folosire a investiga iei trebuie adaptat  vârstei elevilor şi experien elor lor 
intelectuale. 

 
1. Caracteristici esen iale ale investiga iei: 
 reprezint  o posibilitate pentru elev de a aplica în mod creator cunoştin ele şi de a 

explora situa ii noi de înv are; 
 este bine delimitat  în timp (de regul  la o or  de curs); 
 solicit  elevul în îndeplinirea unei sarcini de lucru precise, prin care îşi poate demonstra, 

în practic , un întreg complex de cunoştin e şi de capacit i; 
 urm reşte formarea unor tehnici de lucru în grup şi individual, precum şi a unor 

atitudini de toleran , solidaritate, cooperare, colaborare; 
 promoveaz  interrela iile de grup şi deprinderile de comunicare; 
 are un pronun at caracter formativ; 
 are un profund caracter integrator, atât pentru procesele de înv are anterioare, cât şi 

pentru metodologia inform rii şi a cercet rii ştiin ifice, fiind în acest fel o modalitate de evaluare 
foarte sugestiv , precis , intuitiv  şi predictiv ; 

 are un caracter sumativ, angrenând cunoştin e, priceperi, abilit i şi atitudini diverse, 
constituite pe parcursul unei perioade mai îndelungate de înv are; 

 se pot exersa în mod organizat activit i de cercetare utile în formarea ulterioar  şi în 
educa ia permanent . 

 
2. Evaluarea investiga iei 
Se realizeaz  holistic, eviden iind: 
 strategia de rezolvare; 
 aplicarea cunoştin elor; 
 corectitudinea înregistr rii datelor; 
 abilitarea elevilor şi prezentarea observa iilor şi a rezultatelor ob inute; 
 produsele realizate; 
 atitudinea elevilor în fa a sarcinii; 
 dezvoltarea unor deprinderi de lucru sau individual/de grup. 
 
Se prezint  în continuare un exemplu de utilizare cu succes a acestei metode la o lec ie de 

laborator cu tema „Determinarea caracteristicilor es turilor”, în cadrul modulului TEHNOLOGII 
GENERALE DIN TEXTILE-PIEL RIE, care se studiaz  în clasa a X-a, domeniul de preg tire 
Industrie  textil  şi piel rie. 



PROIECT DE LEC IE 
 
Modulul: TEHNOLOGII GENERALE DIN TEXTILE-PIEL RIE 
Unitatea de înv are: Propriet ile es turilor 
Subiectul lec iei: DETERMINAREA CARACTERISTICILOR ES TURILOR 
Clasa: a X-a 
SCOPUL PRED RII: 

 dezvoltarea de abilit i de comunicare oral ; 
 formarea priceperilor şi deprinderilor de determinare a caracteristicilor es turilor; 
 generarea entuziasmului şi a interesului în privin a înv rii unui subiect; 
 legarea no iunilor teoretice de cele practice şi anterior studiate. 

STRATEGII DE PREDARE: explica ia, lucrul în echip , problematizarea, exerci iul. 
COMPETEN E SPECIFICE: 

C1 - îmbog irea limbajului de specialitate cu noi concepte teoretice; 
C2 - aplicarea cunoştin elor teoretice în practic ; 
C3 - identificarea tipului de es tur , stabilirea tipului de fire, a direc iei urzelii şi b t turii 
şi a desimii; 
C4 - interpretarea rezultatelor ob inute. 

STRATEGII DIDACTICE:  
 înv area incluziv   bazat  pe crearea unui mediu adecvat care s  asigure 

coresponden a dintre strategiile didactice şi stilurile individuale de înv are; 
 demonstrativ-aplicativ   plasarea elevilor în situa ia de a determina anumite 

caracteristici ale es turii. 
RESURSE: 

A. Metodologice:  
 metode didactice: investiga ia, studiul de caz, brainstormingul, exerci iul, 

problematizarea; 
 mijloace de înv mânt: mostre de es turi; 
 tipuri de activitate : frontal , individual , lucrul în echip . 
B. Temporale: 50 minute 
C. Strategii de evaluare: 
 metoda de evaluare: sumativ ; 
 tehnici de evaluare: chestionarea oral , observarea sistematic  a comportamentului; 
 instrumentul de evaluare: fişa de lucru. 

 
DEMERSUL DIDACTIC AL LEC IEI 

 

Secven ele 
lec iei 

Timp 
alocat 

Competen e 
specifice 

Con inuturi 
ştiin ifice 
detaliate 

Strategii de 
predare 

Strategii de 
înv are 

Stiluri de 
înv are 

Tehnici şi 
instrumente  
de evaluare V A P 

1. Partea 
introductiv  

5'  

 Preg tirea 
materialului 
didactic. 
 Verificarea 
prezen ei. 
 Preg tirea 
psihic  a 
elevilor pentru 
lec ie. 

 conversa ia 
dirijat  

     

2. Elevii 
primesc 

sarcina de 
lucru 

5' C1, C2 

 Determinarea 
caracteristicilor 
unei anumite 
es turi. 

 studiul de caz 

1. Defineşte 
es tura. 
2. Precizeaz  
principalele 
caracteristici ale 
es turii. 

2 
 

1 
 
 
 
 
 

2 
 

 chestionarea 
oral  



Secven ele 
lec iei 

Timp 
alocat 

Competen e 
specifice 

Con inuturi 
ştiin ifice 
detaliate 

Strategii de 
predare 

Strategii de 
înv are 

Stiluri de 
înv are 

Tehnici şi 
instrumente  
de evaluare V A P 

3. Elevii 
primesc 

instruc iuni 
precise 

5' C2 
 Fiş  de lucru 
individual .  coachingul 

1. Citeşte fişa 
de lucru. 
2. Formuleaz  
etape de lucru. 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

 
2 

 observarea 
sistematic  a 
comportamen-
tului elevilor 

4. Lucrul 
efectiv 
pentru 

rezolvarea 
sarcinii de 

lucru 

25' C3 

 Determinarea 
tipului es turii, 
a firelor de 
urzeal  şi 
b t tur . 
 Determinarea 
desimii pe 
urzeal  şi 
b t tur . 

 studiul de caz 
 problematiza-
rea 
 exerci iul 

1.   Determin  
principalele 
caracteristici. 

1 1 1  fişa de lucru 

5. 
Colecteaz  

şi 
organizeaz  

datele 

15' C4 

 Analiza 
rezultatelor 
ob inute de 
elevii care au 
aceleaşi mostre 
de es tur . 

 studiul de caz 
 exerci iul 

1. Scrie datele 
determin rilor. 
2. Subliniaz  
rezultatele. 
3. Citeşte şi 
interpreteaz  
datele. 

2 
 
 

 
 
 
 
3 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

 fişa de lucru 
individual   

6. Scriu şi 
prezint  pe 

scurt 
rezultatele 

investiga iei 

5' C4 

 Tragerea 
concluziilor 
privind prima 
grup  de elevi. 

 demonstrarea 
problemei 

1.   Prezint  fişa 
de lucru. 1 1 1  

 

EVALUARE FINAL : 1. Ce a fost bine? 
                                       2. Ce trebuie îmbun t it? 

 
Modulul: TEHNOLOGII GENERALE DIN TEXTILE-PIEL RIE 
Numele şi prenumele elevului: ………………………………………… 
Clasa: a X-a           Data: ………………… 

FIŞ  DE LUCRU – FIŞ  DE AUTOEVALUARE 
 

1. Completa i spa iile lacunare: 
 

es turile sunt produse textile ob inute prin ………………………….……………………… 
a dou  sisteme de fire şi anume: ………………………………… şi ……………………………...…  
 

Cc = 5 pct. 
2. Preciza i tipul es turii în func ie de tipul de finisare utilizat. 

…………………………………………………………………………….…………………………... 
Cc = 5 pct. 

 
3. Încercui i tipul firelor de urzeal  şi b t tur  folosite func ie de natura materiei prime: 
 
fire de urzeal      fire de b t tur  
a) fire de lân       a) fire de lân  
b) fire tip bumbac     b) fire tip bumbac 
c) fire de m tase     c) fire de m tase 
d) fire chimice      d) fire chimice 

Cex = 10 pct. 



 
4. La urm toarea mostr  de es tur  determina i direc ia urzelii şi a b t turii şi preciza i 

tipul de es tur  dup  natura materiei prime. 
 
 
 
 
 
 

Cex = 10 pct. 
 
 
 

5. Determina i desimea firelor de urzeal  şi b t tur , realizând num rarea acestora pe 
unit i de un centimetru. Efectua i 5 determin ri. 
 

Du1 =        Db1 = 
Du2 =       Db2 = 
Du3 =       Db3 = 
Du4 =       Db4 = 
Du5 =       Db5 = 

 
Cex = 40 pct. 

 
6. Efectua i media firelor pe fiecare direc ie. 

 
Dum =  

 
 

Dbm =  
 

Cex = 10 pct. 
 

7. Preciza i pe ce direc ie desimea este mai mare şi explica i de ce. 
………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………….………………………… 
 

Cc = 10 pct. 
 
Not : Se acord  10 puncte din oficiu. 
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Ca fiin  social , omul este dependent de ceilal i oameni. Aceast  dependen  înseamn , de 
fapt, ajutor, posibilitatea de a comunica şi coopera. Acest lucru d  naştere sentimentului de 
apartenen  şi solidaritate uman  precum şi la sentimentul de securitate al individului. Întâlnim 
pretutindeni persoane cu dizabilit i. Perceperea lor social  nu este întotdeauna constant ; ea variaz  
de la societate la societate, furnizând semnifica ii diferite, în func ie de cultura şi de valorile 
promovate.  

Ce se crede despre persoanele cu dizabilit i? Mul i oameni au reticen e fa  de acestea 
deoarece au o concep ie greşit  despre ele. Şi ele sunt oameni ca şi ceilal i: unii dependen i, al ii 
independen i; unii lideri, al ii persoane obişnuite; unii boga i, al ii s raci; unii graşi, al ii slabi etc. Ca 
orice persoan , ei sunt produsul unic al eredit ii lor şi al mediului şi sunt indivizi.  

În majoritatea cazurilor, societatea este influen at  de stereotipuri în raport cu aceşti oameni. 
Aceste stereotipuri se formeaz  pe parcursul întregii vie i a omului. Schimbarea mentalit ii ine de 
schimbarea convingerilor. Convingerea este un element constant, esen ial al vie ii, care determin  
ac iunile spontane. 

Educa ia actual  se adreseaz , în mod special, intelectului copilului şi într-o m sur  mult prea 
mic  sensibilit ii acestuia. F r  sensibilitate, ştim c  omul nu poate în elege semnifica ia vie ii ca 
întreg. Prin educa ie, copilul trebuie s  se descopere şi s  se creeze pe sine ca fiin , capabil  s  
primeasc  şi s  d ruiasc .. 

Copiii noştri sunt ai noştri tot timpul. Şi atunci când ob in note mari şi atunci când îi înv m 
cunoştin e minime. Şi atunci când ob in diplome pentru performan e şi atunci când au insuccese. 
Drumul cum s  treac  cu fruntea sus prin via  trebuie s  îl înve e to i, dar pentru cei afla i în 
dificultate (pentru ei, elevii cu cerin e educative speciale), secretul reuşitei const  în programul de 
recuperare, integrare, stimulare, valorizare, socializare.  

Copiii cu CES fac parte din societatea noastr , aceştia mai mult decât ceilal i copii au nevoie 
de o permanent  socializare şi colaborare cu al i copii pentru asigurarea integr rii sociale a lor. Prin 
contactul direct cu elevii din alte institu ii şcolare şi prin participarea al turi de ei la diverse activit i 
se realizeaz  diminuarea izol rii şi înl turarea, în mare m sur , a tendin elor de agresivitate, 
contribuind la îmbun t irea modului lor de via . Tendin a de a crea şi sprijini cadrul necesar 
integr rii sociale şi societale a copiilor cu dizabilit i este cu cât mai activ , cu atât mai eficient , 
argumentul suprem constituindu-l beneficiile psihosociale ale incluziunii, aceasta facilitând asumarea 
de roluri sociale proprii în comunitate şi stabilirea de rela ii sociale.  

Crearea unor parteneriate între şcoal , familie şi comunitate dar şi între diverse institu ii 
şcolare, presupune succesul elevilor la şcoal  şi mai târziu în via . Atunci când p rin ii, elevii şi 
ceilal i membri ai comunit ii se consider  unii pe al ii parteneri în educa ie, se creeaz  în jurul 
elevilor o comunitate de suport care începe s  func ioneze.  
"Unde-s mul i, puterea creşte" spune înv tura popular  şi numai prin unirea efortului p rin ilor, 
cadrelor didactice, a şcolii şi a comunit ii se poate face o mai bun  integrare a copiilor cu CES. 
         Prin proiectele de parteneriat cu alte institu ii şcolare, am urm rit: 
-stabilirea rela iilor de prietenie între elevii implica i în proiect; 
-facilitarea rela ion rii, a comunic rii între persoane, socializând individul şi ameliorând 
comportamentul; 
-familiarizarea elevilor cu mediul social din afara şcolii; 
-l rgirea cercului de prieteni, în vederea unei mai bune adapt ri sociale a copiilor: 
-stimularea activit ii în grup prin realizarea unor lucr ri/colaje;                                                             



-realizarea unor activit i de abilitare manual , de grafic  şi pictur  comune cu al i copii din alt  
şcoal , înlesnindu-se gradul optim de adaptare şi acceptare a copiilor cu dizabilit i în comunitate; 
-încurajarea formar rii unor conduite de via  civilizat , asimilarea unor norme uzuale de 
comportament şi respectarea codului bunelor maniere; 
    -dezvoltarea rela iilor de parteneriat între şcoli . 

Finalit i aşteptate:  
-dezvoltarea însuşirilor pozitive ale personalit ii copilului cu dizabilit i; 
-formarea unor abilit i de socializare şi rela ionare cu cei din jur; 
-valorificarea şi valorizarea eficient  a resursei umane; 
-formarea capacit ii copiilor de a coopera în cadrul unei activit i, de a oferi şi de a primi sprijin; 
-optimizarea personal  ce permite fiec ruia s  se autodescopere şi s  se autocreeze prin întâlnirea cu 
cel lalt; 
-cultivarea sentimentului accept rii necondi ionate, al siguran ei şi al încrederii în sine; 
-formarea motiva iei pentru activit i în cadrul grupului; 
-valorizarea copiilor cu dizabilit i pentru a le induce sentimentul de utilitate; 
-implicarea cadrelor didactice în dezvoltarea practicilor de educa ie incluziv  în şcoli. 
De asemenea, au fost desf şurate o serie de activit i de intercunoaştere, jocuri interactive de 
socializare vizând comunicarea, colaborarea, combaterea discrimin rii, a stereotipiilor pornind de la 
ideea c  respingem ceea ce nu cunoaştem, primul pas spre integrare fiind cunoaşterea celui de lâng  
tine şi valorizarea. 
Nevoilor de adaptare copiilor cu dizabilit i li se adreseaz  aşadar educa ia nonformal , ea fiind, aşa 
cum spunea C. Cucoş: „o cale de ajutor pentru cei care au resurse mai mici de a accede la o şcolarizare 
normal : s raci, izola i, tineri în deriv , persoane cu nevoi speciale”. 
             Educa ia nonformal  este important  prin urm toarele avantaje pedagogice: 
•  este centrat  pe cel ce înva , pe procesul de înv are, nu pe cel de predare solicitând în mod 
diferen iat participan ii, 
• dispune de un curriculum la alegere, flexibil şi variat propunându-le participan ilor activit i  diverse 
şi atractive, în func ie de interesele acestora, de aptitudinile speciale şi de aspira iile lor, 
• creeaz  ocazii de petrecere organizata a timpului liber, într-un mod pl cut, urm rind destinderea şi 
refacerea echilibrului psiho-fizic, 
• este  nestresant , oferind activit i pl cute şi scutite de evalu ri riguroase, în favoarea strategiilor de 
apreciere formativ , stimulativ , continu , 
•  r spunde cerin elor şi necesit ilor educa iei permanente. 

Competen ele şi atitudinile dezvoltate elevilor în cadrul înv rii nonformale includ: 
competen e interpersonale, capacitatea de lucru în echip , încrederea în sine, disciplina, 
responsabilitatea, coordonare şi organizare, capacitatea de a rezolva probleme practice. Întrucât aceste 
competen e au relevan  crescut  în dezvoltarea personal  a individului, contribuind deopotriv  la 
participarea activ  în societate, acestea ar trebui s  fie complementare celor achizi ionate prin educa ia  
formal .  
În cazul educa iei nonformale accentul este pus pe înv area prin ac iune, înv area de la egali şi 
activitatea voluntar , mai degrab  decât înv area unor cunoştin e din manuale şi alte surse scrise de 
înv are. Întrucât educa ia  nonformal  se bazeaz  pe oferirea de situa ii de via  real , care nu pot fi 
reproduse în clas , institu iile de educa ie formal  ar trebui s  coopereze cu furnizorii de educa ie  
nonformal  pentru a dezvolta activit i extracurriculare, combinând cunoştin ele şi metodologiile 
specifice ambelor tipuri de educa ie, dar respectând principiile educa iei nonformale. 

Mai jos sunt cateva exemple de activit i utilizate pentru dezvoltarea abilit ilor sociale ale 
elevilor cu dizabilit i. Abilitatea social  este definit  drept capacitatea de a ini ia şi între ine rela ii 
personale, de a fi accepta i si de a ne integra în grupuri, de a ac iona eficient ca membri ai unei echipe.  
Prin dezvoltarea abilit ilor de comunicare şi rela ionare interpersonal , putem preveni sc derea 
performan elor şcolare, problemele emo ionale şi de comportament, dificult ile de adaptare social . 



- “tehnica ziarului vorbitor”, prin care se cere elevilor la începutul unei ore s -şi exprime 
sentimentele produse de ziua respectiv  ac ionând asupra unui ziar pe care l-a primit de la 
profesor;astfel, ruperea ziarului poate desemna sentimente de frustrare acumulate de elev.  
-“grupurile zumz itoare”: elevii sunt împ r i i în grupe de câte patru persoane pentru a le permite si 
celor mai timizi s s -şi exprime opiniile. Rezultatele muncii în echip  vor fi prezentate de un singur 
elev, f r  a se nominaliza elevii care au avut o anumit  idee. 
La început prezentarea o vor face elevii care nu au probleme de comunicare; pe m sur  ce elevii se 
vor  
familiariza cu aceast  tehnic , sarcina prezent rii rezultatelor finale va reveni si celor mai timizi. 
-tehnica “Obiecte g site”: Este o tehnic  produc toare de amuzament şi energie, contribuind la  
dezvoltarea abilit ilor de comunicare şi negociere. Se va cere elevilor ca timp de câteva minute s  
ias  din clas  şi s revin  aducând cu sine un obiect pe care l-au g sit în afara clasei. Ei au sarcina de a 
prezenta cât mai frumos obiectul respectiv şi, chiar mai mult, s  conving  înv torul s  îl cumpere. 
-“ochelarii vorbitori”: Elevii sunt aranja i în cerc. O pereche de ochelari de soare va trece pe rând de 
la unul la cel lalt. Unul dintre copii începe jocul purtând ochelarii. Vecinul din partea dreapt  spune: 
“Ochelari, ochelari, spune i ce vede i,Spune i ce v  place mai mult la mine.” 
Cel care poart  ochelarii trebuie s  r spund  în numele lor. Va spune un lucru frumos, bun despre cel 
care a recitat versurile, apoi va trece ochelarii vecinului din partea stâng . Jocul continu  pân  ce to i 
membrii cercului vor lua parte la el. 
-“mângâierea îngerilor” (pe un fond muzical adecvat, copiii aşeza i pe dou  rânduri fa  în fa , având 
roluri de îngeri ating colegul care trece  încet, cu ochii închişi, prin  culoarul  rândului format. Prin 
atingere, copiii  transmit colegului  gânduri  de afec iune, precum un înger. Prin acest exerci iu – joc 
se  urm reşte coeziunea clasei,  respectul fa  de ceilal i, echilibru individual psihic). 
-„desenul grupului” (realizarea unui desen în grup, pe o coal  mare de hârtie, cu men iunea ca fiecare 
s -şi aleag  un loc pentru a desena ce doreşte, astfel încât to i s  dispun  de un spa iu pentru desen în 
mod egal. Prin acest exerci iu se urm reşte libertatea de manifestare, colaborarea cu colegii de grup, 
antrenarea r bd rii şi respectarea   regulilor de  grup). 
-„rota ia desenelor”(copiii aşeza i în jurul unei mese, vor desena timp de 3-5 minute pe foile primite 
ce doresc. La comanda Stop! elevii vor da foaia colegului din dreapta care va desena ce doreşte timp 
de 5 min. Desenele se vor roti de la un coleg la altul, pân  vor reveni elevului –posesor. Prin acest 
exerci iu se urm reşte dezvoltarea abilit ilor de rezolvare a problemelor şi conflictelor, respectul fa  
de colegii de grup, dezvoltarea creativit ii). 

Într-o şcoal  a diversit ii, educa ia trebuie s  pun  accentul nu numai pe împ rt şirea unor noi 
modele de socializare şi de percep ie a propriei persoane, ci şi s  faciliteze acceptarea unor diverse 
moduri de via , situa ii, puncte de vedere, etc. 
Într-o lume perfect  deficien a nu reprezint  un impediment, o lips , ci doar o alt  fa  a normalit ii. 
Deseori comunitatea tinde s -i marginalizeze pe cei care sunt altfel. Persoanele cu deficien e sufer  nu 
atât din cauza deficien ei, cât din cauza atitudinii pe care cei din jur o au fa  de ea. Nu este suficient 
s  spunem c  au aceleaşi drepturi, ci trebui s  le oferim şi aceleaşi şanse la integrarea în societate. 
Dac  persoanele cu dizabilit i se str duiesc s  in  pasul cu societatea, oare cea din urm  la rândul ei, 
nu ar trebui s  le ofere şansa de a evolua cât mai aproape de normal sub aspect fizic, psihic, personal, 
profesional şi social?  
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Transmitem informa ii pentru a-i preg ti pe elevi pentru examene,teste viitoare.Ne dorim s  
aibe succes scolar.Dar social?Cu siguran  trebuie s  fim preocupa i de formarea lor ca oameni 
pentru o bun  integrare social .Efectul va fi pe termen lung-o slujb  de succes,rela ii de calitate cu 
colegii, efii,subalternii,apreciere,respect.Dar cum putem reu i,cum îi putem ajuta pe elevi s  ob in  
toate aceste lucruri?Cheia o reprezint  comunicarea.Ştim s  comunic m eficient?Ştim s  îi 
ascult m? 

n prezent exist  o tendin  excesiv  de a controla via a copilului,în special din partea 
p rin ilor.Şi acest lucru împiedic  manifestarea lui liber  i creaz  obstacole în dezvoltarea optim  a 
acestuia. 

Gabriela Ciucurovschi este de p rere c  “ o rela ie s n toas  este aceea în care fiecare se 
dezv luie a a cum este ,cu bune i cu rele,cu nevoile i dorin ele sale,f r  teama de a fi judecat.O 
rela ie adevarat  presupune s  tii s  ascul i cu adev rat i s -l în elegi pe cel lalt dincolo de 
cuvinte” (“Vorbe te cu copilul t u”,pg 23). 

Este important s  îi cunoa tem lumea  pentru a putea comunica eficient cu acesta, pentru a-l 
în elege i ajuta.Ritmul vie ii actuale este diferit.Via a social  a devenit din ce în ce mai dinamic  
iar fiin a uman  se poate pierde în acest tumult.Datorit  acestui ritm,putem s  nu comunic m corect 
i eficient cu copilul.Ritmul copilului poate fi diferit de al adultului. n graba zilnic  de a ajunge la 

serviciu,de a ne încadra cu multe activit i,ducem copiii la gr dini ,la coal ,pierdu i în noianul 
gândurilor zilnice.Dar putem g si timp sau momentul potrivit pentru a vorbi cu acesta sau pentru a 
asculta ce dore te s  ne transmit ,ce simte sau ce necesit i are.O echilibrare a ritmurilor induce o 
comunicare mai bun . 

Eficien a colar  este în direct  leg tur  cu munca elevului i timpul alocat pentru 
studiu.Dar exist  i aici o problem -multitudinea de surse mai mult sau mai pu in credibile i 
informa ia uneori nestructurat  din manualele colare.Impactul va fi unul negativ,elevii fiind 
îndep rta i de domeniile care îi captiveaz  sau îsi pot pierde încrederea în sine. 

Alte surse de informa ie pot avea o influen  negativ ,precum televizorul,efectele sale 
ducând la “cre terea greut ii ca urmare a sedentarismului,cre terea autismului,a riscului de boal ,la 
dispari ia pl cerii de a citi”(ibid.,pg 35). 

Calculatorul si internetul pot avea un impact negativ dac  sunt folosite în mod incorect.La 
un moment dat,realitatea poate fi confundat  cu imagina ia,ei nemaiputând deosebi lucrurile bune 
de cele rele. 

Calitatea produselor alimentare trebuie avut  în vedere pentru o bun  s n tate trupeasc  i 
spiritual .Exist  o educa ie în acest sens,în ciuda tuturor reclamelor pe care le urm resc i a 
produselor mai pu in s n toase la care este expus. nsu irea deprinderilor s n toase pe termen lung 
trebuie s  porneasc  din familie. 

Poluarea este un alt factor împotriva c ruia trebuie s  lupt m,o alternativ  s n toas  fiind 
excursiile,drume iile,timpul petrecut în aer liber,în mare parte departe de atmosfera citadin  
poluat . ntr-un alt mediu,departe de prea mult zgomot,mi care,poluare,copiii pot fi implica i în 
diverse activit i,uneori cu p rin ii,ducând la consolidarea rela iei cu ace tia i la o comunicare mai 
bun -plimb ri cu bicicleta,plimb ri în aer liber,apropierea de natur ,recunoa terea florei din mediul 
înconjur tor,plantarea unor flori sau a unor copaci. 

Cunoa terea  copilului  este  esen ial   pentru o  comunicare  bun    cu  acesta.    
Observându-l,trebuie s  ne folosim intui ia,s  îl în elegem pentru a-l putea ajuta. Chiar observând 



cum se joac  ne d m seama ce îi place sau nu.Atât p rin ii cât i profesorii trebuie s  îi urm reasc  
pe copii într-o manier  a cunoa terii nu a super-controlului. 

Trebuie alocat timp suficient educa iei i comunic rii cu copilul iar aten ia trebuie îndreptat  
asupra lui în momentele petrecute împreun . mp rt irea experien elor adultului poate fi un liant 
între cele dou  lumi. 

Armonia rela iei dintre adult i copil duce la crearea unui sistem de încredere,respect,o 
dezvoltare frumoas ,alegeri corecte în via .”Armonia adul ilor creaz  o energie ce înv luie tân ra 
fiin  i-i dirijeaz  cre terea i evolu ia. n cazul fiin ei umane,leg tura puternic  dintre p rin i,nu 
doar înarmeaz  copilul pentru a face fa  vie ii,ci îi ofer  fundamentul,r d cinile necesare pentru a 
exista ca fiin  deplin ,în armonie cu sine i cu tot ceea ce îl înconjoar ”(ibid.,pg 84). 

Spa iul în care tr im îsi pune amprenta asupra dezvolt rii noastre ulterioare.Este important  
crearea unui climat de lini te i încredere,un spa iu în care copilul va avea locul lui unde ceilal i pot 
p trunde doar cu permisiunea lui.Fiecare dintre noi simte nevoia unor momente de singur tate 
pentru a se reg si iar copilul are acelea i necesit i ca i adultul,deci trebuie tratat cu respect. 

Sentimentele i exprimarea acestora oglindesc iubire sau teama de a evita o 
întâmplare.Totu i,iubirea pentru copil reprezint  tot ce îi d ruim la nivel sufletesc i emo ional,nu 
teama pentru ce ar putea p i,nu manipulare,cic leal ,ori o judecat  critic .P rin ii deschid calea 
iubirii pentru copilul lor sau u a fricilor,a temerilor sau a neîncrederii. 

Şi la coala calitatea comunic rii duce la apari ia sau dispari ia unor rela ii de calitate,a 
respectului,a încrederii în ceilal i i în propria persoan . 

Adele Faber i Elein Mazlish sus in c  elevul “nu mai poate s  se gândeasc  cu usurin  la 
problema lui sau s  î i asume responsabilitatea pentru ceea ce a f cut atunci când e bombardat de 
critici i sfaturi” .(“Comunicarea eficient  cu copiii”,pg 27).Copiii îsi schimb  comportamentul 
atunci când sentimentele le sunt acceptate i atunci este important s  îi ascult m ,s  accept m i s  
reflect m asupra sentimentelor i dorin elor.Ei devin mai maleabili atunci când primesc informa ii 
iar variantele propuse le ofer  noi posibilit i.O comunicare eficient  are la baz  o bun  
cooperare.Dar cum îi determin m s  coopereze?Putem descrie problema,putem oferi 
op iuni.Pedepsele trebuie eliminate. n locul lor putem g si o solu ie sau o alternativ  pentru 
problema în cauz . 

De multe ori,profesorul este preocupat de transmiterea informa iei,de ceea ce pred ,trecând 
cu prea mult  u urin  peste sentimentele copilului.Cum putem rezolva o problema nou ?Ascultând 
sentimentele i necesit ile elevilor,g sirea unei solu ii,implicând to i elevii clasei,luarea deciziilor 
împreun .Exist  i alternative pentru critici.Solu ia cea mai bun  fiind accentuarea lucrurilor bine 
f cute i a celor ce trebuie f cute în continuare. 

Unii elevi pot fi închista i în anumite roluri i trebuie ajuta i s  ias  din anumite 
tipare.Ace tia trebuie s  aibe i o alt  imagine despre ei în i i i trebuie s  cunoasc  sentimentele 
i/sau a tept rile profesorului. 

Un lucru deloc de neglijat îl reprezint  parteneriatul p rinte-profesor.Eficientizarea 
rezultatelor colare are la baz  o bun  rela ionare,o transmitere corect  i transparent  a 
informa iei,scopul fiind binele elevului,dezvoltarea armonioas  a acestuia i g sirea locului potrivit 
în societate. 
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Strategiile bazate pe descoperire sunt moduri de abordare ale instruirii aplicate cu succes în 
predarea filosofiei. 

Înv area prin descoperire presupune angajarea elevilor într-un efort de descoperire a unor 
cunoştin e. 

Formele înv rii prin descoperire sunt: 
1.în func ie de rela ia ce se stabileşte între profesor şi elev pe parcursul lec iei avem: 
a.înv area prin descoperire independent : elevul este singurul care depune efort în înv are, 
profesorul doar îl supravegheaz  
b.înv area prin descoperire dirijat : profesorul îndrum  activitatea elevului, îi ofer  sugestii şi 
ajutor 
2.. în func ie rela ia care se stabileşte între cunoştin ele anterioare şi cele care urmeaz  a fi 
descoperite: 

a.descoperirea inductiv : pe baza cunoştin elor particulare sunt dobândite cunoştin e cu un 
grad mai mare de generalitate 

b.descoperirea deductiv : porneşte de la cunoştin e cu un grad mai mare de generalitate şi se 
ajunge la cunoştin e particulare 

c.descoperirea transductiv : se bazeaz  pe rela ii analogice între serii de date. 
Strategia de înv are prin descoperire presupune lectura textelor oferite de manual, culegeri 

bibliografii suplimentare, pe analiza de text şi comentariu. În cadrul acestor activit i elevii: 
- fac apel la gîndirea critic- reflexiv  
- fac distinc ie între enun urile axiologice şi cele factuale 
- se raporteaz  critic la argumente 
- utilizeaz  corect şi flexibil informa ia şi conceptele filosofice 
- înva  s  îşi exprime şi s  îşi argumenteze propriile opinii 

Lectura filosofic  a unui text implic  anumite preten ii de ordin metodologic: 
- textul se citeşte şi se explic  în totalitate 
- se trateaz  împreun  forma şi con inutul 
- cititorul nu este pasiv - face asocieri, disocieri, explicit ri sub aspectul terminologiei 
- ideile sunt preluate f r  deform ri, nu pot fi scoase din context 
- ordinea noti elor s  se suprapun  cu derularea textului 
- nu se sus ine necritic p rerea autorului 

Analiza de text şi comentariul ajut  elevii s  identifice puncte de vedere, s  caracterizeze ideile din 
text, s  le regândeasc . 
Cerin e generale în analiza unui text filosofic: 

- analiza unui text presupune un efort de reflec ie personal  asupra ideilor exprimate de 
autorul respectiv 

- în analiza textului trebuie urmat  o succesiune logic : introducerea, dezvoltarea ideilor şi 
concluzia 

- a nu se confunda analiza de text cu rezumatul acestuia 
Cerin e de structur  a unei analize de text: 
1. Situarea textului: 

- situarea textului în contextul gândirii autorului respectiv 
- situarea textului în opera din care a fost selectat 
- se va releva inten ia autorului în leg tur  cu tema abordat  

2. Cerin e în analiza textului: 
- desprinderea ideii principale a textului 



- explicarea fiec rei idei şi a genezei ei în gândirea autorului 
- relevarea interesului filosofic al întreb rilor şi punctelor de vedere pe care le formuleaz  
- argumentarea pro sau contra a unor idei 

3 .În elegerea ideilor din text: 
- implic  efort de a explica afirma iile autorului 
- în elegerea ideii opuse ajut  în în elegerea ideii autorului 
- nu se amestec  prezentarea şi explicarea unei idei cu critcarea ei 
- nu se începe analiza unei idei prin critic  
- este interzis  respingerea neargumentat  a unei idei 

Exemplu: Blaise Pascal: Contradic iile şi m re ia omului 
-opera: Cuget ri 
-omul este o îngr m dire de contradic ii   
- judec tor al tuturor lucrurilor dar şi imbecil vierme de p mânt 
-depozitar al adev rului dar şi îngr m dire de incertitudine şi de eroare 
-m rire a universului dar şi lep d tur  a universului 
-m re ia omului: 
-const  în faptul c  el ştie, gândeşte 
-rezult  chiar şi din aceea c  se ştie nenorocit 
-toate suferin ele dovedesc m re ia omului 
-omul este o trestie cuget toare 
-trestie se refer  la fragilitatea fizic  şi psihic  a omului 
-cuget toare se refer  la faptul c  omul este singura fiin  din natur  care încearc  s  se în eleag  pe 
sine şi s  în eleag  lumea 
Comentariul textului analizat: 

Pascal în elege omul ca dualitate corp- suflet. El consider  c  m re ia omului rezid  în 
sufletul s u, şi anume în tr s tura sa esen ial - ra iunea. Sl biciunea omului, fragilitatea sa, se 
datoreaz , înainte de toate, trupului, care, prin necesit ile sale, e dependent de lumea extern  şi este 
expus la diverse suferin e şi boli. Totodat , corpul omului se caracterizeaz  prin sim uri mai pu in 
dezvoltate ca la alte vie uitoare. Consecin ele fragilit ii corporale a omului se resimt şi la nivelul 
sufletului în m sura în care acesta este tributar corpului. Astfel, sim urile, care sunt incerte, 
am gitoare, îl determin  pe om s -şi formeze idei greşite,pasiuni, temeri, care adeseori îl împiedic  
pe acesta s  se afirme în mod ra ional. 

Ra ionalist, Pascal consider  c  ra iunea omului se poate impune în cele din urm . Pascal va 
caracteriza universul prin analogie şi mai ales în opozi ie cu omul, care r mâne motivul 
fundamental al reflec iei. 

Predarea filosofiei în liceu se bazeaz  şi pe lectura individual  care uneori este înso it  şi de 
construirea unor: 

- rezumate: dezvoltarea ideilor principale în ordinea aşez rii lor în text 
- conspecte: prezentarea de ansamblu a con inutului citit 
- fişe de lectur : modalitate de consemnare a ideilor principale modalit ilor de argumentare, 

a p rerilor personale  
- referate: prezentarea ideilor esen iale dintr-o lucrare sau mai multe lucr ri care abordeaz  

aceeaşi tem  
- recenzii: aprecieri critice la adresa unei lucr ri ( observa ii, aprecieri, complet ri) 
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497. ARC PESTE TIMP CU TEORIA INTELIGEN ELOR MULTIPLE 
 

Prof. Ro u Roxana, Colegiul Mihai Eminescu, Bac u 
 

Teoria inteligen elor multiple ofer  un num r mare de instrumente didactice a 
c ror utilizare asigur  centrarea demersului didactic pe elev. Tehnicile didactice utilizate în procesul 
educativ pot fi grupate în func ie de tipul de inteligen  identificat ca fiind predominant pe baza 
stilurilor de înv are. Competen ele urm rite sunt diversificate şi corelate cu tipul de inteligen  
vizat. Astfel, ne-am gândit c  prin aceast  metod  s  realiz m o activitate antrenant  şi eficient . 

Scopul propus al experimentului vizeaz  abordarea textului din viziune transdisciplinar : 
 elevul devine participant activ la actul didactic;  
 receptarea elementelor definitorii ale celor patru tipuri de texte din perspectiva 

inteligen elor multiple presupune interpretarea textelor literare  nonliterare propuse şi 
producerea unor mesaje specifice (text, imagine, ritm muzical, kinestezie). 

Exerci iul didactic este structurat pe câteva secven e care s  permit  organizarea activit ii 
didactice din perspectiva lucrului în echip .  

Lucrul cu tipurile de inteligen  l-am folosit i în discutarea semnifica iilor romanului Darul 
lui Jonas al autoarei Lois Lowry, oper  cu care am lucrat în paralel cu romanul lui Rebreanu. Lois 
Lowry este o autoare din SUA care transpune probleme grave ale societ ii i aspecte controversate 
(rasism, boli în faz  terminal , crim , aspecte ale Holocaustului) în romane precum Num r  stelele 
(1990) i Darul lui Jonas (1993) , cel din urm  ecranizat cu acela i nume în traducere româneasc  
(The Giver în englez ) în 2014 cu o distribu ie de excep ie (Meryl Streep, Jeff Bridges, Taylor 
Swift, Odeya Rush, Brenton Thwaites), film vizionat în egal  m sur  cu elevii. Romanul mi s-a 
p rut interesant datorit  controverselor stârnite, în unele state din America fiind inclus în materia de 
parcurs obligatorie, în altele fiind interzis. De i este un roman adresat unui public mai mic din punct 
de vedere al vârstei, l-am ales deoarece mi-a permis s  ilustrez, ca elemente diferen iatoare tipul de 
narator (subiectiv, implicat, uniscient, autodiegetic/homodiegetic), perspectiva narativ  
(avec/laolalt  cu/împreun  cu) , focalizarea (intern ), dar i tehnica jurnalului. În egal  m sur , 
protagonistul evadeaz  dintr-o societate în care se simte constrâns , punând la îndoial  sistemul i 
este un r zvr tit, lucru care îl apropie de Apostol Bologa, alegând calea evad rii. Romanul mi-a 
permis s  eviden iez absurditatea unui sistem, constrângerile sociale, absurdul imperativelor morale, 
problema liberului arbitru, necesitatea îndeplinirii datoriei. De aceea am ales ca în continuare s  
ilustrez în paralel, pentru cele dou  romane,  sarcinile de lucru pentru diferitele dimensiuni ale 
inteligen ei. 

 
Dimensiuni ale inteligen ei Sarcina de lucru 
Inteligen a verbal -lingvistic  Rezuma i într-o succesiune temporal  momentele 

ac iunii din romanul P durea spânzura ilor / Darul 
lui Jonas. 

Inteligen a logic -matematic  Reprezenta i grafic rela ia dintre Apostol Bologa i 
tat l s u/Bologa i Klapka/Bologa i Varga/Bologa 
i mama sa/Bologa i Svoboda; reprezenta i grafic 

rela ia dintre Jonas i p rin ii s i/ Jonas i Gabe/ 
Jonas i Fiona/Jonas i D ruitorul/ Jonas i Asher. 



Inteligen a vizual -spa ial  Folosind desenul sau un poster, reprezenta i 
portretele personajelor. Alc tui i o stem  a 
romanului. 

Inteligen a naturalist  Încadra i  protagonistul într-un tip temperamental 
pornind de la particularit ile psihice şi 
comportamentale ale acestuia. 

Inteligen a corporal -kinestezic  Folosind coduri nonverbale, mima i sub forma unui 
joc de rol tr irile personajului în momentul mor ii 
tat lui s u, i în momentul dezert rii;/în momentul 
perceperii durerii, a culorii ro ii, a afl rii adev rului 
despre eliberare, reprezentat  de crim . 

Inteligen a muzical -ritmic  Exemplifica i printr-o melodie, ritm, tr irile lui 
Bologa în momentul condamn rii la moarte a lui 
Svoboda , al propriei condamn ri, precum şi 
con inutul unor secven e ale textului;/în momentul în 
care Jonas  a reu it s  se elibereze, în care a perceput 
durerea, în care con tientizeaz  c  e diferit de 
ceilal i. 

Inteligen a interpersonal  Defini i rela ia lui Apostol Bologa/lui Jonas cu 
celelalte personaje folosind informa ii din sfera 
sociologiei. 

Inteligen a intrapersonal  Explica i tr irile şi gândurile protagoni tilor.  
  

Inteligen a verbal -lingvistic  este, dup  a noastr  p rere, foarte solicitant . Elevii 
identific  şase motive– motivul datoriei, motivul apartenen ei etnice/la o societate, motivul 
prieteniei, motivul conflictului interior, motivul evad rii, motivul mor ii – şi le coreleaz  cu p r ile 
celor dou  romane mai sus amintite.  

Inteligen a logic -matematic  grupeaz  elevii care observ  c  nara iunea este rectilinie (în 
cazul romanului Darul lui Jonas) , dar urmeaz  uneori i principiul retrospec iei, al prolepsei 
(P durea spânzura ilor) şi monitorizeaz  modul de utilizare a timpurilor şi modurilor verbale: 
pornind de la indicativ prezent, imperativ, imperfectul cu valoare de evocare sau ca marc  stilistic  
a descrierii. 

 
Inteligen a muzical -ritmic  surprinde tr irile interioare ale personajelor, este particularizat  

dup  epic al fragmentului de text. Elevii au ales predominant muzic  instrumental  (Carmina 
Burana, Boleroul lui Ravel), au transpus pe ritmuri de hip-hop tr irile personajului.  

 
Elevii din grupa de inteligen  corporal -kinestezic  au mimat tr rile personajelor: uimirea, 

dezam girea, , dragostea de neam - în cazul lui Bologa şi neliniştea, c utarea, sentimentul de 
revolt , solidaritate - în cazul lui Jonas. Grupa elevilor cu inteligen a vizual -spa ial  a ales s  
imagineze în mod clasic şi simbolic problematica celor dou  romane. Imaginea celor dou  opere 
denot  o receptare fericit  a problematicii ridicate de cele dou  opere. 

Astfel, stema romanului P durea spânzura ilor are , ca elemente componente, imaginea unui 
ochi, ca metonimie a privirii, conturul geografic al spa iului carpato-dun reano-pontic drept simbol 
al ideii de sacrificiu, apartenen  la neam i imaginea sugestiv  a spânzur torii. În cazul romanului 
Darul lui Jonas, elementele figurate grafic au fost un papagal pentru a induce ideea supunerii prin 
repetare, un trandafir ce sugereaz  aparenta frumuse e i perfec iune a societ ii în care tr ie te 
Jonas, astfel conceput  pentru a înl tura ideea de suferin , moarte, durere, inegalitate.Spinii 
acestuia trimit îns , la imperfec iunea unui sistem care sacrific  unii dintre copii din ra iuni 
revolt toare precum în l ime nepotrivit , greutate sc zut , lipsa culorilor etc. Ideea de egalitate 
social  a fost transpus  de elevi printr-un portativ pe care se reg se te obsesiv aceea i not . Stema a 
fost conceput  într-o cromatic  dual , dominanta fiind alb-negru, trimi ând la felul în care 



percepeau vizual lumea cei din roman i m rul ro u, care aminte te momentul în care Jonas 
con tientizeaz  c  este diferit prin faptul c  poate percepe culorile. Ideea de spiral  trimite la 
desinitul deschis al romanului, acesta putând fi interpretat în mod diferit. Red m, spre ilustrare, doar 
dou  dintre realiz rile  

elevilor. 
 
 Inteligen a naturalist  ne 
dezv luie un temperament sangvinic al 
subofi erului Apostol Bologa, caracterizat 
prin calm, echilibru sufletesc, dar nu în 
totalitate, c ci el are şi câte ceva din semnele 
melancolicului (via  interioar  agitat , 
marcat  printr-o înc rc tur  adânc  
sufleteasc  şi care evadeaz  prin sectorul lui 
Varga, având asupra lui h r ile 
frontului).Acelea i observa ii asupra tipului 
de temperament sunt valabile i în cazul 
protagonistului din romanul lui Lois Lowry. 

 Elevii cu inteligen a interpersonal  
au explicat gândurile şi tr irile personajelor: 
Bologa este prins într-un sistem social defect 
în care individualitatea este anulat  de c tre 
stat; tân rul receptor Jonas  tr ieşte 
sentimente de uimire, mil , dragoste, speran  
doar dup  ce este ales de c tre liderul 
în elep ilor, eviden iindu-se unicitatea lui . 
 

 
Inteligen a intrapersonal  defineşte frumuse ea, simplitatea, dar şi unicitatea celor dou  

personaje. Cei doi dau  dovad  de o bog ie sufleteasc  individualizant . Cel care la început 
considerase c  r zboiul e adev ratul generator de energii devine un personaj tridimensional prin 
convingerea final  c  doar iubirea de semeni este singura modalitate de salvare. Jonas trece prin 

experien e traumatizante , care îi 
provoac  revolta fa  de un sistem 
imperfect i alege calea evad rii ca 
modalitate de salvare i de eliberare a 
celorlal i. 
  Iat  cum analiza comparativ  
a celor dou  opere prin intermediul 
teoriei inteligen elor multiple reu e te 
s  fac  un arc în timp , de la 1922 , 
pân  în  1993, eviden iind similitudini 
suflete ti, conflictuale, atitudinale,  
pentru a reitera astfel frumuse ea 
sufletului omenesc, frumos tocmai 
prin ov ielile lui, dar i pentru a 
permite profesorului consolidarea 
caracteristicilor textului narativ, într-o 
perpetu  pendulare între form  i 
fond. 
 
 



 
BIBLIOGRAFIE: 

1.Brânzei, Gheorghe (coord.), Ungureanu, Adriana, Ilarie, Oana, Brânzei, Rodica, Lec ia de limba 
şi literatura român . Repere metodice pentru înv mântul primar, gimnazial şi liceal, Iaşi, 
Princeps Edit, 2007; 
2.Lowry, Lois- Darul lui Jonas, Bucure ti, Editura Art, 2014; 
3.Parfene, Constantin (coord.), Aspecte teoretice şi experimentale în studiul literaturii în şcoal , 
Iaşi, Editura Universit ii „Alexandru Ioan Cuza“, 2000; 
4.Rebreanu, Ion- P durea spânzura ilor, Bucure ti, Editura Litera Interna ional, 2010. 
 
 

498. FIRMA DE EXERCI IU, DE LA VIS LA REALITATE! 
 

Diaconeasa Margareta, Cre u Cristiana, Colegiul Tehnic “Costin D. Neni escu”,  Piteşti 
 
  Educa ia pentru tehnologie şi progres aduce în prim plan necesitatea con tientiz rii de c tre 
elev i de c tre profesor a importan ei provoc rilor lumii contemporane i a schimb rilor continue 
care au loc în societate. Provoc ri în fa a c rora elevul trebuie s  de in  competen ele necesare 
pentru a le r spunde cu maxim succes i schimb ri care solicit  aptitudini de adaptare permanent . 
 Într-o  lume în care informa ia înseamn  putere, ar fi absurd s  neg m importan a 
cuno tin elor în formarea elevilor pentru via , iar pe de alt  parte, ar fi absurd s  mai susu inem 
într-o er  a informaticii, idealul cunoa terii totale. 
 S-a dezvoltat astfel un concept modern “ Firmele de Exerci iu “. Prin simularea proceselor 
dintr-o firm  real  se asigur  aprofundarea practic  a competen elor dobândite de elevi în preg tirea 
profesional . Am observat c  experimentând conceptul Learning by doing ( a înv a f când), elevul 
particip  într-un mod voluntar i motivat la propria formare, î i perfec ioneaz  limbajul de afaceri, 
dobândind competen e esen iale care îi vor u ura inser ia pe pia a muncii i îi vor facilita acestuia 
trecerea de la coal  la via a activ . Spre deosebire de majoritatea tinerilor, care sper  la un loc de 
munc  bine pl tit într-o multina ional  sau în administra ia public , tinerii întreprinz tori din 
firmele de exerci iu viseaz  s  î i deschid  propria lor firm . Pentru îndeplinirea acestui obiectiv se 
urm re te dezvoltarea aptitudinilor necesare unui întreprinz tor dinamic i complet: creativitate, 
gândire critic , rezolvarea de probleme, luarea de decizii, asumarea responsabilit ilor, lucrul în 
echip , respectul pentru membrii echipei, perseveren a, auto – organizarea.  

Un alt aspect important remarcat într-o astfel de abordare a procesului de predare – înv are 
i în concordan  cu ideea de Educa ia pentru tehnologie şi progres, vizeaz  persoana profesorului. 

Pentru acesta, firma de exerci iu reprezint  o provocare deosebit , necesitând cuno tin e din mai 
multe domenii economice i IT, o strâns  colaborare cu colegii de catedr  i o bun  cultur  
general . Perfec ionarea acesui concept necesit  promovarea dialogului i al schimbului de 
experien  între cadrele didactice prin prezentarea experien elor didactice personale. Educa ia 
profesorilor trebuie s  fie multidisciplinar , acest lucru presupune bune cuno tin e de pedagogie, 
abilit i i compenten e necesare pentru a-i îndruma i sprijini pe cei care înva , o în elegere 
adecvat  a dimeniunii sociale i culturale. 

 Profesorii trebuie încuraja i s  revizuiasc  produsele activit ii lor practice i s  se implice 
în inovare i în cercetare pentru a ine pasul cu societatea cunoa terii aflat  în continu  dezvoltare.  
Aceast  dezvoltare profesional  poate s  includ  perioade de timp petrecute în afara domeniului 
educa ional, iar acest lucru trebuie recunoscut i recompensat de sistemul în care sunt încadra i.  

În Şcoala mileniului III, profesorul trebuie sa creeze un mediu atractiv, creativ i interactiv, 
fiind tot timpul preocupat de sporirea inteligen ei colective a celor care înva  i deschis s  
coopereze i s  colaboreze cu colegii lui pentru a- i îmbun t ii propriile cuno tin e i modul de a 
preda, având libertatea de a opta pentru felul cum transmite informa ia. Acesta îi va îndruma i îi va 
ajuta pe cei care înva  s  acceseze re ele informatice, s  g seasc  i s  construiasc  informa ia.  



Preg tirea lui teoretic  i practic  ar trebui, de asemenea, s  îi permit  s  înve e din propriile 
experien e i s  se adapteze nevoilor celor care înva . Prin analiz  i observare, profesorul orientat 
spre tehnologie şi progres va în elege factorii care creeaz  coeziune social  sau marginalizare 
social  i va con tientiza dimensiunile etice ale societ ii bazate pe cunoa tere. 

Desigur, toate acestea au drept principal scop preg tirea elevului pentru a corespunde 
profilului actual al “omului de mâine”. Prin formarea unor elevi cu opinii proprii pe care le pot 
sus ine în fa a oricui, atâta timp cât sunt definite de coeren  i argumente logice, profesorul 
particip  la crearea omului de mâine. Omul necesar societ ii contemporane este cel care posed  
informa ia, pe care o poate transmite cât mai rapid, concret i cu cât mai mare acurate e. Profesorii 
sunt cei capabili s  insufle elevilor dreptul la liber  exprimare i s  le creeze o voce pe care ace tia 
o pot folosi. 

Obiectivele înv rii prin intermediul firmei de exerci iu au în vedere dezvoltarea spiritului 
antreprenorial prin: îmbun t irea limbajului specific mediului de afaceri, simularea opera iunilor şi 
ac iunilor de bussines, antrenarea elevilor în cadrul unor activit i specifice firmei reale. Evaluarea 
obiectivelor urm rite se realizeaz  prin analiza gradul de succes, atunci cand se realizeaz  trecerea 
de la înv mântul profesional şi tehnic la via a activ . 

Prin aceast  noua modalitate de abordare a procesului instructiv-educativ, profesorul nu 
împiedic  elevii în ac iunea independent  privind realizarea înv rii, nu împiedic  elevii s  
formuleze şi s  exprime diverse puncte de vedere, nu va îndep rta de elev temele relevante pentru 
progresul acestora.  

Tr im într-o lume în continu  schimbare, o lume în care informa ia este cea care asigur  
suprema ia. “Cine de ine informa ia, de ine puterea”, afirm  reputatul viitorolog alvin Toffler; iar 
puterea, al turi de venit şi prestigiu, reprezint  indicatorii principali ai statutului social, ai pre uirii 
colective de care ne bucur m fiecare dintre noi. Profesionalismul mileniului trei, oricare ar fi 
domeniul s u de activitate, este acela care gestioneaz  cât mai multe informa ii, nu de unul singur, 
ci într-un complex sistem om-tehnologie-mediu. 

Profesorii apeleaz  tot mai des la sprijinul companiilor din domeniu pentru sus inerea 
financiar  a proiectelor. Sprijin care nu este unul substantial, dar din cauza dimensiunilor reduse 
este adesea ignorat de factorii de decizie. Desi pare ridicol, cateva topuri de hârtie şi cartuse pentru 
imprimant  pot face diferen a de competitivitate în rândul elevilor.  

La polul opus, firma de exerci iu este o provocare atractiv  atât pentru elevi cât şi pentru 
profesori, îns  are nevoie de sprijin din partea mediului de afaceri. Este timpul ca oamenii de afaceri 
s  contribuie la educarea timpurie a viitorilor angaja i, s  se implice activ în activit ile firmelor de 
exercitiu,  s   sprijine şcoala în formarea profesional  a tinerilor. Companiile care ofer  sprijin 
firmelor de exercitiu din unitatile de înv mânt se pot bucura de anumite câştiguri. În primul rând, 
în momentul în care doresc s  angajeze o persoan   tân r  care nu a mai lucrat într-o organiza ie 
real , angajatorul va beneficia de toate competen ele şi abilit ile pe care persoana respectiv  le-a 
dobândit în urma practicii la firma de exerci iu. Va economisi timp şi bani deoarece nu vor mai fi 
necesare atât de multe sedin e de training,  viitorul  angajat va fi obişnuit cu activit ile din cadrul 
unei companii şi cu sarcinile pe care trebuie s  le realizeze. Tân rului îi va fi mult mai usor s  aduc  
performan  la locul de munc  deoarece cunoaşte deja o bun  parte a legisla iei, a ierarhiilor şi a 
traseului anumitor documente.  

Firmele de exerci iu reprezint  locul în care aceşti tineri dobândesc experien a necesar  pe 
pia a muncii şi f r  de care ob inerea unui serviciu devine o activitate frustrant , neplacut  şi 
dificil . Pentru companii, firmele de exerci iu reprezint  ocazia perfect  de a avea angaja i tineri, 
dormici de afirmare şi cu experien . Nu în ultimul rând, companiile care doresc s  sprijine firmele 
de exerci iu din şcoli trebuie s  se gândeasc  la faptul c  vor avea de câştigat reputa ie şi imagine. 
Poate deveni o metod  de promovare prin simplul fapt c  cei implica i în aceste activit i vor începe 
s  pomeneasc  numele companiei care ajut  şi se implic  în firmele de exerci iu. Se vor bucura de o 
imagine bun  în rândul consumatorilor şi clien ilor prin oferirea unui ajutor tinerilor care sunt la 
început de drum.  



 În acest fel, ca tutori a firmelor de exerci iu,  agen ii economici care investesc în elevi, 
investesc de fapt în propria afacere pe termen lung. 
Ştiin a, tehnologia şi instrumentele asociate acestora î i propun s  trezeasc  în sufletele fragile i 
avide de cunoa tere ale elevilor, dorin a de a se apropia de studiu, dorin a de a citi, dorin a de a 
p trunde în universul lini tit al succesului. 
 
 

499. METODA PROIECTULUI IN CADRUL DISCIPLINELOR TEHNICE 
 

Prof. Groşan Rodica Ana-Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca, jud. Cluj  
 

Educa ia este un fenomen socio-uman care asigur  transmiterea acumul rilor teoretice şi 
practice ob inute, tinerelor genera ii, în vederea form rii personalit ii şi preg tirii lor pentru via , 
integrarea lor în activit ile pentru dezvoltarea personal . 

Proiectul, printr-un triplu „filtru”, ştiin ifico – tehnico - metodic, este un instrument de lucru 
util, atractiv şi stimulativ, pentru elevi, care utilizeaz  interdisciplinaritatea no iunilor teoretice, 
practice şi  conduce la dezvoltarea capacit ii: 
 de a aplica şi a sintetiza no iunile teoretice şi practice, atât din cultura general , cât şi tehnic ; 
 de a lucra în echip , component  importan  pentru via  şi pentru activitatea lor profesional  

viitoare; 
 de a comunica în limba str in ; 
 de utilizare a calculatorului şi a altor mijloace audio-vizuale; 
 de prelucrare a informa iei; 
 leg tura între discipline; 
        Proiectul are ca int  formarea sistematic  şi progresiv  a unei motiva ii necesare elevului 
pentru înv are, pentru parcurgerea cu succes a treptelor urm toare în înv are, prin oferirea unui 
model pentru armonizarea activit ii educa ionale formale cu cea non-formal . 
      De asemenea presupune elaborarea unei lucr ri cu caracter teoretic şi/sau aplicativ, pe baza 
unei teme date. Este o activitate ampl , de durat , care implic  munc  şi efort intelectual. Exist  
proiecte disciplinare/pluridisciplinare care completeaz  activitatea din timpul orelor şi proiecte 
socio-culturale (ac iuni ecologice, realizarea de expozi ii sau spectacole). Este o metod  ancorat  în 
realitate şi elevul prin crearea unui proiect poate dezvolta mai multe tipuri de competen e.   A înv a 
folosind proiectele presupune mult  munc  atât din partea elevului, cât şi din partea profesorului 
care devine instructor – facilitator al procesului de înv are. Dar rezultatele merit  tot acest efort 
depus! 

Înv area bazat  pe proiecte este un model de instruire centrat pe elev. Acest tip de înv are 
dezvolt  cunoştin e şi capacit i într-un domeniu prin sarcini de lucru extensive, care promoveaz  
investiga ia şi demonstra iile autentice ale înv rii prin rezultate şi performan e. Educa ia prin 
metoda proiectului este orientat  de întreb ri cheie ale curriculumului care fac leg tura între 
standardele de performan  (obiective de referin  şi competen e specifice), capacit ile cognitive de 
nivel superior ale elevilor şi contexte din via a real . 

Unit ile de înv are care utilizeaz  metoda proiectului includ strategii de instruire variate, 
menite s  îi implice pe elevi indiferent de stilul lor de înv are. Deseori, elevii colaboreaz  cu 
exper i din exterior sau cu membri ai comunit ii pentru a ajunge la o în elegere mai bun  a 
con inutului. Tehnologia este utilizat  tot pentru a sprijini înv area. Pe întreg parcursul desf şur rii 
proiectului, sunt incluse diferite metode de evaluare pentru a asigura calitatea activit ilor de 
înv are. 

 Proiectele se concentreaz  obiective de referin  şi competen e specifice. 
Proiectele bune se dezvolt  în jurul unor concepte curriculare centrale care r spund obiectivelor 
na ionale sau locale. Proiectul are obiective opera ionale clare, care sunt în conformitate cu 
standardele de performan  (obiectivele de referin  şi competen ele specifice) şi se concentreaz  pe 
ceea ce trebuie s  ştie elevii ca rezultat al activit ilor de înv are. Concentrându-se pe obiective, 



profesorul defineşte în planul de evaluare modalit ile corespunz toare prin care elevii 
demonstreaz  ceea ce au înv at şi organizeaz  activit ile de înv are şi procesul de instruire. 
Activit ile proiectului au drept rezultat produsele elevilor şi performan e legate de sarcini realizate 
de aceştia, precum prezent rile conving toare şi buletinele de informare, care demonstreaz  c  au 
în eles obiectivele opera ionale şi standardele de performan . 

Capacit ile cognitive sunt vizate prin activit ile din cadrul proiectului. 
Activit ile proiectului sprijin  dezvoltarea atât a capacit ilor cognitive, cât şi a celor 
metacognitive, precum colaborarea, auto-monitorizarea, analiza datelor sau evaluarea informa iilor. 
Pe parcursul proiectului, întreb rile cheie ale curriculumului îi provoac  pe elevi s  gândeasc  şi s  
fac  leg tura cu concepte care conteaz  în lumea real . 
Avantajele folosirii proiectelor în înv are sunt : 

 Elevii sunt mai implica i şi mai interesa i de informa ii pentru c  ele sunt rela ionate cu via a 
real ; 

 Elevii în eleg ceea ce înva  la un nivel mai profund deoarece ei chiar folosesc conceptele şi  
deprinderile; 

 Lucrând în echip  elevii înva  s -şi dezvolte abilit ile de comunicare; 
 Proiectele îi ajut  pe elevi s -şi organizeze mai bine timpul şi s  se autoevalueze. 

 
Model de realizare, evaluare a unui tip de proiect din cadrul disciplinelor tehnice 
Aplicatie cu tema: Alege şi prezint  o soluie de proiectare, producie, desfacere pe piaa şi reciclare 
a unui frigider (sau produs electrocasnic). 
 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
fazei 

Con inutul fazei Activitatea elevilor 

1. Informarea Compilarea informa iei necesare 
Motivarea la nivel înalt 
Familiarizarea elevilor cu metoda 
proiectului. 
Încurajarea lucrului în echip . 

Colecteaz  şi analizeaz  informa ia 
necesar  planific rii şi realiz rii 
sarcinilor. 
 
 
 

2. Planificarea Organizarea la nivel individual 
Integrarea intra şi intergrupuri 
 
 

Preg tesc planul de ac iune pe care 
îl vor utiliza în îndeplinirea 
sarcinilor. 

3. Decizia Implicarea profesorului si a membrilor 
grupului la decizia colectiv . 
Înv area modului de evaluare a 
problemelor. 
 

Definesc diferite competen e ale 
planului de ac iune. 
Primesc sarcini specifice,din partea 
profesorului, pentru a dovedi ca şi-
au dobândit cunoştin ele necesare. 

4.  Implementarea Activit i bazate pe experin  şi 
investigare. 
Proces de feed-back 
Activita i independente 

Urmeaz  sarcinile independent, în 
acord cu planul de ac iune stabilit. 

5. Controlul. Faza de autocontrol Evalueaz  ei înşişi rezultatele la 
careau ajuns. 

6. Evaluarea Discutarea colectiv  a rezultatelor. 
Mecanisme flexibile si deschise. 
Participarea întregului grup. 
Pot fi generate noi obiective si sarcini. 

Evaluez  împreun  cu profesorul 
procesul şi rezultatele ob inute. 

 
 
 



Concluzii 
Proiectul este o metod  modern  de evaluare  şi prezint  urmatoarele particularit i:  
● este mai amplu decat investigatia  sau experimentul; 
● începe în clas  prin definirea şi întelegerea sarcinii; 
● se continu  acas  pe parcursul a câtorva zile sau s pt mâni; 
● se termin  în clas  prin prezentarea unui raport asupra rezultatelor ob inute; 
● poate fi individual sau de grup; 
● titlul ori subiectul va fi ales de c tre profesori sau elevi; 
● structura studiului ştiintific al proiectului; 
● introducerea/argumentul/justificarea ipotezei sau a unei întreb ri legate de tem ; 

Materiale si metode: 
● metoda de lucru; 
● planul proiectului; 
●  prezentarea rezultatelor sistematizat: tabele, diagrame, materiale video; 
● solu ii propuse/p reri personale; 
● generalizarea problemei; 
● concluzii; 
● bibliografie – utilizarea corespunzatoare a bibliografie;. 

 Evaluare pe parcursul proiectului: 
● utilizarea corespunzatoare a materialelor,echipamentului; 
● organizarea ideilor,materialelor, modul de prezentare; 
● capacit ile / competen ele care se evalueaz  în timpul realiz rii proiectului: 
● calitatea prezent rii. 
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500. TESTE  INTERACTIVE  DE  EVALUARE 
 

Prof. Moale Cristina-Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca, jud. Cluj 
 

WondershareQuizCreator este o aplica ie care permite crearea cu u urin  a chestionarelor 
interactive bazate pe Flash pentru instruirea i evaluarea asistat  de calculator. Aplica ia permite 
moduri u oare i eficiente pentru evaluarea cuno tin elor i ob inerea unor opinii valoroase, 
publicarea chestionarelor flash rezultate pe web pentru a putea fi accesate online de oriunde; 
rezultatele testelor pot fi trimise prin e-mail la evaluator pentru centralizarea rezultatelor. Astfel 
persoanele evaluate nu trebuie neap rat s  fie într-un anumit loc pentru a putea efectua testul.  

Diversitatea tipurilor de itemi, elementele multimedia care se pot folosi, şabloanele şi 
tonurile de culori disponibile îl fac deosebit de atractiv. Testele de evaluare construite cu acest soft 
seam n  mai mult cu jocurile pe calculator decât cu testul tradi ional, uneori monoton şi 
neprietenos. Când v d despre ce este vorba, elevii  îl parcurg cu entuziasm, încercând s  afle în cel 
mai scurt timp punctajul realizat. 

Programul are o interfa  uşor de în eles, care permite crearea urm toarelor tipuri de itemi: 
un singur r spuns corect, alegere dual , mai multe variante corecte, asociere de termeni, ordonare 
de paşi, completare r spuns scurt, clic pe imagine (ClickMap) şi blank .  

Itemii de tip ClickMap necesit  precizarea por iunii dintr-o imagine  care corespunde 
r spunsului corect. O  întrebare  de  tip  „ClickMap”cere  utilizatorului s   fac  clic pe zonele 

http://didacticanova.blogspot.com/2009/10/octombrie-2009.html


corecte  dintr-o imagine. Se pot specifica pân  la 9 zone corecte cu dreptunghiuri sau alte forme 
rotunde. Punctele se vor acorda  atunci când toate zonele au fost selectate corect. 

 Pentru fiecare item putem opta pentru ataşarea unui clip audio ori video,a unei imagini. 
Imaginile se pot introduce direct prin captur  de ecran, f r  a mai fi necesar  salvarea lor în 
prealabil. 

Acest tip  de evaluare este deosebit de 
util la materia TIC, atunci când solicit m 
identificarea unor comenzi sau pictograme 
din meniul unui program pe care-l studiaz  
elevii (Paint, Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft 
Acces  etc).  Func ionarea acestora este 
asem n toare cu testarea ECDL-Permisul 
european de conducere a computerului. 

Etapele  necesare pentru generarea 
unui test sunt urm toarele: 

- se alege tipul de item; 
- se formuleaz  cerin a sau 

întrebarea  (textul  poate fi adus 
prin copiere sau lipire din alt fi ier; 

- se ataşeaz  imaginea, clipul  audio 
sau video, dac  este necesar; 

- se formuleaz  variantele de 
r spuns, bifând în dreptul fiec reia  varianta  corect ;  

- se stabileşte punctajul corespunz tor itemului respectiv, sau se face o setare la nivel de test 
cu punctajul acordat în mod egal fiec rui item; 

- dup  introducerea tuturor itemilor se face o previzualizare a testului ob inut, moment în care 
se testeaz  func ionarea şi se depisteaz  eventualele greşeli de formulare sau de afişare a 
imaginilor; 

- se revine dac  este cazul cu modific ri, se adaug  sau se aplic  alte set ri; toate aceste set ri 
se stabilesc în func ie de specificul clasei şi de modul cum dorim s  aplic m testul elevilor, 
astfel încât aceştia s  nu se poat  inspira unul de la cel lalt; 

- la final, se salveaz  testul cu numele i formatul dorit; 
Programul este  foarte flexibil în 

setarea op iunilor legate de design, font, stilul 
şi culoarea cu care sunt scrise întreb rile şi 
r spunsurile.  

 Num rul de puncte care se acord  
pentru fiecare întrebare se poate stabili (iar 
acesta contribuie la stabilirea punctajului total) 
sau se poate aloca un anumit timp de aşteptare 
pân  la furnizarea r spunsului (teste cu limit  
de timp).  

Se poate opta şi pentru randomizare, 
adicadistribuirea  întâmpl toare a variantelor 
din câmpul de experien  (pentru eliminarea 
erorilor experimentale), itemii fiind trimişi 
aleator (num rul de itemi din care este compus 
testul trebuie s  fie mai mic decât num rul 
total de itemi formula i).  

Fiecare mişcare a utilizatorului (clic, 



next sau alte ac iuni) poate fi înso it  de un sunet. Se ofer  feedback dup  fiecare întrebare, se 
contorizeaz  r spunsurile (exist  posibilitatea acord rii unui num r maxim de încerc ri) şi se 
afişeaz   punctajul total i timpul în care a fost rezolvat. 

De asemenea la sfârşitul testului se poate afişa un tabel centralizator cu toate r spunsurile 
date de utilizator (marcate cu verde dac  au fost corecte i roşu în caz contrar), precum şi cu 
precizarea variantei corecte.  
Testele construite cu acest software pot fi publicate pe Internet sau pot fi salvate în calculator în 
urm toarele variante:  
 în formatul propriu Wondershare (wqc), pentru a putea face modific ri ulterioare  sau import/ 

export din sau în interiorul altui test 
 ca fişier executabil (exe), pentru a fi utilizat cu ajutorul calculatorului 
 ca fi ier Word sau Excel (docx, xlsx) pentru a fi tip rit pe hârtie sau afişat pe ecranul 

monitorului; în aceste cazuri nu mai 
este folosit  interactivitatea, dar rezult  
un document elegant sub form  
tabelar , în care sunt dispuşi itemii şi 
imaginile asociate acestora. 
Programul poate fi folosit cu succes la 

toate disciplinele, începând cu ciclul 
primar şi pân  la liceu. Chiar dac  faza de 
concep ie necesit  un timp mai îndelungat, 
acesta va fi recuperat în momentul când 
testul este administrat la clas , evaluarea 
fiind f cut  de c tre calculator, instantaneu 
şi corect. Dac  profesorul le permite, în 
timpul execu iei testului elevii pot deschide 
i alte aplica ii, pentru a- i verifica 

r spunsurile. Elevii parcurg cu entuziasm  
acest tip de evaluare, având satisfac ia 
afl rii punctajului ob inut imediat dup  
finalizarea testului. Totodat , au 
posibilitatea s - i revizuiasc  r spunsurile 
gre ite, individual. 
Concluzii 

Utilizarea testelor în variant  computerizat  are o serie de avantaje fa  de testarea clasica: 
înregistrare automat  a rezultatelor, obiectivitate maxim , flexibilitate tehnologic , evaluare 
sistematic  pe teme cu depistarea temelor ce trebuie repetate, economie de resurse în cazul 
num rului mare de cursan i. 

Un sistem de evaluare online poate permite ca testul s  fie sus inut simultan de to i elevii sau 
fiecare elev s -şi activeze examinarea dup  ce şi-a îndeplinit anumite teme prealabile obligatorii. 
Securizarea modulului de testare este foarte important  pentru ca elevii s  nu aib  acces în afara 
perioadei de examinare decât la testele preg titoare puse la dispozi ie la fiecare disciplin . 
Evaluarea asistat  de calculator creaz  premise pentru o evaluare modern , obiectiv  şi presupune 
existen a unor programe care s  testeze cunoştin ele elevilor şi s  evalueze r spunsurile acestora. 
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501. TEHNICI MODERNE DE ABORDARE A PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 
Prof.Pruncu  Daniela 

coala: Liceul Tehnologic Sanitar Vasile Voiculescu  Oradea 
 

Motto: „ S  nu-i educ m pe copii pentru lumea de azi. Aceast  lume nu va mai exista 
când ei vor fi mari. Şi nimic nu ne permite s  ştim cum va fi lumea lor. Atunci s -i înv m s  
se adapteze.” (Maria Montessori) 

Studiul  limbii i literaturii române presupune utilizarea unei game variate de metode i 
procedee, oferite fie de practica colar  tradi ional , fie de didactica modern . Folosirea acestor 
metode i procedee trebuie s  fie determinat  de realizarea unei înv ri active, proces în care rela ia 
profesor-elev s  fie pus  sub imperativul activiz rii elevilor, profesorul îndeplinind rolul unui ghid 
competent i abil, care s  pun  discipolii s i în situa ii concrete de înv are prin efort propriu.   

Metodele interactive de grup sunt modalit i moderne de stimulare a  înv arii şi 
dezvolt rii personale înc  de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizeaz  
schimbul de idei, de experien e, de cunoştin e.    

Interactivitatea presupune o înv are prin comunicare, prin colaborare, produce o 
confruntare de idei, opinii şi argumente, creeaz  situa ii de înv are centrate pe disponibilitatea şi 
dorin a de cooperare a copiilor, pe implicarea lor direct  şi activ , pe influen a reciproc  din 
interiorul microgrupurilor şi interac iunea social  a membrilor unui grup. Implementarea acestor 
instrumente didactice moderne presupune un cumul  de calit i şi disponibilit i din partea cadrului 
didactic: receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic, mobilizare, dorin  de autoperfec ionare, 
gândire reflexiv  şi modern , creativitate, inteligen a de a accepta noul şi o mare flexibilitate în 
concep ii. 

Un înv mânt modern, bine conceput permite ini iativa, spontaneitatea şi creativitatea 
copiilor, dar şi dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului c p tând noi valen e, dep şind optica 
tradi ional  prin care era un furnizor de informa ii. 

În organizarea unui înv mânt centrat pe copil, profesorul devine un coparticipant al turi de 
elev la activit ile desf şurate. El înso eşte şi încadreaz  copilul pe drumul spre cunoaştere. 

Utilizarea metodelor interactive de predare – înv are în activitatea didactic  contribuie la 
îmbun t irea calit ii procesului instructiv  - educativ, având un caracter activ – participativ şi o 
real  valoare activ – formativ  asupra personalit ii elevului.  

A adar, prin metode interactive în elegem modalit ile prin care se formeaz  şi se dezvolt  
priceperile, deprinderile şi capacit ile elevilor de a ac iona asupra mediului înconjur tor, de a folosi 
roadele cunoaşterii transformând exteriorul în facilit i interioare, formându-şi caracterul şi 
dezvoltându-şi personalitatea. Din aceast  defini ie observ m c , în cadrul procesului educa ional 
interactiv, accentul este pus pe formarea de competen e i nu pe transmiterea (i)logic  a 
cunoştin elor, astfel actorul central, elevul, este transformat într-o fiin  ra ional  ce conştientizeaz  
importan a dezvolt rii personalit ii individuale, el nemaifiind o „maşin  de reprodus informa ie”. 
Pentru a fi eficiente, acestea trebuie s  îndeplineasc  „cerin a primordial  a educa iei 
progresiviste” (J. Piaget), adic  activit ile de înv are şi de munc  independent  s  fie îmbinate cu 
activit i de cooperare, de înv are în grup şi de munc  interdependent , pentru c  „înv area în 
grup exerseaz  capacitatea de decizie şi de ini iativ , d  o not  mai personal  muncii, dar şi o 
complementaritate mai mare aptitudinilor şi talentelor, ceea ce asigur  o participare mai vie, mai 
activ , sus inut  de foarte multe elemente de emula ie, de stimulare reciproc , de cooperare 
fructuoas .” (I. Cerghit). 

Voi exemplifica în continuare trei metode active de înv are, folosite în cadrul orelor de 
limba i literatura român  ( desigur, combinate cu alte metode moderne sau tradi ionale). 

Una dintre metodele de înv are bazate pe cooperare este metoda cubului pentru o abordare 
a unei situa ii problematice, prin solicitarea gândirii elevului. 

Etapele acestei metode corespund celor 6 fe e ale unui cub: 



Descrie! – explic /defineşte o no iune un concept; Compar ! – stabileşte asem n ri şi 
deosebiri; Asociaz ! – la ce te face s  te gândeşti?; Aplic ! – ce aplicabilitate practic  poate avea?; 
Analizeaz ! – analizeaz  conceptual din diferite puncte de vedere; Argumenteaz  pro sau contra! – 
este bine/r u, util/nefolositor? 

Fiecare instruc iune/cerin  de pe fa eta cubului presupune sarcini de lucru. 
 Am aplicat  aceast  metod  la clasa a XI-a pentru lec ia Chiri a în provin ie de Vasile 
Alecsadri, dup  cum urmeaz :  
 Metoda cubului 
1.Descrie 

 Personajele care apar într-o oper  literar  pot fi clasificate dup  mai multe criterii. Numi i 
personajele din fragmentul din manual i încadra i-le în categoria corespunz toare. 

 Define te genul dramatic. 
 Motiveaz  apartenen a la genul dramatic a fragmentului. 

2.Compar  
 Stabile te asem n rile i deosebirile dintre Chiri a i cumnata ei Safta, a a cum reies din 

fragment. 
 Alege i un personaj dintr-o alt  oper  ce apar ine genului dramatic i stabili i trei asem n ri 

cu personajul Chiri a. 
 Identific  în fragmentul din manual tipurile de comic. 

3. Asociaz  
 Asociaz  fiec rui personaj tipurile de comic pe care îl folose te autorul. 
 Asociaz  fiec rui personaj tr s tura de caracter dominant . 
 Asociaz  replicile cu personajele: 

a. Dojane?                                                          Ion, Chiri a sau Bârzoi. 
b. Iar o început litopisi u!                                  Ion, Chiri a sau Bârzoi. 
c. Înainte de cinci ceasuri nu s  poate.             Ion, Chiri a sau Bârzoi. 
d. Sta-i-ar în gât cine-o mai scornit-o!             Ion, Chiri a sau Bârzoi. 
4. Analizeaz                          Completeaz  tabelul: 

Personaj Tr s turi fizice Tr s turi morale 
1.Chiri a   
2. Bârzoi   
3. Ion   
Analizeaz  în dou -trei enun uri diferen ele dintre stilul vechi de via  al Chiri ei i stilul nou. 
5. Aplic  

 Demonstreaz  c  fragmentul din manual apar ine genului dramatic. 
 Cum rela ioneaz  Chiri a cu celelalte personaje din fragment? 

6. Argumenteaz  
Adev rat sau fals. Argumenta i! 

 Bârzoi  este mul umit de noul stil vestimentar impus de so ia lui. 
 Ion atrage aten ia publicului cu privire la Bârzoi. 
 Chiri a nu î i dore te s  p streze vechile îndeletniciri. 
 Chiri a se consider  superioar  Saftei.  
 Chiri a vrea s  promoveze o alt  mod  la Boto ani. 

 
O alt   metod  de înv are prin cooperare pe care am folosit-o  la clas , în cadrul orelor de 

limba şi literatura român , la liceu, este metoda cadranelor. Aşa cum a definit-o literatura de 
specialitate, metoda este o modalitate de rezumare şi sistematizare a unui con inut informa ional, 
solicitând participarea şi implicarea elevilor în în elegerea  lui adecvat , stimuleaz  aten ia şi 
gândirea, caut  noi c i de acces spre cunoştin ele proprii. Clasa trebuie împ r it  în patru grupe ( se 
poate lucra şi individual) şi fiecare echip  primeşte de rezolvat o cerin . S-a utilizat metoda la 



predarea elementelor de expresivitate, în cadrul lec iei  Floare-albastr  de M. Eminescu, la clasa a- 
XI-a : 

METODA CADRANELOR  
I. Nume te elementele planului cosmic. 

 
II. Nume te elementele planului terestru. 

III. Extrage i figurile de stil. IV. Identific  imaginile artistice. 
  

Ultima metod  -Col urile -este preluat  din gândirea critic  şi const  în dezvoltarea 
capacit ilor de comunicare a elevilor, de dezvoltare a argument rii lor, de înl n uire logic  a 
argumentelor. Elevii pe parcursul activit ii îşi pot schimba opinia ini ial  dac  argumentele 
celorlal i sunt suficient de conving toare. 

Exemplu: Este bine ca în realizarea fericirii s  inem seam  şi de realizarea material ? –
aplica ie la romanul Ion de Liviu Rebreanu (clasa a X-a). 

Se stabile te ce pozi ii pot lua elevii asupra subiectului. Este important s   li se dea elevilor 
dou  sau mai multe posibilit i din care s  aleag . Se cere elevilor s  redea în scris, timp de 3 
minute, propriile argumente în sprijinul pozi iei lor.  Dup  ce au terminat de scris,  se cere celor 
care sus in o anumit  alternativ  s  se duc  într-un col  al s lii. Cei care se opun acelei alternative se 
duc în col ul opus al s lii. Cei nehot râ i vor sta în alt col . Dac  exist  şi al i elevi care sus in un 
punct de vedere argumentat, care îns  e diferit de al celor dou  grupuri,  se desemneaz  un loc în 
înc pere unde aceştia se pot grupa.  Timp de aproximativ 5 minute, elevii din fiecare grup trebuie 
s -şi citeasc  cu voce tare noti ele în cadrul grupului şi s  analizeze argumentele pentru pozi iile pe 
care le-au adoptat. De asemenea, grupul va trebui s  selecteze unul sau doi purt tori de cuvânt, care 
s  reprezinte grupul la dezbaterea ce va urma.  Dup  ce purt torii de cuvânt au sus inut dezbaterea, 
membrii unui alt grup trebuie încuraja i s  ia parte la conversa ie. Dac  grupurile au nevoie de 
încurajare, se pot adresa nişte întreb ri de sondare, ca de exemplu:  

 De ce membrii grupului A nu accept  opinia grupului B? 
 Cu ce nu sunte i de acord din ceea ce a spus grupul B? 
 Dar grupul nehot râ ilor?  
 Din ceea ce a i auzit, ce v-a ajutat s  v  stabili i o opinie mai clar ? 
 De ce, voi, din grupul B nu sunte i convinşi de ceea ce a spus grupul A? 

Elevii trebuie s -şi noteze p reri în timp ce ascult  şi dezbat, ceea ce-i va ajuta mai târziu, 
când trebuie s  scrie despre pozi ia lor asupra subiectului şi s-o sus in .  Dup  ce dezbaterea s-a 
încheiat şi fiecare şi-a stabilit grupul final, fiecare grup îşi prezint  pe scurt pozi ia şi argumentele 
care o sus in. Apoi, to i elevii  vor  scrie o lucrare în care s  prezinte pozi ia adoptat , men ionând 
atât argumentele cât şi contraargumentele posibile. 

În concluzie, implicarea activ  şi interactiv  a elevilor cu întregul lor poten ial intelectual, 
fizic, afectiv-motiva ional şi voli ional, cu creativitatea şi productivitatea lor, reprezint  premisa 
unei instruiri eficiente, interactive, care îşi propune ca rezultat, elaborarea de noi structuri cognitive-
intelectuale, ac ionale, afective, motiva ionale şi voli ionale opera ionale. Astfel, activizarea 
reprezint  un rezultat al instruc iei-autoinstruc iei şi educa iei-autoeduca iei şi, deopotriv , o 
premis  a unei instruc ii-autoinstruc ii şi educa ii-autoeduca ii eficiente, de nivel superior. Dintr-un 
participant pasiv şi docil, din obiect al înv rii, elevul devine subiect activ al unei activit i 
orientate de propriile sale nevoi şi interese educa ionale şi, în bun  m sur , propriul s u educator.  
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502. UN ALT MOD DE A ÎNV A GEOMETRIA 

 
Profesor: Miloiu Simona 

coala Profesional  Codlea 
 
Matematica este deopotriv  ştiin  şi art . Introducerea no iunilor de geometrie la elevii cu 

cerin e educative speciale presupune atât tehnic  şi art , deoarece introducerea no iunilor, 
defini ilor, rezolvarea diferitelor tipuri de probleme constituie o provocare atât pentru profesor cât şi 
pentru elev. 

Introducerea no iunilor de geometrie, în elegerea lor este de multe ori destul de greu de 
realizat. De aceea este necesar de multe ori s  ne întreb m la ce „ne foloseşte tot ceea ce înv m”, 
cât este de util s  cunoaştem importan a figurilor geometrice, a propriet ilor lor. 

 
Metode de interven ie în înv area geometriei 

 
Dificult ile de înv are a geometriei, atât de des întâlnite la elevi, provin atât din aplicarea 

greşit  a metodelor pedagogice, din incapacitatea cadrelor didactice de a evalua corect gradul de 
în elegere al elevului pentru o anumit  sarcin , bazându - se pe rezolv ri, pe interpret ri şi observ ri 
mecanice, în detrimentul celor logice, profesorii s rind, omi ând de multe ori s  arate leg tura care 
exist  între matematica - ştiin  şi obiectele existente în lumea real , între figurile geometrice şi 
figurile din lumea înconjur toare, pe necunoaşterea terminologiei matematice.   

Geometria studiaz  no iunile primare, rela iile primare, sistemul axiomatic, precum şi figuri 
plane, propriet ile acestora, calcule cu lungimi, unit i de m sur  pentru lungimi cu suprafe e etc., 
profesorii trebuie s  jongleze cu trei moduri de reprezentare a acestor concepte: 

 modul concret, care implic  efectuarea de calcule, de opera ii concrete, de observare, de 
participare activ  a elevului 

 modul imagistic, care utilizeaz  pictograme, grafic  şi alte procedee vizuale 
 modul simbolic, care recurge la simboluri matematice. 

inând cont de modul de reprezentare, parcurgerea lor trebuie s  se fac  progresiv, exact şi 
în ordinea enun at . Trecerea de la un mod de reprezentare la cel lalt se va face doar dup  
în elegere, st pânire şi aplicare. Aceast  metod  permite efectuarea de activit i şi stabilirea de 
obiective pentru o înv are calitativ  şi nu cantitativ . 
 

  
elevul poate desena dup  model figuri plane 

 
 Formele de terapie incluse în categoria terapiillor educa ionale-sunt: 

 terapia ocupa ional  
 terapia cognitiv  
 melaterapia  
 terapia de expresie grafic  şi plastic  
 ludoterapia  
 dezvoltarea autonomiei personale şi sociale.  

Terapiile utilizate în studiul matematicii, cu prec dere în introducerea no iunilor 
fundamentale de geometrie, a punctului, a dreptei, a axiomaticii, a figurilor plane şi a corpurilor 
geometrice sunt: terapia cognitiv , terapia de expresie grafic  şi plastic , ludoterapia. 



 
 

Acest lucru se poate repeta de un num r suficient de ori pân  când elevii vor putea identifica 
f r  ajutor, orice figur  geometric . Deci cu ajutorul desenului, a jocului didactic, prin modelare, ei 
de cele mai multe ori, vor putea descoperi întâi practic figurile geometrice şi propriet ile acestora, 
apoi vor putea în elege importan a axiomaticii.  
 

 
 
Este necesar ca creativitatea cadrului didactic s  se manifeste printr-o îmbinare cât mai 

laborioas  a metodelor, pentru a atinge o mare parte din obiectivele vizate. 
Metoda „Turul Galeriei”- Se lucreaz  în grupuri de trei - patru elevii, aceştia lucrând la o 

problem  sau la o sarcin  care are drept rezultat un produs, o schem , un desen ce poate fi prezentat 
pe o coal  de hârtie sau sub forma unei planşe ce pot fi expuse în clas . Dup  expunere şi 
prezentarea produselor ob inute, fiecare grup va trece la examinarea cu aten ie a produselor 
celorlalte grupe de lucru, eventual se discut , se pun întreb ri pentru a putea fi clarificate toate 
neîn elegerile, neclarit ile ce pot fi întâlnite.  
 Dup  „Turul Galeriei” fiecare grup r spunde la întreb rile colegilor clarificând unele 
aspecte semnalate şi solicitate de colegi, apoi îşi vor reexamina produsele prin compara ie cu 
celelalte. Astfel prin feed – back -ul oferit de colegi are loc înv area şi consolidarea noilor 
cunoştiin e, se valorizeaz  produsul activit ii în grup, se descoper  solu ii alternative la aceeaşi 
problem  sau la acelaşi tip de sarcin . Metoda „Turul Galeriei” se poate aplica în cazul explica iei şi 
eviden ierii no iunii de congruen  a dou  figuri.  
 

    
 

 
  

Apelându- se la aptitudinile creative ale profesorului, acesta prin intermediul elementelor 
comunic rii verbale, paraverbale şi nonverbale va putea îmbr ca no iunile geometrice sub forma 
nara iuni. Nara iunea poate fi îmbinat  şi cu metode de comunicare audio - vizual , ceea ce au 
avantajul c  solicit  simultan mai mul i analizatori, ceea ce duce la creşterea performan elor de 
re inere a informa iilor, fac accesibile ideile teoretice prin transfigurarea lor în imagini, integreaz  
informa ia în scenarii actuale, putând duce şi la scurtarea termenului de instruire. La clasele cu elevi 
cu D.M.S. (deficien  mintal  sever ) sau cu elevi hiperkinetici dintre metodele tradi ionale se poate 

Elevii prezint  în fa a clasei figurile plane şi identific  propriet ile 
acestora. 

Elevii prezint  şi explic  colegilor propriet ile figurilor plane, 
asem n rile şi deosebirile dintre figuri, aşteptând în acelaşi timp şi întreb ri 
din partea colegilor.  

Metodica introducerii no iunilor de geometrie la elevii cu CES 
din înv mântul special, reclam  folosirea unei game cât mai variate de 
metode şi procedee didactice.  

De exemplu, pentru a înv a reprezentarea p tratului, a 
triunghiului elevii vor desena mai întâi, figura respectiv , iar apoi o vor 
modela din plastilin . 



folosi ca metod  de instruire şi explica ia, conversa ia, problematizarea, observa ia dirijat , 
modelarea didactic , metoda exerci iului şi jocul didactic.  

 

           
 
 
 
 
 

Exemple de introducere a elementelor de geometrie  
 
Exemplul 1:  Determinarea ariei p tratului şi a dreptunghiului 

in nd cont de stilul propriu de înv are a fiec rui elev, profesorul trebuie s  abordeze în 
mod diferen iat, no iunea nou introdus  corespunz tor stilului. 

Profesorul va trebui s  fac  apel la 3 moduri de reprezentare a conceptului mathematic: 
- modul concret; presupune participarea activ  a elevilor la lec ii 
- modul imagistic; utilizeaz  pictograme, grafic  şi alte procedee vizuale 
- modul simbolistic; care recurge la simboluri matematice. 

Introducerea no iunii se face trecând prin cele 3 moduri de reprezentare, exact în aceaşi 
ordine enumerat . Trecând progresiv de la modul concret la cel simbolic, elevii vor înv a într-un 
mod adecvat cerin elor lor, elevii nu vor fi inhiba i de frica de a greşi. 

Modul de înv are a no iunii de arie face apel la lucruri cu obiecte, la experien e directe şi 
activit i concrete, elevilor trebuind s  li se ofere un climat şi materiale propice dificult ilor lor.  

Înv area no iunii trebuie s  fac  apel la activit i libere, jocuri, activit i de grup.  
Se vor folosi cartonaşe colorate, coli de hârtie, planşe, elevii vor fi antrena i s  vorbeasc  în timp ce 
lucreaz . Profesorul trebuie s  fie conştient de faptul c  elevii nu vor putea fi aten i pentru mult 
timp, de aceea perioada de concentrare(care este de maxim de 20 de minute) trebuie s  alterneze cu 
perioade de joc şi apoi se reia procesul. În proiectarea lec iei, este necesar ca metodele de predare s  
alterneze astfel ca al turi de metodele de ac iune s  utilizeze şi metode de comunicare. 

Clasa de 14 elevi se va împ r i în subgrupe de elevi, ce au acelaşi stil de înv are, maxim 3-4 
elevi. Elevii vor avea ca tem  decuparea unor cartonaşe de culori diferite având forma unui p trat. 
Dup  preg tirea unui num r cât mai mare de cartonaşe, fiecare grup va primi de la profesor coli 
format A3, ce au desenate contururi de p trate şi dreptunghiuri. Fiecare grup va lipi în conturul 
trasat, cartonaşele decupate, astfel încât s  acoere întreaga suprafa . Prin lipire, elevii vor observa 
c  au utilizat cartonaşe în num r diferit. Unii au aşezat un num r egal de cartonaşe, atât pe 
orizontal , cât şi pe vertical , rezultând un p trat, iar alte grupe au aşezat mai multe cartonaşe, fie 
pe orizontal , fie pe vertical , ob inând dreptunghiuri. Num rând cartonaşele, vor ob ine în final 
care este aria p tratului şi a dreptunghiului. 

 
    

 etc    

    

    
 

    etc 

     

     

     
 

 

elevul poate desena cu uşurin  dup  
model p tratul, triunghiul şi 
dreptunghiul  

elevul nu are capacitatea de a recunoaşte şi 
a desena figurile plane  



Exemplul 2:  Povestea gând celului 
 

Gând celul are o gr dini  pe care vrea s  o cultive cu flori. Pentru aceasta el împarte 
gr dina în straturi având forma unor p trate de laturi egale cu 1 metru. De câte straturi (p tratice) 
este nevoie pentru a acoperi întreaga suprafa  a gr dinii ? 

Pentru aceasta gând celul foloseşte urm torul desen. 
 

   

 
    

    

 

   

 
Îşi deseneaz  gr dini a pe o foaie de desen şi apoi decupeaz  cartonaşe cât mai viu colorate, 

cartonaşele reprezentând straturile de flori. Apoi aranjeaz  cartonaşele unul lâng  altul, unul peste 
altul, pân  acoper  întreaga suprafa  desenat . Pentru a afla num rul de cartonaşe folosite începe s  
sar  peste ele, num rându-le: 1, 2 .... 

A aflat astfel suprafa a gr dinii num rând cartonaşele.  
Dup  prima etap , cea a povestirii, profesorul apeleaz  apoi la jocul didactic, pentru a capta 

şi a men ine aten ia elevilor. Împarte clasa în grupe de 4 elevi, fiecare grup  va decupa cartonaşe de 
forma unui p trat de culori diferite. Fiecare grup  va primi câte o planş  pe care au fost desenate 
figuri geometrice, p trate şi dreptunghiuri. Pentru a determina suprafa a acestor figuri, elevii vor 
face întocmai ca şi gând celul şi anume vor lipi cartonaşele pân  vor acoperi întreaga suprafa  
desenat . Vor num ra num rul cartonaşelor folosite pentru a afla suprafa a figurii. 

Ce vor observa? Dreptunghiul are laturi de dimensini diferite, deci num rul cartonaşelor 
lipite pe orizontal  poate fi mai mare sau mai mic decât pe vertical , pe când la p trat, num rul de 
cartonaşe este acelaşi şi pe vertical  şi pe orizontal . 

Profesorul a trecut succesiv prin toate cele 3 moduri de reprezentare a conceptelor. Modul 
concret, participarea activ  a elevilor la joc, modul imagistic, desenele şi pictogramele şi modul 
simbolic, trecerea la formula ariei p tratului şi dreptunghiului. 
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503. ROLUL JOCULUI DE BASCHET ÎN AMELIORAREA  

CAPACIT II COORDINATIVE LA ELEVII CU CES 
 

Enescu Daniela, Liceul Tehnologic M neciu, Prahova 
Stan Elena, Liceul Tehnologic M neciu, Prahova 

 
Cercetarea de fa  reprezint  un pas spre normalitate într-o societate care abia dup  

Revolu ia din decembrie 1989 s-a gândit s - i trateze indivizii cu deficien e, indiferent de vârsta 
acestora, în mod decent. Atât p rin ii copiilor cu capacit i coordinative sc zute, cât i ace tia  
doresc s  se integreze în colective normale, s  li se respecte dreptul la o via  normal , dar i la 
activit i recreative. 
Terapia prin sport, în special utilizarea echita iei în tratamentul copiilor cu autism, se dovede te 
eficient  i ia amploare în ara noastr . 

Am considerat oportun ca înaintea demar rii cercet rii practice s  pornim de la o baz  
teoretic , de aceea am c utat lucr ri tiin ifice corespunz toare tematicii alese. Unul dintre citatele 
g site în literatura de specialitate a confirmat importan a cercet rii de fa :„Abordarea 
competi ional  este util  pentru dezvoltarea bio-psiho-motric , aceasta va favoriza integrarea socio-
profesional  viitoare a copiilor cu deficien  mintal .”11 
Metoda bibliografic  este punctul de reper al oric rui cercet tor. Etapele cercet rii bibliografice 
sunt: 

 C utarea lucr rilor teoretice  care dezvolt  tema aleas , atât în format tip rit, cât i surse 
online de informare. 

 Studierea acestora i selectarea celor care prin con inut merit  s  fie utilizate. 
 Simultan cu lectura materialelor selec ionate, întocmirea fi elor cu citatele suport, notarea 

ideilor constructive. 
 G sirea unor idei, solu ii personale referitoare la terapia prin baschet a copiilor cu cerin e 

educa ionale speciale. 
 Punerea în practic  a celor mai bune idei referitoare la „tratamentul prin baschet” a 

capacit ilor coordinative deficiente a copiilor. 
În faza de documentare, oferta lucr rilor de specialitate nu a fost generoas . În limba român  

exist  urm toarele c r i referitoare la acest subiect: Baschet, de Florentina Popescu, ap rut  în anul 
2012, la Editura Funda iei România de Mâine, Baschet, sport adaptat, de Moan  Alina Daniela, 
publicat  în anul 2006, la Editura Cartea Universit ii Bucure ti i Activit i competi ionale la copiii 
cu dizabilit i mintale, scris  de un colectiv de speciali ti i ap rut  la Editura Cartea Universit ii 
Bucure ti, în 2006. În urma lecturii, am putut aborda tabloul terapiei prin baschet a copiilor cu 
deficien e  în complexitatea lui. Dac  recreerea reprezint  obiectivul de moment al celui care 
practic  sportul, paleta complet  a virtu iilor acestuia îi vor influen a pozitiv întraga via  prin: 
-atenuarea complexelor de inferioritate i sporirea încrederii în propria persoan  
-integrarea social  
-îmbun t irea rezisten ei la efort, aspect care va asigura exercitarea cu succes a viitoarei profesii 
-dezvoltarea spiritului de echip  i a cooper rii în cazul jocurilor de echip  
-dezvoltarea capacit ii de autoorganizare prin medierea între solu iile personale g site i „regulile 
jocului”. 
Dat fiind c  M. Epuran în anul 1969 a denumit în mod inspirat educa ia fizic  i sportul ca fiind 
„ tiin a activit ilor corporale”, ea a putut s  fie abordat  corect, în conexiune cu medicina i 
pedagogia, asigurând tranzi ia între tiin ele biologice i cele sociale. 

Metoda bibliografic  are rolul decisiv de a con tientiza cadrul didactic asupra sarcinilor 
dificile de a adapta un sport nivelului de în elegere i posibilit ilor de execu ie ale elevilor cu nevoi 

                                                      
11 Moan  Alina Daniela, B lan Valeria, Bejan Roxana, Geamba u Adina, Grigore Alina, Activit i competi ionale la 

copiii cu dizabilit i mintale, Editura Cartea Universit ii, Bucure ti, 2006, p.5 



speciale:„ac iunea îşi afl  echivalentul în opera traduc torilor marilor opere literare, solicitând 
reinventarea şi apoi rescrierea în sistemul referen ial al altui   limbaj, într-o gam  diferit  de nuan e, 
a mesajului şi semnifica iilor esen iale ale sportului de la care s-a pornit.”12 
Lucr rile de specialitate sunt bine structurate, prezentând atât capacit ile intelectuale i motrice ale 
elevilor cu deficien e, cât i modele de jocuri adaptate, cu tipul de echipament sportiv 
corespunz tor, care s -i apere de accidente în timpul jocului, dar i tehnici de instruire ale acestora. 

De la redimensionarea terenului i a mingiei, la modificarea presiunii acesteia, reducerea 
num rului juc torilor i reglarea în l imii panoului de bachet, pân  la reducerea timpului efectiv de 
joc i acordarea mai multor time-out-uri decât juc torilor normali, baschetul adaptat ofer  
numeroase facilit i elevilor  care au capacit i coordinative reduse. 
Tabel comparativ: baschet pentru elevii normali/baschet adaptat: 
 
Aspectele vizate Elevi normali Elevi cu deficien e 

Suprafa a de joc 28/25 26/14 

Mingea Greutate: 510,29 g 510,29 g 

Panou baschet 2,44 metri fa  de sol 2,44 metri fa  de sol 

Echipe 2x5- pe tot terenul 2x3 pe jum tate de teren 

Durata meciului 40 minute (4 reprize x10 

minute) 

24 minute (4 reprizex6 

minute, reducerea la aproape 

jum tate a timpului de joc) 

P iri acceptate pentru fiecare 

juc tor 

2 4 

Time-out-uri 2 4 

 
Baschetul face parte din lista sporturilor adaptate fiindc  organiza ii sportive interna ionale 

organizeaz  competi ii între echipe alc tuite din copii cu dizabilit i. Special Olympics din România 
a fost înfiin at  în noiembrie 2003, ca parte integrant  a mişc rii sportive interna ionale Special 
Olympics ini iate în 1968 de Eunice Kennedy Shriver, sora pre edintelui american John F. 
Kennedy. FIBA organizeaz  de asemenea astfel de competi ii între copiii cu dizabilit i. 

 În urma consult rii literaturii de specialitate i clasific rii deficien elor mintale, am 
clarificat urm toarele aspecte: 
-f r  a avea prejudec i, analizând tabelul simptomatic, copiii care manifest  deficien e mintale de 
gradul III sunt incompatibili chiar i cu sportul adaptat, dat fiind nivelului sc zut de inteligen , a 
vârstei de dezvoltare intelectuale i a faptului c  ei sunt dependen i social, capacitatea de 
autoservire fiind redus . 
-testele pentru formarea echipelor elevilor cu deficien e mintale de gradul I i II vor corespunde 
nivelului de inteligen , vârstei intelectuale i motricit ii acestora. 

O integrare social  perfect  asigur  întrecerile unificate, în care al turi de copii cu 
dizabilit i joac  i parteneri normali ai acestora. Beneficiile echipelor unificate sunt: 

                                                      
12 Moan  Alina Daniela, Baschet, sport adaptat, Editura Cartea Universitar , Bucure ti, 2006, p.3 



-elevii cu dizabilit i pot primi suport din partea celor normali, împreun  cuplul dezvoltându-i 
abilit ile sportive i completându-se reciproc. 
-partenerii ating grad maxim de empatie în timpul competi iei , în elegând perfect situa ia elevilor 
cu dizabilit i. 
-se realizeaz  sudarea spiritului de echip  prin experien e competi ionale provocatoare. 
Regulile ce se aplic  în competi iile cu întreceri unificate sunt: 
„1)Echipele trebuie s  fie alc tuite dintr-un num r bine propor ionat de juc tori şi parteneri. În 
timpul competi iei, echipele nu trebuie s  dep şeasc  trei juc tori şi doi parteneri (doi juc tori şi un 
partener pentru jocul 3x3). 
2)Fiecare echip  trebuie s  aib  un antrenor care s  se ocupe de echip  în timpul competi iilor. 
3)În timpul jocului partenerii nu trebuie s  înscrie mai mult de 75% din totalul de puncte. Într-un 
meci, juc torii ca şi grup şi partenerii ca şi grup trebuie s  înscrie cel pu in 25% din totalul 
punctelor ob inute. Dac  nu se respect  aceste condi ii atunci jocul se anuleaz .”13 
Formarea echipelor trebuie s  fie precedat  de testul abilit ilor la baschet, care con ine urm toarele 
probe: driblingul pe 10 metri , pase la punct fix i arunc ri la co . 

Metoda bibilografic  a reprezentat punctul de plecare al aplic rii Testului Abilit ilor la 
Baschet, în vederea constituirii echipelor pentru sport adaptat, dup  ce am observat în mod spontan 
câte trei elevi cu deficien e mintale de gradul I i II de la clase paralele, respectiv clasele a IX-a D i 
a IX-a F, care-i manifestau frustr rile c  nu pot juca i ei în echipele, al turi de elevii normali. 
Grupul acesta revenea pe teren în pauze, dup  ce ob inea permisiunea, cerea o minge i imita 
mi c rile juc torilor, la scara disponibilit ilor lor intelectuale i motrice. Întotdeauna el era înso it 
de doi voluntari, elevi normali, genero i, care asigurau suport fizic i moral subiec ilor cercet rii de 
fa , aspect care ne-a determinat s  lu m în calcul i posibilitatea întrecerilor unificate. 

 
Dincolo de baza teoretic  referitoare la cunoa terea deplin  a particularit ile psiho-sociale, 

fizice i biologice ale acestor elevi, profesorul care dore te s -i ini ieze în baschetul adaptat ere 
nevoie de urm toarele lucruri: 
-Infinit  r bdare i capacitatea de a-i motiva permanent pe elevii cu deficien e 
-Empatie 
-Ajutor din partea colegilor de breasl , dar i din partea elevilor normali, în toate etapele, de la 
aplicarea testelor de abilitate, pân  la coordonarea jocului pe teren, adaptarea terenului 
-Echipament corespunz tor 
-Sprijinul familiei elevilor cu deficien e, mai ales dac  se ob in performan e cu echipa, iar aceasta 
particip  la numeroase competi ii. 
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504. ORIENTAREA  SPRE  CARIERA VIITOARE PRIN EXCURSIE - « NE INI IEM ÎN  

TAINELE ROBOTICII »  
 

Profesor  inginer specializarea mecanic  VOICA MARIA SIDONIA 
Colegiul Tehnic ,,ALEXE MARIN” Slatina-Olt 

 
Oricât de greu ar p rea, tinerii care îşi doresc s  se realizeze ( şi nu în sens b nesc ) ci în a-şi urma 
pasiunea spre cariera visat , au toate şansele dac  se concentreaz  pe ceea ce îşi doresc, iar 
secretele reu itei sunt : munc , motiva ie şi curaj. Cred c  aici se face diferen a. S  aib  curaj şi 
s  cread  în şansa lor, chiar dac  nu se întrevede. 
În s pt mâna ,,,S  ştii mai multe, s  fii mai bun! “, împreun  cu elevii clasei a XI a D 
specializarea ,,Tehnician operator în tehnic  de calcul”, am organizat o excursie la Facultatea de 
Automatic  din cadrul Universit ii din Craiova. Acolo aceştia au vizitat laboratoarele si dot rile 
diferitelor specializ ri , r mânând impresiona i atât de calitatea aparaturii şi complexitatea 
activit ilor. Cel mai mult au apreciat laboratorul de Robotic  şi modul în care au fost realizate 
diferite prototipuri de robo i comanda i de calculator. Motorul progresului şi izvorul ideilor de 
cercetare este dorin a omului de a-şi maximiza confortul şi minimiza efortul, de creştere a 
bun st rii! Transpunerea în realitate a dorin ei se realizeaz  prin automatizare, care – intr-o 
exprimare foarte simpl  şi clar  – înseamn  combinarea elementelor create de alte domenii 
(calculatoare, electronic , mecanic , electrotehnic ,fizic , chimie, etc.) in sisteme performante şi 
necesare lumii înconjuratoare. 

 
Automatizarea te oblig  s  vezi „lumea” în ansamblu, s  in elegi cum s  abordezi şi s  

controlezi un fenomen, o instala ie, un proces sau într-un cuvânt un sistem. în laboratoarele 
automaticii se îmbin  for a diverselor tehnologii (create de diverse domenii ale ştiin ei) pentru 
rezolvarea unor probleme din lumea real , rezultând sisteme cu func ionare controlat . 
Prin cunoştintele dobândite în facultate, specialistul în Automatic  devine un factor integrator 
interdisciplinar în mediul în care activeaz , prin excelen  capabil s  rezolve problemele de analiz  
şi proiectare în vederea automatiz rii/informatiz rii, dar şi implementarea propriu-zis  a 
solu iilor, în diverse sectoare de activitate. 
Toate cele vizionate precun şi explica iile auzite de la domnii profesori, le-au deschis noi 
oportunit i , începând s  se gândeasc  la viitoarea profesie. Astfel una dintre eleve chiar şi-a 
manifestat dorin a de a urma cursurile acestei facult i, urmând s  construiasc  robo i pentru 
medicin , robo i controla i de medici în cadrul diferitelor interven ii. 
Chiar dac  pentru unii poate p rea o activitate SF, un domeniu care s  uşureze munca medicului 
şi mai ales suferin a bolnavului-chirurgia robotic  , aceasta este o alternativ  la chirurgia clasic  şi 
laparoscopic , ea folosind o interfa  de tip master-slave. Nu este vorba despre un robot care 
opereaz  singur, ci de un chirurg care controlez  un robot în vederea realiz rii de 
interven iioperatorii: incizii mai mici, accesibilitate în regiuni anatomice dificile, manevrabilitate 
chiar mai bun  decât a mâinii umane, vedere 3D, m rit  de zece ori, lucruri care se traduc prin 
spitalizarea redus , sânger ri mult mai mici şi în general un nivel semnificativ mai sc zut al 
complica iilor intra- şi postoperatorii. 



Nu implic  niciun fel de cunoştin e suplimentare din partea chirurgului ci exist  
permanent un expert în sala de opera ie, care este antrenat s  rezolve orice problem  tehnic  care 
ar ap rea în cursul interven iei. 

To i au ajuns la concluzia c  pentru a reu i în activitatea colar  şi profesional  trebuie 
promovate prin înv are urm toarele valori i atitudini: respect şi încredere  în  sine  şi  în ceilal i; 
recunoaşterea unicit ii fiec rei persoane; receptivitate la emo iile celorlal i; valorizarea rela iilor 
interpersonale;valorificarea critic  şi selectiv  a informa iilor;adaptare şi deschidere la noi tipuri 
de înv are; motiva ie şi flexibilitate în elaborarea propriului traseu educa ional şi 
profesional; responsabilitate  şi  disponibilitate  pentru  decizii  şi  ac iuni  privind  propria 
carier ; interes pentru înv are permanent  într-o lume în schimbare şi în societatea cunoaşterii, 
orientare spre o via  de calitate, în prezent şi în viitor. 

Astfel în urma acestei activit i s-a urm rit dezvoltarea abilit ilor individuale ale elevilor şi 
ad ugarea de plus valoare procesului instructiv educativ cu caracter aplicativ. Fiecare cadru 
didactic a urm rit dezvoltarea competen elor cheie: lucrul în echip , rezolvarea de probleme, 
comunicarea, prezentarea şi raportarea activit ilor, coeziunea colectivului, libera exprimare a 
opiniilor, respect fa de munc , natur , comunitate, disciplina muncii, dezvoltarea rela iilor intra 
şi trans personale. 
 

   
 
 

505. TESTAREA INI IAL  CU AJUTORUL CALCULATORULUI 
 

Prof. erban Gina-Elena, Liceul Teoretic ”Nicolae B lcescu” Medgidia 
 

Evaluarea initial  presupune opera ii de m surare, apreciere i decizie la începutul activit ii 
de instruire, în vederea cunoa terii nivelului psihopedagogic real al colectivului de elevi. 

Deoarece nota test rii ini iale nu se trece în catalog, elevul poate fi mai relaxat i poate lucra 
testul propus ca pe un exerci iu util. Pentru profesori îns  aceast  testare implic  multe ore de 
munc , atât pentru realizarea testului, cât mai ales pentru corectarea lucr rilor elevilor i pentru 
realizarea statisticilor pe clas . 

Iat  de ce este mai u or s  proiect m de la început testarea ini ial  cu ajutorul 
calculatorului.De i la început pare foarte complicat i foarte mult  munc , ve i observa c , în final, 
ve i elimina din orele petrecute în scopul evalu rii ini iale. De asemenea, elevii sunt mult mai 
receptivi la o testare cu ajutorul calculatorului i, dac  nu folosi i itemi cu r spuns deschis, elevul 
prime te nota pe loc. 

Etapele necesare în realizarea test rii cu ajutorul calculatorului sunt: 
a) Alegerea unei platforme online 
b) Realizarea testului în format electronic 
c) Înc rcarea itemilor testului pe platforma aleas  
d) Instruirea elevilor cu privire la realizarea conturilor i/sau utilizarea platformei 
e) Realizarea unei simul ri a testului pe platform  
f) Aplicarea testului i aflarea rezultatelor 
g) Analiza rezultatelor elevilor 



Prima etap  men ionat  este alegerea unei platforme online adecvate. Pentru a putea alege 
trebuie s  tim de existen a acestor platforme. Fiind profesor de informatic  m-a interesat acest 
subiect i am studiat platformele gratuite existente iar de curând am urmat un curs interna ional pe 
tema e-Learning. Astfel, am aflat de multe platforme i am verificat câteva dintre acestea, 
observând avantajele i dezavantajele fiec rei platforme. V  pot da câteva denumiri de platforme 
pentru a verifica i a alege ce este mai  bun pentru dumneavoastr : Moodle, Coursesite, Edmodo, 
Udemy, Atutor. Toate aceste platforme de e-Learning au încorporate facilit i de testare automat  
pe care le pute i folosi la realizarea testelor ini iale. 

Indiferent de platforma aleas , va trebui s  realiza i testul în format electronic. Acest test se 
poate edita i direct pe platform  dar eu cred c  dureaz  mai mult editarea direct  (depinde de cât de 
bine st pâni i utilizarea platformei). 

Indifernt dac  a i realizat sau nu testul în format electronic, va trebui s  înc rca i itemii 
testului pe platforma aleas . Aici trebuie s  v  fie clar ce tip de întreb ri ve i folosi în test. Deoarece 
eu lucrez pe platforma Moodle, voi vorbi în continuare despre tipurile de întreb ri existente pe 
aceast  platform . În Moodle avem la dispozi ie o gam  variat  de întreb ri, de la întreb rile cu 
r spuns de tip adev rat/fals, la întreb ri cu mai multe variante de r spuns dintre care una singur  
corect  sau mai multe corecte. Avem apoi întreb rile de asociere, mult mai interesante i mai 
interactive, sau întreb rile cu r spuns scurt. Pentru toate aceste tipuri de întreb ri, profesorul va 
trebui s  specifice i r spunsul/r spunsurile corecte, astfel ca, la finalul test rii, calculatorul s  poat  
oferi nota elevului. Pentru cei care doresc s  introduc  în test întreb ri cu r spuns deschis (tip eseu), 
exist  i aceast  posibilitate, îns , în acest caz, elevul va primi nota dup  ce profesorul cite te i 
noteaz  r spunsurile elevilor. 
 Iat  mai jos dou  tipuri de întreb ri aplicate la testele mele realizate pe platforma Moodle 

 
Întrebare de tip asociere 

 
Întrebare cu 4 variante (un singur r spuns corect) 

 
Pentru fiecare test se poate stabili un timp limit  de r spuns i o perioad  în care elevul 

poate accesa testul. De asemenea, testul se poate seta astfel încât s  fie generate aleatoriu la fiecare 
calculator atât întreb rile cât i variantele de r spuns. Ve i evita astfel copiatul de la colegi. 

Din experien a acumulat  de-a lungul timpului, pot s  spun c  este foarte important s  v  
rezerva i cel pu in o or  înainte de testare, or  în care elevii s - i creeze conturi (dac  nu au deja) i 
s  înve e s  utilizeze platforma. Foarte util este dac  preg ti i pentru aceast  or  un test 
demonstrativ cu 2-3 întreb ri, astfel încât elevii s  dea efectiv acel test, s  r spund  la tipuri de 
înreb ri diferite i s  primeasc  la final nota. Prin acest exerci iu ave i posibilitatea s  le explica i 
elevilor cum func ioneaz  platforma, cum vor r spunde ei la întreb ri, etc. Astfel ve i evita multe 
întreb ri în timpul test rii efective. 
 Dac  a i realizat ora de simulare, aplicarea testului va merge foarte bine i elevii vor fi 
relaxa i. Ve i observa astfel c  elevii prefer  astfel de test ri i nu comenteaz  cu privire la 
rezultatul test rii, mai ales dac  seta i testul astfel încât elevul la final s  vad  la ce întreb ri a gre it 



i care erau r spunsurile corecte. Astfel se produce i o activitate de înv are a no iunilor pe care 
elevul le-a uitat sau nu le-a acumulat pân  la acel moment. Profesorul nu mai petrece timp cu 
corectarea testelor i poate discuta cu elevii pe marginea întreb rilor la cere elevii nu s-au descurcat 
suficient de bine. 
 Analiza rezultatelor elevilor este mult mai u oar  deoarece platforma Moodle v  pune la 
dipozi ie toate rezultatele, r spunsurile la fiecare întrebare i grafice statistice. 
 

 
 

În concluzie, consider c  testarea cu ajutorul calculatorului este mult mai eficient  i, de i 
pare c  profesorul trebuie s  petreac  mult timp pentru realizarea testului, acest timp este mult mai 
pu in dac  punem la socoteal  num rul de ore petrecute pentru corectarea acestor teste. De 
asemenea, feedback-ul imediat oferit de testarea cu ajutorul calculatorului este mult mai eficient i 
mai bine primit de elevi. Astfel, profesori i elevi, au numai de câ tigat în noua er  a tehnologiei. 
 
 

506. PRINCIPII DIDACTICE ÎN ÎNV MÂNTUL ROMÂNESC 
 

L c tuş Florentina Alisa – Liceul Tehnologic Anghel Saligny Feteşti, Ialomi a 
 

„Educa ia este mişcarea din întuneric spre lumin .” Allan Bloom 
Din punct de vedere simplist, procesul de înv are se consider  a fi acea activitate organizat   

ce se desf şoar  în şcoal  sub îndrumarea profesorilor în scopul educ rii şi instruirii elevilor. 
Societatea reprezint  suprasistemul, care include şi interac iunea cu sistemul de înv mânt. 

De la societatesistemul primeste scopul, elevii, personal didactic, mijloacele materiale, iar 
înv mântul  ofer  societ ii nivelul preg tirii educabililor ( cunostin e, capacit i, priceperi, 
deprinderi, adica rezultatul acestei ac iuni). 

Factorii procesului de înv mânt descriu ac iunea educativ  care, împreun  cu condi iile de 
desf şurare reprezint  strategia activit ii pedagogice. 

Din practica înv mântului şi din cercet rile psiho-pedagogice, s-a constatat c  în procesul 
înv rii exist  o serie de norme generale şi de criterii , ce stau la baza orient rii, organiz rii şi 
desf şur rii activit ii de educare. 

Principiile didactice, parte a principiilor generale de pedagogie se refer  la procesul de 
înv are şi exprim  cerin ele generale ce trebuie respectate, în organizarea şi desf şurarea 
procesului de înv mânt, pentru atigerea scopurilor şi finalit ilor acestui proces. 
Principiile didactice au urm toarele caracteristici: 

- Legic – deoarece au caracter de lege. 



- Obiectiv – deoarece sunt independente de factorii procesului de înv mânt. 
- Algoritmic – deoarece se exprim  printr-un sistem de reguli , solu ii şi cerin e 
- Dinamic – deoarece semnifica iile şi algoritmii lor nu sunt elemente închise ci  

deschise, innoirilor, în pas cu schimb rile, asigurând nevoia de creativitate 
- Sistemic – deoarece fiecare principiu intr  în rela ie cu celelate principii şi se 

condi ioneaz  reciproc. 
Pricipiile didactice sunt: 

- Principiul leg rii teoriei de practic . Teoria reflect  concepte din realitate sub 
form  de sisteme de informa ii sau de cunoştin e. Practica este rezultatul aplic rii cunoştin elor sub 
form  de tehnici, tehnologii, priceperi şi deprinderi dobândite. Legarea teoriei de practic  se face 
prin exemple, argument ri, exerci ii, probleme, proiecte, activit i de laborator, vizite în unit ile de 
profil, vizite la muzee, expozi ii. 
Pentru aplicarea eficient  a leg rii teoriei de practic  se impune construirea de ateliere, laboratoare, 
cabinete şi dotarea lor. Dac  activit ile practice au un caracter util, este indicat s  se asigure 
cointeresarea elevilor prin cooperare cu anumi i sponsori, g sirea de agen i comerciali pentru 
realizarea practicii de specialitate, s  se asigure îndrumarea competent  de specialitate şi evaluarea 
exigent  pe parcursul activit ilor practice , în care s  ac ioneze în permanen  fenomenul de 
feedback. 

- Principiul însuşirii conştiente şi active a cunoştin elor. Exprim  necesitatea ca 
dobândirea cunoştin elor s  se fac  ştiin ific, s  se fac  conexiunile generale ale procesului sau 
obiectului studiat, s  se aplice cunoştin ele studiate. Însuşirea conştient  aşi activ  a cunoştin elor 
determin  o motiva ie favorabil  şi satisfac ia înv rii, credibilitatea adev rurilor şi transformarea 
lor în convingerişi deprinderi , sporirea rezultatelor înv rii, oferind şanse de reuşit  superioare nu 
numai prin asimilarea cunoştin elor ci şi prin disponibilit i de crea ie. 
Însuşirea conştient  şi activ  a cunoştin elor se face prin folosirea de argument ri, exemplific ri, 
aplica ii evitându-se memorarea mecanic  , realizându-se conexiuni între vechile şi noile cunoştin e 
, realizarea de situa ii problem  care s  determine manifestarea gândirii a elevilor. Elevii sunt 
dinamiza i s  g seasc  singuri solu ii de rezolvare de probleme teoretice sau practice folosindu-se 
documentarea, investiga ia ştiin ific , lucr ri de laborator. 

- Principiul sistematiz rii şi continuit ii cunoştin elor. Exprim  necesitatea ca materia 
de studiat s  fie structurat  în unit i metodice , ordonate într-o succesiune logic , ştiin ific  şi 
pedagogic . 
Principiul eviden iaz  câteva caracteristici : materia de studiu nu poate fi predat  şi nici în eleas  de 
la început în mod global, de aceea este necesar divizarea materiei de studiu în secven e 
informa ionale coerente, sistematizarea pentru eliminarea situa iilor de predare –înv are a unor 
fragmente incoerente, care s  nu con in  o continuitate.  
În cazul  sistematiz rii şi continuit ii cunoştin elor înv area trebuie s  se fac  ritmic, la intervale 
optime asigurând restructurarea şi reordonarea cunoştin elor printr-un demers liniar, care s  adauge 
mereu cunoştin e noi sau ciclic, care reiau cunoştin ele pe un plan superior cu adaugarea de noi 
semnifica ii care s  aprofundeze cunoştin ele.  
Continuitatea se poate realiza printr-o serie de procedee ca: rezumate, sinteze, planuri de idei, 
clasific ri, scheme sintetice, modele generalizatoare.  
Controlul şi evaluarea înso ite de obicei de autocontrol şi autoevaluare, sunt modalit i de reglaj şi 
autoreglaj a unei bune sistematiz ri şi continuit i a cunoştin elor. 

- Principiul accesibilit ii cunoştin elor sau respect rii particularit ilor de vârst . 
Exprim   necesitatea ca materia studiat  s  fie astfel transmis  încât s  fie în eleas  cu uşurin  
conform particularit ilor de vârst  ale elevilor. Aceasta presupune  folosirea unor demersuri logice, 
inductive de predare –înv are , de la simplu la complex, de la particular la general, de la concret la 
abstract, de la inferior la superior, asigurând accesibilitatea şi progresul continuu al înv rii. 
Deasemenea trebuie s  se asigure un studiu ritmic, cu reactualizarea cunoştin elor, pentru a se eviata 
golurile, pentru a creşte capacitatea de în elegere. În acest caz, evaluarea trebuie s  se imbine  cu 
feedback-ul în înv are. 



- Principiul individualiz rii şi diferen ierii înv rii. Exprim  necesitatea adopt rii 
dinamice a înc rc turii cognitive şi ac ionale a con inuturilor şi strategiilor la particularit ile 
psihofizice ale fiec rui elev sau grupe de elevi în vederea dezvolt rii lor integrale ca personalitate şi 
profesionalitate. Individualizarea înv rii exprim  necesitatea de a valorifica posibilit ile si 
eforturile individuale ale fiec rui elev. În acest context sunt folosite strategii de înv are ca:  

- sarcini individualizate în func ie de aptitudini , înclina ii. 
- fise de lucru individualizate de recuperare pentru elevii r maşi în urm  şi de dezvoltare 

pentru elevii buni şi foarte buni, de exerci ii pentru formarea de aptitudini şi deprinderi , de 
autoinstruire pentru însuşirea tehnicilor de înv are individual  şi independent , preg tire 
individual  sub form  de consulta ii, medita ii discu ii. 
Diferen ierea înv rii se realizeaz  prin organizarea unor  grade, profile, sec ii, institu ii şcolare 
diversificat cum sunt şcoli , profile, clase specialzate de : fizic  matematic , informatic , biologie, 
chimie, industriale, economice, pedagogice, educa ie fizic  şi sport etc. 
Condi iile de aplicare eficient  a acestui principiu presupune cunoaşterea cât mai complet  a 
fiec rui elev, atât ca individualitate cât şi ca fiin  social , îmbinarea judicioas  a trat rii individuale 
şi diferen iate cu tratarea global  , de grup care s  asigure dezvoltarea posibilit ilor individuale cât 
şi a caracteristicilor comune vârstei din care fac parte elevii. Deasemenea, acest principiu presupune 
conştientizarea elevilor privind posibilit ile lor individuale. 

- Principiul însuşirii temeinice a cunoştin elor. Exprim  realizarea unei finalit i a 
înv rii , în care context s  se evide ieze: capacit ile individuale, finalitatea cunoştin elor teoretice 
şi practice, eficien  în folosirea cunoştin elor, adaptabilitate la nou, spirit de independen , 
integrare socio- profesional  , cu spirit de competi ie şi creativitate. Condi iile de aplicare a acestui 
principiu presupune studiu ritmic , îmbinarea tehnicilor de înv are frontal  cu cele în echip  şi 
individuale. 
          În înv mântul tehnic de specialitate folosesc cu succes dou  metode: 
- Metode bazate pe ac iune 
- Metode de instruire programat  
 
Metode bazate pe ac iune 
Metoda efectu rii de activit i individuale la nivell profesional se poate manifesta prin:  

- Elaborarea de proiecte i aplica ii 
- Efectuarea unor activit i specifice meseriei respective , fie în timpul teoriei, fie în 

timpul orelor de instruire practic  , pe cât posibil cu integrarea elevilor intr-un colectiv de munc . 
Pentru toate metodele bazate pe ac iune, poten ialul pedagogic este dat de capacitatea de activizare 
a elevilor , de posibilitatea de a ajunge la stapânirea deprinderilor, cuno tin elor necesare în practica 
meseriei la nivel adecvat , influen e psihice pozitive, elevii fiind încânta i s  lucreze la nivel de 
profesionist.  
Procesul  de înv are se poate realiza nu numai prin experien  direct  ci i prin experien  
acumulat . 
Simularea este modalitatea de predare – înv are prin intermediul unor obiecte, sisteme tehnice, 
ac iuni sau procese anologe celor reale. 
Înv area pe simulatoare se folose te când instruirea pe un sistem autentic este dificil de realizat . 
Un simulator didactic este un sistem tehnic care poate fi actionat manual sau prin mijloace 
automatizate. 
Pe lâng  faptul c  ofer  condi ii necesare de securitate, simulatoarele utilizate pot face posibil  
studierea i explicarea ac iunilor complexe , înlesne te observarea elementelor componente, 
execu ia opera iilor, ob inerea mai rapid  a unor deprinderi tehnice corecte. 
Pentru a putea aprecia performan ele realizate, simulatoarele sunt prev zute uneori cu dispozitive 
care înregistreaz  succesiv i m soar  abaterile comise de elevi ( timp de reac ie, opera ii inutile, 
eronate) permi ând examinarea i eliminarea erorilor.  
 Metode de instruire programat  



Instruirea programat  porne te de la premisa c  într-o situa ie de înv are î i g se te prezen a un 
flux continuu de informa ii , exist  un tip de comand  i control i permite supravegherea i reglarea 
mersului înv rii prin intermediul conexiunii inverse. 
Instruirea programat  este o modalitate în care elevul parcurge în ritm propriu i prin efort 
independent un con inut de instruire , cu ajutorul unui program care îi asigur  posibilitatea 
autoverific rii dup  fiecare rezolvare i îi ofer  prin tehnica de elaborare condi ii de rei it . 
Instruirea programat  se bazeaz  pe urm toarele principii: 

- Principiul pa ilor mici : materia ce urmeaz  a fi asimilat  este divizat  în unit i mici 
, prezentat  într-o succesiune logic . 

- Principiul sistemului individual- Fiecare elev are programul s u având posibilitatea 
sa-l parcurg  într-un ritm propriu de asimilare i în elegere. 

- Principiul progresului gradat – informa iile cresc gradat în complexitate  
- Principiul conexiunii inverse – reprezint  principiul de baz  al metodei, regleaz  

înv area. R spunsurile corecte la fiecare unitate logic  sunt totodat  i mesaje ale conexiunii 
inverse prin care elevul i profesorul sunt informa i asupra rezultatului înv rii. 
Programul implic  rezolvarea urm toarelor evenimente didactice 

- Stabilirea obiectivelor opera ionale educative de specialitate 
- Stabilirea con inutului materiei de studiu. 
- Împ r irea materiei de studiu în pa i informa ionali 
- Controlul asupra informa iei dobândite i realizarea feedback-ului. 

Dup  modul în care se asigur  informa ia care urmeaz  s  fie asimilat  se disting mai multe tipuri 
de programe: liniar , ramificat , combinat . 
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Lupta dintre vechi i nou, între tradi ional i modern influen eaz  procesul de înv mânt la 
toate nivelele. Predarea, înv area i evaluarea trebuie privite ca un tot unitar pentru c  f r  o 
prealabil  evaluare nu putem face proiectarea pred rii. Dac  nu evalu m dup  predare ce au în eles 
elevii, nu le putem cere s  înve e, dac  cuno tin ele predate nu au fost aprofundate i exersate, dac  
nu s-au format  i fixat cuno tin ele, deprinderile i abilit ile astfel încât competen ele propuse s  
fie atinse nu se poate ajunge la evaluare. Iat  de ce evaluarea trebuie s  înso easc , permanent, 
activitatea de la clas , evaluarea constând în stabilirea gradului în care competen ele propuse au fost 
atinse de fiecare elev, dar i în compararea rezultatelor ob inute cu un nivel de performan  
prestabilit(M. Stoica, 2002), accentul c zând nu atât pe verificarea asimilate, cât pe capacitatea de 
analiz  i sintez , în elegere i operare cu aceste informa ii atât în mediul formal, cât i în cel 
nonformal i informal. Evaluarea autentic  este o form  de evaluare continu , cu caracter 
preponderent formativ, care are în vedere activizarea elevului ca participant direct la propria 
formare, con tientizându-i, permanent, de nivelul propriilor achizitii. Evaluarea are ca scop 
perfec ionarea tehnicii de manipulare a informa iei i  este o modalitate de a m sura capacitatea 
elevilor de a folosi informa iile dobândite în contexte noi, de a le analiza, sintetiza i prelucra, de a 
le compara i de a identifica asem n ri i deosebiri între acestea, dar este, în egal  m sur , i o 
modalitate de a ”ierarhiza” profesorii, pentru c  de cele mai multe ori, rezultatele elevilor sunt 



legate de nivelul de preg tire al profesorilor, de tactul lor pedagogic, de capacitatea lor de a 
transmite, într-o form  simpl  i pe în elesul tuturor, informa ia. 

De aceea , profesorul evaluator trebuie s  dea dovad  de urm toarele calit i: 
-o bun  preg tire metodic  i de specialitate; 
-abilit i organizatorice i de lucru în echip ; 
-capacitatea de a analiza, atent, datele furnizate; 
-capacitatea de a elabora strategii proprii de culegere a datelor relevante pentru calitatea  
Procesului de evaluare i care s  ofere r spunsuri adecvate atât întreb rilor formulate de elevi,  
dar i de profesori. 

De exemplu: Competen ele propuse au fost atinse ? În ce m sur  ? Cum putem îmbun t i 
activitatea de predare-înv are-evaluare astfel încât s  ob inem rezultate optime ? 
-abilitatea de a formula recomand ri privind îmbun t irea procesului sau a instrumentelor de 
evaluare. Instrumentele de evaluare utilizate de profesor trebuie s  fie centrate pe ceea ce este 
esen ial i pe competen ele propuse pentru c  numai a a profesorul va ob ine informa ii utile, 
informa ii care-l vor ajuta  s  asigure, pentru fiecare elev, cele mai bune condi ii de înv are i s  
evite, astfel, e ecul colar, e ec, care, în timp, se poate transforma în abandon colar. 
-asumarea elementelor de deontologie profesional  asociate procesului evaluativ, pentru c  oricât de 
bine inten ionat ar fi profesorul, acesta poate gre i în notare dac  nu d  dovad  de corectitudine i 
apreciere exact  a cuno tin elor asimilate i a capacit ii elevului de a opera cu aceste no iuni i de a 
integra într-un proces mult mai larg. Obiectivitatea i validitatea not rii i aprecierii pot fi alterate 
de anumi i factori perturbatori, care sunt reprezenta i de aspecte ce in de personalitatea profesorului 
i a elevului, dar i de caracteristicile obiectului de înv mânt. 

De exemplu, printre aspectele ce in de personalitatea profesorului amintesc: 
a) Supraaprecierea rezultatelor unor elevi sub influen a impresiei foarte bune pe care 

profesorul o are despre elev (efectul halo) 
b) Subaprecierea  rezultatelor unor elevi sub influen a p rerii nefavorabile pe care profesorul 

i-a format-o despre capacitatea i nivelul de preg tire al acestora( efectul de anticipa ie sau 
efectul oedipian).Astfel, profesorul va manifesta anticipativ o atitudine nefavorabil  fa  de 
elevul etichetat ca slab, crezând c  elevul nu poate dep i bariera  intelectual  în care se afl  
i acordându-i note mai mici în raport cu valoarea presta iei sale. Mai r u este c  o astfel de 

convingere  poate fi împ rt it , în timp, i de elevul în cauz  i poate s  conduc  la e ec 
colar.Ce poate face un profesor pentru a evita astfel de situa ii ? În primul rând s  cunoasc  

bine personalitatea fiec rui elev, s  aib  încredere în propriile lui for e i în capacitatea lor 
intelectual , s  dea dovad  de corectitudine în evaluare. 

c) efectul de contrast(”de ordine”) apare atunci când profesorul evalueaz , oral,un r spuns bun 
dup  unul mai slab sau invers. 

d) Efectul de contaminare const  în aprecierea subiectiv  a rezultatelor colare sub influen a 
cunoa terii notelor acordate de al i profesori. 

e) Efectul blând se manifest  în tendin a i în atitudinea unor profesori de a aprecia cu 
indulgen  anumi i elevi sau eroarea de generozitate, care este determinat  de dorin a sau 
interesul profesorului de a masca unele e ecuri sau de a men ine prestigiul clasei, al colii 
prin acordarea unor note mai mari elevilor, favorizând, astfel, e ecul colar. 
Ecua ia personal  a evaluatorului denumit  i „eroarea individual  constant „ se manifest  

prin bun voin a i în elegerea sau severitatea pronun at  a profesorului fa  de elevi. Unii profesori 
sunt impresiona i de elevii care dau dovad  de originalitate i creativitate în elaborarea 
r spunsurilor, al ii sunt mul umi i de elevii care, doar, reproduc informa iile predate anterior.S  nu 
uit m c  în practica curent  întâlnim, des, i urm torul aspect: un profesor poate manifesta o 
exigen  mai mare la începutul anului colar, acordând note mici în ideea de a-i mobiliza pe elevi i 
de a-i determina s  se preg teasc  mai temeinic pe parcursul anului colar. 

f) Factorii de moment, stereotipia (fixarea unei anumite p reri „bune sau rele” despre un 
anumit elev) sau eroarea logic  (profesorul nu acord  importan  maxim  competen elor 
examin rii i ine cont, în principal, de acurate ea r spunsului, de modul de prezentare sau 



de atitudinea elevului). De aceea, este necesar ca un profesor s  foloseasc  întreaga scal  de 
notare, de i s-a constatat , în multe cazuri, c  notarea sever  a generat reu it  la examene, iar 
la polul opus c  notarea indulgent  a dus la e ec pentru mul i elevi aprecia i cu note foarte 
mari. 
Ce am putea face pentru ca astfel de erori s  nu mai intervin  în notare ? 

-formularea unor scopuri i competen e, clare, ale evalu rii i stabilirea unei corela ii între scop-
competen e-con inutul predat-modalitatea de evaluare. 
-elaborarea  i implementarea unor standarde, la nivel na ional, pentru toate disciplinele. 
-monitorizarea proceselor de evaluare de c tre persoanele abilitate- efi de catedr , directori, 
inspectori. 
-utilizarea unor evaluatori din afara clasei pentru a compara rezultatele ob inute de elevi i pentru a 
vedea dac  competen ele propuseau fost atinse. 
-analiza periodic  la nivelul catedrei de Geografie a rezultatelor ob inute la test rile ini iale, 
sumative sau la examenul de Bacalaureat i stabilirea unor m suri ameliorative. 

Din perspectiva personalit ii elevului, printre aspectele care pot favoriza producerea unor 
erori de apreciere men ion m: gradul de emotivitate, starea de oboseal , tipul de temperament, 
capacitatea de autocontrol, starea de inhibi ie. De asemenea i specificul disciplinei poate influen a 
evaluarea. Geografia, ca disciplin  umanist , favorizeaz  manifestarea mai accentuat  a 
subiectivismului în evaluare.  

De exemplu, un test de evaluare aplicat înl tur  anumi i factori subiectivi ce in de 
personalitatea profesorului(severitatea, indulgen a, eroarea individual  constatat ,..) sau a 
elevului(temperamentu, starea de moment, personalitatea sa,..), dar obiectivitatea nu este pe deplin 
asigurat  pentru c  profesorul nu poate aprecia i nota corect elevii deoarece nu poate corecta 
eventualele gre eli s vâr ite de ace tia sau nu-i poate direc iona , prin întreb ri, dac  fac unele 
confuzii sau dac  con inutul nu este acoperit integral, prin r spunsuri. În cazul evalu rii orale nu se 
poate asigura o evaluare complet  a elevului datorit  timpului limitat sau datorit  blocajelor 
emo ionale  în condi iile în care în clas  nu este o atmosfer  lini tit , detensionat , f r  ironiz ri din 
partea elevilor. 

De asemenea, comportamentul profesorului manifestat prin ner bdare, indulgen  sau 
exigen  exagerat  poate m ri subiectivitatea în notare (Stoica, 2002). 
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,,Niciun mijloc, oricât de perfec ionat ar fi  el, şi nicio metod , oricât de modern  ar fi  

ea, nu au o for  activatoare imanent , în sine, ele pot îns  impune şi determina o 
participare activ  din partea celui care înva ’’ 

Stanciu, M., Reforma con inuturilor înv mântului 
 
În zilele noastre tehnologiile informa ionale aduc schimb ri majorare în via a de zi cu zi, 

în toate domeniile de activitate. Meseriile se schimb , iar elevii trebuie s  fie capabili s  fac  
fa  progresului, cerin ei pie ei. 

De aceea se impune ca educaia în ziua de azi s  fie în strâns  leg tur  cu societatea bazat  
pe cunoaştere care aduce un acces la informa ii şi noi forme de interac iune social . 



În societatea bazat  pe cunoaştere, dezvoltarea competenelor în perspectiva înv rii pe 
tot parcursul vie ii au devenit o prioritate, cu impact direct asupra curriculumului şcolar. 

Literatura pedagogic  actual  descrie” integrarea curricular  drept o modalitate inovatoare 
de proiectare a curriculum- ului”, care presupune organizarea didactic  a con inuturilor din 
domenii diferite ale cunoaşterii, astfel încât s  se asigure achizi ia de c tre elevi a unei imagini 
coerente, unitare despre lumea real . 

La nivel european, înv area centrat  pe competene a promovat importan a 
competenelor transversale, ce faciliteaz  transferul cunoştin elor, iar transdisciplinaritatea a 
fost adoptat  ca principiu de organizare a con inuturilor. 

“ Cele mai semnificative abord ri europene ale înv rii centrate pe competene sunt: 
 Raportul Delors (2000) - identific  patru competen e: a înv a s  ştii, a înv a s  

faci, a înv a s  tr ieşti împreun  cu ceilal i, a înv a s  fii; 
 Programul DeSeCo Definition and Selection of Competencies: Theoretical and 

Conceptual Foundations (2002) lansat de OECD - propune un set de competene generice 
relevante pentru societatea cunoaşterii: ac iunea autonom  şi reflexiv , utilizarea interactiv  a 
instrumentelor/ mijloacelor, participarea şi func ionarea în grupuri sociale eterogene; 

 Cadru de Referin  European pentru Limbile Str ine - identific  competen ele 
generale şi specifice ale activit ilor şi strategiilor comunicative de înv are a limbilor: receptarea 
oral  şi scris ; interac iunea oral  şi scris ; producerea de mesaje orale şi scrise şi medierea 
(interpretare, traducere, rezumare) oral  şi scris ; 

 Recomandarea Comisiei Europene privind competen ele cheie (2006) - analizeaz  
finalit ile sistemelor de înv mânt din Europa, în perspectiva compatibiliz rii sistemelor 
educa ionale din rile Uniunii Europene; 

 Cadru European al Calific rilor EQF (2005) – analizeaz  modalit i de armonizare 
şi corelare a sistemelor de educa ie şi formare, din perspectiva rezultatelor înv rii/calific rilor. “ 

O categorie important  a competenelor este cea a competenele cheie introduse în 
curriculum  

na ional din anul 2009. 
Competenele cheie prezint  o combina ie de cunoştin e, abilit i şi atitudini, utile fiec rui 

individ pentru incluziune social  şi pentru angajare pe pia a muncii: comunicare în limba 
matern ; comunicare în limbi str ine; competene matematice, în ştiin e şi tehnologii; 
competene digitale; competena a înv a s  învei; competene civice şi sociale; asumarea iniiativei şi 
antreprenoriat; sensibilizare la cultur  şi exprimare cultural . 

Implementarea acestor competene cheie necesit  un mediu şcolar care s  favorizeze: 
 înv area  activ   şi  experien ial ,  cu  impact  asupra  dezvolt rii  individual ,  

profesional   şi personalizarea înv rii; 
 înv area în echip  şi mai pu in individual; 
 profesorul cu rol de coordonator a ac iunii didactice. 
Pornind de la aceste competene au ap rut no iuni noi în educa ie: educaia nou , 

şcoala activ , şcoala pe m sur , care la rândul lor au dus la apari ia unor metode noi , active, 
participative , în educa ie, bazate pe particularit i elevului, a rela iilor profesor-elevi. 

Metodele noi au fost combinate cu metodele clasice. Tendin ele ce definesc metodele 
sunt tradi ional-modern, algoritmic-euristic: 

 metoda expunerii este clasic , pasiv , 
 metoda algoritmic , verbal , frontal , bazat  pe receptare, 
 metoda  problematiz rii  este  modern ,  activ ,  individual ,  de  grup,  euristic   care  

apar ine 
preponderent descoperirii dirijate. 
Repartizarea  metodelor  în  metode  active  şi  pasive  depind  de  condi iile  în  care  sunt  

aplicate  de 
profesor, de elev, de situa ia de înv are, de dotarea material  şi financiar  a procesului 

educa ional. 



Profesorii îşi concep şi îşi organizeaz  activit ile didactice, activit i care difer  de la 
un profesor la altul. Chiar dac  profesorul se ghideaz  dup  o program  şcolar , el trebuie s  decid  
modul cum curriculum este implementat la nivelul clasei, în func ie de particularit ile fiec rui 
elev. 

Standardele Societ ii Interna ionale pentru Tehnologia în Educa ie recomand  ca 
profesorii s  utilizeze resursele tehnologice pentru formarea lor continu , cât şi pentru 
procesul de predare- înv are-evaluare. 

Con inuturile devin atractive, se elimin  plictiseala, sunt mai flexibile şi mai apropiate 
de experien ele reale ale elevilor. Con inuturile din programe, organizate pe competene 
prezint  avantajul formativ al înv rii, îl ajut  pe tân r s  înve e: Ce înva ?, Cum înva ?, Cum 
poate reuşi? Un con inut şcolar structurat şi abordat din punct de vedere interdisciplinar este mai 
adecvat realit ii deoarece permite elevului s  acumuleze informa ii despre obiecte, procese, 
fenomene; o tem  face apel la mai multe discipline; aplicarea cunoştin elor în diferite domenii, 
interrela ionarea cu ceilal i elevi. 

Predarea  interdisciplinar   pune  accentul  simultan  pe  aspectele  multiple  ale  
dezvolt rii 

elevului: intelectual , emo ional , social , fizic  şi estetic . 
Strategiile didactice trebuie s  includ  înv area prin cooperare, înv area prin 

descoperire, întrucât acestea sunt modalit ile de abordare interdisciplinar  care creeaz  un 
context al înv rii stimulativ, care valorific  interesele, nevoile elevului şi experien ele lor de 
via  şi creeaz  premisele înv rii autonome şi ale reuşitei şcolare 

Rezultatele înv rii  se pot reg si sub forma unor produse vizibile, produse apte. 
Utilizarea TIC , ca disciplin  şi ca instrument de management al înv rii, a determinat o 

serie de schimb ri la nivelul curriculumului şcolar, de la proiectare la modificarea strategiilor 
didactice şi depind de gradul în care profesorul este preg tit s  le integreze, de capacitatea 
acestuia, de sprijinul şi  deschiderea  întregului  colectiv  de  profesori,  de  resursele  tehnologice  
disponibile  (accesul  în laboratoarele cu calculatoare, existen a softului educa ional în şcoal , 
conectivitatea la Internet). Astfel se valorific  principii de modelare a activit ii de instruire, 
valorificarea transdisciplinar  a temelor din program , se stimuleaz  înv rea activ , lucrul 
colaborativ, înv area bazat  pe proiect, crearea de parcursuri de înv are diferen iate. 

Apar noi tendin ele în educa ia contemporan : 
 Înv area de men inere – educabilul este capabil s  fac  fa  situa iilor cunoscute cu 

care a fost familiarizat pe parcursul procesului educa ional. 
 Înv area inovatoare - educabilul manifest  autonomie şi integrare 
 
Utilizarea în educa ia a tehnologiei didactice modern - sisteme audiovizuale, multimedia, 

înv are asistat  de calculator, diversificarea şi extinderea metodelor activ-participative, 
determin  participarea activ  a elevului şi creaz  oportunit i de a participa şi influen a 
dezvoltarea societ ii române ti. 
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509. INNOVATIVE AND EFFECTIVE TEACHING 

 
Prof. Tudor Viorica-Violeta –Liceul Tehnologic ”Horia Vintil ”  

i coala Gimnazial  Prede ti, jud. Dolj 
Prof. Vîlcea Anca Simona –Liceul Tehnologic ”Horia Vintil ” Segarcea , jud. Dolj 

 
The biggest challenge any teacher faces is capturing the students’ attention, and putting 

across ideas in such a way that it stays with them long after they have left the classroom. For this to 
happen, classroom experience should be redefined and innovative ideas that make teaching methods 
more effective should be implemented. 

 So here are some innovative ideas that will help teachers reinvent their teaching methods 
and make their classes interesting: 
                                  1. Creative Teaching 

Take the help of creative tools to stimulate creativity. Include playful games or forms of 
visual exercises that will excite the young minds and capture their interest. This is a time tested 
method to identify young student’s creative abilities and encourage creative contributions.  Bring 
aspects of creativity into all your subjects, be it mathematics, science, or history. Think of ways to 
develop their creative ideas. Encourage different ideas, give them freedom to explore. 
                                 2. Audio & Video Tools 

Incorporate audio-visual materials in your sessions. Supplement textbooks with models, 
filmstrips, movies and pictorial material. Use info graphics or other mind mapping and brain 
mapping tools that will help their imagination thrive and grow. These methods will not only 
develop their ability to listen, but will also help them understand the concepts better. For example, 
you can get some oral history materials, conduct live online discussions or playback recordings of 
public lectures. There are a lot of smart apps for preschoolers that you can utilize to create awesome 
slideshows or presentations. 
                               3. “Real-World” Learning 

Link your lessons to real world learning. Infusing real world experiences into your 
instructions will make teaching moments fresh and enrich classroom learning. Relating and 
demonstrating through real life situations, will make the material easy to understand and easy to 
learn. It will spark their interest and get the children excited and involved. You can make use of 
smart apps for preschoolers to make these sessions all the more interesting. 
                               4. Brainstorm 

Make time for brainstorming sessions into your classrooms. These sessions are a great way 
to get the creative juices flowing. When you have multiple brains focusing on one single idea, you 
are sure to get numerous ideas and will also involve everyone into the discussion. These sessions 
will be a great platform for students to voice their thoughts without having to worry about right or 
wrong. Set some ground rules before you start. You can go for simple brainstorming or group 
brainstorming or paired brainstorming. 
                             5. Classes Outside the Classroom 

Some lessons are best learnt, when they are taught outside of the classroom. Organize field 
trips that are relevant to the lessons or just simply take students for a walk outside of the classroom. 
The children will find this fresh and exciting and will learn and remember the things taught 
faster.  Role playing is most effective for students of almost any age group. You just need to 
customize depending on the age group. You can even use this method for teaching preschoolers; 
just make sure you keep it simple enough to capture their limited attention span. 
                            6. Role Play 

Teaching through role play is a great way to make children step out of their comfort zone 
and develop their interpersonal skills.  This method comes in handy, especially when you are 
teaching literature, history or current events. The role playing approach will help the student 
understand how the academic material will be relevant to his everyday tasks. 



                         7. Storyboard Teaching 
Rudyard Kipling rightly said “If history were taught in the form of stories, it would never be 

forgotten.” Storyboarding is a great way to teach any subject which requires  step-by-step 
memorization or visualization highly-conceptual ideas. History teachers can use a storyboard to 
recreate a famous event. Such visually stimulating activity will ensure that even complex ideas are 
easily put across to students. You can also encourage the use of storyboards as a form of 
communication and let the students tell a story in pictures using their imagination. 
                         8. Stimulating Classroom Environment 

A classroom environment that is well-decorated, fun, and engaging will help stimulate a 
student’s mind and will help think and learn better.  Children, especially young ones cannot be 
expected to sit all day and learn. Such creative and stimulating environment will help them explore 
and will encourage them to learn about the subject. An environment that positively impacts the 
children is beneficial for the teacher as well. With even the Knowledge and Human Development 
Authority (KHDA ) emphasizing on schools to take measures for improving the quality of teaching 
and learning, these innovative ideas are sure to make teaching methods more effective. 
                        9. Make skills as important as knowledge. 

 Innovation and 21st century skills are closely related. Choose several 21st century skills, 
such as collaboration or critical thinking, to focus on throughout the year. Incorporate them into 
lessons. Use detailed rubrics to assess and grade the skills. 

            10. Form teams, not groups.  
Innovation now emerges from teams and networks—and we can teach students to work 

collectively and become better collective thinkers. Group work is common, but team work is rare. 
Some tips: Use specific methods to form teams; assess teamwork and work ethic; facilitate high 
quality interaction through protocols and critique; teach the cycle of revision; and expect students to 
reflect critically on both ongoing work and final product. 

              11.Teach concepts, not facts. 
 Concept-based instruction overcomes the fact-based, rote-oriented nature of standardized 

curriculum. If your curriculum is not organized conceptually, use you own knowledge and 
resources to teach ideas and deep understanding, not test itemss. 

              12. Reward discovery.  
Innovation is mightily discouraged by our system of assessment, which rewards the mastery 

of known information. Step up the reward system by using rubrics with a blank column to 
acknowledge and reward innovation and creativity.  

Be innovative yourself. This is the kicker, because innovation requires the willingness to 
fail, a focus on fuzzy outcomes rather than standardized measures, and the bravery to resist the 
system’s emphasis on strict accountability. But the reward is a kind of liberating creativity that 
makes teaching exciting and fun, engages students, and—most critical—helps students find the 
passion and resources necessary to design a better life for themselves and others. 
 
 

510.   EDUCA IA SECOLULUI AL XXI – LEA 
 

Prof.  Tudor Ramona, Liceul Tehnologic Nr. 1, M r cineni 
 

„Cred c  oamenii se nasc cu un imens poten ial natural, poten ial pe care îl pierd cu cât 
petrecem mai mult timp în lume. Este ironic c  unul dintre motivele pentru care ne pierdem 
poten ialul este tocmai sistemul educa ional. Drept rezultat: cei mai mul i oameni nu sunt niciodat  
conecta i cu talentul lor, cu poten ialul lor, a a încât ajung s  nu tie niciodat  de ce sunt capabili 
s  realizeze” (Robinson i Lou, 2009) 

Continuând aceste idei ar trebui  subliniat faptul c , în ceea ce prive te educa ia, ne g sim în 
prezent la grani a form rii unei noi paradigme. Este vorba despre evolu ia sistemului educa ional 
dinspre un produc tor de for  de munc  pentru revolu ia industrial  (accentul fiind pus pe tiin ele 



exacte) c tre un sistem care pune în centrul s u poten area talentelor individuale, indiferent c  
acestea se îndreapt  spre tiin ele exacte, oratorie sau dans. În noua paradigm , talentele i 
dezvoltarea lor prin educa ie sunt puse pe picior de egalitate în cadrul sistemului educa ional, 
urmând ca elevilor s  li se dezvolte i acele abilit i sau competen e de a- i pune în practic  sau a- i 
„vinde” talentele în cadrul sistemului economic. 
            Aceast  schimbare de paradigm  este esen ial  pân  i în activitatea i interac iunea zilnic  
dintre profesor i elev. În pedagogie i mai ales în psihologia educa iei, se face de asemenea o 
tranzi ie de la înv area mecanic , repetitiv  a faptelor i cifrelor, folosirea pedepselor c tre 
folosirea eficient  a poten ialului elevului i construirea dezvolt rii bazându-ne pe zestrea genetic  
i hr nirea, încurajarea, protejarea talentelor native.  

           Nu mai putem s  îi înv am pe copii doar prin memorare repetitiv , pe de alt  parte nici nu 
putem s  le dezvolt m capacitatea analitic  sau spiritul critic f r  a le oferi accesul i a le facilita 
memorarea informa iilor de baz . Într-o carte cu un titlu ironic: Why Dont Students Like School?(De 
ce nu le place elevilor coala?), Daniel Willingham (2009) vorbe te despre importan a pe care 
profesorii trebuie s  o acorde abilit ilor cognitive ale elevilor i, mai important, stimul rii 
abilit ilor cognitive ale elevilor prin metodele de instruire potrivite pentru ob inerea unor 
performan e spectaculoase în înv are. Ca psiholog cognitivist, el eviden iaz  câteva adev ruri 
desprinse din cercetarea tiin ific , din studii i experimente realizate de c tre comunitatea 
tiin ific  pân  în prezent. 

             Din punctului lui de vedere, a cunoa te cum func ioneaz  gândirea este o premis  
fundamental  pentru ca profesorul s  î i structureze cel mai bun plan de lec ie posibil. În plus, este 
de asemenea important s  distingem importan a memoriei în activitatea educa ional . Uneori ni se 
pare c  avem o memorie groaznic  i e adev rat c  memoria noastr  nu e la fel de valid  ca sistemul 
nostru vizual sau motric; uneori uit m lucruri, alteori credem c  ne aducem aminte, dar nu e cazul. 
             Important e îns  s  re inem c  sistemul nostru mnemotic este mai valabil decât sistemul 
gândirii, ne d  r spunsuri mai repede i cu mai pu in efort. Ca urmare, Willingham (2009) consider  
c  „oamenii sunt în mod natural curio i, dar nu gândesc bine în mod natural; dac  condi iile 
cognitive nu sunt propice, oamenii vor evita s  gândeasc .” Rezolvarea de probleme de exemplu e 
un proces pl cut pentru oameni, îns  doar atunci când le reu e te. Gândirea care conduce la un 
rezultat de succes ne d  un sentiment de satisfac ie, de împlinire. A a cum au descoperit mul i 
neuro-psihologi, pl cerea este dat  de procesul de rezolvare, dar a lucra la o problem  unde nu ai 
sentimentul c  faci progrese nu determin  pl cere, ci frustrare. Nici când prime ti r spunsul de-a 
gata la o problem  nu ai un sentiment al împlinirii. 
             De cele mai multe ori, cea mai dificil  sarcin  a profesorului este s  g seasc  con inutul 
potrivit pentru nivelul elevilor dar nu doar atât. Fundamental este s  aleag  nivelul de dificultate la 
care prezint  acel con inut – nici prea u or pentru a putea suscita aten ia, nici prea greu pentru a 
descuraja ini iativa rezolv rii. Poate c  problema nu se pune totu i în a determina nivelul 
con inutului ci în a g si acele modalit i prin care s  facilit m procesul de gândire.  
             Exist  o serie de metode i strategii didactice care pot fi utilizate în vederea eficientiz rii 
procesului de predare-înv are, de adaptare a sa la cerin ele societ ii contemporane. 
Propune elevilor doar probleme ce pot fi rezolvate 
 Profesorii nu trebuie s  uite c , pentru a rezolva o problem , elevul are nevoie de cuno tin e. 
A adar, furnizarea de cuno tin e trebuie s  fie anterioar  procesului în care acele cuno tin e trebuie 
folosite sau livrarea lor trebuie f cut  înaintea problemelor care necesit  rezolvare. Cuno tin ele i 
contextele în care acestea se folosesc trebuie puse în rela ie foarte clar . Problema f r  cuno tin ele 
de baz  nu are sens i frustreaz , la fel cum nu are sens s  „îndop m” elevii cu date factuale ce nu 
sunt puse într-un context util. O problem  nu înseamn  în mod necesar o întrebare adresat  de 
profesor imediat dup  ce a avut loc predarea sau un exerci iu matematic. O problem  este un 
exerci iu cognitiv care propune o provocare moderat , cum ar fi în elegerea unei poezii sau o 
utilizare inovativ  a unor materiale reciclabile. F r  a acorda aten ia cuvenit , o lec ie poate deveni 
un lung ir de perora ii ale profesorului, f r  a lua în seam  sarcinile cognitive pe care le au de 



realizat elevii. Acest pauze în care elevii au un input trebuie clar delimitate în planul de lec ie, mai 
ales acolo unde profesorii identific  provoc ri demne de a deveni probleme. 
              Respect  limitele cognitive ale elevilor 
Atunci când dezvoli provoc ri mentale pentru elevi, ai grij  ca ei s  aib  deja predat materialul 
despre care faci vorbire. Dac  îi întrebi pe elevi cum altcumva s-ar fi putut termina poemul 
Luceaf rul ai grij  ca ei s  tie firul ac iunii, s  în eleag  motiva ia autorului. Prea multe detalii 
anterioare despre via a lui Eminescu, rela ia sa cu Titu Maiorescu, mitul Zbur torului pot înc rca 
prea tare memoria de scurt  durat . Înc rcarea memoriei de scurt  durat  poate fi determinat  de: 
fapte neconectate între ele, ra ionamente logice care au mai mult de trei pa i, aplicarea unor 
concepte complexe abia înv ate la un material nou. Solu ia în aceste situa ii este destul de simpl : 
mic oreaz  ritmul de predare, folose te ajutoare de memorie (i.e. scrie pe tabl ), pentru a le 
economisi elevilor cât mai mult  informa ie pe care nu trebuie s  o stocheze în memoria de scurt  
durat . 
             Clarific  problemele care au nevoie de rezolvare 
Cum po i face ca o problem  s  devin  mai interesant ? O strategie comun  e s  încerci s  faci 
materialul mai interesant pentru elevi. Un mod în care po i privi munca cu clasa în acest tip de 
situa ie este s -i aju i s  ajung  la o serie de r spunsuri. De exemplu, ce semnifica ie are titlul 
romanului Ion de Liviu Rebreanu, de ce nu a fost ales alt nume. Uneori profesorii sunt a a de 
concentra i pe primirea unor r spunsuri c  nu dedic  suficient timp pentru a formula i a g si 
momentul oportun de adresare a întreb rilor. Dar, a a cum am v zut mai sus, întreb rile sunt acelea 
care le suscit  interesul i atrag aten ia elevilor. Faptul c  i se d  r spunsul nu înseamn  nimic 
pentru tine. A a c  atunci când î i formulezi planul de lec ie, trebuie s  începi prin a determina ce 
dore ti s  tie la final elevii t i. Apoi, încearc  s  determini care este întrebarea esen ial  pentru 
acea lec ie i încearc  s  o formulezi pentru a avea gradul adecvat de dificultate, care s  le permit  
elevilor s  se implice, respectând în acela i timp limit rile lor cognitive. 
Planific  atent momentele în care vrei s -i „dai pe spate” pe elevi 
Nu uita principiul expus mai sus. Trebuie s  te asiguri c  elevii achizi ioneaz  mai întâi cuno tin ele 
de baz  i apoi practic  abilit ile de gândire creativ . Profesorii încearc  s -i atrag  pe elevi la ore 
prezentând o problem  despre care ei cred c  e de interes, conducând o demonstra ie sau prezentând 
un fapt pe care elevii îl vor g si surprinz tor, pentru a îi l sa uimi i, pentru a-i face curio i. Este o 
tehnic  folositoare, dar merit  s  te întrebi dac  aceast  tehnic  nu mergea mai bine aplicat  într-o 
lec ie dup  ce au fost prezentate conceptele de baz . De exemplu, o scen  clasic  de la o or  de 
fizic  ar fi s  pui o hârtie care arde într-o sticl  cu o gur  larg  i apoi s  pui un ou pe gura sticlei. 
Dup  ce hârtia arde, oul e tras în untrul sticlei. F r  dubiu c  la o asemenea demonstra ie elevii vor 
r mâne f r  glas, dar dac  ei nu cunosc principiul din spatele acestei situa ii, demonstra ia f cut  nu 
e nimic altceva decât un truc de magician, sunt cu to ii încânta i, dar curiozitatea lor s-ar putea s  nu 
dureze a a de mult.  
            Accept  şi variaz  cât mai mult modul în care se preg tesc elevii 
 De obicei elevii se diferen iaz  între ei, nu doar în func ie de cât sunt de preg ti ii sau ce suport 
primesc de acas  ci i în ceea ce prive te abilit ile pe care le au, a a încât este nerezonabil ca to i 
elevii s  primeasc  acela i set de teme. În m sura în care se poate, mai ales pentru a-i ine conecta i 
pe elevii mai slabi, e o idee bun  s  dai teme pentru acas  individual sau în echipe, în func ie de 
competen a actual  a respectivilor. Desigur c  acest lucru trebuie f cut cu mult tact, pentru ca unii 
elevi s  nu simt  c  sunt plasa i în spatele altora. Faptul care este tiut de tine este c  ei sunt în 
spatele altora, iar a le da o sarcin  pentru acas  sau la coal  care îi dep e te nu este de natur  a-i 
ajuta s   înainteze ci poate conduce la a-i l sa i mai mult în urm . 
            Schimbarea ritmului 
   În timp, suntem cu to ii în pericol de a ne pierde aten ia. La fel i elevii no tri. Vestea bun  este c  
e relativ u or s  reatragi aten ia cuiva. Schimbarea este ceva ce conduce la recaptarea aten iei. Când 
schimbi subiectul sau începi o nou  activitate, sau schimbi viteza cu care treci printr-un material e 
posibil ca aten ia elevilor s  se întoarc  la tine i s  ai astfel ansa s -i implici în ceea ce faci. A a 



încât, când redactezi planul de lec ie, planific  diverse momente de schimbare, monitorizeaz  
aten ia clasei pentru a vedea dac  e nevoie sau nu s  introduci o schimbare. 
            ine un jurnal 
  Ideea central  prezentat  pân  acum este c  rezolvarea de probleme le ofer  pl cere oamenilor, dar 
problema trebuie s  fie suficient de u oar  pentru a fi rezolvat  i suficient de grea pentru a necesita 
efort mental. Experien a cu clasa trebuie s  fie cel mai bun ghid, f  orice i se pare c  func ioneaz . 
Dar nu te a tepta ca peste un an, când folose ti acel plan de lec ie s - i aduci aminte aceste 
am nunte. i se pare, la momentul în care predai, c  o s - i aduci aminte de toate momentele 
pl cute ale lec iei sau de cele care n-au func ionat, îns  memoria s-ar putea s - i  joace feste, a a c  
e mai bine sa-ii notezi totul. F - i un obicei din a înregistra succesele, atunci când nimere ti foarte 
bine nivelul adecvat al dificult ii unei probleme pentru elevi. 
           În concluzie, înv mântul actual presupune un parteneriat, elev-profesor, în care ambele 
p r i trebuie s  în eleag  i s  se adapteze cerin elor celuilalt. Elevii trebuie trata i ca parteneri egali, 
beneficiari ai eforturilor pe care dasc lii le depun în scopul educ rii i form rii lor. Noile direc ii ale 
educa iei trebuie s  in  cont de particularit ile fiec rui elev în parte, s  ofere anse egale tuturor, 
indiferent de abilit ile, competen ele sau capacit ile sale intelectuale. 
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511. ROLUL I  MODUL DE UTILIZARE A CALCULATORULUI ÎN LEC IA DE 
MATEMATIC  

 
Prof. Popîrlan Doina Lelica–Colegiul Na ional “Iulia Hasdeu”, Lugoj  

 
Educa ia, din cele mai vechi timpuri i pân  în zilele noastre a fost cea care a încercat, şi de 

cele mai multe ori a reuşit, s  fie „în pas” cu dezvoltarea societ ii, adic  cu progresele ştiin ei şi 
tehnicii. Acest lucru a fost posibil, dar şi obligatoriu oarecum, datorit  faptului c  şcoala, ca termen 
generic pentru institu iile destinate preg tirii tinerei genera ii, a primit ca şi comand  social  „up-
datarea” întregului proces instructiv-educativ, pentru ca acesta s  poat  fi capabil, de îndeplinirea 
finalit ilor educa ionale în concordan  cu idealul social al societ ii, la un anumit moment al 
dezvolt rii ei şi, implicit de a forma acel tip de personalitate uman  dezirabil din punct de vedere 
social. 

Sus inerea procesului didactic cu ajutorul calculatorului a devenit o realitate cotidian  în 
înv mântul românesc, datorit  mai ales dot rii colilor cu laboratoare SEI i platforma AeL, ceea 
ce înseamn  nu numai calculatoare, dar i un pachet relativ bogat de lec ii. 
 Interac iunea elev-calculator permite diversificarea strategiei didactice, facilitând accesul 
elevului la informa ii mai ample, mai logic organizate, structurate variat, prezentate în modalit i 
diferite de vizualizare. De fapt, nu calculatorul în sine ca obiect fizic, înglobând  chiar configura ie 
multimedia, produce efecte pedagogice imediate, ci calitatea programelor create şi vehiculate 
corespunz tor, a produselor informatice, integrate dup  criterii de eficien  metodic  în activit ile 
de instruire. 
În cele ce urmeaz , voi încerca s  prezint o serie de aspecte metodice privind desf urarea lec iilor 
de matematic  cu ajutorul calculatorului, în scopul de a eficientiza din punct de vedere pedagogic 
aceste lec ii. 



În primul rând trebuie remarcat impactul pozitiv al acestor lec ii asupra elevilor din genera iile 
calculatorului i rolul pe care îl au în cre terea atractivit ii procesului didactic în general i al 
lec iilor de matematic  în particular. Pe de alta parte, este posibil ca pe parcursul acestor lec ii 
aspecte considerate în mod traditional ca obligatorii în lec ia de matematic  s  î i diminueze 
ponderea, ca timp sau important . Având în vedere aceste dou   idei,  consideram c  lec iile  
sustinute   cu   ajutorul calculatorului trebuie alternate cu cele pe care elevul le parcurge cu creionul 
în mân , pentru a putea atinge obiectivele generale ale înv mântului matematic. Gandindu-ne la 
examenele pe care elevii le au de sus inut i la specificul acestora, în alternarea mentionat , suntem 
stimula i s  acordam o mult mai mare pondere lec iilor tradi ionale. 

În „Metodica pred rii matematicii", se disting cinci tipuri   de   lec ii   de matematic : 
-de comunicare de noi cuno tin e 
-de fixare i consolidare 
-de recapitulare i sistematizare 
-de verificare i evaluare. 
-de formare a priceperilor i deprinderilor 

Consider m  c    utilizarea  calculatorului   poate  facilita  în  mare  m sur   atingerea 
obiectivelor la primele patru tipuri de lec ii i este în mai mic  m sur  de folos în lec iile de 
formare a priceperilor i deprinderilor din sfera matematicii, în care modelul de lucru oferit de 
profesor i exersarea de c tre elev sunt esen iale . 

În lec iile de comunicare de noi cuno tin e care erau realizate în mod tradi ional prin 
înl n uirea expunerii, conversa iei i dialogului frontal, prezentarea noilor con inuturi cu ajutorul 
calculatorului poate fi la fel de clar  i de accesibil  elevilor, în condi iile în care profesorul 
îndrum  elevii în studiu i verific  în elegerea cuno tin elor noi prin întreb ri, solicitarea de 
exemple i de contraexemple. Profesorul va indica clar elevilor activitatea pe care trebuie s  o 
desf oare în fiecare moment al lec iei i timpul alocat: s  citeasc  i s  analizeze noile con inuturi, 
s  noteze pe caiete, s  utilizeze mouse-ul pentru navigarea prin lec ie. Identificarea i exersarea de 
c tre profesor a celor mai adecvate, din punct de vedere tehnic i matematic, concise i clare 
formul ri ale sarcinilor de lucru cu ajutorul calculatorului, conduce la formarea unui limbaj specific 
orelor de aceast  natur . 

Una din problemele ridicate de profesorii de matematic  în ceea ce prive te sus inerea de 
lec ii cu ajutorul calculatorului este cea a noti elor elevilor: cu ce r mâne elevul pe caiet? R spunsul 
la aceast  întrebare cade în sarcina fiec rui profesor, care, analizând în prealabil informa iile ce sunt 
prezentate, trebuie s  selecteze ce va fi notat de elevi pe caiete. Uneori aceast  selec ie poate 
constitui un compromis între concep ia profesorului i cea a autorului lec iei pe calculator, 
compromis acceptat în vederea men inerii clarit ii i unit ii prezent rii. Momentul transcrierii de 
c tre elevi pe caiete a unor no iuni teoretice prezentate cu ajutorul calculatorului permite 
profesorului initierea unui dialog de verificare a parcurgerii con tiente a notiunilor, prin adresarea a 
câtorva intrebari fiec rui elev. Întrebarea trebuie s  permit  un r spuns care s  fie strict ancorat în 
no iunile noi, i suficient de scurt, astfel încât elevul s  r mân  conectat la activitatea sa principal  
de notare în caiet i, în acela i timp, s  nu fie dep it timpul alocat momentului respectiv al lec iei. 
Consider m c  i numai citirea unei defini ii de catre elev permite o prim  apreciere a gradului de 
în elegere, mai ales la clasele cu nivel mediu din punct de vedere al performan elor matematice. 

Nici   la   aceste   lec ii  nu   trebuie   neglijat    tabla;   se   scriu:   titlul,   noile   no iuni, 
exemple, scheme,  clasific ri, tabele de asem n ri i deosebiri - toate acestea cu ajutorul elevilor, 
astfel ca cei care termin  sarcina general  de lucru mai repede s - i mentin  interesul i aten ia c tre 
tema în discu ie. Profesorul trebuie s  discearn  între solicit rile care trebuie adresate tuturor 
elevilor (sarcinile generale obligatorii) i cele care pot fi adresate elevilor care au un ritm mai rapid 
de lucru cu calculatorul sau scriu mai rapid - preg tirea lec iei trebuie s  aib  în vedere i aceste 
aspecte. 

Credem   c    momentul   comunic rii   de   cuno tinte   noi   trebuie   finalizat   cu   o   
scurt  parcurgere a no iunilor noi studiate, coordonat  de profesor. 

 Pentru   ca   o  lec ie   de   fixare   i   consolidare   a   cunoştin elor  cu   ajutorul 



calculatorului s - i ating  obiectivele, ea trebuie sa fie interactiv  (elev-profesor, elev-calculator), 
astfel încât elevul s  primeasc  prompt feedback asupra activit ii sale. 

 Înv pachetul AEL exist  o serie de lec ii care con in astfel de momente interactive elev-
calculator, care sunt cele mai apreciate de elevi. Profesorului îi revine sarcina de a studia aceste 
momente i de a g si formul ri clare i concise prin care s  explice elevilor modul în care trebuie s  
lucreze. 

Uneori elevii, dupa ce citesc indica iile oferite de materialul AEL, identific  singuri 
modul   de  lucru,  dar   totodat   i   c ile  prin  care  calculatorul  le  ofer    direct  solu ia 
problemei propuse (experien a elevilor de a lucra cu calculatorul are i avantaje i dezavantaje în 
procesul didactic), caz în care consider m c  sunt utile solicit ri adresate elevului de a demonstra 
modul de lucru, precum i întreb ri care s  eviden ieze gradul de în elegere a leg turii teorie- 
practic . Acelea i solicit ri pot fi adresate tuturor elevilor pentru a evita (a anula pe cât posibil) 
parcurgerea mecanic  a rezolv rii de catre unii elevi care se inspira de la colegi. 

În aceast  situa ie, lec iile care au exerci ii cu mai multe variante numerice sunt foarte 
utile i ofer  profesorului timpul necesar verific rii activit ii fiecarui elev (fiec rei echipe de elevi). 

La finalul aplica iei de fixare/consolidare a cuno tin elor, este util  realizarea (prin 
dialog frontal cu elevii) leg turii dintre no iunile teoretice studiate i exerci iu (eventual i notarea 
acestora pe tabla i caiete), precum i identificarea etapelor rezolv rii. De asemenea,   este   util    
reamintirea   exerci iilor   rezolvate   cu   ajutorul   calculatorului   la urm toarea lec ie, dar i 
rezolvarea de exerci ii de acela i tip în mod tradi ional, astfel încât elevii s  con tientizeze 
asem n rile i deosebirile dintre cele dou  abordari i rolul suportului didactic utilizat.  

Lec ii de recapitulare i sistematizare pot fi create de profesori, facilitând sau solicitând 
elevilor reamintirea no iunilor studiate i leg turile dintre acestea – pentru aceasta se utilizeaz  
imagini, anima ii, filme, scheme sau teste de alegere a unor enun uri sau formule. Profesorul poate 
solicita elevilor notarea în caiete a no iunilor, formulelor, algoritmilor, schemelor prezentate cu 
ajutorul calculatorului, dar i detalierea oral  a unor aspecte ce au legatur  cu acestea. Consider m 
c  rezolvarea de teste recapitulative cu itemi de diferite tipuri este adecvat  obiectivelor acestor 
lec ii, putand fi corelat  i cu metoda lucrului în perechi; profesorul va urm ri i îndruma activitatea 
elevilor i va stabili criteriile de evaluare/apreciere individuale i de grup. 

 Lec iile de verificare i evaluare cu ajutorul calculatorului const  în teste AEL, create i 
verificate în prealabil de profesor. Pentru optimizarea evalu rii, profesorul trebuie s  explice sau s  
fi explicat la primele teste de acest tip specificul evalu rii cu ajutorul calculatorului: tipurile de 
itemi care apar, modalitatea general  de furnizare a r spunsului, modul de parcurgere a itemilor. 

Un prim pas în asigurarea obiectivit ii i relevan ei evalu rii este utilizarea de teste de 
acela i tip, dar cu date numerice diferite la calculatoare al turate, la aceasta ad ugându-se faptul c  
platforma AEL permite trimiterea itemilor într-o ordine aleatoare c tre calculatoare. Pasul esen ial, 
dar care necesit  fie resurse suplimentare de timp (rareori disponibile), fie o organizare convenabil  
a laboratorului AEL, const  de fapt în îmbinarea evalu rii tradi ionale cu cea a utiliz rii 
calculatorului. Dispunerea calculatoarelor de-a lungul conturului s lii i a unor pupitre în mijloc, 
permite împ r irea clasei în dou  grupe, care vor parcurge alternativ teste AEL i teste tradi ionale 
în intervalul unei ore de curs. Consider m c  evaluarea realizat  numai prin teste realizate în AEL 
este foarte util  în verificarea insusirii cuno tin elor i deprinderilor de baz , în special la clasele cu 
nivel mediu al performan elor matematice. Înregistrarea rezultatelor evalu rii, dar i utilizarea 
acestora pentru eficientizarea activit ii ulterioare este pasul final al lec iei de evaluare. 

În fiecare dintre tipurile de lec ii realizate cu ajutorul calculatorului este important  
estimarea timpului necesar desf ur rii fiecarui moment - în lec iile predefinite este precizat un 
timp estimativ, dar acesta trebuie adaptat specificului clasei. 

Ideile generale care redau specificul activit ii profesorului pentru realizarea lec iilor de 
matematic  cu ajutorul calculatorului sunt: 

• analiza am nun it  a continuturilor  lec iilor  predefinite,  în   vederea   identific rii 



elementelor ce vor fi notate pe caiete i pe tabl , a întreb rilor care eviden iaz  în elegerea de c tre 
fiecare elev (echipa de lucru la un calculator), a no iunilor teoretice i a modalit ii practice de 
lucru, precum i a unor eventuale sarcini suplimentare pentru unii elevi; 
• formarea limbajului specific lucrului cu calculatorul i verbalizarea ac iunilor; 
• estimarea timpului alocat fiec rui moment al lec iei, cu toate componentele sale; 
• stabilirea modalit ii de alc tuire a echipelor de lucru la calculator, atunci când 
este necesar. 
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512. MODALIT I DE MOTIVARE A ELEVILOR 
 

Marie-Anne Cristinne LICSANDRU, Colegiul Economic ”P.S. Aurelian”, Slatina 
 

Înv mântul românesc trebuie s  se coreleze cu dezvoltarea societ ii, mai ales din 
perspectiva avântului tehnologiei. În zilele noastre, internetul este o surs  de cuno tiin e, de 
comunicare între diferite col uri ale lumii. Din punctul de vedere al cadrelor didactice trebuie s  
folosim corect i în favoarea elevului aceste resurse. 

În contextul actual profesorii trebuie s  g seasc  i s  foloseasc  în cadrul procesului de 
predare - înv are – evaluare metode i procedee variate adaptate diferitelor activit i care se pliaz  
la nivelul de posibilit i ale grupului de elevi. Acestea vor duce la dezvoltarea cuno tiin elor  
elevilor i la îmbun t irea interac iunilor dintre elevi - elevi i elevi - profesor.  

Cadrul didactic trebuie s  fie partener în cadrul procesului instructiv – educativ i s  ajute 
elevii s  în eleag  i s  î i explice punctele lor de vedere cu privire la con inuturile studiate. De 
aceea se vor alege strategii didactice i metode alternative care s  favorizeze gândirea critic  i 
creativ , precum i încurajarea înv rii prin colaborarea elevilor. 

Pentru a cre te interesul i motiva ia elevilor fa  de studiul matematicii i corelarea lui cu 
alte discipline se poate folosi ”înv area asistat  de calculator (IAC)”, care duce la îmbinarea 
activit ilor frontale cu cea pe grupe sau individuale, oferind posibilitatea de a realiza o activitate de 
predare - înv are – evaluare diferen iat  în func ie de particularit ile individuale psiho-fizice ale 
elevilor. 

Prin observarea direct  se vede un interes ridicat al elevilor privind tehnologia utilizat  în 
desf urarea activit ilor, mai ales a softurilor educa ionale folosite. 

Astfel, prin intermediul acestora:  
- se creeaz  condi ii necesare pentru atingerea obiectivelor de c tre to i elevii,  
- se observ  efortul depus de c tre ace tia în atingerea obiectivelor,  
- se stimuleaz  inteligen a multipl ,  
- se identific  elevii care manifest  un interes ridicat fa  de studiul matematicii, 

precum i diferitele hobby-uri ale acestora care aduc o noutate în desf urarea 
activit ilor. 

În cadrul procesului de instruire, prin folosirea de strategiilor activ – participative,   
internetul i componentele web-ul faciliteaz  acest lucru, creând un spa iu virtual cu informa ii, cu 
date necesare ob inerii unor abilit i, cuno tiin e noi. 



Folosind un site web 2.0 se poate crea un mediu care poate fi utilizat de c tre elevi pentru a 
înv a i a lucra împreun  la diferite proiecte sau pentru a primi informa ii legate de anumite unit i 
de înv are. Elevii î i dezvolt  creativitatea i abilit ile de lucru cu calculatorul, profesorul având 
doar rolul de îndrum tor. 

În mediul virtual elevii:  
-  primesc informa ii,  
- înva  s  le selecteze,  
- s  le utilizeze,  
- î i dezvolt  capacit ile intelectuale,  
- comunic  cu al i elevi, îmbun t indu- i componenta social , 
-  î i construiesc abilit i bazate pe activit i comune cu al i elevi.  

Un astfel de mediu prin care elevii pot comunica i se pot informa este ”blogul”. Acesta este 
folosit pentru scrierea experien elor din lumea real . În cadrul lui elevii folosesc re ele pereche 
pentru a comunica între ei, profesorul actualizeaz  foarte u or i repede informa iile necesare 
procesului de predare - înv are - evaluare în func ie de temele abordate. Profesorul posteaz  temele 
cerute i informa iile legate de rezolvarea acestora, încurajând elevii s - i posteze comentariile 
referitoare la realizarea temelor propuse, în felul acesta î i rezolv  neclarit ile întâlnite. 

Blogul este asem n tor unui jurnal, informa iile fiind redate într-o ordine cronologic .       
Se pot posta imagini, filme sau documente necesare elevilor. Se încurajeaz  libera exprimare i 
dialogul cu elevii, dezvoltându-se o re ea de înv are. 

În educa ie folosim blogurile :  
- ca i instrumente de comunicare i informare, 
- în realizarea proiectelor, 
- în ob inerea feedback-ului la activitatea depus , 
- în comunicarea on-line, 
- ca i instrumente colaborative, 
- ca i instrument de lucru individual i în grup, 
- ca i instrument de partajare a cuno tiin elor. 

 Dintre softurile educa ionale folosite în cadrul procesului de de predare - înv are – 
evaluare, men ion m : GeoGebra, Înva mate, CABRI Geometrie II, CABRI D3, Scientific 
Graphing Calculator, etc. 
 Prin intermediul softului GeoGebra se pot desf ura activit i privind predarea i înv area 
geometriei i algebrei, dar i la analiza matematic  studiat  la liceu.  
 Înva mate este o platform  unde se g sesc lec ii pentru ciclul gimnazial, în mod special 
cele de geometrie sunt interesante i pot fi folosite în activit i pentru a vizualiza i a în elege mai 
bine no iunile predate. Tot aici se g sesc diferite teste on-line care duc la o evaluare imediat  a 
cuno tiin elor dobândite. 
 Scientific Graphing Calculator este un soft care se poate folosi pentru calculul matricilor în 
clasa a XI-a sau pentru reprezentarea grafic  a func iilor, a calculului vectorilor - unitate de înv are 
în clasa a IX-a de liceu. 
 În cadrul procesului de predare - înv are - evaluare calculatorul se poate folosi ca mijloc de 
evaluare atât individual cât i pe grupe în func ie de cuno tiin ele evaluate, existând un feed-back 
imediat elevul tiind câte exerci ii a gre it i ce not  a ob inut. Are ca i avantaje faptul c  sunt 
elimina i factorii subiectivi, elevul trebuie s  se concentreze punctual, asupra fiec rei cerin e, se 
dezvolt  spiritul competitiv, se elimin  eventualul trac al elevilor timizi, se asigur  evaluarea 
unitar  a elevilor, ar tând nivelul clasei la momentul evalu rii. Exist  i unele dezavantaje, vorbim 
despre faptul c  nu se realizeaz  dialogul direct între profesor i elev, iar unii elevi pot s  nu 
în eleag  sarcinile pe care le au de realizat. 
 Este necesar în societatea actual  la corelarea activit ilor desf urate cu realit ile 
înconjur toare i acest lucru se poate realiza cu ajutorul calculatorului, al softurilor educa ionale i 
utilizând tehnologiile multimedia. 
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513. ROLUL CREATIVIT II ÎN EDUCA IA ELEVILOR 
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Predarea unei limbi str ine confer  o mai mare liberatate şi ajut  la formarea unei rela ii 

deschise între elev şi profesor. Traducerea, interpretarea, aspectele de cultur  şi civiliza ie, 
importan a acordat  limbilor str ine şi avalanşa de termini din limba englez  au condus la un interes 
crescut fa  de acest obiect şcolar. 

Fiind profesor de limb  englez  în cadrul înv mantului liceal am avut cursuri op ionale de 
cultur  şi civiliza ie britanic  i american , am ini iat i participat la diverse proiecte E-Twinning.  

 În cadrul proiectelor E-twinning am desf urat împreun  cu elevii mei mai multe activit i 
extra colare. Proiectul Winter in Europe  ne-a ajutat sa lucram al turi de partenerii no trii de la o 
coal  din Lituania- Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija- i s  redescoperim pl cerea de a creea 

jocuri de cuvinte, rebusuri  i de gasi r spunsuri pentru provocarile create de patenerii no tri. 
Proiectul s-a finalizat printr-o videoconferin a pe Skype unde elevii români îmbr ca i în haine 
populare au cântat colinde în limba român  i englez , iar partenerii lituanieni au cântat la rândul 
lor cântece tradi ionale i colinde în limba englez .   

 

 
 
 Un alt proiect desfa urat tot prin intermediul platformei E-Twinning- Europe through 

postcards- i-a ajutat pe elevii mei sa redescopere importan a coresponden ei prin scrisori. Acest 
proiect a fost initiat împreun  cu o coal  din Turcia- ŞEMSETTİN ONAY ANADOLU LİSESİ. 
Am descoperit cu triste e ca nici unul dintre elevii mei de liceu nu a scris vreodata o scrisoare, c  nu 
trimis sau primit o scrisoare. To i elevii folosesc ca mijloace de comunicare doar telefonul mobil si 

https://sites.google.com/site/invatamate/home


re elele de socializare, acestea fiind acum în mod normal o parte important  din via a lor, 
neputându-i imagina un stil de via  f r  aceste elemente. Astfel am luat legatura cu unul dintre 
profesorii de limb  englez  din Turcia, profesor pe care l-am gasit tot pe aceast  platform  i  
împreu  am ini iat un schimb de scrisori între elevii români i cei turci.  

 

 
 
Atât elevii cât i p rin ii acestora au fost foarte încânta i de aceast  colaboarare, elevii 

continuând apoi schimbul de scrisori i cu al i elevi din Italia, Marea Britanie, Cehia, Croa ia i 
Polonia. Ulterior ace tia au facut schimb de vederi i timbre, postere facute de ei cu diverse 
obiective turistice din zona în care locuiesc precum i de mici obiecte facute manual sau tradi ionale 
(m r i oare). Aceast  activitate în afara orelor de curs a sporit interesul elevilor pentru limba 
englez  i pentru dezvoltarea culturii generale. Elevii italieni le-am trimis elevilor români nu doar 
vederi sau calendare cu diverse imagini din regiunea unei ei locuiesc ci i monede – lire italiene, 
c r i despre arhitectura local  sau despre gastronomia italian . Cei mai mul i dintre elevi i-au g sit 
astfel prieteni în alte ri membre ale Uniunii Europene i continu  coresponden a cu ace tia chiar i 
dup  încheierea proiectului. 

Observând interesul elevilor pentru teatru i talentul unora dintre ei am creat un club de 
teatru în limba englez  i astfel am participat împreun  cu elevii mei la festivaluri locale de teatru în 
limba englez - Magic Fest Suceava. Prin intermediul teatrului elevii au facut cuno tin  în mod 
direct i mai pu in formal cu operele lui George Bernard Shaw sau Eugen Ionescu.  În cadrul 
clubului de teatru elevii au putut face adapt ri dup  mai multe seriale interna ionale, creând astfel 
scenarii proprii i îmbun t indu- i nivelul de limb  precum i talentul actoricesc. Recunosc c  
astfel de lucruri nu a  fi putut s  le experimentez în cadrul orelor de curs din lips  de timp, resurse 
i spa iu. Ideea de a face altceva în afara orelorv de curs într-o limb  str in  a prins repede. 

Colaboararea cu elevii mei este foarte important . Ca diriginte i având ansa de a lucra cu o 
clas  cu elevi extraordonari am ini iat proiectul Tinere e f r  violen  iar în cadrul s ptâmânii -S  
tii mai multe, s  fii mai bun- elevii am mers la bibliotec  unde au consultat arhiva pentru ziarele 

locale i na ionale. Elevii au lucrat pe grupe, fiecare grup  a trebuit s  caute în ziar articole despre 
diverse forme ale delicven ei juvenile, si apoi s  alc tuiasc  un raport cu m surile ce ar putea 
preveni sau corecta formele de violen  înt lnite. La finalul proiectului elevii au vizitat Inspectoratul 
Jude ean de Poli ie Suceava unde au luat parte la un dresaj canin, au observat cum se iau amprentele 
sau probele balistice i au putut vedea mai multe arme confiscate de la braconieri sau diver i 
infractori care le de ineau în mod ilegal. 

Acest proiect i astfel de activit i extra- colare au sporit interesul elevilor fa  de meserii 
precum cea de agent de poli ie, asistent social sau judec tor, i-a facut mai con tien i fa  de formele 



de violen  r spândite în societatea contemporan  i fa  de modul în care formele de violen  pot fi 
evitate.    

 În cadrul proiectului liceenii au avut deasemenea ansa de a înt lni un judecator care le-a 
vorbit despre experin ele sale din sala de judecat  al turi de minori infractori, despre studiile , 
provoc rile i satisfac iile oferite de o astfel de meserie. Un voluntar , membru al organiza iei 
Salva i Copiii, le-a prezentat elevilor importan a voluntariatului în cadrul unei organiza ii non 
guvernamentale i în cadrul comunit ii, iar purt torul de cuvânt al Poli iei Suceava le-a prezentat 
elevilor mai multe materiale pe suport electronic depre importan a unui mediu f r  violen  atât în 
familie, cât i la coal  sau înafara acesteia. 

 Elevii au prezentat un interes mare pentru acest proiect i au apreciat oportunit ile oferite 
în cadrul proiectului, au colaborat unii cu al ii , au înv at mai multe unii despre ceilal i i au 
descoperit informa ii noi despre ei în i i.  

Activit tile extra colare permit o apropiere mai mare i o strâns  colaboarare între elevii 
aceleia i clase sau clase diferite din ani de studiu diferi i, între profesori i elevi, între elevi, p rin i 
i profesorul diriginte. Este foarte important s  le oferim elevilor no trii ansa de a descoperii lumea 

din jurul lor, de a se descoperii pe sine i de a- i dezvolta capacit i, aptitudini, de a descoperi 
modele  i de a se adapta într-o societate în permanent  mi care. 
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514. EDUCA IA ÎN CONTEXTUL SECOLULUI XXI  
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Sistemul de înv mânt reprezint  un subsistem al 

sistemului social, acesta fiind subordonat şi integrat în 
cadrul şi structura general  a societ ii, neavând doar o 
structur  intern ,ci supunându-se şi unor impulsuri sociale 
externe. 

Sistemul de înv mânt, privit ca un întreg, se refer , 
în mod fundamental, la organizarea sub form  institu ional  
a înv mântului, în acest sens sistemul de înv mânt 
cuprinzând totalitatea institu iilor ce urm resc îndeplinirea 

unor obiective educa ionale. 
 Mai trebuie spus c  sistemul de înv mânt are un caracter na ional şi istoric, cu alte 

cuvinte, evolueaz  şi se dezvolt  în raport cu dezvoltarea material  şi specificul cultural al fiec rei 
ri. 

 Prin urmare, exist  caracteristici comune între sistemele de înv mânt dintre diferitele ri, 
caracteristici şi deosebiri ce sunt legate de condi iile  economice, sociale şi culturale din respectiva 
ar . 

Concluzionând, pot spune c  înv mântul, în eles sub forma de organism institu ional, nu 
poate fi considerat ca având doar o structur  intern , ca rezultat al interac iunilor dintre 
componentele sale, ci el este supus unor presiuni sociale ce func ioneaz  independent şi în 
interac iune, urm rind realizarea unor obiective educative. 



Una din provoc rile deja lansate în societatea contemporan  este necesitatea regândirii 
şcolii, a educa iei formale, al turi de cea nonformal  şi informal , în variatele lor forme de 
articulare. Ca subsistem al macrosistemului de educa ie, sistemul şcolar, prin oferta sa educativ , 
contribuie la structurarea traiectelor de (auto)formare şi (auto)dezvoltare a personalit ii individului, 
preg tindu-l pentru a fi un beneficiar preten ios al educa iei permanente. 

În abunden a informa ional  cu care societatea actual  se confrunt , sistemul educa ional are 
dificilul rol de a forma personalit i care s  ştie s  discearn  informa ia pre ioas  de cea 
excedentar , de a extrage esen ialul din general. 

Astfel, în educa ie a ap rut termenul de „educa ie modern ”. Temenul de modern este folosit 
în educa ie, de obicei pentru a releva situa ia avansat  a prezentului în rela ie cu trecutul care a fost 
dep şit prin dezvoltare. Pentru unii, modernitatea este opus  practicilor tradi ionale şi se 
caracterizeaz  prin schimbare, inova ie şi dinamism. Şcoala şi oamenii ei se afl  acum la grani a 
dintre modernism şi postmodernism. În societ ile moderne, cunoaşterea e echivalent  cu ştiin a şi e 
important  în sine. Oamenii caut  c ile optime pentru a dobândi „cunoaştere”, „ştiin ” din cât mai 
multe domenii, considerând c  astfel vor fi recunoscu i drept persoane educate. Într-o societate 
postmodernist , cunoaşterea trebuie s  fie func ional , util ; înve i nu doar pentru „a şti” şi a stoca o 
serie de informa ii din diferite domenii, pentru a demonstra c t de „educat eşti”, ci, înve i pentru „a 
face”, pentru „a folosi” ceea ce şti, pentru „a aplica” ceea ce ai acumulat, în folosul t u şi al 
celorlal i. A şti ce s  faci cu ceea ce ai înv at este dezideratul major al educa iei postmoderniste. 

Pedagogia postmodernist  are în vedere nişte educatori care s  fie aceia care uşureaz  
cunoaşterea şi particip  la construirea cunoaşterii. Cunoaşterea se realizeaz  pentru c  este util . 
Rela ile educator-educat sunt deschise, bazate pe sprijin reciproc, pe dialog constructiv şi pe 
cooperare. Aceast  viziune promoveaz  colabor ri stânse ale şcolii cu comunitatea educativ  
presupunând reîntoarcerea elevilor c tre lume, promovând investiga iile, interoga iile, discu iile. Se 
renun  la control, punându-se accent pe proces. Profesorul este animator, moderator. 

Activismul elevului implicat de strategiile folosite de c tre cadrul didactic în desf şurarea 
activit ii de predare-înv are se constituie ca un imperativ al orient rii postmoderniste în educa ie. 

Şcoala postmodernist  trebuie s  ştie cum s  motiveze pe elev s  înve e şi cum s  faciliteze 
procesul înv rii, organizând şi dezvoltând strategii de lucru interactive, punând accentul pe 
utilitatea cunoştin elor şi pe necesitatea însuşirii lor pentru a se descurca în via . Agen ii 
educa ionali trebuie s  fie interesa i de ceea ce-şi doresc elevii s  înve e şi de ceea ce pot s  fac  cu 
aceste cunoştin e. Rolul profesorului este nu de a îndopa elevii cu diverse cunoştin e, ci de a le ar ta 
ce au de f cut cu acestea. 

Şcoala postmodernist  promoveaz  înv area prin cooperare ca form  superioar  de 
interac iune psihosocial , bazat  pe sprijin reciproc, pe toleran , pe efort sus inut din partea tuturor, 
îndreptat c tre acelaşi scop. Motiva ia este rezultatul ac iunii conjugate a tuturor membrilor ce 
urm resc un destin comun. Aten ia este îndreptat  asupra procesului de elaborare împreun , prin 
colaborare, a demersurilor de realizare a sarcinii. Este împ rt şit  p rerea c  to i pot oferi 
alternative valoroase de solu ionare a problemei, dac  le sunt oferite premisele necesare şi sunt 
ajuta i Evaluarea urm reşte acordarea ajutorului imediat, având o func ie mai mult corectiv , 
ameliorativ , decât de sanc ionare, ducând la reducerea stresului. Ea se realizeaz  prin raportarea la 
progresul individului, şi are în vedere atât participarea fiec rui membru la procesul elabor rii în 
comun cât şi rezultatele echipei. 

Activit ile propuse elevilor în scopul sporirii gradului de implicare activ  şi creativ  în 
şcoal , trebuie s  asigure: stimularea gândirii productive, a gândirii critice, a gândirii divergente şi 
laterale libertatea de exprimare a cunoştin elor, a gândurilor, a faptelor. În acest sens apar ca 
adecvate activit ile care cer spontaneitate şi contribuie la dezvoltarea independen ei în gândire şi 
ac iune. Utilizarea talentelor şi a capacit ilor specifice fiecarui individ în parte, incitarea interesului 
c tre nou, necunoscut şi oferirea satisfac iei g sirii solu iei dup  depunerea unui efort de c utare, 
dezvoltarea capacit ii de organizare de materiale, de idei prin întocmirea de portofolii asupra 
activit ii proprii, sunt coordonate majore ale înv rii prin cooperare. 



Lec ia de predare-înv are devine astfel “o aventur  a cunoaşterii” în care elevul particip  
activ, dup  puterile proprii, întâlnind probleme şi situa ii dificile, examinându-le şi descoperind 
solu ii plauzibile. Rolul profesorului const  mai mult în cel de stimulare şi dirijare, iar motiva ia 
activit ii reiese din paticiparea entuziast  a cadrului didactic. Elevul e implicat atât în procesul de 
predare, de înv are şi de evaluare, iar disciplina devine autodisciplin  a muncii şi interesului, 
asigurat  de satisfac ia cooper rii. Conduita creativ  a cadrului didactic este unul din factorii care 
asigur  dezvoltarea poten ialului creativ al elevilor. Predarea, ca proces creativ, presupune ca 
profesorul s  medieze între elev şi lumea cel înconjoar . El trebuie nu numai s  organizeze spa iul 
şi activitatea, ci şi s  participe al turi de elevi la elaborarea cunoştintelor; s  serveasc  drept model 
în leg turile interpersonale şi s  încurajeze interac iunile cooperante dintre elevi. 

Metodele de înv mânt reprezint  c ile folosite în şcoal  de c tre profesor în a-i sprijini pe 
elevi s  descopere via a, natura, lumea, lucrurile, ştiin a. “Calitatea pedagogic  a metodei didactice 
presupune transformarea acesteia dintr-o cale de cunoaştere propus  de profesor într-o cale de 
înv are realizat  efectiv de preşcolar, elev, student, în cadrul instruirii formale şi nonformale, cu 
deschideri spre educa ia permanent .” Dezideratele de modernizare şi de perfec ionare a 
metodologiei didactice se înscriu pe direc iile sporirii caracterului activ al metodelor de înv mânt, 
în aplicarea unor metode cu un pronun at caracter formativ, în valorificarea noilor tehnologii 
instruc inale [e-learning], în contaminarea şi suprapunerea problematiz rii asupra fiec rei metode şi 
tehnici de înv are, reuşind astfel s  se aduc  o însemnat  contribu ie la dezvoltarea întregului 
poten ial al elevului. 

Metodologia diversificat , îmbinarea dintre activit ile de cooperare, de înv are în grup, cu 
activit ile de munc  independent  reprezint  o cerin  primordial  în educa ia postmodernist . 
Specific metodelor interactive de grup este faptul c  ele promoveaz  interac iunea dintre min ile 
participan ilor, dintre personalit ile lor, ducând la o înv are mai activ  şi cu rezultate evidente. 

Aceste metode interactive de grup se pot clasifica dup  func ia lor didactic , în metode de 
predare-înv are interactiv  - metoda pred rii/înv rii reciproce (Reciprocal teaching – Palinscar); 
metoda Jigsaw [Mozaicul]; citirea cuprinz toare; cascada [Cascade]; metoda înv rii pe grupe mici 
– STAD [Student Teams Achievement Division]; metoda turnirurilor între echipe – TGT 
[Teams/Games/Tournaments]; metoda schimb rii perechii [Share-Pair Circles]; metoda piramidei; 
înv area dramatizat . Metodele de fixare şi sistematizare a cunoştin elor şi de verificare cuprind 
harta cognitiv  sau harta conceptual  [Cognitive map, Conceptual map], matricele, lan urile 
cognitive, fishbone maps (scheletul de peşte), diagrama cauzelor şi a efectului, pânza de p ianj n [ 
Spider map – Webs], tehnica florii de nuf r [Lotus Blossom Technique], metoda R.A.I., cartonaşele 
luminoase. Cele mai cunoscute şi mai folosite metode sunt cele de rezolvare de probleme prin 
stimularea creativit ii – brainstorming; starbursting [Explozia stelar ]; metoda P l riilor gânditoare 
[Thinking hats – Edward de Bono]; caruselul; multi-voting; masa rotund ; interviul de grup; studiul 
de caz; incidentul critic; Phillips 6/6; tehnica 6/3/5; controversa creativ ; fishbowl [tehnica 
acvariului]; tehnica focus grup; patru col uri [Four corners]; metoda Frisco; sinectica; buzz-groups; 
metoda Delphi. 

Prin metoda pred rii/înv rii reciproce elevii sunt puşi în situa ia de a fi ei înşişi profesori şi 
de a explica colegilor rezolvarea unei probleme.  

Avantajele acestei metode de lucru sunt indiscutabile: stimuleaz  şi motiveaz , ajut  elevii 
în înv area metodelor şi tehnicilor de lucru cu textul, tehnici de munc  intelectual  pe care le poate 
folosi apoi şi în mod independent, dezvolt  capacitatea de exprimare, aten ia, gândirea cu opera iile 
ei şi capacitatea de ascultare activ , stimuleaz  capacitatea de concentrare asupra textului de citit şi 
priceperea de a de a selec iona esen ialul. 

Jigsaw [în englez  jigsaw puzzle înseamn  mosaic] sau “metoda grupurilor interdependente” 
este o strategie bazat  pe înv area în echip  [team-learning]. Fiecare elev are o sarcin  de studiu în 
care trebuie s  devin  expert. El are în acelaşi timp şi responsabilitatea transmiterii informa iilor 
asimilate, celorlal i colegi. Metoda presupune o preg tire temeinic  a materialului dat spre studiu 
elevilor. 



O metod  didactic  de educare a imagina iei elevului este “metoda p l riilor gânditoare”. 
Aceasta este o tehnic  interactiv , de stimulare a creativit ii participan ilor care se bazeaz  pe 
interpretarea de roluri în func ie de p l ria aleas . Sunt 6 p l rii gânditoare, fiecare având câte o 
culoare: alb, roşu, galben, verde, albastru şi negru.  

Acest nou tip de metod  de predare – înva are este un joc în sine. Elevii se împart în şase 
grupe – pentru şase p l rii. Ei pot juca şi câte şase într-o singur  grup . Împ irea elevilor depinde 
de materialul studiat. Pentru succesul acestei metode este important îns  ca materialul didactic s  fie 
bogat, iar cele şase p l rii s  fie frumos colorate, s -i atrag  pe elevi. 

Astfel, în procesul de înv mânt principiului individualiz rii îi corespunde principiul 
diferen ierii înv rii. 

Principiul individualiz rii şi diferen ierii înv rii exprim  necesitatea de a valorifica cât mai 
bine posibilit ile şi eforturile individuale ale elevilor atât în ceea ce priveşte persoanele înzestrate 
cât şi în ceea ce priveşte persoanele mai pu in înzestrate. 
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515. DE CE O EDUCA IE RELIGIOAS  ÎN ŞCOAL ? 
 

Prof. T tulea Iuliana 
Liceul Voca ional de Muzic  „ Tudor Ciortea” Bra ov 

 
Hristos Domnul a rostit pentru toate veacurile : – „L sa i copiii s  vin  la mine i nu-i opri i – 

c  a unora ca acestora este Împ r ia Cerurilor” (Mc 10,14 ; Matei 19,14) – i a fost cea mai 
frumoas  chemare a sufletelor pure s  fie l sate s -L iubeasc  i apoi cunoa te. 

Deseori se spune ca omul s  fie l sat s  decid  asupra credin ei când va fi mare. Dar oare 
aceast  credin  nu trebuie s  creasc  odat  cu noi ? Se tie c  vârsta copil riei e cea mai însemnat  
pentru a întreprinde formarea religioas  a omului. Un adev r explicat la orice fel de educa ie, c ci 
Comenius însu i afirma „creanga trebuie îndoit  cât e verde”. De aceea cea dintâi condi ie în 
educa ia moral , religioas  este de a o începe înc  din copil rie, c ci dac  nu, risc m s  nu cunoasc  
niciodat  farmecul i beneficiile ei. Dac  nu plou  prim vara degeaba va ploua mai târziu. Plugarii 
tiu c  grânele trebuie s  fie bine crescute înainte de a veni c ldura verii, ca s  nu le vat me. 

La fel i în forma ia religioas  „Planta de pre  a religiei s  fie adânc înr d cinat  în solul 
sufletului, pentru ca secetele vie ii s  nu-i poat  face nici un r u.” 

Voi reda câteva gânduri ale profesoarei Anastasia Popescu care sf tuie te pe fiecare pedagog 
s  le poarte scrise pe un perete, pe o hârtie i s  le aib  în clas : 

 „F - i timp s  gânde ti! – aceasta este sursa puterii.” 
 „F - i timp s  de joci! – acesta este secretul tinere ii.” 
 „F - i timp s  cite ti! – aceasta este fântâna în elepciunii.” 
 „F - i timp s  te rogi! – aceasta este cea mai mare putere de pe p mânt.” 
 „F - i timp s  iube ti! – acesta este un privilegiu dumnezeiesc.” 
 „F - i timp s  fi prietenos! – acesta este drumul spre fericire.” 
 „F - i timp s  râzi! – aceasta este muzica sufletului.” 
 „F - i timp s  dai! – este prea scurt  o zi ca s  fi egoist.” 
 „F - i timp s  munce ti! – acesta este pre ul succesului.” 
 „F - i timp s  faci acte de caritate! – aceasta este cheia raiului.” 

Subliniind formarea caracterului drept misiune esen ial  a colii, Mihai Eminescu sesiza: 
„importan a biografiei lui Hristos pentru inimile unei omeniri ve nic ren scânde” i adaug  „pentru 
a se îmbog ii, pentru a- i îmbun t ii starea material , pentru a u ura lupta pentru existen , dând 
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mii de ajutoare muncii bra ului, oamenii au nevoie de mii de cuno tin e exacte. Pentru a fi buni, 
pentru a se respecta unii pe al ii i a- i veni unul altuia în ajutor, au nevoie de religie.” 

Prin educa ie, elevului i se formeaz  însu iri, deprinderi, abilit i care contribuie la formarea 
caracterului lui. 

În concep ia marilor pedagogi, educa ia i educatorul au marele rol de a forma oameni drep i 
i buni, demni, cu o spiritualitate înalt , capabili de progres social, baza i pe libertate i adev r. 

Educa ia religioas  are în vedere des vâr irea religios – moral  a omului i ea trebuie s  
înceap  înc  din copil rie, în sânul familiei. Dup  familie problema educa iei religioase e preluat  
de coal  care prin profesorii ei trebuie s  sporeasc  în sufletul copilului deprinderile religios – 
morale. 

Trebuie subliniat faptul c  educa ia este un dar, o ac iune specific  omului „numai omul se 
educ ; animalul se dreseaz .” Dar dac  educa ia este specific  omului, ea i începe odat  cu omul. 
În acela i timp i religia s-a n scut odat  cu apari ia omului, „istoria religiei începe cu istoria 
omului” spunea profesorul Wade, iar Mircea Eliade ajunge la concluzia c  „a fi, sau mai degrab  a 
deveni om, înseamn  a fi religios.” 

De observat, de asemenea, de-a lungul mileniilor, la toate popoarele, religia e dimensiunea 
fundamental  i esen ial definitorie, i sub form  de ini iere spiritual , de criterii în leg tur  cu 
momentele de r scruce ale existen ei (na tere, nunt , moarte), de norme morale, la toate exist  un 
înv mânt, o cultur  religioas , din care s-au dezvoltat i celelalte forme de cultur  tiin ific , 
filozofic , artistic , etc. 

Azi mul i ne îngrijor m numai de fiziologia copilului, ne gr bim s -i facem dubioase opera ii 
preventive la care ne îndeamn  o medicin  f r  respectul economiei tainice i sacre a vie ii, îl 
supraaliment m cu toat  combina ia savant  a vitaminelor, nu care cumva s -i lipseasc  vreuna, 
tremur m la gândul c  s-ar putea întâlni cu vreun microb, ca i când copilul va tr i ve nic într-o 
lume sterilizat , ne îngrijim s -l înzorzon m cu haine de firm  i s  cre m i pentru el o mod  
vestimentar , facem sacrificii ca s -l purt m în c rucioare de lux, îl ducem s  viziteze locuri 
frumoase din lume, dar uit m un lucru esen ial, sufletul lui. 

Copiii trebuie s  în eleag  c  scopul educa iei religioase nu este doar s  îi mobilizeze spiritual 
sau s  le ofere un bagaj de cuno tin e religioase ci s  le modeleze via a în duhul lui Hristos. 

Am observat c  pentru unii educa ia trebuie s  formeze oameni de tiin ; al ii cred c  coala 
trebuie s  dea elevilor cât mai multe cuno tin e i s  le dezvolte inteligen a. Unii stabilesc educa iei 
un ideal militarist, în sensul c  coala trebuie s  înarmeze i s  preg teasc  pe copil pentru via a 
practica. Al ii au c utat idealul educa iei în domeniul religios punând accent deosebit ca i I. Kant 
pe idealul moral al educa iei; formarea caracterului moral. 

Religia nu dore te savan i în cunoa terea Evangheliei ci formarea de caractere religios-
morale; o judecata clar  asupra convingerilor religioase, a leg turii cu alte credin e i cu nevoile 
vremii in care tr im. 

To i tim c  p rin ii î i doresc ceea ce este mai bun pentru copiii lor, s  fie ferici i i s n to i, 
dar oare câ i tiu care este cu adev rat acel bun, acea fericire. O mare gânditoare Margaret Runbeck 
afirma c  fericirea nu este îns  o destina ie la care trebuie s  ajungem ci un mod de a c l tori spre 
aceast  destina ie. 

De ce o educa ie religioas  în coal ? Deoarece ea asta face, ne înva  s  c l torim cu 
în elepciune pe drumul vie ii, s  fim buni unii cu al ii, s  ne iubim, s  ne respect m, s  fim darnici, 
r bd tori, s  vedem ce este mai bun i frumos în cel de lâng  noi, s  avem o inim  care s  ierte, o 
minte care s  uite r ul i un suflet care s  cread  mereu în Dumnezeu. De aceea l sa i copiii ca în 
procesul instructiv-educativ s  fie modela i i de „mâna lui Dumnezeu” pentru ca la finalul acestui 
proces s  v  dea „chipuri minunate de îngeri”. 

 
„Copilu-i ca un cop cel. 
El nu cre te singurel. 
Dac  nu tii cum s -l cre ti, 
Degeaba spui c -l iube ti. 



Nu-l lipsi de vorbe calde, 
Nici de sfântul cuvânt „Doamne”, 
Nici nu-l r sf a prea tare, 
Mângâie-l numai când doarme.” 

 
 

516. PREDAREA INTEGRAT  A CUNOŞTIN ELOR - STRATEGIE MODERN  ÎN 
ÎNV MÂNT 

 
Geant  Liliana Elena 

Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”, B ileşti 
 

Printre experien ele consacrate de organizare a con inuturilor înv mântului pot fi 
catalogate ca inova ii: 
- abordarea interdisciplinar ,  
- predarea integrat  a cunoştin elor,  
- organizarea modular ,  
- înv area asistat  de calculator. 
    Predarea integrat  a cunoştin elor este considerat  o metod , o strategie modern , iar conceptul 
de activitate integrat  se refer  la o activitate în care se abordeaz , ca metod , predarea-înv area 
cunoştin elor. 

Aceast  manier  de organizare a con inuturilor înv mântului este oarecum similar  cu 
interdisciplinaritatea, în sensul c , obiectul de înv mânt are ca referin  nu o disciplin  ştiin ific , 
ci o tematic  unitar , comun  mai multor discipline. 
    De multe ori se fac confuzii între conceptele de organizare interdisciplinar  şi organizare 
integrat . Din punct de vedere al cunoaşterii, desebirea dintre cele dou , const  în aceea c  
interdisciplinaritatea identific  o component  a mediului pentru organizarea cunoaşterii, în timp ce 
integrarea, ia ca referin  o idee sau un principiu integrator care transcede grani ele diferitelor 
discipline şi grupeaz  cunoaşterea în func ie de noua perspectiv , respectiv, tem .  

În DEX, conceptului „a integra”, îi corespund urm toarele no iuni: a include, a îngloba, a 
încorpora, a armoniza intr-un tot, iar „integrarea” – ca sintagm  este explicat  ca: reuniunea în 
acelaşi loc, respectiv în aceeaşi activitate a mai multor activit i de tip succesiv.  

Prin metoda pred rii integrate, copiii pot s  participe, s  se implice, cât mai mult, atât 
efectiv cât şi afectiv, prin antrenarea unor surse cât mai variate, prin prezentarea con inutului cu 
ajutorul experien elor diverse, exers rii tuturor analizatorilor, al înv rii prin descoperire.  
    Cultivarea unor tr s turi cum ar fi: curiozitatea, admira ia, imagina ia, gândirea critic , 
spontaneitatea şi pl cerea în experien ele estetice se realizeaz  pe calea pred rii grupate, pe subiecte 
sau unit i tematice, aşa numit  predarea tematic . 
    Se crede c  înv area integrat  se reflect  cel mai bine prin aceast  predare tematic , care sprijin  
dezvoltarea concomitent  a unor domenii, în loc s  se concentreze pe un aspect izolat, lucru nefiresc 
pentru dezvoltarea copilului.  

Procesul educa ional trebuie s  fie creativ, interdisciplinar, complex, s -i stimuleze pe copii 
în vederea asimil rii informa iilor. Pentru a fi posibil  abordarea în maniera integrat , educatoarea 
stabileşte clar, precis obiectivele şi con inuturile activit ilor zilnice, iar pe baza acestora concepe 
un scenariu cât mai interesant al zilei. 

În vederea realiz rii obiectivelor propuse pentru fiecare activitate comun  se gândeşte atent 
repartizarea sarcinilor activit ilor zilnice la fiecare sector de activitate. Întreg programul se 
desf şoar  prin joc, dar nu un joc întâmpl tor, ci unul organizat, în care copilul are prilejul s  
exploreze medii diferite şi s  îndeplineasc  sarcini fie individual, fie în grup. Profesorul are rolul 
unui ghid atent, organizând în aşa fel activitatea încât, s  le ofere copiilor o palet  variat  de 
op iuni, care s  permit  realizarea celor propuse la începutul abord rii programului.  



În activit ile integrate accentul va c dea pe grup şi nu pe întreaga clas , în care o idee 
transcede grani ele diferitelor discipline şi organizeaz  cunoaşterea în func ie de noua perspectiv , 
respectând tema de interes. 
    În cadrul activit ilor integrate, abordarea realit ii se face printr-un demers global, grani ele 
dintre categorii şi tipurile de activit i dispar, se contopesc într-un scenariu unitar şi de cele mai 
multe ori ciclic, în care tema se las  investigat  cu mijloacele diferitelor ştiin e. 

 Varietatea materialelor spre care sunt orienta i copiii, îi încurajeaz  pe aceştia s  se 
manifeste, s  observe, s  gândeasc , s -şi exprime liber ideile, s  interpreteze date, s  fac  predic ii. 
    Abordarea integrat  a activit ilor promoveaz  înva area centrat  pe copil, acesta beneficiind 
de: 
      -posibilit i de a se manifesta natural, f r  a sesiza c  aceast  activitate  este „impus ”; 
      -personalitatea copilului se dezvolt  ; 
      -copilul înva  lucrând; 
      -mai mult  libertate în ac iune; 
      -oportunit i de a se implica în preg tirea activit ilor cautând şi aducând diferite materiale de 
acas ; 
      -sporirea încrederii în propriile posibilit i, deveninând capabili s  îndeplineasc  sarcinile ce le-
a ales sau li s-au încredin at; 
      -orice lucrare care se finalizeaz  duce la dezvoltarea personalit ii copilului; 
      -educarea capacit ii de a lucra în grup, de a ajuta la îndeplinirea sarcinilor echipei; 
      -manifestarea creativit ii în toate domeniile; 
      -contribuie la formarea stimei de sine şi la dezvoltarea spiritului participativ. 
    Profesorul trebuie s  conceap  scenarii si s  ofere situa ii de înv are interesante pentru copii si 
are urm toarele oportunit i: 
         -încurajeaz diferite tipuri de comportament; 
         -aplic  metode noi, activ-participative ; 
         -stabileşte rela ii de tip colaborativ cu celelalte educatoare şi grupe din unitate, cat şi cu 
p rin ii copiilor. 
    Reuşita pred rii integrate a con inuturilor , ine în mare m sur  de gradul de structurare a 
con inutului proiectat, într-o viziune unitar , urm rind anumite finalit i. 
    Activitatea integrat  se dovedeşte a fi o solu ie pentru o mai bun  corelare a activit ilor de 
înv are cu societatea, cultura şi tehnologia didactic .  
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 Reforma sistemului de înv mânt românesc presupune nu doar revizuirea curriculumului 
şcolar, ci şi schimbarea şi inova ia continu  a metodelor şi strategiilor didactice. François de Closet 
spunea c  „ o pedagogie bun  începe prin trezirea dorin ei de a înv a”, iar aceast  dorin  poate fi 
determinat  de utilizarea în cadrul orelor de curs a unor metode moderne de predare, printre care se 
afl  şi jocul didactic.  
 Jocul didactic face parte din grupul metodelor activ-participative care promoveaz  ideea 
c  în centrul procesului instructiv-educativ se afl  elevul cu particularit ile sale, dar şi cu nevoile 
proprii. In zilele noastre, metodele numite tradi ionale nu pot s  asigure calitatea sistemului 
educativ. Tr im într-o societate în care evolu ia tehnologiilor şi-a spus cuvântul. Calculatorul, 
tableta au devenit deja obiecte banale, la îndemâna oric rui copil. Si procesul instructiv trebuie s  
evolueze: s -l oblig m pe elev s  studieze dup  aceleaşi manuale ca cele din anii 80, s  aplic m 
aceleaşi metode ca în trecut este o grav  eroare. De aceea trebuie s  recurgem la metodele moderne 
pentru a trezi elevilor dorin a, dar şi pl cerea de a înv a, de a comunica în limba francez . Jocul 
didactic poate reprezenta alternativa la metodele tradi ionale. El face parte din via a noastr , 
oferindu-ne posibilitatea de a experimenta, de a imagina, de a crea, de a ne testa capacitatea  de a 
rezolva probleme noi14. 
 Deşi pare o no iune simplu de definit, jocul reprezint  în realitate o provocare atât pentru 
didacticieni, cât şi pentru filozofi sau psihologi. In general, jocul este considerat ca fiind o activitate 
fizic  sau mental , al c rei scop este de a produce pl cere. Fiind un termen versatil, jocul comport  
şi numeroase clasific ri. In literatura de specialitate se vorbeşte despre jocuri simbolice, jocuri 
fizice, jocuri de achizi ie, jocuri de construire.  
 In opera sa  „ Pedagogia jocului”, Nicole de Grandmont distinge trei categorii: jocul ludic, 
jocul educativ şi cel didactic. Categoria care ne intereseaz  în mod special este cea a jocului 
pedagogic care, spre deosebire de celelalte dou  categorii, „posed  o structur  predeterminat ”15. 
Jocul pedagogic se caracterizeaz  prin faptul c  are cel pu in un obiectiv educativ,, scopul s u fiind 
de a instrui. O alt  caracteristic  a acestui tip de joc este faptul c  jocul pedagogic poate fi un 
instrument modern de evaluare şi recapitulare/ aprofundare a unor anumite competen e. De 
asemenea, trebuie s  men ion m, c  jocul pedagogic se poate aplica la orice disciplin , trebuie doar 
ca profesorul s  identifice jocul potrivit pentru obiectivele pe care le are pentru o anumit  lec ie.  
 Atunci când un cadru didactic se hot r şte s  aplice un joc didactic, el trebuie s  aib  în 
vedere câteva aspecte. In primul rând, fiecare joc pedagogic trebuie s  aib  un obiectiv educativ; în 
clas  nu ne juc m doar din pl cere, ci pentru a înv a ceva. Apoi, trebuie s  preciz m în ce moment 
al lec iei îl introducem: la început, pentru a-i preg ti pe elevi pentru lec ia pe care urmeaz  s  o 
pred m, în momentul destinat fix rii cunoştin elor sau chiar ca modalitate de evaluare.  
 In al doilea rând, alegând un joc didactic trebuie s  avem în vedere şi anumite limite şi 
constrângeri. Astfel, printre factorii care limiteaz  alegerea unui anumit joc avem, de exemplu, 
gestionarea grupului şi a echipelor: s  gestionezi un grup de 25 de elevi sau, uneori, chiar de 30 de 
elevi nu este acelaşi lucru ca atunci când lucr m cu un grup de 5-6 elevi. Trebuie deci s  alegem 
jocuri care s  permit  participarea tuturor elevilor. Un alt exemplu de limit  este gestionarea 
timpului: profesorul îşi propune s  aloce jocului un anumit num r de minute, dar în realitate, rareori 
se întâmpl  s  se respecte acele minute. Nu în ultimul rând avem alegerea jocului. De la început 
trebuie precizat c  atunci când alegem un joc nu este chiar atât de simplu. Tactul pedagogic şi 
creativitatea cadrului didactic determin  m iestria acestuia de a concepe şi aplica un joc pedagogic. 
                                                      
14 De Grandmont, N. (1997). Pedagogia jocului. Bruxelles: Ed. De Boeck, p. 14. 
15 Idem, p. 71 



In plus, e necesar s  variem jocurile – aplicând acelaşi joc de nenum rate ori determin  plictiseala 
şi, implicit, pierderea aten iei elevilor.  
 Jocul didactic este o metod  modern  de înv mânt care prezint  multiple avantaje: mai 
întâi, trebuie men ionat faptul c  a comunica în scris sau oral într-o limb  str in  reprezint  un stres. 
In ceea ce-l priveşte pe elev, stresul provine din teama de a se exprima în fa a clasei. Aşadar, jocul 
ofer  posibilitatea de a dep şi aceast  angoas : jucându-ne, exers m competen a de a comunica şi, 
încetul cu încetul, elevului nu-i va mai fi team  s  comunice într-o limb  str in . Activit ile ludice 
genereaz  pl cere şi astfel gra ie lor putem atinge un obiectiv major în predarea unei limbi str ine: 
comunicarea liber . Christine Renard, în lucrarea sa „ Activit ile ludice la ora de francez : arta de a 
instrui şi de a înv a cu pl cere”, observa c  cel mai mare avantaj al aplic rii jocului este acela c  
prin intermediul activit ilor, grupul de elevi se sudeaz  mult mai uşor. Ele contribuie la realizarea 
unui mediu caracterizat prin încredere, cooperare şi respect care permit fiec rui elev s  simt  care îi 
este locul şi s  îndr zneasc  s  spun  care îi sunt nevoile. In plus, gra ie activit ilor ludice între 
elevi se creaz  leg turi şi se instaleaz  o atmosfer  de prietenie şi de în elegere, aspecte care 
transform  banala or  de limbi str ine într-o or  preferat  de elevi.  
 De asemenea, folosind des jocuri, e mult mai uşor ca elevii s  înve e unii de la al ii. 
Activit ile ludice favorizeaz  partajarea de informa ii, astfel încât elevii beneficiaz  nu doar de 
informa iile prezentate de profesor, ci şi de informa ii aduse de colegi.  
 In concluzie, putem afirma c  jocul pedagogic este o metod  care ofer  o gam  larg  de 
activit i, dar trebuie avute în vedere şi constrângerile în aplicarea unui joc. Totuşi, avantajele 
utiliz rii jocurilor în cadrul unei ore de limbi str ine, şi nu numai, sunt numeroase şi le transform  
într-un instrument necesar procesului instructiv-educativ.  
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Motto: "Nici unul dintre noi nu este la fel de iste  ca noi to i la un loc." 

Ce ironie cumplit  s  fim confrunta i cu atâtea probleme în istoria de ast zi a omenirii, într-
un moment când ne afl m la apogeul cunoaşterii si puterii! Dinamica vie ii sociale mondiale 
impune o nou  ordine educa ional , care are ca fundamente strategice democratizarea real  a 
înv mântului, egalizarea şanselor de acces la toate nivelurile de înv mânt, crearea condi iilor 
materiale şi umane pentru modernizarea înv mântului. Impasul în care a intrat şcoala 
contemporan  a fost provocat de trei categorii de explozii: explozia cunoştin elor, explozia 
demografic  şi explozia aspira iilor. Scopul întregului înv mânt nu trebuie s  fie ob inerea unei 
diplome oarecare, ci acela ca elevii s  aib  propriile impresii, opinii, s  ajung  la bucuria 
intelectual  prin munca proprie. 

Diferen ele umane sunt normale şi înv area trebuie adaptat  la necesit ile copilului. O 
pedagogie centrat  pe copil este benefic  pentru to i. Şcolile centrate pe copii sunt terenuri de 
instruire pentru o societate centrat  pe oameni, care respect  atât diferen ele, cât şi demnitatea 
fiin elor umane. Realizarea obiectivului unei educa ii şcolare de succes pentru to i copiii necesit  
cooperarea cu familiile şi mobilizarea organiza iilor voluntare ale comunit ii. Şcoala trebuie s  
colaboreze cu aceşti actori sociali în cadrul unui principiu admis de to i în societ ile democratice, 
principiu conform c ruia şcoala particip  la stabilirea egalit ii şanselor. 



Diversitatea situa iilor educative, precum şi spectrul larg de obiective presupun aplicarea 
unor strategii de evaluare variate, în unele cazuri ap rând necesitatea de a compara performan ele 
elevilor, iar în altele, de a determina nivelul achizi iilor elevului în raport cu un obiectiv fixat. 
Trebuie alocate resurse pentru a schimba atitudini, comportamente, metodologii de predare, 
curricule şi mediul, în aşa fel încât educatorii s  poat  împlini nevoile tuturor elevilor. P rin ii şi-au 
exprimat îngrijorarea c  sistemul educa ional este dominat de o mentalitate conform c reia copiii 
trebuie s  se conformeze unor anumite norme, chiar dac  nu se încadreaz  în aceste norme.  

Evaluarea reprezint  o activitate complex  prin care sunt colectate, prelucrate şi interpretate 
informa iile privind starea i poten ialul de func ionare al unui sistem, precum şi rezultatele 
acestora. Informa iile ob inute permit aprecierea, în baza unor criterii prestabilite, i fundamentarea 
deciziilor ce urmeaz  a fi adoptate în scopul îmbun t irii rezultatelor şi func ion rii sistemului. 
Scopul major al evalu rii const  în oferirea unor informa ii care permit adoptarea celor mai 
pertinente (dup  anumite criterii) decizii educa ionale. 

Subiectul evalu rii este persoana ce realizeaz  evaluarea. In cadrul şcolii acesta, de obicei, 
este profesorul care îşi evalueaz  propriile ac iuni în procesul pred rii, activitatea de înv are a 
elevilor şi rezultatele acesteia; elevul care în procesul instruirii produce nenum rate evalu ri şi 
autoevalu ri; reprezentan ii organelor de conducere ale sistemului de înv mânt, care apreciaz  
eficien a func ion rii acestuia; cercet torii ce evalueaz  calitatea curriculumului, un grup de exper i 
sau chiar un program de calculator (în care este obiectivat  experien a de evaluare a autorului etc.). 

De fapt, nu sunt evaluate persoanele, obiectele sau evenimentele, ci caracteristicile lor. 
Obiectul evalu rii îl constituie deci anume aceste caracteristici. Baza evalu rii o reprezint  
construc ia, numit  în literatura de specialitate în mod diferit: etalon, standard, criteriu, scal  
personal , normativ.  

Cazul în care un grup de elevi particip  împreun  cu profesorul la evaluarea rezultatelor 
şcolare ale colegilor de clas  reprezint  situa ia de coevaluare. Dezvoltarea la elevi a unor 
capacit i autoevaluative prin asocierea acestora la propria formare este considerat  drept una din 
func iile principale ale evalu rii. Asemenea capacit i pot fi dezvoltate prin evaluarea obiectiv  şi 
transparent  a elevului; implicarea lui în coevalu rile colegilor; promovarea unei rela ii profesor-
elev bazate pe încredere reciproc  şi conlucrare; formarea unei culturi a evalu rii. 

Strategia de evaluare denot  modul de integrare a ac iunii de evaluare (realizabil  prin 
opera iile de m surare - apreciere - decizie) în structura de func ionare a activit ii didactice/ 
educative. Conceptul de strategie de evaluare reflect  tendin a de extindere a ac iunilor evaluative: 
de la verific rile tradi ionale la evaluarea proceselor şi condi iilor de desf şurare a activit ii 
didactice, a situa iilor de instruire/înv are. 

Evaluarea este realizat  întotdeauna cu un anumit scop. Exist  situa ii în care se impune 
identificarea abilit ii elevilor de a executa ac iuni necesare pentru rezolvarea unei probleme 
specifice; în alte situa ii, se urm reşte ob inerea unor informa ii generale despre performan e în 
contextul dezvolt rii preconizate şi al devierilor posibile. Mai mult, profesorul are nevoie de o 
în elegere ampl , cuprinz toare, a comportamentului elevului. 

Pe de alt  parte, îns , Einstein afirma c  ”imagina ia este mai important  decât cunoaşterea”; 
Easton spunea c  ”educa ia nu este un factor decisiv pentru creativitate”, cunoaşterea putându-se 
dezvolta dac  este aplicat  într-o manier  creativ . Mult  vreme, creativitatea a fost considerat  
apanajul exclusiv al unei minorit i restrânse, lucru adev rat dac  ne gândim la nivelul creativit ii 
inovatoare şi emergente. Ast zi nu se mai face o separare net  între omul obişnuit şi cel creator. 
Orice om normal poate realiza o îmbun t ire în munca sa, poate ob ine performan e. Pentru a 
ajunge la astfel de performan e sunt necesare condi ii favorabile, combaterea anumitor piedici, 
obstacole exterioare sau interne, numite blocaje. 

Procesul creator implic  sesizarea şi rezolvarea unor probleme, ac iune complex  bazat  pe 
urm toarele opera ii: definirea şi în elegerea tipului de problem , avansarea unor solu ii virtuale, 
ipotetice, activarea cunoştin elor şi capacit ilor necesare pentru alegerea solu iei optime pe criteriul 
originalit ii şi al eficien ei, aplicarea solu iei optime în cadrul specific definit de problema 
existent ; verificarea modului de rezolvare a problemei se realizeaz  prin opera ii de apreciere, 



validare, aplicare, în condi ii de amendare, finisare, ajustare, reorganizare, perfec ionare 
permanent . 

Rezumând cele expuse anterior, putem spune c  ast zi problema educ rii spiritului creativ al 
copiilor cap t  o valoare deosebit , distingându-se necesitatea de a modifica stilul de gândire şi 
activitate didactic  şi dezicându-se de la stilul instruirii tradi ionale în favoarea dezvolt rii 
personalit ii creative. Elevii noştri reprezint  o surs  inepuizabil  de revela ii şi, da i-mi voie s  
spun, de speran . Copil ria lor ne poate ar ta c  umanitatea înc  ne apar ine. A fi un bun dasc l 
pentru ei presupune a fi, în primul rând, un profesor orientat spre viitor. Consider c  cei mai mul i 
profesori  şi-au dezvoltat un sim  al viitorului, pe care îl şi pot transmite. Pe de alt  parte, ar fi 
normal s  li-l transmitem şi lor, elevilor noştri - copii cu urechi, ochi şi inimi larg deschise, c rora 
noi, profesorii, le suntem, într-un fel, şi p rin i. Dragi p rin i, ce fel de viitor crede i c  îşi doresc 
copiii noştri? 
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George Enescu spunea c  „Muzica oglindeşte toate misterioasele ondula ii ale sufletului, 
f r  putin  de pref c torie.” 

În ultima vreme s-au f cut numeroase cercet ri cu privire la rolul muzicii în via a oamenilor 
c utându-se solu ii pentru utilizarea eficient  a acesteia în dezvoltarea personal .  

Studiile au mers în dou  direc ii. Pe de o parte, s-a abordat problematica cunoaşterii umane 
în func ie de muzica pe care oamenii o ascult , altfel spus, s-a încercat  identificarea anumitor 
tr s turi de personalitate prin intermediul muzicii; trebuie s  recunoaştem c  fiecare dintre noi a 
observat c  exist  diferite genuri de muzic  şi c  fiecare gen transmite un altfel de mesaj, astfel 
încât întâlnim adep i ai unui stil muzical ce au tr s turi comune; personalitatea se poate reflecta în 
ac iunile noastre, în alegerile f cute la un moment dat, ceea ce ne îndrept eşte s  credem c  şi 
preferin ele muzicale pot constitui o oglind  a personalit ii; pe de alt  parte, s-a analizat 
posibilitatea utiliz rii muzicii în influen area anumitor st ri, eviden iindu-se efectele psihologice 
benefice ale muzicii.       

Muzicoterapia sau meloterapia este cunoscut  atât ca o terapie alternativ , cât şi, sau mai 
ales, ca metod  integrat  psihoterapiei. Boli ca anxietatea, astenia, nevrozele dar şi agresivit ile 
ascunse, tulbur rile mentale sau afective, anumite bloc ri, dificult ile de înv are precum si câteva 
boli psihosomatice, cum ar fi astmul sau problemele de alimenta ie pot fi ameliorate cu ajutorul 



acestei terapii. Muzica ajut  la trezirea spiritului de libertate, a conştiin ei, îndep rteaz  pesimismul 
şi melancolia, îmbun t eşte calitatea somnului şi creativitatea, reducând st rile de stres şi depresie. 
Ca instrument de dezvoltare personal , muzica contribuie la creşterea capacit ilor cognitive 
(aten ie, memorie), psihomotorii (agilitate, coordinare, mobilitate) şi socio-afective. 

Psihologul Florin-Ioan Popilean afirma într-un articol publicat în Revista Maedical  
Român  (volumul LX, nr. 1, an 2013, p. 72-78)  c  ,,aşa cum arat  şi investiga iile ştiin ifice şi 
observa iile clinice referitoare la muzicologie ale compozitorului şi muzicologului Peter Hübner, 
toate sistemele organismului reac ioneaz  pozitiv la ascultarea muzicii. Muzica are un puternic efect 
asupra psihicului uman.”  

Acelaşi cercet tor ne spune c  ,,prin ascultarea de muzic  sunt activate arii cerebrale foarte 
complexe, cresc performa ele cognitive cum sunt gândirea matematic , capacitatea de a înv a, 
capacitatea de memorizare, capacitatea de analiz , Efectul Mozart de a abstractiza. Deoarece 
muzica stimuleaz  sistemele cognitive si emo ionale nervoase, acestea cap t  un fel de 
„antrenament“ pentru înv area prin ascultarea de muzic  baroc .” 
http://rmr.medica.ro/reviste_med/download/rmr/2013.1/RMR_Nr-1_2014_Art-12.pdf 

Prof. dr. Ioan Bradu Iamandescu men iona într-un interviu acordat adevarul.ro c  studiile au 
dovedit faptul c   persoanele care înva  folosind fundal sonor în stil baroc, în special Bach, 
Telemann, Handel, ob in performan e cu 40% mai mari la testele de memorie. De asemenea, se 
accentueaz  rolul muzicii lui Bach în creşterea puterii de concentrare. ,,Poate c  mai târziu se va 
putea ca în s lile de clas  s  se pun  muzic  în surdin  ca fundal sonor, care s  nu distrag  aten ia, 
dar care s  favorizeze memoria.”  
http://adevarul.ro/sanatate/medicina/prof-dr-ioan-bradu-iamandescu-pe-muzica-baroca-neuronii-
capata--ritm-specific-geniilor-1_50ace87a7c42d5a6638ba49a/index.html 

În activitatea didactic  profesorul poate adapta aceast  metod  în func ie de specificul clasei 
şi de nevoile colectivului de elevi.  

Într-o prim  faz , melodiile alese în prealabil de c tre profesor, se pot audia în surdin  
atunci când elevii trebuie s  rezolve diferite sarcini de lucru în clas . Muzica nu trebuie s  distrag  
aten ia elevilor ci din contr , trebuie s  creeze un cadru propice, creativ, relaxant, prietenos. Cadrul 
didactic trebuie s  urm reasc  atât activitatea în sine cât şi reac iile elevilor şi întotdeauna, la 
evaluarea final  a lec iei, s  nu uite s  întrebe elevii şi despre acest moment. 

Când utiliz m pentru pima dat  metoda, se recomand  ca acest moment s  fie legat de 
momentul anterior ca un liant pentru a nu se crea o atmosfer  nepl cut  în clas . Se poate prezenta 
textul printr-un power-point care s  aib  fond muzical iar apoi, discu iile s  continue pe fond 
muzical.   

Un alt mod de a utiliza aceast  metod  const  în ascultarea unor fragmente muzicale alese în 
prealabil de c tre profesor pe care, prin discu ii, elevii s  le asocieze unor opere literare; dup  ce 
acest gen de activitate se repet  în cadrul mai multor ore de curs şi elevii sunt familiariza i cu 
metoda, cadrul didactic poate da ca sarcin  de lucru independent  c utarea unor fragmente muzicale 
care s  ilustrze textele studiate. O situa ie special  o constituie acele poezii care constituie deja 
textul unor cântece de succes.  

Aceast  activitate se preteaz  la analiza operelor lirice şi întotdeauna elevii trebuie s  îşi 
motiveze alegerea, punându-se accent pe ceea ce simt la o prim  lectur  şi cum îi ajut  muzica s  
perceap  în profunzime mesajul textului.  

Este o metod  atractiv  care necesit  mijloace de înv mânt speciale în desf urarea orei, 
nu întotdeauna profesorul având la dispozi ie un calculator sau cd-player şi boxe; amintim c  este 
necesar ca to i elevii s  aib  acces la ceea ce se prezint  în clas  şi profesorul trebuie s  verifice 
înainte dac  sunetul poate fi perceput de c tre to i elevii şi dac  aparatura poate fi folosit  
corespunz tor; profesorul trebuie s  ia în calcul orice posibilitate în care nu poate utiliza mijloacele 
de înv mânt preg tite şi s  aib  pentru acel moment o alternativ  care s  nu tulbure desf şurarea 
fireasc  a lec iei. 

http://adevarul.ro/sanatate/medicina/prof-dr-ioan-bradu-iamandescu-pe-muzica-baroca-neuronii-capata--ritm-specific-geniilor-1_50ace87a7c42d5a6638ba49a/index.html
http://adevarul.ro/sanatate/medicina/prof-dr-ioan-bradu-iamandescu-pe-muzica-baroca-neuronii-capata--ritm-specific-geniilor-1_50ace87a7c42d5a6638ba49a/index.html


Metoda poate fi utilizat  împreun  cu alte metode didactice clasice sau specifice psihologiei. 
Pe fond muzical se pot desf şura la fel de eficient o dezbatere sau un brainstorming sau se poate 
transpune o oper  literar  în alte registre artistice: desen, teatru, coregrafie.   

Obiectivele fundamentale ale acestei secven e didactice sunt ca elevii s  îşi exprime liber 
gândurile, ideile, sentimentele şi s  îşi argumenteze pertinent opiniile la lectura unui text liric la 
prima vedere.      

Profesorul întreab  elevii ce sunt, în viziunea lor, lacrimile; elevii trebuie s  r spund  
repede, f r  a se gândi foarte mult, r spunsul trebuie s  fie spontan; r spunsul poate fi oral sau 
elevii scriu repede pe foi de hârtie pe care profesorul le strânge şi de pe care citeşte (în acest ultim 
caz, profesorul poate distribui hârtiu e de culori diferite, astfel încât fiecare elev s  primeasc  o 
hârtiu  viu colorat  şi una pal , l sând la alegerea lor s  noteze pe care dintre ele doresc, astfel se 
va vedea nota de optimism sau pesimism a elevilor, modul lor de a percepe realitatea c ci o lacrim  
poate fi o lacrim  de bucurie sau una de triste e); cadrul didactic trebuie s  precizeze la ce fel de 
r spuns se aşteapt : r spunsul s  fie un adjectiv, s  fie o sintagm , s  fie o imagine artistic , s  
exprime un sentiment etc. 

Acest joc de spart ghea a poate continua; un elev începe s  spun  povestea  lacrimei dar este 
l sat s  rosteasc  doar dou -trei cuvinte, un alt elev indicat de profesor sau chiar de elevul care a 
vorbit trebuind s  continue povestea; astfel, to i elevii sunt implica i într-un exerci iu creativ care le 
solicit  aten ia şi spontaneitatea; utilizând des astfel de exerci ii la clas , nu vom mai întâlni elevi 
care s  se team  s  îşi exprime opiniile.      

Iat  câteva dintre r spunsurile primite la un astfel de exerci iu, aplicat la clasa a XIII-a A: 
Lacrimile 
,,Stropi din izvorul sufletului” F.M. 
,,Mi-e dor! Mi-e dor de soare!” P.A. 
,,Petalele unei flori ofilite” S.M. 
,,Un nor îmi zâmbeşte” I.I. 
,,Susur printre stele” C.G. 
Povestea lacrimei 
,,Cândva, cu mult  vreme în urm … pe când Soarele st pânea… cerul şi ziua şi noaptea… 

un izvor rece şi lin… se înc p âna s  curg … printre stâncile pustii… Soarele l-a pedepsit… 
transformându-l într-un nor… iar el a coborât pe p mânt… strop cu strop… V zând lacrimile 
izvorului… Soarele i-a îng duit s  r coreasc  p mântul.”  

Pornind de la acest joc, profesorul le prezint  elevilor poezia Lacrimile de Lucian Blaga. 
Dup  lectur , elevii îşi exprim  opiniile cu privire la viziunea poetului asupra lacrimilor 

scriind un eseu de 10-15 rânduri; în acest timp, profesorul difuzeaz  videoclipul cu poezia. 
http://www.youtube.com/watch?v=1g6qxx38Ir0&list=PLEBE8421FFAB08AF0 

Apoi, cadrul didactic dirijeaz  analiza textului de c tre elevi care vor lucra pe grupe iar în 
final aceştia îşi vor prezenta activitatea; în timpul lucrului profesorul difuzeaz  în surdin  muzic . 
Se ascult  Valsurile lui Chopin.  
http://www.youtube.com/watch?v=b4Uah9NhCxw&list=RD02oDBG4_Seb1o 
 La evaluarea lec iei se va avea în vedere şi analiza aspectelor legate de fondul muzical. 
 
 

520. POLITICI EDUCA IONALE MODERNE 
 

profesor Monica Ilie, Colegiul Na ional Alexandru Odobescu-Pite ti 
 

În societatea actual   are loc un proces dinamic care oblig  toate categoriile sociale s  ina 
pasul cu evolu ia ei şi implicit a educa iei. 

Suntem în era informa ional  pe care unii cu greu o accept  sau se  integreaz  în ea.  Şi în 
înv mânt au loc transform ri rapide,  pornind de la crearea mediului de înv are,  care poate 
eficientiza tehnicile de înv are şi de munc  intelectual  sau le poate bloca sau încetini uneori din 



lipsa banilor, alteori din dezinteresul dasc lilor. Nevoile şi cerin ele copiilor- actori pe scena 
educa ional  pretind dasc lilor o schimbare radical  a modului de abordare a activit ii didactice. 
Reforma sistemului de înv mânt are ca obiective schimbarea mentalit ii  şi formarea unor dasc li 
reflexivi, utilizarea calculatorului în activitatea didactic , în op ionale şi în alte activit i non-
formale. Când, cum, cine ar trebui s  întreprind  schimb ri care s  conduc  la formarea cadrelor 
didactice sunt întreb ri care au condus la o flexibilizare a sistemului de formare. Pia a de programe 
de formare este deschis  oric ror organiza ii care pot furniza strategii  eficiente care s  conduc  la 
integrarea european  a înv mântului.  

Înv area continu  reprezint  un stil de via  care conduce la modificarea aptitudinilor şi 
atitudinilor noastre fa  de educa ie. Este vizibil  nevoia de integrare a noilor strategii şi chiar 
tehnologii. Comunicarea profesional  oferit  de internet în curând nu va mai fi o ofert  
provocatoare, ci o necesitate. Cu mul i ani în urm , în 1967, Edward de Bono a propus gândirea 
lateral , ceea ce înseamn  rezolvarea unei probleme, abordarea din mai multe perspective a acelei 
probleme prin identificarea elementelor ei principale şi renun area la gândirea rigid , mecanic , 
specific  dasc lului tradi ionalist. Situa iile de înv are rezolvate prin metode interactive de grup 
dezvolt  colarilor gândirea democratic  deoarece ei exerseaz  gândirea critic  şi în eleg c  atunci 
când analizeaz  un personaj, comportamentul unui scolar, o fapt , o idee, un eveniment, ei critic  de 
fapt comportamentul, ideea, fapta,  nu critic  personajul din poveste sau copilul, adultul. Metodele 
îi înva  pe  scolari  c  un comportament întâlnit în via a de zi cu zi poate fi criticat pentru a înv a 
cum s -l evit m. Ei aduc argumente, g sesc solu ii, dau sfaturi din care beneficiaz  cu to ii. Dup  
fiecare metod  aplicat  se pot ob ine performan e pe care scolarii le percep şi care-i fac responsabili 
în rezolvarea sarcinilor de lucru viitoare. colarii în eleg şi observ  c  implicarea lor este diferit , 
dar, prin încuraj ri sistematice,  îşi vor cultiva dorin a de a se implica în rezolvarea sarcinilor de 
grup. Grupul în elege prin exerci iu s  nu-şi marginalizeze partenerii, s  aibe r bdare cu ei, 
exersându-şi toleran a reciproc. Metodele implic  mult tact din partea dasc lilor,  deoarece trebuie 
s -şi adapteze stilul didactic în func ie de tipul de colar - timid, pesimist, agresiv,  acaparator, 
nerabd tor. El va trebui s  g seasc   pentru fiecare în parte gestul, mimica, interjec ia, întrebarea, 
sfatul, orientarea, lauda, re inerea, aprecierea, entuziasmul,  în concordan  cu situa ia. Pentru 
aplicarea metodelor trebuie s  organiz m spa iul conform cerin elor (mobilierul, materialele 
specifice metodei şi cele specifice sarcinilor de lucru). În timpul derul rii demersului metodei, 
scolarii gestioneaz  acel spa iu pentru a-şi realiza sarcinile.  În anumite condi ii îl pot modifica 
pentru a fi func ional pentru stilurile lor de înv are,  dovedind ini iative creative ce in de resursele 
existente : truse, ilustra ii,  plan e, etc., înva ând astfel s  s  ac ioneze liber, s  exploreze spa iul în 
scopul de a-şi rezolva sarcina didactic  . Scolarii se v d st pânii acelui spa iu şi înva  s  coopereze, 
s  se accepte, s  se asculte activ.  Ei nu uit  c  vor fi evalua i, de aceea men in ordinea, iar cei ce 
încalc  anumite reguli prestabilite vor fi aten iona i de cei prev z tori, conştiincioşi şi ordona i. 

S  revedem împreun  obiectivele metodelor moderne de interrela ionare didactic  : 
• formarea, promovarea unor calit i europene ce au la baza atitudini i comportamente 
democratice, stabilirea unor rela ii interculturale care au la baz  comunicarea ; 
•dobândirea primelor elemente ale muncii intelectuale în vederea cunoaşterii realit ii şi a activit ii 
viitoare de înv are şcolar  ; 
•implicarea activ  şi creativ  a copiilor pentru stimularea gândirii productive, a gândirii divergente 
şi laterale, libertatea de exprimare a cunoştin elor, a gândurilor, a faptelor ; 
•formarea deprinderilor scolarilor de a g si singuri informa ii, de a lucra în echip , de a aplica 
cunoştin ele în diferite situa ii de via , de a conştientiza stilurile de înv are pe care le prefer  
(adic  cum înva  o poezie, o poveste, cum realizeaz  un desen, o construc ie etc. cel mai repede). 
•realizarea unor obiective interdisciplinare : a şti s  culeag  informa ii despre o tem  dat  ; a şti s  
identifice probleme diferite ; a şti s  fac  diverse conexiuni ; 
•încurajarea autonomiei colarului şi promovarea înv mântului prin cooperare ; 
•formarea deprinderii de a gândi critic ; 
•comunicarea pe baza unei tehnologii informa ionale moderne, interactive. 



Metodele interactive se împart în cinci categorii : metode de predare-înv are ; metode de 
fixare, consolidare şi evaluare ; metode de creativitate ; metode de rezolvare de probleme ; metode 
de cercetare. 

Ar fi de dorit, indiferent de op iunea metodic -instructiv ,  ca fiecare dasc l s  fie pentru 
copiii lui formator,  pentru a sim i zilnic acea satisfac ie pe care i-o d  preg tirea pentru activitatea 
cu elevii şi mai ales pl cerea de a realiza o predare, înv are, evaluare creativ  divers , eficient , 
atractiv , diferen iat , atât pentru tine ca educator, cât şi pentru educabili.  
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521. METODE DE CONSOLIDARE ALE LIMBII ENGLEZE 
 

Prof. Ghi  Claudia 
Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”Piteşti 

 
Din punct de vedere etimologic, termenul "metod " provine din limba greac  ("metha" = 

"spre"; "odos" = "cale") şi desemneaz  o cale eficient  de urmat pentru atingerea anumitor scopuri. 
Prin "metod  de înv mânt" se în elege, aşadar, o modalitate comun  de ac iune a cadrului 

didactic şi a elevilor acestuia, în vederea realiz rii obiectivelor pedagogice. Cu alte cuvinte, metoda 
reprezint  „un mod de a proceda care tinde s  plaseze elevul într-o situa ie de înv are, mai mult 
sau mai pu in dirijat ”  

Sub raportul structur rii, metoda este un ansamblu organizat de opera ii, de procedee. În 
anumite situa ii, o metod  poate deveni procedeu în cadrul altei metode (ex. problematizarea poate 
fi inclus  într-o demonstra ie). 

Metodologia didactic  desemneaz  sistemul metodelor utilizate în procesul de înv mânt 
precum şi teoria care st  la baza acestuia. Sunt luate în considerare: natura, func iile, clasificarea 
metodelor de înv mânt, precum şi caracterizarea, descrierea lor, cu precizarea cerin elor de 
utilizare. 

Metodele de înv mânt sunt un element de baz  al strategiilor didactice, în strâns  rela ie cu 
mijloacele de înv mânt şi cu modalit ile de grupare a elevilor. De aceea, op iunea pentru o 
anumit  strategie didactic  condi ioneaz  utilizarea unor metode de înv mânt specifice. 

Totodat , metodele de înv mânt fac parte din condi iile externe ale înv rii, care determin  
eficien a acesteia. De aici decurge importan a alegerii judicioase a metodelor corespunz toare 
fiec rei activit i didactice. 

 Metodele de consolidare fac parte din categoria, care se ghideaz  dup  func ia didactic  
prioritar  pe care o îndeplinesc: metodele care au drept scop formarea priceperilor şi 
deprinderilor: exerci iul, lucr rile practice … 

Se poate remarca faptul c , metodele de consolidare sunt utilizate in general, dup  predarea 
unei lec ii noi,  şi pot fi urmate de metode de evaluare. 

Între metodele de consolidare, care pot fi aplicate in cadrul unei ore de Limba Englez , pot fi 
amintite urm toarele:  

- Conversa ia euristic , în care întreb rile sunt de tip productiv, solicitând cu prioritate 
gândirea în prelucrarea şi sistematizarea datelor cunoscute în vederea unor compar ri, interpret ri 
sau exprim ri de opinii personale. Se ajunge astfel la cunoştin e noi, „descoperite” de elevi prin 
efort personal; 

- Conversa ia de consolidare, prin care se urm reşte repetarea şi sistematizarea cunoştin elor. 



- Exerci iul, care se refer  la executarea conştient , sistematic  şi repetat  a unei ac iuni. În 
principal, prin aceast  metod  se urm reşte înv area unor deprinderi, dar mai pot fi atinse şi alte 
obiective, cum ar fi consolidarea cunoştin elor sau stimularea unor capacit i sau aptitudini. 

Exerci iul are o sfer  mare de aplicabilitate, putând îmbr ca forme diferite în func ie de 
obiectul de înv mânt la care este utilizat. Pornind de la obiectivele urm rite, exerci iile pot fi de 
mai multe tipuri: introductive, de baz , aplicative, de crea ie. 

 - Metoda proiectelor, se bazeaz  pe anticiparea mental  şi efectuarea unor ac iuni complexe, 
legate de o tem  impus  sau aleas  de elevi. Activitatea elevilor se desf şoar  în mod independent, 
individual sau în grup, într-un timp mai îndelungat (o s pt mân , o lun  etc.), presupune un efort de 
informare, investigare, proiectare sau elaborare şi se soldeaz  în final cu prezentarea unui produs 
finit (dispozitiv, model, referat etc.), care va fi evaluat (de aceea, proiectul se întâlneşte şi ca metod  
complementar  de evaluare). De remarcat este faptul c , prin intermediul unui proiect pot fi 
consolidate anumite cunoştin e, anterior prezentate de c tre profesor.  

-Metoda activit ii cu fişele este o metod , care presupune utilizarea fişelor elaborate în 
prealabil de c tre profesor, con inând sarcini de lucru pe care elevii le rezolv  individual. Fişele pot 
avea roluri diverse: de suport în dobândirea de noi cunoştin e, favorizând autoinstruirea; de control, 
de realizare a conexiunii inverse; de tratare diferen iat  a elevilor, con inând sarcini diferite pentru 
diferitele categorii de elevi din clas . 

-Metoda traducerii (Grammar Translation Method), este metoda clasic , considerat  simpl  şi 
eficient ,  ale c rei principale obiective sunt studiul gramaticii, al vocabularului şi al literaturii, dar 
poate fi utilizat  şi ca metod  de consolidare. Capacitatea de receptare a mesajului scris şi 
capacitatea de exprimare scris  sunt cele mai exersate abilit i. Limba nativ  a studen ilor este 
intens folosit , tehnicile folosite fiind traduceri, citirea textelor, exerci ii de gramatic  şi vocabular. 

- Metoda audio-linguala (The Audio-Lingual Method), s-a dezvoltat în SUA în timpul celui 
de-al doilea r zboi mondial. Principalul obiectiv este acela ca elevii  s  înve e s  foloseasc  limba 
într-un mod comunicativ, în mod automat.Vocabularul şi gramatica sunt prezentate sub forma unor 
dialoguri care sunt înv ate prin repeti ie şi imita ie. 
 De remarcat este faptul c , aceste metode nu sunt singurele care pot fi utilizate în 
consolidarea unei limbi str ine  şi nu numai. În aceast  lume care se afl  într-o continu  
transformare totul este posibil.  
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522. DEMERS DIDACTIC LA DISCIPLINA ECONOMIE  

PRIN METODA CAFENELEI PUBLICE 
 

Prof. Radu Camelia- Colegiul Tehnic “TraianVuia”  
 

 Educa ia nonformal  a primit de-a lungul timpului o serie de defini ii, dintre care re inem c  
ea constituie „ansamblul ac iunilor pedagogice proiectate i realizate într-un cadru institu ionalizat 
extradidactic sau/ i extra colar v zut ca un liant  între cuno tin ele dobândite  în cadrul  lec iilor  i 
informa iile acumulate informal. 
 Valen ele educative ale activit ilor nonformale se împletesc cu cele ale disciplinelor socio-
umane reliefând rela ia mai destins , mai apropiat  dintre educator i educat. Chiar dac  profesorul 
conduce întregul demers didactic, elevii se pot manifesta spontan i liber.   Profesorul nu î i impune 
punctul de vedere, cel mult sugereaz , coopereaz  sprijin  elevii  s  devin  buni organizatori ai 
propriei activit i, în prim-plan se afl  educabilul, în plan secund r mânând cadrul didactic, tocmai 
pentru ca elevul s  î i poat  valorifica abilit ile organizatorice, de cooperare, de colaborare, de 
asumare a responsabilit ii.  
 Utilizarea metodelor educa iei non-formale în cadrul procesului didactic al disciplinelor 
socio-umane stimuleaz  dezvoltarea cognitiv , spiritual , interpersonal  i social  a elevilor, 
adaptarea  mai u or la cerin ele societ ii, a pie ei for ei de munc , a comunit ii, a societ ii 
multiculturale i a globaliz rii.  
   “Cafeneaua public ” este o metod  de dialog activ, schimb de informa ii şi g sire de solu ii 
creative de ac iune. În general, cafeneaua public  se foloseşte atunci când vrei sa supui unei 
dezbateri relaxate un anume subiect, permi ând totodat  o interac iune mare şi rela ii apropiate între 
participan i. Este şi o metod  foarte bun  de consultare şi participare la luarea deciziilor. 
 În acest context, am încercat aplicarea acestei metode în cadrul lec iilor de economie cu 
tema “Pia a muncii” porniid de la tema de baz  s-a discutat de faptul c  angajatorul va lua în calcul 
dosarul şi presta ia de la interviu important fiind nu  doar de dovezile scrise, ci şi de modul cum te 
prezin i.  
 Unii elevi au indicat oportunitatea deschiderii unei afaceri, s-a discutat legat de idea de 
antreprenoriat, ce reprezint  atât o surs  de venit şi  cât i de cunoaştere, o afacere, dar şi capacit i 
economice, interac iune cu cererea şi oferta, indiferent de domeniu. Antreprenoriatul este asociat cu 
o afacere, o idee care s  r spund  unei cerin e de pe pia . Multe din discu iile cafenelei s-au axat pe 
atitudinile fa  de antreprenoriat şi competen ele necesare pentru a fi antreprenor, de identificarea 
propriilor competen e pentru ini ierea  unei afaceri.  
  Deasemeni pentru necesitatea de a fi informat în leg tura cu evolu ia pie ei în domeniul în 
care dore ti s - i ini iezi afacerea . S-a mai specificat totodat  c  , eficien a într-o afacere ine, şi de 
pasiunea cu care aceasta este realizat . 
 Discu iile în cadrul cafenelei s-au centrat i pe sprijinul acordat  pentru tinerii antreprenori, 
fiind  date exemple de programe şi facilit i care deja exist  în acest sens. În România se sprijin  
tinerii antreprenori prin prevederi financiare – li se acord  un procent din investi ia ini ial , de 
exemplu.  Exist  programe în domeniul agriculturii prin care se acord  scutiri de impozit, dar şi 
programe pentru cei care folosesc energie alternativ , prin care statul se angajeaz  s  returneze un 
procent din bani. Sunt prev zute subven ii pentru angajator (dac  angajeaz  pe profilul în care s-a 
absolvit, tineri sub 25 ani, tineri şomeri pe termen lung), dar nu se acord , ceea ce e riscant pentru 
firmele mici.  
 Se mai pot finan a proiecte de tip start up pentru tineri, consultan a fiind oferit  de birouri 
teritoriale, cursuri – incubatoare de afaceri (tinerii vin cu o idee, au un spa iu pentru care nu pl tesc 
pentru un timp anume şi au posibilitatea de a vedea dac  ideea e viabil ). Totodat  exist  
posibilitatea finan rii deschiderii unei societ i comerciale de tip SRL-D, prezentându-se 
oportunit ile de finana are prin PROGRAMUL OPERA IONAL DE CAPITAL UMAN (POCU) 
2014-2020.  



  Atmosfera relaxat  creat  de aplicarea   acestei metode a determinat ca to i elevii s  
participate la discu ii, s   ofere solu ii 
 Prin aceast  metod  nonformal  aplicat  în cadru formal se urm re te  stimularea gândiri 
critice a creativit ii  implicarea în dialog a tuturor participan ilor, oportunitatea de a-i cunoaşte pe 
cei care au un cuvânt de spus pe un anumit subiect, posibilitatea de a interac iona cu to i aceştia şi 
generarea de idei noi.  
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523. TEHNICI DE REALIZARE A DESCRIERILOR  
ÎN PROZA INTERBELIC  

 
Prof. Dragomir Iuliana 

Colegiul Na ional ,,Alexandru Dimitrie Ghica‟, Alexandria  
 

 Mihail Sadoveanu i Liviu Rebreanu, prozatori interbelici, au impus modele trainice în 
literatura român , sincronizând-o cu literatura european . În ceea ce prive te descrierea, remarc m 
asem n ri şi deosebiri. Datorit  implic rii lor, literatura român  a cunoscut o str lucit  evolu ie. 
Amândoi au contribuit, voit sau nu, la reducerea descriptivului în nara ie, înl turând statutul de 
,,pauz  descriptiv ‟. La ei, descrierea îndeplineşte roluri diferite, precum: stabilirea coordonatelor 
spa iale şi temporale şi introducerea în scen  a personajelor (la L. Rebreanu, în romanul Ion). 
Descrierea lui L. Rebreanu mai are rol şi de plasticizare a imaginii (de exemplu, finalul romanului 
P durea spânzura ilor). Spre deosebire de acesta, M. Sadoveanu, cunoscut ca talentat peisagist, a 
p strat formele de baz  ale descrierii, dezvoltându-le, în acelaşi timp. 

 Sub aspectul stilului, Liviu Rebreanu se deosebe te de M. Sadoveanu, care foloseşte un stil 
solemn, în Creanga de aur. În romanul amintit, întâlnim pasaje descriptive ample, realizate prin 
tehnici sofisticate (de exemplu: pasajul în care se realizeaz  portretele intercalate: cel al lui Breb şi 
cel al slujitorului s u, sau fragmentul construit din serii descriptive, în care portretul este urmat de 
descriere, pentru ca apoi s  se revin  la portret). Aceste mijloace sunt specifice romanului Creanga 
de aur, şi nu le întâlnim în Baltagul, sau în romanele lui Liviu Rebreanu. La acesta din urm  am 
remarcat rapiditatea frazei, folosirea propozi iilor scurte, pe când la M. Sadoveanu întâlnim fraza 
ampl . i între cele dou  romane amintite ale lui     M. Sadoveanu exist  deosebiri sub aspectul 
stilului, dar şi al frazei. Dac  în Baltagul, descrierea este concentrat , în Creanga de aur, descrierea 
este detaliat , reprezentând un spa iu de mit şi legend , într-o epoc  istoric . Spre deosebire de L. 
Rebreanu,     M. Sadoveanu realizeaz , în cazul portretelor, serii descriptive care nu au caracter 
artificial, de pur  înregistrare. Secven a de portrete este mai detaliat  şi mai personalizat  la el, pe 
când L. Rebreanu realizeaz  portrete mai sintetice. Cei doi se mai deosebesc şi prin faptul c  
personajele lui M. Sadoveanu se raporteaz  la neamul din care fac parte (Vitoria Lipan, la neamul 
muntenilor moldoveni), pe când cele ale lui L. Rebreanu, la categoria social  şi la avu ie (aşa sunt: 
categoria ranilor, reprezenta i de Ion, categoria intelectualilor, reprezenta i de înv torul Herdelea 
şi de preotul Belciug, sau categoria ranilor boga i din sat, reprezenta i de George Bulbuc, versus, 
categoria ranilor s raci, reprezenta i de Ion).  

http://www.asociatia-profesorilor.ro/
http://www.asociatia-profesorilor.ro/
http://www.link-academy.com/
http://www.link-academy.com/
http://www.nonformalii.ro/metode/cafenea-publica


În ceea ce priveşte modurile de tematizare întâlnite la aceşti scriitori, am observat c  la M. 
Sadoveanu predomin  peisajul (în Baltagul), sau peisajul şi portretul (în Creanga de aur). Exist  şi 
în Baltagul portrete ale personajelor, îns  sunt diferit realizate fa  de cele din Creanga de aur. În 
cel de-al doilea roman, portretele con in multe detalii, fiind realizate prin serii de propozi ii, 
constituind fraze ample şi folosind  tehnici nou ap rute în literatura interbelic , precum portretul 
intercalat, sau portretele realizate prin contrast. La L. Rebreanu predomin  topografia şi 
caracterizarea personajului (în Ion). Portretele zugr vite de M. Sadoveanu i de L. Rebreanu sunt 
realizate din perspectiva naratorului obiectiv, omniscient. Un mod de tematizare nou în literatura 
interbelic  (descrierea obiectelor) îl aduce M. Sadoveanu. La el, descrierea obiectului cap t  
valoare simbolic  (condurul împ r tesc, obiect cu care este aleas  mireasa). M. Sadoveanu 
realizeaz  serii descriptive în romanul Creanga de aur.   

Mediul concord  cu starea de spirit a personajelor (la L. Rebreanu, şi anume, pasajul 
descriptiv în care Ana, trist  şi ab tut  pentru c  Ion nu o mai vizitase, iese în ograd , iar starea ei 
este amplificat  de noaptea mohorât  de toamn ). 

Scriitorii din secolul al XX-lea  folosesc modelul balzacian, realizând descrieri prin 
restrângerea perspectivei, de obicei în incipitul textului (la începutul romanului  sau al fiec rui 
capitol). Aceast  tehnic  poate fi reg sit  la L. Rebreanu (incipitul i finalul romanului Ion).  

M. Sadoveanu descrie vestimenta ia personajelor, care concord  cu zona de provenien  a 
acestora (de exemplu: vestimenta ia lui Gheorghi  din Baltagul). La acest scriitor, portretul 
personajelor, sau straiele acestora (de exemplu hainele albe ale lui Breb) sugereaz  o stare de spirit 
a personajului.  

L. Rebreanu realizeaz  portete prin contrast (portretul Anei, în contrast cu portretul 
Floric i): ,,O privea şi se mira c-a putut el s ruta şi îmbr işa pe fata aceasta uscat , cu ochii 
pierdu i în cap de plâns, cu obrajii g lbeji i, cu pete cenuşii, şi care, împopo onat  cum era ast zi, 
p rea şi mai urât . Florica era aprins  în obraji, cu buzele roşii, umede şi pline, cu ochii albaştri şi 
limpezi ca cerul de var  şi avea în toat  înf işarea o veselie s n toas  pe care se silea şi nu putea 
s-o ascund .’’, îns   acestea sunt realizate din perspectiva unui narator omniscient, fiind una dintre 
modalit ile de caracterizare a celor dou  personaje.  

În ceea ce priveşte locul descrierii în cadrul textului narativ, L. Rebreanu plaseaz  descrieri 
în incipitul şi în finalul romanelor, stabilind elemente de topografie (incipitul şi finalul romanului 
Ion, topografie narativizat , aflate în rela ie de simetrie metonimic ). La el descrierile nu au multe 
detalii, având rolul de a stabili coordonatele spa iale, dar şi de a demonstra caracterul 
suprasemnificant al descrierii (topografia narativizat  din deschiderea şi din închiderea romanului 
Ion), l sând impresia c  sunt desprinse dintr-un reportaj. 

 M. Sadoveanu realizeaz  descrieri mai apropiate de proza poetic . Tot la acesta din urm , 
enumerarea nominal  este combinat  cu figura de stil (compara ie, oximoron sau metafor ), schem  
care nu este reg sit  la L. Rebreanu. Prozatorul ardelean realizeaz  descrieri cu serii enumerative, 
caracterizate printr-o sintax  mai simpl  şi având rolul de evocare sau de prezentare realist . În ce 
priveşte enumerarea propozi iilor, L. Rebreanu se remarc  prin realizarea unor texte descriptive a 
c ror structur  se bazeaz  pe serii de propozi ii scurte. Prin aceast  tehnic , scriitorul construieşte 
descrieri dinamice, estompând tot mai vizibil grani a dintre descriere şi nara ie. 

Referitor la concordan a decorului cu starea de spirit a personajului, observ m c  M. 
Sadoveanu i L. Rebreanu s-au preocupat de acest aspect. La M. Sadoveanu, decorul anticipeaz  
evenimentele.  

În privin a figurilor de stil, compara ia izolat  este exclusiv folosit  numai de c tre L. 
Rebreanu. La M. Sadoveanu, aceast  figur  de stil apare asociat  cu altele, pe un fundal metaforic, 
personificator sau metonimic. Întâlnim metafora i epitetele la ambii autori, personificarea numai la 
L. Rebreanu, iar oximoronul numai la  M. Sadoveanu. La  L. Rebreanu întâlnim un tip de descriere 
simbolic-metonimic  (foarte rar reg sit  în proza interbelic ), în descrierea paralel  din începutul-
sfârşitul romanului Ion.  



 Deosebirile dintre cei doi prozatori, referitoare la realizarea descrierilor, au avut ca rezultat 
generarea unor formule noi şi variate în realizarea acestora i, implicit, îmbog irea literaturii 
noastre cu noi modalit i de realizare a textelor descriptive. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
 Manca , Mihaela: ,,Tablou i ac iune. Descrierea în proza narativ  româneasc ”, Editura 

Universit ii din Bucure ti, Bucure ti, 2005, 168-173;  
Rebreanu, Liviu: ,,Ion”, Editura 100+1Gramar, Bucure ti, 1995, pag. 193. 
 
 

524. EVALUAREA PRIN PORTOFOLIU A TEXTULUI POETIC EMINESCIAN 
 

Prof. Dora Florean 
Colegiul Na ional“Petru Rareş”, Beclean 

 
1. Motivarea alegerii portofoliului ca tip de evaluare alternativ  
 
 Evaluarea reprezint , al turi de predare şi înv are, o component  a procesului de 
înv mânt, deoarece orice act educa ional implic , în mod direct sau indirect, sistematic sau 
nesistematic, evaluarea. 
     Evaluarea este un proces continuu care face parte din procesul de înv are al c rei scop 
principal este s  produc , s  consolideze înv area, s  ofere elevilor şi profesorilor oportunit i de 
reflec ie şi de perfec ionare continu . 
     Evaluarea autentic  implic  o serie de metode alternative cum ar fi: portofoliile, jurnalele 
personale sau de grup, observarea sistematic  a activit ii elevilor, investiga ia, proiectul, 
autoevaluarea etc. 
     Metoda portofoliului este relevant  pentru proiectele cross- curriculare, este de actualitate şi 
este utilizat  continuu în contextul înv mântului obligatoriu de la noi. Evaluarea prin portofoliu 
r mâne o experien  relevant  ce confirm  întotdeauna existen a unor abilit i care s -i permit  
elevului realizarea unei lucr ri originale, complete, bine realizate, conform cerin elor date. De 
asemenea, evaluarea prin portofoliu reprezint  o metod  atractiv  şi interesant  ce stimuleaz  
creativitatea şi dorin a de a proceda în aşa fel încât produsul final s  aib  o inut  demn  de a 
r spl ti pe deplin efortul depus pentru a-l realiza. 
     Am considerat c  studiul poeziei în cadrul marilor teme literare universale poate oferi o 
interesanta premis  în vederea realiz rii unui portofoliu cu un con inut interdisciplinar, prin care 
elevul de liceu s  fie stimulat atât în aplicarea unor cunoştin e dobândite în clas , cât şi în exersarea 
deprinderii de a realiza o activitate cu un grad de complexitate mai ridicat prin care s -i fie 
verificate nu atât cunoştin ele dobândite în clas , cât mai ales autonomia intelectual , modul în care 
ştie sau nu s  utilizeze sursele de informa ie, interesul şi motiva ia în realizarea unei teme date, 
precum şi originalitatea, creativitatea şi sensibilitatea. 
     Optând pentru realizarea acestui portofoliu, am urm rit apropierea elevilor de via a şi opera 
marelui nostru poet, dezvoltarea gustului pentru lectura poeziei eminesciene şi formularea unor 
judec i de valoare cu privire la opera marelui poet. Alc tuirea acestui portofoliu le-a favorizat 
tuturor elevilor o întâlnire personal  cu fenomenul poetic eminescian, le-a oferit posibilitatea de a-şi 
dovedi originalitatea şi creativitatea , posibilitatea de a expune un punct de vedere personal cu 
privire la un subiect anume. 
 
2.Prezentarea metodei de lucru 
 
 Portofoliul care urmeaz  s  fie descris a fost realizat cu elevii clasei a XI-a F de la Colegiul 
Na ional “Petru Rareş”, Beclean, la finalul capitolului dedicat poetului  Mihai Eminescu, unitatea de 



înv are Curente culturale/ literare în sec. XIX- începutul sec. XX- Romantismul (manualul de 
limba şi literatura român  al Editurii Paralela 45), an şcolar 2014-2015. 

Ne-am axat asupra poeziei de dragoste eminesciene, l sând elevilor posibilitatea de a opta 
pentru una dintre etapele crea iei poetului pe tema iubirii. Le-am reamintit elevilor faptul c  
sentimentul iubirii a cunoscut o evolu ie semnificativ  în opera lui Mihai Eminescu, crea ia poetului 
pe aceast   tem   fiind marcat  de câteva etape distincte, corespunz toare vârstelor scriitorului: 
 Sfâşierea între adularea femeii şi dispre uirea ei ca fiind nedemn  de iubire: La o   artist , 
Amorul unei marmure, Venere şi Madon , Mortua est!, Înger de paz ; 
 Tr irea plenar  a sentimentului iubirii: Floare albastr , F t- Frumos din tei, Cr iasa din 
poveşti, Lacul, Dorin a, Sara pe deal, ş.a. 
 Dezam girea produs  de stingerea dragostei: Singur tate, Departe sunt de tine, Pe aceeaşi 
ulicioar …, Desp r ire, De ce nu-mi vii, ş.a. 
 Constatarea unei fatalit i care face dragostea imposibil : Pe lâng  plopii f r  so …, 
Scrisoarea IV, Scrisoarea V, Luceaf rul; 
 Iubirea care poate reînvia: Iubind în tain , De-or trece anii…, Las - i lumea. 
 Etapele pe care le-am parcurs sunt cele unanim cunoscute: 
 Indicarea temei şi prezentarea con inutului obligatoriu al portofoliului; 
 Realizarea propriu-zis ; 
 Evaluarea portofoliului de c tre profesor. 
Con inutul portofoliului a cuprins urm toarele : 
a. o  scurt  prezentare a vie ii şi operei  eminesciene; 
b. o caracterizare general  a poeziei de dragoste eminesciene; 
c. o mic  antologie de poezii eminesciene corespunz toare uneia dintre etapele men ionate, alc tuit  
din cel pu in cinci poezii şi înso it  de o scurt  argumentare care s  justifice alegerea f cut ; 
d. redactarea unui jurnal de lectur  care s  con in  comentarii personale în leg tur  cu poeziile citite 
şi care s  fie elaborat dup  urm torul plan: 
- ce reac ii i-a provocat lectura fiec rui text 
- ce i s-a p rut interesant în  poeziile citite 
- ce te-a impresionat în mod special 
- ce semnifica ii are poezia respectiv  
- care sunt opiniile tale raportate la cele citite 
e. dou  imagini  con inând reproduceri de art  dup  tablouri celebre ale unor pictori români sau 
str ini, care s  ilustreze con inutul de idei sau atmosfera poetic  din textele alese de fiecare elev; 
f. cuprinsul portofoliului 

Elaborarea propriu- zis  a durat o s pt mân , timp în care elevii au avut posibilitatea s  
realizeze o lucrare original . 

 
3.Observa ii şi comentarii 
 

 Ceea ce am constatat în primul rând, citind lucr rile elevilor, a fost faptul ca majoritatea 
elevilor au optat pentru poezia de dragoste corespunz toare etapei de tr ire plenar  a sentimentului 
iubirii, op iune uşor de explicat prin nevoia de frumos şi de iubire împ rt şit  de adolescen iLa 
polul opus se situeaz  cei care au optat pentru poezia de dragoste corespunz toare etapei de 
dezam gire produs  de stingerea sentimentului, semn c  exist  elevi care percep sentimentul de 
iubire nu numai ca fericire şi împlinire sufleteasc , ci şi ca suferin  şi decep ie.  
 În al doilea rând mi-au atras aten ia jurnalele de lectur  ale elevilor. Astfel, la întrebarea ce 
te-a impresionat în mod special în poeziile selectate, au fost r spunsuri de genul:  

M-a impresionat naturale ea exprim rii în aceast  poezie, sinceritatea şi profunzimea 
sentimentelor prezentate;  

M-a impresionat cadrul ales de poet, un peisaj rustic şi pastoral, cu turme şi sate pierdute în 
dep rtare; 

 M-a impresionat felul în care poetul priveşte luna care cap t  însuşiri umane; 



În aceast  poezie m-a impresionat triste ea profund  a poetului care r zbate ca un ecou din fiecare 
vers; 

M-a impresionat foarte tare  felul în care este v zuta femeia de îndr gostitul- poet, ea fiind 
pentru el o persoan  pe care o divinizeaz  şi o vede asemenea unei icoane a Mariei. 
 O alt  întrebare care a stârnit r spunsuri interesante a fost cea referitoare la reac iile, 
sentimentele pe care le-a provocat lectura textului liric eminescian. Am primit r spunsuri precum: 

Citind aceast  poezie am sim it cum m  p trunde dorin a p timaş  de a iubi cu înfl c rare, de 
a sim i fiorul dragostei adev rate; 

Un sentiment de beatitudine, combinat cu nostalgie mi se rasfrânge în suflet când citesc aceast  
poezie. Cadrul descris este atât de perfect încât, dac  el nu ar exista, poezia nu ar mai avea acelaşi 
farmec. 

Citind aceast  poezie am devenit foarte trist  şi dezam git  deoarece visul de iubire ia sfârşit şi 
m  întreb dac  nu voi fi nevoit  şi eu s  tr iesc o poveste de iubire cu final nefericit. 
 La întrebarea Care sunt opiniile tale prin raportare la cele citite am primit r spunsuri de 
genul: 

Când iubeşti cu adev rat pe cineva, trup şi suflet, acea persoan  devine diferit  de tot ceea ce 
te înconjoar , devine persoana ideal , perfect . Idealul nu poate fi descris în cuvinte şi termeni 
concre i deoarece este subiectiv, depinzând de fiecare persoan  în parte, poezia fiind o cale de 
exprimare adecvat  în acest sens.  

Iubirea pur , sincer , adev rat  se naşte din dorin a de a fi mereu împreun  cu persoana 
drag . Chiar dac  este supus  unor grele încerc ri, obstacole şi piedici dificile, iubirea absolut , 
tr it  cu toat  fiin a, va ieşi înving toare în lupta cu timpul, pentru c  ea nu se va stinge niciodat . 

Consider ca fiecare om se defineşte prin nevoia de a iubi şi de a fi iubit la rându-i. Când 
aceast  iubire nu este împ rt şit  omul se pierde pe sine ca întreg.  
 Analiza acestor r spunsuri demonstreaz  c  apropierea elevilor de farmecul poeziei 
eminesciene s-a produs, aceste texte trezind în sufletul lor sentimente diferite pe care elevii s-au 
str duit sa le în eleag  şi s  şi le dezv luie. Ei au în eles c  poezia, ca şi muzica de calitate, face s  
tresar  în sufletul nostru cele mai profunde coarde, ne sensibilizeaz , ne purific , ne schimb .  

 Alegerea imaginilor a fost pe deplin reuşit , accesul elevilor la capodopera vizual  fiind 
mult facilitat  de consultarea fondului de albume existent în biblioteca şcolii, dar şi de consultarea 
Internetului. Dintre reproducerile preferate de ei s-au eviden iat portretiştii clasici, dar şi pictorii 
impresionişti. Lucrând astfel, elevii au avut posibilitatea l rgirii propriei perspective culturale, 
asociind interdisciplinar diferite forme şi modalit i de realizare estetic  a aceleiaşi teme. 
 Dup  evaluarea şi notarea portofoliilor am cerut elevilor sa-şi exprime p rerea cu privire la 
oportunitatea acestei metode de evaluare şi la gradul ei de dificultate. Elevii au apreciat faptul c  
tema propus  s-a eviden iat prin ineditul ei, legat mai ales de realizarea unui jurnal de lectur , dar 
mai ales prin larga posibilitate de a-şi afirma originalitatea şi personalitatea în realizarea 
portofoliului.  
 Deşi au precizat c  ini ial s-au speriat de dificultatea temei, elevii au precizat c  realizarea ei 
propriu-zis  i-a antrenat pe deplin şi le-a produs remarcabile satisfac ii intelectuale, fiind solicita i 
sa-şi exprime sentimentele şi gândurile cu privire la un text sau altul 
 
4.Concluzii 
 
      Coroborând toate aceste date şi observa ii, atât ale elevilor, cât şi ale mele, se poate conchide c : 
- Poezia erotic  eminescian  poate fi studiat  şi analizat  şi prin metode moderne, mult mai 
atractive pentru elev; 
- evaluarea prin portofoliu r mâne o metod  complex  care implic  o înv are activ ; 
- ofer  un cadru propice de afirmare a originalit ii şi libert ii de crea ie 
- creeaz  premisele unei l rgiri a orizontului cultural prin posibilitatea abord rii interdisciplinare; 
- este agreat  de elevi şi datorit  faptului c  permite ob inerea unor rezultate favorabile 
cuantificate în note ridicate. 
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525. ORIZONTUL LOCAL- IMPORTAN  ŞI APLICA II PRACTICE IN GEOGRAFIE  

 
Prof. Olteanu Ecaterina 

 Colegiul Tehnic de Alimenta ie si Turism “Dumitru Mo oc” Gala i 
 

Identificarea elementelor componente ale mediului înconjur tor din orizontul local este o 
activitate care se bazeaz  pe no iuni însuşite în clasele primare. Demersul form rii competen ei de 
identificare  a componentelor mediului înconjur tor presupune cunoaşterea structurii mediului 
înconjur tor ca sistem. De aceea se impune definirea no iunii de orizont local, identificarea 
elementelor componente ale mediului înconjur tor, descrierea componentelor mediului înconjur tor 
şi ale orizontului local. 

Orizontul local cuprinde o suprafa  conven ional  sau unitate teritorial  din preajma unei 
localit i rurale sau urbane unde elementele cadrului geografic natural se îmbin  cu componentele 
social-economice respectiv omul şi activitatea sa. 

Orizontul local constituie un vast laboratorul geografic  cel mai fidel unde elevii intr  în 
contact cu lumea real  a obiectivelor şi fenomenelor, le intuiesc la «fa a locului» însuşindu-şi 
fondul corect de reprezentri şi no iuni ştiin ifice despre lumea înconjur toare;în care lec iile 
predate în clasa isi gasesc largi posbilit i de exemplificare instruire temeinic . El permite 
profesorului sa faca adevarate lec ii în natura, având la dispozi ie cel mai pre ios material didactic 
pentru profesorul de geografie, i anume natura însa i cu modific rile aduse de om. 

Recunoaşterea  componentelor identificate în fotografii se va realiza în timpul unei activit i 
în teren( excursii sau drume ii). Pentru formarea unor deprinderi practice, prin  metoda conversa iei, 
elevii vor identifica şi localiza componentele orizontului local: ape, construc ii, tipuri de vegeta ie, 
elemente faunistice, formele de relief, etc. Elevii ob in informa ii despre localitatea  în care locuiesc 
sau înva  prin observare direct , organizat  sau mai pu in organizat .O cercetare activ  cu elevii a 
condi iilor naturale ale orizontului local, prin observarea dirijat  a obiectelor şi fenomenelor, va 
duce la formarea de reprezent ri geografice corecte şi bogate, la consolidarea cunoştin elor şi la o 
serie de deprinderi şi sentimente.Prin activit ile practice propuse la fiecare tem , desf şurate «la 
fa a locului» elevul va trece treptat de la intui ia empiric  a lumii înconjur toare, pe care o vede de 
la naştere, la cea ştiin ific , pe care o observ  c  are o anumit  dezvoltare şi ordine în natur  şi 
societate. În vederea sporirii caracterului aplicativ al cunoştin elor, a leg rii mai strânse a acestora 
de practic  şi a realiz rii unei înv ri active şi temeinice;este necesar s  se acorde o pondere 
însemnat  activit ilor practice din clas  sau din orizontul apropiat, temelor de activitate 
independent  sugerate elevilor şi, în general, a tuturor sarcinilor didactice, care stimuleaz  motiva ia 
în înv are. 

 Astfel, activit ile practice în clas (citirea, interpretarea h r ilor, completarea sau 
construirea unor h r i, a unor diagrame), completate cu cele de pe teren (studierea reliefului, a 
degrad rilor de teren, a circuitului apei, a gradului de poluare a mediului), pot conduce în final la 
întocmirea unor lucr ri independente pe grupe sau de fiecare elev. 

           Ne putem astfel deplasa împreun  cu copii în teren, urm rind îndeaproape selec ia 
elementelor naturale şi antropice, în m sura în care elevii, prin observa ie liber , aleg din ceea ce le 
ofer  natura şi contextul social, doar ceea ce-i intereseaz  şi pot re ine mai uşor, ce uneori pot 
r spunde chiar nevoilor lor. Observa ia liber  o putem realiza individual, dar şi-n grup; pe aceasta 
din urm  axându-ne în observarea orizontului local, deoarece poten eaz  capacitatea de observare, 
de selec ie, de ierarhizare a tuturor elementelor cadrului natural şi socio-absorb iei informa iei 



geografice în teren.Elevii trebuie s  rezolve exerci iile pas cu pas, s  exerseze opera iile conştient 
pentru a putea s  utilizeze mai departe cunoştin ele şi deprinderile însuşite în situa ii noi, deci, 
pentru a se evita o înv are mecanic . Localitatea de domiciliu ofer  elemente necesare construirii 
câmpului realit ii vizibile şi observabile. Analiza spa iului din orizontul local se poate realiza 
apelând la modelul înv rii transdisciplinare. Atunci când studiem popula ia localita ii facem apel 
la cunoştin ele de istorie, în cazul florei sau faunei apel m la biologie şi zoologie, în cazul calit ii 
apei apel m la informa iile din chimie. 

Activit ile practice şi studiu efectuate cu  elevii unei clase  în vederea studierii orizontului 
local pot fi de tipul:observ rii directe,realiz rii de ierbare,  insectare, colec ii de roci, efectu rii de 
fotografii, înregistr ri video,realiz rii de reprezent ri graficeSe identific  dou  accep iuni ale 
no iunii  de orizont:orizont imediat- în proximitatea privitorului. ,orizontul apropiat,  spa iul situat 
în exteriorul orizontului imediat ce este parcurs zilnic de privitor . O cerin  adresat  elevilor poate 
fi formulat  astfel” Numi i elementele antropice pe care le vede i în fa a liceului sau şcolii. 
Identifica i dou  rela ii stabilite între componentele mediului vizibil din fa a liceului sau a şcolii.” 

Studierea orizontului local  permite formarea la elevi a competen elor:de orientare în 
spa iu,de caracterizare a unei aşez ri umane, de localizare a unei aşez ri umane, de indentificare a 
elementelor naturale ,a modific rilor intervenite în mediul local. 

Aplica iile practice în orizontul local urm resc atingerea mai multor obiective ordonate 
taxonomic astfel: 
1. Cunoaşterea elementelor de geografie fizic  local :observarea tipurilor genetice de relief; 
observarea şi gruparea diferitelor procese geomorfologice actuale;observa ii asupra elementelor de 
hidrografie: meandre, debit, surp ri;analiza influen ei topoclimatului asupra 
ecosistemelor;observa ii asupra tipurilor de soluri, degrad ri ale solurilor  etc. 
2. Impactul activit ii antropice asupra componentelor mediului deoarece impactul om-natur  se 
impune tot mai mult în peisaj, iar supravegherea atent  a interven iilor antropice devine obligatorie. 

În analiza strategiilor de implicare a cercet rilor la orele de curs am inut cont şi de faptul c  
nu se poate pune un semn de egalitate între geografie ca ştiin  şi geografie ca şi obiect de 
înv mânt, deoarece con inutul obiectului de înv mânt se elaboreaz  în func ie de logica şi 
con inutul ştiin ei, dar şi în func ie de logica didactic . Astfel, obiectul de înv mânt cuprinde 
cunoştin e selectate din ştiin , dar şi date, fapte concrete şi semnificative din realitatea obiectiv  
necesare pentru a “descoperi” legit ile cuprinse în ştiin . 

În geografie se utilizeaz  atât observa ia direct , cât şi cea indirect . 
Observa ia direct  poate fi sta ionar , dar prezint  inconvenientul limit rii spa iale a 

vizibilit ii, a observa iei sau, expedi ionar , urm rind un traseu bine stabilit. 
Observa ia indirect  foloseşte ca mijloc, în primul rând, harta, acest„instrument de acces la 

document, dar documentul în sine este terenul”. Din descifrarea h r ilor topografice elevii pot s  
utilizeze corect semnele conven ionale, s  defineasc  corect elementele observate pe hart , s  
utilizeze modalit i elementare de orientare, s  descrie şi s  coreleze elemente de pe hart  cu 
elemente observate direct în teren şi s -şi dezvolte o atitudine pozitiv  fa  de locurile natale. 

Deprinderea de a citi şi interpreta harta se formeaz  în timp, fapt pentru care se impune ca 
harta s  fie utilizat  intens la fiecare activitate didactic  geografic , începând din clas  pân  în 
orizontul local şi în excursiile şcolare. 

Dup  con inutul i scopul urmarit aplica iile geografice care pot fi facute pe teren sunt de 
mai multe feluri:  

 aplica ie în leg tura cu geografia matematic : determinarea expeditiv  a distan elor 
prin masurarea cu pasul, aprecierea distan elor cu ajutorul marimilor tipizate (metru, rigl , 
rulet ), aprecierea expeditiv  a înal imilor detaliilor din teren (umbra obiectului); 
 aplica ie pentru determinarea punctelor cardinale: busol , soare, lun , stea polar , 

ceas, muschi, coronamentul arborilor i mu uroaie de furnici; 
 aplica ii pentru observa ii hidrologice: se vor observa elemente  ale apelor subterane 

de suprafa , z pad , mla tini, lacuri; 



Excursiile, drume iile, vizitele expeditiile scolare sunt forme de activita i didactice 
extra colare care ofer  posibilitatea pentru aplica ii  în orizontul local sau pe intinerarii complexe. 
Excursiile în orizontul local, şi nu numai, dau prilejul unei multitudini de observa ii, document ri şi 
cercet ri cu elevii, implicându-i direct în ac iunile de cunoaştere a caracteristicilor mediului. 

Excursiile constituie un mijloc didactic de cea mai mare importan  pentru c  ofer  elevilor 
posibilitatea s  observe, s  cerceteze şi s  cunoasc  în mod direct o mare varietate de aspecte din 
natura, de ordin biologic sau geografic, despre mediul natural si factorii de mediu, s  în eleag  mai 
clar leg tura dintre organism şi mediu, s  colec ioneze un bogat material didactic necesar pentru 
desf şurarea lucr rilor de laborator. 
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526. ASPECTE ALE UTILIZ RII TIC ÎN PREDAREA BIOLOGIEI 
 

Prof. dr. Ro escu Marinela – Colegiul Na ional ”Alexandru Odobescu” Pite ti 
 

Utilizarea mijloacelor TIC în lec ia de biologie este un proces multicomponent, are valen e 
atât informative cât i formative, spore te semnificativ atractivitatea procesului instructiv-educativ 
i îmbun t e te comunicarea profesor-elev prin folosirea unui limbaj comun, dobândit prin 

competen ele TIC. Dar, integrarea instrumentelor TIC în lec ie, pe lâng  avantajele pe care le ofer  
atât pentru profesor cât i pentru elev, are i limite. 

Exemplelede înv are propuse în continuare au menirea de a orienta cadrul didactic în 
demersul de armonizare a procesului de predare-înv are-evaluare a biologiei cu competen ele 
digitale dobândite de elevi prin studierea disciplinei TIC în coal . Sarcinile de lucru propuse pentru 
formarea unor competen e specifice biologiei valorific  competen ele digitale dobândite de elevi în 
cadrul disciplinei TIC. 

Aplica ia 1 - Exemplu de activitate la biologie – clasa a IX-a 

 Competen e specifice la biologie: 
Culegerea de date din surse variate de informare/documentare despre organizarea lumii vii 
Prezentarea informa iilor folosind diverse metode de comunicare 
Argumentarea importan ei teoretice şi practice a no iunilor de biodiversitate şi de  genetic  

 Con inuturi:  
Boli ereditare umane cauzate de muta ii: genice, cromozomale, genomice, dominante, recesive, 
autozomale, heterozomale 

 Competen e specifice TIC necesare elevului/profesorului:  
Prelucrarea informa iei în format digital (aplicarea opera iilor de baz  necesare realiz rii unei pagini 
web, realiz rii unui site în HTML) 
Elaborarea de produse informatice care s  dezvolte spiritul inventiv şi creativitatea 

 Instrumente specifice TIC necesare realiz rii sarcinii de lucru:  
 Limbajul HTML 

 Sarcini de lucru/Activit i de înv are:  
Folosi i HTML pentru a îndeplini urm toarea sarcin : 
- crea i o pagin  web care s  aib  titlul „Anomalii cromozomiale de structur . Sindromul cri-du-



chat”. În acest sens: 
 - insera i un tabel alc tuit din 4 rânduri şi 2 coloane, în care s  introduce i urm toarele informa ii: 

- pe primul rând, prima coloan  s  con in  cuvântul „Cauza”, iar a doua coloan  textul 
„dele ia par ial  a bra ului scurt al cromozomului 5 (5p-); indivizii afecta i au cariotipul 
46,XX,5p- sau 46,XY,5p-” 

- pe rândul al 2-lea, prima coloan  s  con in  cuvântul „Inciden a”, iar a doua coloan  textul 
„1 la 50000 de nou-n scu i; sex ratio: F>M” 

- pe rândul al 3-lea, prima coloan  s  con in  cuvântul „Simptome”, iar a doua coloan  
textul „indivizii afecta i prezint : plâns caracteristic, asem n tor mieunatului de pisic , 
datorat hipoplaziei laringiene, microcefalie, hipotonie muscular , retard mintal” 

- pe rândul al 4-lea, prima coloan  s  con in  cuvântul „Imagine”, iar a doua coloan  s  
con in  o imagine (imaginea se caut  cu ajutorul unui motor de c utare dup  cuvintele 
cheie sindromul cri-du-chat) care s  aib  o leg tur  c tre o pagin  web cu informa ii 
detaliate despre sindromul cri-du-chat. 

- salva i fişierul cu numele cri-du-chat şi extensia html (sau "htm"). 
 Aplica ia 2 - Exemplu de activitate la biologie – clasa a X-a 

 Competen e specifice la biologie: 
Utilizarea investiga iei pentru eviden ierea structurii i func iilor organismelor 
Prezentarea informa iei folosind diverse metode de comunicare 
Aplicarea în via a cotidian  a cuno tin elor despre influen a factorilor de mediu asupra func iilor 
organismelor 

 Con inuturi:  
Fotosinteza: ecua ie chimic , etape (f r  mecanismul intim al fotosintezei), eviden ierea i 
importan a fotosintezei; rolul pigmen ilor asimilatori (clorofila a i clorofila b – eviden iere); 
Influen a factorilor de mediu asupra intensit ii fotosintezei (lumina, temperatura, apa i s rurile 
minerale, CO2), aplica ii practice 

 Competen e specifice TIC necesare elevului/profesorului:  
Prelucrarea informa iei în format digital (aplicarea opera iilor de baz  necesare pentru prezent ri 
grafice) 

 Instrumente specifice TIC necesare realiz rii sarcinii de lucru:  
Aplica ia PowerPoint din programul Microsoft Office, internet 

 Sarcini de lucru/Activit i de înv are:  
Folosi i instrumentele aplica iei PowerPoint pentru a îndeplini urm toarea sarcin : 
Realiza i o prezentare în imagini cu tema „Fotosinteza – principalul proces de nutri ie 
autotrof ”care s  eviden ieze: 

-   defini ia i ecua ie general  a fotosintezei 
-   sediul fotosintezei la nivelul plantei i la nivel  celular 
-   condi iile prioritare pentru desf urarea fotosintezei: rolul pigmen ilor asimilatori  
-   etapele/fazele procesului de fotosintez  –de lumin  i de întuneric 
-  procedee de eviden iere a fotosintezei (dup  CO2 absorbit, dup  substan ele organice 

produse, dup  O2 produs) 
-   importan a fotosintezei 
- ilustrarea influen ei factorilor de mediu asupra intensit ii fotosintezei: lumina, temperatura, 

concentra ia CO2, concentra ia O2, apa, elementele minerale din sol, poluan ii atmosferici 
- aplica ii practice ale fotosintezei: leg tura dintre fotosintez  i recolt ; m suri de sporire a 

recoltei 
Cerin e de realizare:  

 prezentarea va con ine maxim 10 slide-uri (primul este slide-ul de titlu) şi efecte de tranzi ie 
între slide-uri;  

 slide-urile vor fi particularizate (prin editare, etichetare, efecte de mişcare) în func ie de 
op iunea fiec ruia, astfel încât prezentarea s  fie cât mai atractiv  şi s  dureze maxim 5 
minute 



Aplica ia 3 - Exemplu de activitate la biologie – clasa a XI-a 
 Competen e specifice la biologie: 

Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare, experimentare şi rezolvare 
Aplicarea unor reguli de men inere a s n t ii omului 
Realizarea de conexiuni intra-, inter- şi transdisciplinare  

 Con inuturi:  
Metabolism intermediar, bazal, energetic, anabolism, catabolism, *etapele metabolismului 
intermediar; valoarea energetic  a nutrimentelor, *vitamine 

 Competen e specifice TIC necesare elevului/profesorului:  
Prelucrarea informa iei în format digital (aplicarea opera iilor de baz  necesare calculului tabelar, 
opera ii cu foi de calcul, opera ii cu rânduri şi coloane, înghe area panourilor, validarea datelor, 
sortarea datelor, filtrarea automat  şi complex , completarea automat  a unei serii de date, lucrul cu 
referin e relative şi absolute, lucrul cu func ii, lucrul cu diagrame, subtotaluri) 

 Instrumente specifice TIC necesare realiz rii sarcinii de lucru:  
Aplica ia Excel din programul Microsoft Office 

 Sarcini de lucru/Activit i de înv are:  
Folosi i instrumentele aplica iei Excel din programul Microsoft Office pentru a îndeplini 
urm toarele sarcini:  
1. deschide i un nou registru de calcul Excelpe care s -l denumi i „Metabolism energetic.xls” 
2. denumi i foaia de calcul curent  „Tabel” 
3. introduce i în aceast  foaie de calcul, începând cu A2, urm torul tabel: 

A B C 
Tabelul 1- Necesarul de calorii în diferite activit i 
Nr. crt. Activitatea Kcal/or  

1 Mers pe jos în ritm lent 240 
2 Mers pe jos în ritm moderat 320 
3 Mers pe jos în ritm rapid 440 
4 Alergat în ritm lent 660 
5 Jogging 920 
6 Alergat în ritm rapid 1280 
7 Mers pe biciclet  moderat 240 
8 Mers pe biciclet  în ritm rapid 410 
9 Înot în ritm moderat 275 
10 Înot în ritm rapid 500 

4. în celula A1insera i num rul şi titlul tabelului „Necesarul de calorii în diferite activit i”; 
asigura i-v  c  aceasta este centrat de-a lungul tabelului, este scris cu Arial 11 pct., este înclinat şi 
îngroşat 
5. ordona i cresc tor activit ile din tabel, în func ie de necesarul de calorii 
6. crea i o diagram  cu coloane din datele con inute în celulele tabelului, dup  ordonare  
7. ad uga i diagramei titlul „Cheltuieli energetice”; titlul axei X s  fie „Activitatea”, iar titlul axei Y 
s  fie „kilocalorii/or ” 
8. asigura i-v  c  etichetele seriilor de date sunt vizibile pe diagram , zona de diagram  (Plot Area) 
s  nu aib  fundal, iar zona Chart Area s  aib  fundalul gradat 
9. salva i diagrama într-o nou  foaie de calcul cu numele „Grafic” 
10. deschide i o nou  foaie de calcul denumit  „Calcul” în care s  nota i cât timp merge i, cât timp 
alerga i şi cât timp merge i cu bicicleta/înota i în decursul a 24 de ore;  
11.calcula i, folosind func ia SUM, num rul de calorii pierdute, ştiind c  într-un minut de mers se 
consum  o calorie, într-un minut de alergat se consum  dou  calorii, iar într-un minut de mers pe 
bicicleta/înot se consum  3 calorii; compara i caloriile pierdute prin aceste activit i cu aportul 
caloric total al ra iei dvs. zilnice 



12. insera i pe fiecare foaie de calcul un antet care s  con in  data şi ora curent  şi un subsol de 
pagin  care s  con in  numele foii de calcul 
13. închide i aplica ia de calcul tabelar 
 Aplica ia 4 - Exemplu de activitate la biologie – clasa a XII-a 

 Competen e specifice la biologie: 
Utilizarea observa iei, a experimentului şi a investiga iei  pentru eviden ierea structurii şi a  
func iilor sistemelor biologice  

 Con inuturi:  
Caracteristicile ecosistemelor antropizate şi modalit i de investigare  

 Competen e specifice TIC necesare elevului/profesorului:  
Utilizarea serviciilor re elei internet, aplicarea opera iilor pentru procesarea textului  

 Instrumente specifice TIC necesare realiz rii sarcinii de lucru:  
Aplica ii pentru prezent ri, aplica ii pentru calcul tabelar, editor de diagrame, internet 

 Sarcini de lucru/Activit i de înv are:  
Realiza i un proiect cu tema „Impactul antropic asupra peisajului natural din localitatea voastr . 
Propuneri de atenuare/înl turare a cauzelor ce determin  deteriorarea peisajului natural”, 
realizând investiga ii asupra unui ecosistem acvatic din vecin tatea localit ii voastre.  
Cerin e de realizare: 
- în realizarea proiectului ve i respecta urm toarele etape: formularea unui scop, formularea unei 
ipoteze, întocmirea unui plan, experimentul propriu-zis, prelucrarea datelor şi formularea 
concluziilor 
- redactarea proiectului va respecta urm toarea structur : titlu, autori, referin e, rezumat/abstract 
(înso it sau nu de cuvinte cheie), cuprins - prefa /introducere, p r i, capitole, subcapitole, concluzii, 
bibliografie, anexe, index 
Reguli de tehnoredactare:  

- formatul întregii lucr ri: A4 
- marginile paginii: stânga - 3,5 cm; dreapta- 1,5 cm, sus- 2 cm, jos- 2 cm 
- spa iere între rânduri- 1,5 linii 
- alinierea textului în cadrul paragrafelor- textul din cadrul paragrafelor normale va fialiniat 

între marginile din stânga şi dreapta; primul rând al fiec rui paragraf va avea o indentare de 
1,5 cm; titlurile capitolelor vor fi aliniate centrat, ca şi etichetele tabelelor şi figurilor 

- fontul: Times New Roman, dimensiunea 12 puncte, utilizând diacritice 
- numerotarea paginilor– de la pagina de titlu pân la ultima pagin  a lucr rii, prin inserarea 

num rului  în subsolul paginii, centrat 
- antetul paginii– pe fiecare pagin  începând cu introducerea; con ine numele autorului (în 

stânga) şi titlul capitolului (în dreapta). 
- proiectului va fi o realizat în echip  iar rezumatul proiectului va fi prezentat în format ppt. 
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527. „ AGENDA CU NOTI E PARALELE”- O METOD  DE PREDARE- ÎNV ARE- 

EVALUARE 
Lilia Boamb  

Liceul „Ştefan cel Mare”, Cod eşti;  
Liceul „Ştefan Procopiu”,Vaslui 

 
Motto: 

„Eu nu vreau ca elevul s  ajung  numai s  ştie: aş vrea ca acesta s  ştie s  fac  ce a înv at” 
Spiru C Haret 

 Metoda reprezint  o cale pe care o urmeaz  profesorul în dirijarea elevilor spre aflarea şi 
unor cunoştin e noi. Pentru a facilita procedeul de transmitere şi asimilare a cunoştin elor noi de 
c tre elevi, profesorul utilizeaz  o serie larg  de tehnici şi metode moderne în procesul instructiv- 
educativ.  Datorit  moderniz rii sistemului educa ional, se recurge la centrarea activit ii pe elev şi 
pe dezvoltarea competen elor de gândire logic . 
 Una din  metodele moderne ce poate fi aplicat  la toate etapele lec iei: Evocare-Realizare-
Reflec ie,sau la una din ele, este metoda „Agenda cu noti e paralele”.Pentru început, profesorul 
trebuie s  ştie ce vrea s  ob in  de la elevi, s  formuleze clar competen ele, iar acestea la rândul s u 
trebuie s  fie aduse la cunoştin a elevilor. Aplicând o astfel de metod , avem convingerea şi 
conformitatea c  elevii lucrând individual sau în grup vor fi puşi în situa ia de a generaliza/ 
sistematiza/corela/ asocia/ de a crea un produs final ce va fi prezentat colegilor de clas . În acest fel, 
dezvolt m la elevi dorin a de a demonstra „ce ştiu s  fac”, contribuim la punerea în eviden  a 
personalit ii fiec ruia. 
 Dup  cum am men ionat mai sus, metoda „Agenda cu noti e paralele” poate fi folosit  la 
orice etap  a lec iei. Profesorul trebuie s  fixeze de la bun început la ce etap  a lec iei o va aplic  şi 
în dependen  de aceasta va întocmi paşii necesari pentru aplicarea  metodeirespective. 
 În cazul când metoda este aplicat  la Evocare, profesorul propune elevilor s  scrie c teva 
idei a lec iei precedente, s  le comenteze şi apoi s  expun  oral produsul activit ilor. Iar la sfârşit 
elevii vor fi evalua i şi nota i. 
 Dac  metoda respectiv  este utilizat  la Realizarea sensului, atunci profesorul preg teşte din 
timp subiectul, algoritmul şi criteriile de evaluare. Va delega sarcinile între membrii fiec rui grup şi 
va explica modalitatea de lucru. 
 Aplicând metoda  la etapa Reflec iei, profesorul va solicita elevilor s  reflecte asupr unor 
idei ale lec iei, care le-au p rut mai interesante  şi s  le comenteze, care ulterior vor fi prezentate 
colegilor de clas .  

Mai jos voi prezenta un model de aplicare a meodei „Agenda cu noti e paralele”, la 
disciplina Geografie, clasa a 11, etapa lec ie de Realizare a sensului. 

Tema „Rolul unor state în sistemul economic mondial- Statele Unite ale Americii”. 
Pentru început le propunem elevilor s  traseze pe mijlocul caietului o linie vertical . În 

partea stâng  elevii vor scrie un pasaj sau vor schi a unele idei din manual, iar în partea dreapt  vor 
scrie un comentariu. 
 

IDEEA COMENTARIU 
SUA are o economie 
complex ,reprezint  cea 
mai mare putere economic , 
are cel mai mare PIB 

PIB – Produsul intern brut – creşte cu 3% anual; se eviden iaz  
patru tr s turi specifice:  
a) dezvoltarea economiei serviciilor;  
b) predominan a specialiştilor şi tehnicienilor califica i;  
c) importan a preg tirii profesionale ca surs  de dezvoltare a 
societ ii. Se extinde, f r  precedent, înv mântul general şi 
cel special, se m reşte ponderea muncii intelectuale.Bunurile de 
larg consum, care pîn  la cel de-al doilea r zboi mondial erau 
obiecte de lux, devin accesibile pentru toate familiile 



americane: în 1954 – 2/3 din ele dispuneau de: aspirator, 
frigider, maşin  de sp lat, radou, fier de c lcat, iar jum tate din 
ele – de televizor; c tre anul 1960 – fiecare familie avea un 
automobile. 

 
Profesorul stabileşte nişte criterii clare de evaluare oral , care vor fi prezentate elevilor 

înainte de a relata asupra sarcinii date. Nivelul de performan  va fi de la satisf c tor pân  la 
excelent.  

Aceast  metod  dezvolt  capacitatea elevilor de a citi cu mare aten ie textul din manual, de a 
sustrage ideile esen iale şi de a reflecta asupra acestor idei. Astfel ei îşi vor perfec iona abilitatea de 
gândire critic  şi cercetare, realizând un progres sim itor de la individual la public, de la o singur  
perspectiv  la mai multe. Un alt avantaj al acestei metode este c  elevii îşi pot expune propriile idei 
si comentarii clar şi conving tor.Se poate aplica la oricare etap  a lec iei şi este accesibil  pentru 
fiecare elev. Un dezavantaj al aplic rii metodei „Agenda cu noti e” este c  necesit  timp pentru 
preg tire şi aplicare. 

Succesul acestei metode depinde de m iestria profesorului. 
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528. FORMAREA COMPETEN ELOR TINERILOR ÎNTR-O LUME GLOBALIZAT  
 

Popa Irina Mariana - coala Gimnazial  “Anton Pann”Ploie ti 
 
 În prezent, tr im într-o lume super-interconectat  unde suntem lega i i conecta i la realitate 
printr-o sumedenie de conexiuni vizibile din domeniul tehnicii i al tiin elor dar i prin conexiuni 
invizibile sau greu perceptibile prin intermediul dezvolt rii unor competen e extra-senzoriale; exist  
astfel o explozie f r  precedent a densit ii re elei de internet si a r spândirii informa iilor pe toate 
palierele i la orice nivel; fie vizibil, fie invizibil. În aceast  lucrare vom trata modalitatea cre rii i 
dezvolt rii re elei vizibile de comunicare prin intermediul form rii competen elor tinerilor într-o 
lume globalizat . 
 Globalizarea este oriunde si ac ioneaz  pe toate planurile iar oamenii se conecteaz  între ei 
i comunic  pentru a rela iona în mai multe moduri: comer , stabilitate politic , resurse i 

sustenabilitate. În acest context, copiii no tri au i mai mult  nevoie de competen e pentru a se 
adapta, a se integra i a prospera într-o lume global . 
 Astfel, limbile str ine i în special, limba englez  vor deveni un instrument de comunicare în 
toat  lumea i pentru toat  lumea. În prezent sunt estim ri c  exist  un num r de peste un miliard de 
vorbitori de limba englez  pe glob. Nu este mai pu in adev rat c  limba englez  este limba oficial  
în 53 de state ale lumii, record absolut in acest domeniu, fiind cea mai vorbit  limb  din Uniunea 
Europeana i prima limb  oficial  a Organiza iei Na iunilor Unite. De asemenea, limba lui 
Shakespeare este considerat  cea mai ampl , din punct de vedere al num rului de cuvinte, 
dic ionarul englez num rând peste 500.000 de cuvinte, f r  a ad uga aici o varietate de termeni 
tehnici sau tiin ifici, mai mult decât orice alta limba european . 
 În aceast  nou  er  a globaliz rii i supra-dezvolt rii re elei de comunica ii, pentru ca 
studen ii i elevii no tri s  devin  cet eni globali activi au nevoie de mai multe lucruri, îns  trei 
dintre acestea sunt de baz : cunoa terea, valorile i competen ele (acele competen e cheie pentru a 



ajunge cet eni globali de succes). Competen ele care trebuie dezvoltate sunt, curiozitatea, gândirea 
critic , participarea, comunicarea i rezolvarea conflictelor. 
 Curiozitatea este o competen  ce trebuie indus , exploatat  si valorificat  de c tre profesor 
astfel încât elevii s  înve e despre via  în general prin tiin e, biologie, geografie. Activit ile care 
se pot realiza sunt diverse proiecte care stimuleaz  curiozitatea: de exemplu, prezentarea unui 
hobby personal. Prima etap  este preg tirea apoi urmeaz  cea de-a doua etap  care înseamn  
realizarea unui raport pentru clas  i ultima etap  este prezentarea acestuia în fa a clasei. Raportul 
trebuie s  con in  pa ii realiz rii lucr rii, s  explice cum se face, s  dea detalii despre acesta i s  
foloseasc  desene sau fotografii. 
 Gândirea critic  este o competen  ce trebuie cultivat  de la vârste fragede, mai apoi 
exersat  i apoi dezvoltat  pentru a deveni achizi ie la vârsta adult . Este o competen  absolut 
necesar  pentru formarea capacit ii de discern mânt i pentru capacitatea de a rezolva probleme. 
Dac  ar fi s  explic m dezvoltarea gândirii critice prin intermediul piramidei lui Maslow, la baza 
piramidei st  întrebarea CE ESTE?, la palierul urm tor se g sesc întreb rile UNDE?, CÂND?, 
CINE? iar în partea superioar  se g sesc CUM? i DE CE? (în vârful piramidei). Pentru dezvoltarea 
acestei competen e elevii trebuie expu i la cât mai multe situa ii de via  reale sau imaginate i 
trebuie f cu i s  î i pun  singuri întreb ri la care s  g seasc  r spunsuri singuri sau ghida i de 
profesori. 
 Participarea este o competen  care presupune s  iei pozi ie în lume, s  ac ionezi i s  faci 
diferen a prin implicarea în diverse activit i. Un exemplu de tem  de studiu cu elevii care 
favorizeaz  i activeaz  chiar inducerea competen ei de participare este protejarea habitatului 
animalelor. Putem lucra proiecte fie de construire de habitate, de exemplu c su e de p s rele, fie îi 
putem înv a despre cum copiii dintr-o regiune din America pretind c  sunt p s ri i construiesc 
mici aeroplane pentru a înv a p s rile cum s  zboare spre sud. Lucrul cu emo iile, explorarea, 
cunoa terea i recunoa terea lor, precum i valorizarea tradi iilor culturale sunt chei de ac ionare ale 
acestei competen e. 
 Comunicarea este o competen  cheie care pare u or de dezvoltat într-o lume a comunic rii 
în exces pe toate palierele, dar care îns  presupune o munc  asidu  i foarte laborioas  deoarece 
scopul unei comunic ri eficiente pentru a deveni un viitor adult bun comunicator este comunicarea 
clar , eficient  i la obiect. Aceasta se poate realiza prin activit i care s  încurajeze exprimarea 
liber , statuarea propriilor opinii cu privire la diverse subiecte i predarea prin metoda 
comunicativ . 
 Ultima competen  de care este nevoie în era globaliz rii, dar nu pe ultimul plan în ceea ce 
prive te importan a este rezolvarea conflictelor. Dac  reu im s  form m aceast  competen  înc  de 
la vârste fragede, s  o cultiv m în perioada copil riei, s  o form m i s  o activ m înc  de atunci, cu 
siguran  vom tr i într-o lume mai bun  iar copiii no tri vor construi o via  mult mai sustenabil  pe 
P mânt decât este în prezent, oferind genera iilor ce vor urma o lume f r  conflicte sau r zboaie. 
 Toate aceste competen e pot i trebuie stimulate, formate i activate prin intermediul orelor 
de limbi str ine i în special, de limba englez  deoarece limba englez  este i va fi principalul 
instrument de comunicare i formator de competen e în era globaliz rii. Pentru aceasta este îns  
nevoie ca coala în general s  fie principalul furnizor i facilitator de  cunoa tere i valori i s  î i 
asume pe deplin rolul de formator de caractere puternice i de cet eni globali activi, integra i i 
manifesta i în valorile umanit ii. Astfel, vom reu i formarea competen elor, activarea i 
manifestarea lor într-o lume globalizat . 
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529. CALITATE ŞI EFICIEN  ÎN PLANIFICAREA UNUI PROIECT 

 
Prof. Ramona Maria RIZU, Colegiul Tehnic “Armand C linescu” 

 
 Planificarea proiectului defineşte şi rafineaz  obiectivele de realizare ale proiectului 
(termene, costuri etc.) şi selecteaz  cea mai bun  dintre alternativele de desf şurare a activit ilor 
pentru a atinge obiectivele propuse. Planificarea stabileşte şi sus ine defini ia şi scopurile 
proiectului, modul în care va fi executat proiectul (proceduri şi sarcini), rolurile şi responsabilit ile, 
estim rile de timpi şi costuri. 
 Planificarea include: 

 Definirea şi descrierea obiectivelor de realizat; 
 Descrierea activit ilor generale sau particulare, necesare pentru a produce diferite 

rezultate livrabile ale proiectului, respectiv stabilirea responsabilit ilor persoanelor; 
 Planificarea resurselor necesare, atât umane, cât şi materiale; 
 Compararea mijloacelor disponibile cu cele necesare; 
 Estimarea costurilor resurselor necesare pe fiecare tip de activitate; 
 Stabilirea planului general al proiectului, ca un ansamblu al tuturor proceselor planificate, 

cu identificarea riscurilor şi a modurilor de management al acestora. 
Succesul unui proiect depinde de definirea clar  şi corect  a obiectivelor urm rite. 

Obiectivele unui proiect se pot referi, de exemplu, la: 
- dezvoltarea cunoştin elor dintr-un anumit domeniu; 
- îmbun t irea calit ii; 
- reducerea costurilor; 
- modificarea unor tehnologii; 
- dezvoltarea unei noi strategii de vânzare; 
- dezvoltarea unui nou produs. 
În vederea formul rii corecte a obiectivelor se va r spunde cu precizie la urm toarele 

întreb ri: 
1) Ce obiective vom c uta? 
2) Ce importan  are fiecare obiectiv? 
3) Cum se leag  obiectivele între ele? 
4) Când ar trebui realizat fiecare obiectiv? 
5) Cum poate fi m surat fiecare obiectiv? 
6) Care persoane sau compartimente func ionale din organiza ii vor r spunde de îndeplinirea 

obiectivelor? 
Dup  stabilirea obiectivelor proiectului, trebuie stabilite detaliile privind realizarea lor.  
Structura activit ilor reprezint  o metod  de a determina ce trebuie întreprins, de c tre cine, 

cât timp va dura şi cât va costa. În plus structura activit ilor reflect  corela ia între toate activit ile 
de munc  ce trebuie desf şurate în vederea atingerii obiectivelor proiectului. 

Pentru a elabora o schem  util  a structurii activit ilor trebuie s  se aib  în vedere 
urm toarele: 

 Structura nu trebuie reprezentat  pe mai mult de 20 de niveluri. În cazul proiectelor de 
mic  amploare este suficient s  se construiasc  structuri desf şurate pe maxim 6 niveluri; 

 Ramifica iile structurii nu trebuie s  coboare toate pân  la acelaşi nivel. Cu alte cuvinte, 
nu trebuie s  încerc m s  realiz m o structur  perfect simetric  – nu toate activit ile impun acelaşi 
nivel de detaliere; 

 Structura activit ilor nu indic  succesiunea desf şur rii activit ilor; unele activit i 
aflate la baza structurii pot fi realizate atât succesiv, cât şi în paralel; 

 La elaborarea structurii activit ilor trebuie s  participe to i cei implica i în desf şurarea 
lor. 



Repartizarea responsabilit ilor proiectului constituie unul dintre elementele cheie ale 
derul rii activit ii. În orice activitate, oamenii reprezint  întotdeauna cea mai valoroas  resurs  
pentru asigurarea eficacit ii. 

Membrii echipei de proiect trebuie s  fie selecta i cu aten ie, preg ti i şi sprijini i pe 
parcursul proiectului. To i trebuie încuraja i şi fiec rui membru al echipei trebuie s -i fie 
recunoscute meritele. 

Managerul de proiect trebuie s  aib  calit i reale în aceast  sfer . Calit ile unui bun 
manager de proiect, care fac munca mai uşoar  şi satisf c toare sunt urm toarele: 

 de ine cuno tin e tehnice; 
 are entuziasm pentru proiect; 
 este o persoan  de ac iune;\ 
 este un bun constructor şi conduc tor de echip ; 
 are capacitatea s  înve e de la al ii; 
 este un bun negociator; 
 are aptitudini pentru comunicare; 
 este competent în organizarea şi planificarea bugetului; 
 este orientat c tre beneficiar. 
Motivarea este în strâns  cu abilit ile şi atitudinea fiec rui membru al echipei proiectului. 

Când este folosit  într-un mod potrivit, ea reprezint  un instrument puternic în determinarea 
succesului proiectului. 

Diseminarea informa iilor dobândite în urma derul rii proiectului, va permite ca echipa de 
proiect, ca şi partenerii implica i în proiect, s  cunoasc  atât p r ile bune cât şi p r ile mai pu in 
bune. 

Evaluarea trebuie s  se concentreze asupra unui element esen ial. Dac  sunt prea multe 
obiective, ele trebuie clasate în ordinea priorit ilor. Alegerea perioadelor de evaluare trebuie decis  
în momentul concep iei proiectului. Ele sunt în general plasate la jum tatea desf şur rii proiectului 
şi la sfârşit. 

Odat  obiectivul evalu rii fiind stabilit, este util s  se defineasc  elementele specific c rora 
evaluarea trebuie s  le r spund . Acest lucru ajut  la inerea evalu rii şi eviden ierea elementelor 
care solicit o aten ie special . Pentru a face evaluarea este nevoie de informa ii. 

Raportul final al evalu rii proiectului serveşte ca mijloc de întregistrare a istoriei proiectului. 
Acesta este documentul pe care ter e persoane pot s -l consulte în vederea studierii 

progresului şi a impedimentelor ce au caracterizat proiectul 
Evaluatorii trebuie s  arate cum au ajuns la concluzii. Ar putea fi util s  arate cum persoane 

diferite cu perspective diferite, v d acest proiect. Recomand rile sunt bazate pe concluzii. Ele 
trebuie s  propun : 

 ce ac iuni pot fi angajate (în ce scop)? 
 cum ar putea aceste recomand ri s  fie implementate, de c tre cine şi când? 
 care sunt constrângerile şi problemele care pot fi întâlnite? 
 ce continuare va avea proiectul pentru a se asigura c  recomand rile vor fi urmate? 
Rezultatele evalu rii trebuie s  fie disponibile pentru toate persoanele implicate. Aceste 

persoane trebuie s  fac  comentarii asupra rezultatelor. Partenerii, grupurile de lucru, conducerea 
proiectului trebuie s  fac  comentarii asupra modului în care evaluarea este f cut .  

Suplimentar, la rapoarte se anexeaz  diferite documente şi materiale (conform cerin elor 
specific ale fiec rui beneficiar): bugete de cheltuieli, bugete rectificate, liste de documente 
justificative pentru cheltuielile f cute, copii dup  unele produse ale proiectului, fişe de manoper  
pentru persoanele din echipa de proiect. 

Proiectul se poate încheia indiferent dac  obiectivele stabilite în momentul demar rii sale au 
fost atinse sau nu. Întreruperea sau încheierea în mod neplanificat a proiectului, conduce nu numai 
la nefinalizarea unor sarcini şi la pierderi de informa ii, dar mai ales, poate diminua încrederea 
clientului în echipa de proiect şi în rezultatele acesteia. În cazul proiectelor complexe, proiectul de 



finalizare poate fi considerat un proiect în sine, motiv pentru care se desemneaz  un manager 
responsabil cu finalizarea proiectului. 

Finalizarea într-o manier  organizat  a proiectului permite participan ilor s  înve e din 
greşeli şi s  valorifice beneficiile op inute prin participarea la realizarea proiectului. 

Integrarea este cea mai întâlnit  form  de finalizare a unui proiect. În plus, este şi cea mai 
complex . Echipamentele, resursele materiale şi umane, se returneaz  organiza iei tutelare. 

De asemenea, tot în etapa de finalizare a proiectului trebuie s  se realizeze un audit al 
implement rii proiectului, ale c rui rezultate vor fi incluse în raportul final. 

Orice proiect se doreşte a fi un succes. Totuşi, nu întotdeauna este foarte clar ce se în elege 
prin succes sau prin eşec. Interpretarea eşecurilor este subiectiv , aceasta fiind influen at  de 
circumstan ele, de percep iile şi de aştept rile fiec rei persoane. Acest lucru se poate constata atunci 
când mai multe persoane participante la realizarea unui proiect au p reri împ r ite cu privire la 
succesul sau eşecul acestuia.  

Eşecul unui proiect este identificat cu neatingerea criteriilor de performan , cost, timp 
şi/sau sfer  de activit i, stabilite în momentul planific rii lui.   

 
BIBLIOGRAFIE: 

1. Miroiu A, Înv mântul românesc azi. Studiu de diagnoz , Editura Polirom, Iaşi, 1998; 
2. Neagu, Cibela, Managementul proiectelor, Editura Tritonic, Bucureşti, 2007; 
3. Vl descu Mihaela, organiza ii şi comportament organiza ional, Editura Polirom, Iaşi, 2003; 
 
 

530. METODE MODERNE DE PREDARE-ÎNV ARE-EVALUARE 
 

Prof. Andreia Maria DEMETER 
Colegiul Tehnic Armand C linescu, Piteşti 

 
Strategiile instruirii sunt „ un mod de abordare a înv rii şi pred rii, de combinare şi 

organizare optim  a metodelor şi mijloacelor avute la dispozi ie, precum şi a formelor de grupare a 
elevilor în vederea atingerii obiectivelor urm rite”( dup  I. Parent şi Ch. Nero, 1981). 

În cadrul pred rii – înv rii se pot utiliza metode care sunt expresia celor mai noi inova ii 
pedagogice şi care pun accent pe dezvoltarea personalit ii elevului. Acestea intr  din ce în ce mai 
mult în practica educa ional , în diferite grade de aprofundare sau în combina ie cu unele dintre 
metodele tradi ionale.  

● Brainstorming -ul – metoda asaltului de idei – este una dintre cele mai utile metode în 
practica pedagogic  deoarece stimuleaz  creativitatea participan ilor şi duce la descoperirea unor 
solu ii inovatoare pentru problemele puse în discu ie, definind totodat  un cadru propice pentru 
instruirea şcolar . Brainstorming-ul presupune amânarea evalu rii ideilor emise pentru o etap  
ulterioar , în prima etap  nicio afirma ie nefiind supus  unui demers critic. Astfel se dezvolt  o 
atmosfer  constructiv , fiec rei idei acordându-i-se maximum de aten ie, dinimuîndu-se o serie de 
factori inhibitori şi blocaje ale spontaneit ii în gândire, care produc rutina intelectual . 

Metoda presupune parcurgerea mai multor etape. Prima, de ordin cantitativ, reuneşte un 
grup de 5 -12 persoane, care dezvolt  cât mai multe idei. Acestea se pot emite pe trei c i: calea 
pogresiv – liniar  ( presupune evolu ia unei idei prin completarea ei pân  la emiterea ideii – solu ie 
de rezolvare a problemei), calea catalitic  (ideile sunt propuse prin analogie sau previn apari ia unei 
idei noi, opuse celei care a generat-o) şi calea mixt  ( o idee poate dezvolta simultan solu ii 
complementare şi solu ii opuse ei). În a doua etap  urmeaz  o „perioad  de incubare”, de reflec ie, 
evaluare şi selec ie a ideilor sau solu iilor propuse. Grupul de persoane care va realiza acest lucru 
poate fi format din aceleaşi persoane care au emis ideile sau dimpotriv . 

În practica şcolar  trebuie remarcat faptul c  elevilor le vine destul de greu s  se integreze 
rapid şi eficient într-o astfel de activitate, deoarece dezvoltarea unui climat de lucru pozitiv, din care 
critica s  fie complet eliminat , este o situa ie nefamiliar  elevilor noştri. Pe de alt  parte, 



brainstorming-ul este mai uşor de realizat pe grupe omogene, dar este mai pu in eficient – în ceea ce 
priveşte originalitatea ideilor – decât dac  are loc pe grupe eterogene. 

● Reuniunea Phillips 66 este o metod  de tip brainstorming, care permite utilizarea unui 
num r mai mare de participan i, împ r i i în 5 – 6 echipe func ionale, fiecare cuprinzând câte şase 
persoane. În cadrul microgrupurilor formate, se desemneaz  un conduc tor de discu ii cu rol de 
moderator, activitatea în echip  desf şurându-se pe trei coordonate: preg tirea, desf şurarea şi 
valorificarea produc iei de idei. Aceast  metod  presupune dou  faze: discu ia pe grupe şi 
dezbaterea în plen.  

Discu ia pe grupe începe dup  precizarea problemei didactice care trebuie rezolvat . Grupul 
îşi desemneaz  prin op iune comun  şi vot un lider şi un secretar de discu ii. În cadrul metodei este 
foarte important modul de înregistrare a informa iilor: o înregistrare direct  , agresiv  chiar, poate 
inhiba pe unii dintre membri grupului în a emite ideile în forma lor ini ial . Fiecare echip  dezbate 
separat, timp în care fiecare participant se implic  activ în solu ionarea eficace a problemelor. Ideile 
sunt re inute de c tre liderii reprezentan i ai grupurilor, sunt analizate şi se contureaz  o arie 
problematic , segmentat  pe rezolv ri par iale sau optime. Importan a deosebit   a dezbaterilor de 
grup este şi aceea a activiz rii fiec rui participant, în condi iile unei activit i cu un num r l rgit de 
persoane. Totodat  liderul de grup trebuie s -şi îndeplineasc  rolul de moderator şi s  nu-şi impun  
propriile convingeri şi idei în cadrul dezbaterii. Trebuie s  se insiste asupra caracterului formativ al 
activit ii, prioritar celui concuren ial. 

Dezbaterea în plen reprezint  reuniunea propriu-zis  şi începe cu interven iile liderilor 
reprezentan i ai fiec rei grupe, care expun în fa a întregului colectiv concluziile discu iilor în 
echipe. În aceast  faz  este admis  analiza critic , prioritatea demersului constituind-o selec ia şi 
ierarhizarea solu iilor. 

 Evaluarea general  a ideilor este apanajul cadrului didactic, care va sintetiza informa iile 
rezultate din analizele de grup şi din dezbaterea în plen, va accentua ideile valoroase, va dezvolta 
aspectele ap rute în derularea reuniunii pe care le poate utiliza în acoperirea cognitiv  şi 
motiva ional  a demersului s u şi va încuraja activit ile de înv are prin descoperire. 

● Controversa creativ  este o metod  asem n toare celei prezentate anterior, centrat  nu 
doar pe problem  şi pe solu ionarea acesteia, ci şi pe reg sirea întregului prin experien a p r ilor 
uneori contradictorii. Grupul se va diviza în microgrupuri, care s  con in  patru persoane. În fiecare 
microgrup doi dintre participan i trebuie s  sus in  cu fermitate o pozi ie într-un caz controversat, 
ceilal i doi sus inând cu aceeaşi fermitate pozi ia contrar . Acest mod de lucru cultiv  spiritul de 
competi ie, de implicare profund  şi complet . Ideea de baz  a acestei metode este dezv luirea 
integralit ii unui fenomen prin articularea elementelor componente ale sale, aflate de multe ori într-
o aparent  opozi ie. 

Grupul g seşte argumente, le contureaz  şi le integreaz  într-o pozi ie coerent . Fiecare 
sus in tor al unei anumite pozi ii se retrage apoi din microgrupul de dezbateri şi discut  cu al i 
colegi din alte microgrupuri, care au acelaşi rol şi ap r  aceeaşi perspectiv  ca şi el, dup  care se 
reîntoarce la microgrupul de origine şi discut  acolo ideile pe care le-a g sit. În urm toarea zi, toate 
microgrupurile îşi prezint  pozi iile – se pun întreb ri, se marcheaz  punctele de nesiguran , de 
eviden  puternic . Argumentele expuse se pot folosi şi în continuare, dar este încurajat un demers 
de înnoire a modului de articulare a acestor argumente, a unghiului de vedere sub care sunt expuse 
acestea. În a treia zi, echipele îşi prezint  noile pozi ii înso ite de argumentele deja exprimate într-o 
nou  lumin , sub alte indicii şi de argumente noi. Apoi vor c uta împreun  argumentele, avantajele 
fiec rei pozi ii, încercând s  ajung  la o perspectiv  comun , care s  combine pozi iile exprimate 
pân  acum într-una nou , menit  s  ofere o perspectiv  unitar  a avantajelor şi vor demonstra 
actualitatea punctelor slabe identificate, dep şite prin noua perspectiv .  

Astfel, participan ii la controversa creativ  vor în elege fiecare parte a unui discurs, vor 
acorda încredere nu doar pozi iilor proprii, ci şi celor opuse care au fost exprimate.Grupurile vor 
descoperi c  fenomenele se compun din mai multe adev ruri, uneori contradictorii între ele. 

● Tehnica „focus grup” este tot o metod  care utilizeaz  poten ialul de înv are şi 
produc ia de idei în cadrul grupurilor. În cadrul acestei tehnici este presupus  o discu ie focalizat , 



care trebuie s  furnizeze un complex  informa ional calitativ. O caracteristic  important  a acestei 
metode este c  participan ii îşi pot modifica sau chiar schimba total p rerile pân  la finalul 
discu iilor. 

Procesul de desf şurare al focus grupului presupune o planificare a studiului. Se poate lucra 
în grup în manier  cumulativ  - presupune ob inerea unui evantai mai larg de informa ii – sau în 
manier  contradictorie – presupune necesitatea atragerii persoanelor care manifest  rezerve şi 
tendin e inhibitorii prin agresiune şi confruntare. 

Aceast  metod  este complex , nu neap rat prin modul de desf şurare, ci prin felul în care 
atinge obiectivele pe care şi le propune. Avantajele ei sunt c  apropie participan ii de lucrul într-un 
grup natural, le dezvolt  pl cerea pentru discu ie, care se desf şoar  într-un climat pozitiv şi 
introduce maniera pozitiv  de focalizare pe o activitate sau sarcin , dezvoltând strategii naturale de 
ocolire ori de diminuare a divaga iilor şi fenomenelor de perturbare a comunic rii. 
 ● Tehnica „acvariului” presupune extinderea rolului observatorului în grupurile de 
interac iune didactic . 
 Scaunele dintr-o înc pere sunt aşezate concentric, în dou  cercuri. Cei din cercul  interior 
primesc un timp pentru a discuta o problem  controversat . Cei din cercul exterior ascult  ceea ce 
se discut  în interior, fac observa ii cu privire la cum se rela ioneaz , gradul de stabilire a 
consensului, modul în care se dezvolt  microclimatul, apari ia conflictului şi tipul de strategii 
adoptate de colegii lor din cercul din interior cu scopul de a le rezolva. Toate acestea se vor nota pe 
fişe de observare. Când aceast  etap  este finalizat , se schimb  rolurile şi locurile. Se porneşte cu o 
alt  idee controversat  pe care cei din cercul interior trebuie s  o discute, timp în care cei din cercul 
exterior completeaz  fişa de observare. Aceast  schimbare este foarte interesant  deoarece fiecare 
grup este pe rând în ipostaza de observator, dar şi de observat.  
 În aplicarea metodei este posibil s  se ajung  la o epuizare prematur  a problematicii. 
Persoana care conduce discu ia trebuie s  insiste pentru dep şirea acestei situa ii deoarece, în 
realitate, s-a epuizat sfera de argumentare comun , necreativ . Dac  se întâmpl  astfel, se poate 
introduce înc  o etap : s  se creeze un singur cerc în care se va încerca concluzionarea tuturor 
ideilor emise. 
 Principalele avantaje ale acestei tehnici sunt: con inutul – se emit idei substan iale, 
argumentate, se exprim  puncte de vedere relevante; implicarea – participarea este activ  în cadrul 
tehnicii, contribu iile sunt bazate pe ascultarea activ , pe încurajarea celorlal i în a-şi exprima ideile; 
limbajul – se foloseşte un limbaj adecvat, o terminologie centrat  pe domeniul şi pe subiectul ales. 
 Utilizarea acestor metode şi tehnici nu trebuie f cut  îns  în lipsa unor combin ri şi 
armoniz ri cu metodele aşa-numite tradi ionale deoarece avantajele şi dezavantajele lor sunt 
complementare. Metodele moderne pun accent deosebit pe dezvoltarea individului în interiorul 
grupului. Ele contribuie la acoperirea întregii sfere de interes a persoanei educate, persoan  care 
reprezint  resursa şi creatorul de resurse pentru anii viitori.  
 

BIBLIOGRAFIE 
1. Bocoş, M., (2002), Instruire interactiv , Editura Presa Universitar  Clujean , Cluj Napoca. 
2. Cerghit, I., (1997), Metode de înv mânt, Edi ia a III-a, Editura Didactic  şi Pedagogic , 
Bucureşti. 
3. Cucoş, C., (1996), Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi. 
 
  



 
531. METODA TURNIRULUI ÎNTRE ECHIPE 

(TEAMS-GAMES-TOURNEMENT) 
 

Prof. Raduc Ancu a 
Colegiul Tehnic de Comunica ii „Nicolae V. Karpen” Bac u 

 
TGT reprezint  una dintre metodele activ-participative care poate fi aplicat  cu succes mai 

ales la recapitularea cunoştin elor. Aceast  metod  implic  absolut to i elevii clasei prin natura 
regulilor jocului. De asemenea dezvolt  spiritul de competi ie şi este o metod  de evaluare extrem 
de apreciat  de c tre elevi. O dat  ce elevii a participat la un „turnir” şi au înv at regulile jocului, 
urm torul „turnir” se va desf şura de la sine, aproape f r  interven ia profesorului. 
 Clasa se împarte în trei – patru echipe, cât mai echitabil, echipe care nu se modific  pe 
parcursul anului şcolar. La fiecare „mas  de joc” se va afla câte un reprezentant al fiec rei echipe, 
de acelaşi nivel (un criteriu ar putea fi media ob inut  la obiectul respectiv). De asemenea sunt 
necesare, pentru fiecare mas  de joc: 

- fiş  cu întreb ri; 
- fiş  cu r spunsuri; 
- cartonaşe numerotate, num rul lor fiind acelaşi cu num rul întreb rilor de pe fiş . 
  Jocul se desf şoar  cu urm toarele reguli: 

1. La început, fiecare juc tor trage câte un cartonaş numerotat. Cel care trage cartonaşul cu 
num rul cel mai mare va fi primul care primeşte fişa cu întreb ri. Apoi cartonaşele se pun la 
loc.  În tot acest timp fişa cu r spunsuri este cu fa a în jos. 

2. Elevul care este primul primeşte foaia cu întreb ri, iar cel din dreapta lui foaia cu r spunsuri 
(tot cu fa a în jos). Primul elev trage un cartonaş şi citeşte întrebarea cu num rul respectiv de 
pe fişa cu întreb ri. Tot el d  şi primul r spuns. Apoi, în sensul acelor de ceas, fiecare elev 
d  obligatoriu  r spunsul la aceeaşi întrebare, ultimul fiind elevul care are foaia cu 
r spunsuri.  

3. Ultimul elev care a r spuns întoarce foaia cu r spunsuri şi verific  r spunsul corect. Dac  
cel care a fost primul a r spuns corect, el p streaz  cartonaşul. Dac  nu, cartonaşul este 
câştigat de cel care a dat primul  r spunsul corect. 

4. Cel din stânga elevului care a început jocul devine acum primul şi primeşte foaia cu 
întreb ri. Cel care a fost în prima tur  primul devine acum ultimul, cel care de ine foaia cu 
r spunsuri (evident, din nou cu fa a în jos).  Jocul se reia în acelaşi mod: se trage un 
cartonaş, fiecare juc tor r spunde la întrebarea corespunz toare, ultimul verific  r spunsul 
corect, se acord  cartonaşul primului care a r spuns corect. 

5. La fiecare mas  de joc se continu  în acest mod pân  la terminarea cartonaşelor. Se num r  
cartonaşele câştigate de fiecare juc tor şi se face un clasament al mesei de joc. 

6. Pentru fiecare pozi ie în clasamentul mesei de joc se acord  un punctaj clar, inclusiv pentru 
situa iile de egalitate, dup  tabelul urm tor: 

Joc de patru  
Locul  Far  

egalitate 
Doi la 
egalitate 
pe 
primul 
loc 

Doi la 
egalitate 
la 
mijloc 

Doi la 
egalitate 
pe 
ultimul 
loc 

Egalitate 
şi la 
primii 
doi şi la 
ultimii 
doi 

Trei la 
egalitate 
pe 
primul 
loc 

Trei la 
egalitate 
pe 
ultimul 
loc 

Patru la 
egalitate 

1 60 50 60 60 50 50 60 40 
2 40 50 40 40 50 50 30 40 
3 30 30 40 30 30 50 30 40 
4 20 20 20 30 30 20 30 40 
 



 
Joc de trei  
Locul  Far  

egalitate 
Doi la 

egalitate 
pe 

primul 
loc 

Doi la 
egalitate 
pe 
ultimul 
loc 

Trei la 
egalitate 

1 60 50 50 40 
2 40 50 30 40 
3 20 20 30 40 

 
7. Fiecare dintre cele patru (trei) echipe participante la „turnir” îşi adun  punctele realizate la 

fiecare mas  de joc de c tre membrii ei.  
8. Profesorul declar  echipa câştig toare a turnirului. 

Aceast  metod  este potrivit  unei lec ii de recapitulare. Elevii sunt adesea plictisi i de 
testele clasice... Cu TGT recapitularea devine mult mai captivant , elevii vor pune întreb ri 
profesorului în leg tur  cu itemii din fiş  care nu au fost pe deplin clarifica i.  

Elevii îşi exerseaz  cu aceast  ocazie capacitatea de comunicare.  
Totuşi, este posibil ca pe parcursul „turnirului” s  apar  unele conflicte, în care profesorul 

intervine doar dac  este necesar. 
Aplica ia a metodei turnirului între echipe la disciplina „Organizarea unit ii economice”:  

Grupa I 
Nr. 
Crt. 

Întrebare 

1. Care sunt avantajele recrut rii din rândul absolven ilor? 
2. Stilurile de interviu care pot fi utilizate sunt? 
3. Cum se procedeaz  pentru a-i ierarhiza pe candida i? 
4. Ce reprezint  personalul  întreprinderii? 
5. Care sunt metodele altenative de recrutare? 

 
Grupa I 

Nr. 
Crt. 

Întrebare R spuns 

1. Care sunt avantajele recrut rii din rândul 
absolven ilor? 

Este relativ ieftin ; organiza ia se 
împrosp teaz  cu tineri dinamici, motiva i, 
competen i; este posibil  angajarea mai 
multor personae dintr-o dat  

2. Stilurile de interviu care pot fi utilizate 
sunt? 

Interviu faptic – se concentreaz  asupra 
ac iunilor candidatului; Interviu situa ional 
– are ca scop testarea capacit ii 
angajatului de a face fa  situa iilor 
deosebite; De confruntarea –urm reşte 
comportamentul angajatului în condi ii de 
stress; Tehnic urm reşte verificarea 
aptitudinilor tehnice ale candidatului 

3. Cum se procedeaz  pentru a-i ierarhiza pe 
candida i? 

 

4. Ce reprezint  personalul  întreprinderii? Totalitatea resurselor umana care îşi 
desf şoar  activitatea în cadrul 
întreprinderii reprezint  personalul 
întreprinderii 

5. Care sunt metodele altenative de recrutare? Programele de instruire şi perfec ionare; 



head-hunting-ul; field recruitment-ul 
(recrutarea direct pe teren); promoting 
tour-ul 

 
Grupa II 

Nr. 
Crt. 

Întrebare 

1. Care sunt avantajele recrut rii din susrse interne? 
2. Care sunt etapele procesului de selectie? 
3. Care sunt testele utilizate pentru selectarea candida ilor? 
4. Cum putem recruta personalul utilizând propria baz  de date? 
5. Factorii fiziologici care determin  capacitatea de munc ? 

 
Grupa II 

Nr. 
Crt. 

Întrebare R spuns 

1. Care sunt avantajele recrut rii  din surse 
interne? 

Cunoşterea oamenilor deja angaja i; rapid, 
ieftin, posibilitatea de carier  intern ; 
creşte motiva ia persoanei. 

2. Care sunt etapele procesului de selectie? Primirea cererilor de angajare şi a CV – 
urilor şi prelucrarea informa iilor; Interviul 
preliminar; Testarea candidatului; Interviul 
de selec ie; Examen medical; Negocieri şi 
stabilirea ofertei de munc  

3. Care sunt testele utilizate pentru selectarea 
candida ilor? 

Teste de cunoştin e, teste de aptitudini şi 
poten ial; teste de personalitate şi 
psihologice; teste medicale. 

4. Cum putem recruta personalul utilizând 
propria baz  de date? 

 

5. Factorii fiziologici care determin  
capacitatea de munc ? 

Starea de s n tate; alimenta ia; constitu ia 
morfo-func ional ; exerci iul şi 
antrenamentul; sexul; vârsta. 

 
Grupa III 

Nr. 
Crt. 

Întrebare 

1. Care sunt metodele de recrutare? 
2. Care sunt regulile de redactare a unui CV? 
3. Care sunt dezavantajele recrutarii din colectivul altor organiza ii? 
4. Care sunt condi iile pe care trebuie s  le îndeplineasc  persoana care se ocup  de 

primirea CV-urilor de angajare? 
5. Factorii psihologici care determin  capacitatea de munc ? 

 
Grupa III 

Nr. 
Crt. 

Întrebare R spuns 

1. Care sunt metodele de recrutare?  
2. Care sunt regulile de redactare a unui CV?  
3. Care sunt dezavantajele recrutarii din 

colectivul altor organiza ii? 
 

4. Care sunt condi iile pe care trebuie s  le  



îndeplineasc  persoana care se ocup  de 
primirea CV-urilor de angajare? 

5. Factorii psihologici care determin  
capacitatea de munc ? 

 

 
Grupa IV 

Nr. 
Crt. 

Întrebare 

1. Care este tipologia recrut rii? 
2. Care sunt sursele posibile de recrutare? 
3. Ce semnific  interviul preliminar? 
4. Cum putem recruta personalul utilizând internetul? 
5. Care este Piramida lui Maslow privind nevoile angaja ilor? 

 
Grupa IV 

Nr. 
Crt. 

Întrebare R spuns 

1. Care este tipologia recrut rii?  
2. Care sunt sursele posibile de recrutare?  
3. Ce semnific  interviul preliminar?  
4. Cum putem recruta personalul utilizând 

internetul? 
 

5. Care este Piramida lui Maslow privind 
nevoile angaja ilor? 

 

 
Grupa V 

Nr. 
Crt. 

Întrebare 

1. Care sunt dezavantajele recrut rii din rândul absolven ilor? 
2. Defini i selec ie? 
3. Specifica i caracteristicile interviului de selec ie? 
4. Cum putem recruta personalul solicitând sprijinul unor persoane cunoscute? 
5. Ce cuprinde personalul întreprinderii? 

 
Grupa V 

Nr. 
Crt. 

Întrebare R spuns 

1. Care sunt dezavantajele recrut rii din 
rândul absolven ilor? 

 

2. Defini i selec ie?  
3. Specifica i caracteristicile interviului de 

selec ie? 
 

4. Cum putem recruta personalul solicitând 
sprijinul unor persoane cunoscute? 

 

5. Ce cuprinde personalul întreprinderii?  
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532. ENGLEZ  PENTRU VIA A DE ZI CU ZI 

 
Prof. Paraschiv Elena, Liceul Tehnologic Nr.1, M r cineni 

 
Cunoa terea limbii engleze este imperios necesar  în societatea actual . Cet eanul european 

trebuie s  dispun  de un bagaj real i practic de competen e lingvistice pentru a se încadra în 
standardele înalte ale prezentului. 

Dobândirea competenelor de comunicare în limba englez  reprezint  o prioritate, o 
necesitate pentru a promova interviul de angajare într-o companie multina ional  sau chiar pentru o 
func ie într-o firm  oarecare din ara noastr . 

coala trebuie s  se adapteze la aceste nevoi reale, identificate pe pia a muncii, motiv pentru 
care trebuie s -i sus in  i s -i ghideze pe elevii antrena i în procesul educativ de predare-înv are-
evaluare a limbii engleze. 

Profesorul, ca facilitator al înv rii, sus ine predarea limbii engleze centrat  pe elev, cu 
scopul de a modela vorbitori fluen i de limba englez , cu încredere de sine, capabili s  fac  fa  
cerin elor societ ii actuale. Predarea centrat  pe elev reprezint  preocuparea cadrului didactic de a-l 
ajuta pe acesta s  se dezvolte din punct de vedere cognitiv, dar i din punct de vedere afectiv, al 
personalit ii sale. Ideea a fost proclamat  de reprezentan ii Educa iei Noi. 

Predarea limbii engleze centrat  pe elev pune pe primul plan elevul, i nu materia predat , 
având la baz  „profilul de formare european” structurat pe opt domenii  de competen  cheie: 

 Comunicare în limba matern ; 
 Comunicare în limbi str ine; 
 Competen e matematice i competen e de baz  în tiin e i tehnologie; 
 Competen  digital ; 
 A înv a s  înve i; 
 Competen e sociale i civice; 
 Spirit de ini iativ  i antreprenoriat; 
 Sensibilizare i exprimare cultural .  

Astfel, forma de organizare a unit ii de înv are are dublu rol: de a forma competen ele 
lingvistice specifice i de a forma valorile i atitudinile reg site în programele colare aprobate de 
Ministerul Educa iei Na ionale. 

“I speak English” – “Eu vorbesc engleza” esteo ini iativ  ce se adreseaz  elevilor de liceu, 
viitorii participan i pe pia a muncii din ara noastr  sau din str in tate.Pentru înv mântul liceal, 
profesorul de limba englez  organizeaz  unitatea de înv are pe competen ele de vorbire, ascultare, 
scriere i citire, urm rind func iile de limb  vorbit , pornind de la interesele i cerin ele elevilor, 
stimulând propriul efort. 

Fiecare topic al unit ii de înv are se bazeaz  pe joc de rol sau activit i de simulare a 
situa iilor de vorbire din via a real  (everyday situations). 

Temele alese sunt de interes pentru elevi, vocabularul pleac  de la simplu la complex. 
1. Everyday Language (Meeting and Greeting; Personal Information, Everyday 

conversation) 
2. People (Describing people; Daily Routines, Feelings) 
3. Housing (The Home; Finding a Home; Household Problems and Repairs) 
4. Food Shopping (At the Market, At the Pizza Restaurant, At the Restaurant, At the 

Supermarket) 
5. Clothing (At the Clothes Shop) 
6. Communication (Mobile phones, e-mails, letters) 
7. Health (At the Doctor; At the Hospital) 
8. Transport andTravelling  (At the Airport, Travelling by Bus, Travelling by Tube, 

Travelling by Train) 
9. Work  (Jobs, Interview Skills, Writing a CV) 



10. Education (At School;Timetables, School routine, School rules) 
11. Entertainment (Computer games, cinema, T.V., Sports, Music, Books, hobbies) 
12. Community (Places in our community, Public safety) 
Ini iativ  “I speak English” are ca scop principal cre terea calit ii educa ei i suportul 

practic oferit elevilor pentru a deveni vorbitori de limba englez capabili s se integreze în 
societatea contemporani s  corespund standardelor ridicate.  

De asemenea, elevii sunt expu i limbii engleze în mod autentic i natural prin activit i de 
ascultare de conversa ii din via a real , la radio, podcasturi sau înregistr ri; lectura de blogguri, 
reviste, ziare, belestristic , articole, instruc iuni sau etichete de pe diferite produse. Alte exemple de 
expunere autentic  sunt vizionarea de filme, reclame i video în limba englez . Stephen Krashen 
face distincie între achiziie(ceea ce deprindem subcon tient din activit i de comunicare)iînv are 
(ceea ce înv m prin studiul contient la clas ). Pentru a reu i s  deprind  limba englez  elevii 
trebuie s  fie expu i limbii engleze din via a de zi cu zi. 

Ideal este s  ne model m elevi care studiaz  autonom, independent i devin autodidac i, 
con tien i de importan a unui bagaj bogat i valoros de competene lingvistice, capabili s reu easc  
pe pia a muncii na ionale sau interna ionale. 
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533. METODE MODERNE DE ACTIVIZATE A ELEVILOR LA DISCIPLINA BIOLOGIE 

 
Prof.Diaconu Laurentia,director Liceul “George Emil Palade” Constan a 

 
Necesitatea accentu rii laturii formative a procesului de înv mânt în liceu a condus la 

proiectarea unui curriculum centrat pe competen e. O astfel de abordare urm reşte centrarea 
activit ii elevilor  nu pe asimilarea mecanic  a unor no iuni şi concepte, ci pe dezvoltarea de 
capacit i, priceperi, deprinderi şi atitudini, care s  conduc  la formarea de competen e. Drept 
rezultat, prin studiul biologiei, elevii vor fi capabili s  realizeze observa ii, experimente, clasific ri, 
investig ri, formul ri de ipoteze şi concluzii, realizarea de reprezent ri grafice şi statistice, 
rezolvare de situa ii problem , proiectare de solu ii şi aplica ii practice, s  ia decizii. 

Competen ele specifice realizate prin studiul biologiei sunt : 
1. Recunoaşterea şi definirea unor termeni, , concepte, legi şi principii specifice ştiin elor 
biologice. 

2. Investigarea şi experimentarea unor fenomene sau procese biologice şi interpretarea corect  a 
datelor ob inute în urma activit ilor experimentale. 

3. Modelarea unor fenomene şi procese biologice în scopul demonstr rii principiilor 
fundamentale ale lumii vii. 
4. Explicarea unor procese şi fenomene biologice, utilizând corect termenii, conceptele şi 
principiile specifice biologiei. 
5. Transferarea şi aplicarea cunoştin elor din domeniul biologiei în contexe variate. 

 Competen ele specifice, care se definesc ca ansambluri de cunoştin e şi deprinderi definite pe 
obiect de studiu, la anatomie se formeaz  pe durata unui an de studiu. Ele sunt deduse din 
competen ele generale. 
 Prezentul curriculum  este conceput într-o manier  flexibil , care ar permite profesorului 
libertatea  de op iune în modul de abordare al lec iei pentru tipul de activit i şi metode selectate în 
vederea atingerii competen elor specifice. Realizarea acestor competen e specifice este obligatorie.  
Prin urmare, profesorul are libertatea :  



  • S -şi aleag  singur succesiunea capitolelor sau a temelor, cu condi ia ca aceasta s  nu conduc  la 
înc lcarea logicii interne a domeniului, ci s  asigure în final parcurgerea integral  a materiei şi 
realizarea competen elor propuse; 
  • S -şi construiasc  demersul didactic în cadrul fiec rei lec ii în aşa fel încât s  cuprind  activit i, 
metode şi stiluri variate, adecvate form rii competen elor precizate în curriculum; 
  • S -şi repartizeze con inuturile pe ore, respectând urm toarele cerin e: 
- parcurgerea integral  a materiei şi realizarea competen elor stabilite; 
- accentuarea aspectelor tematice şi specifice pentru anumite profiluri; 
- s  realizeze în cadrul orelor CDS (curriculum la decizia şcolii) studiul aprofundat al unor teme 

de biologie, prin utilizarea experimentului, investiga iei sau a unor aplica ii practice. 
 Consider m c  principalele obiective ale pred rii, înv rii şi evalu rii anatomiei şi fiziologiei 
omului în liceu sunt : 
   - cunoşterea şi în elegerea termenilor, a conceptelor şi a principiilor specifice ştiin elor biologice 
   - dezvoltarea capacit ii de explorare/ investigare în scopul rezolv rii de probleme specifice 
ştiin elor biologice 
   - dezvoltarea capacit ii de comunicare utilizând corect limbajul specific ştiin elor biologice 
   - formarea unor aptitudini şi deprinderi referitoare la impactul ştiin elor biologice asupra naturii şi 
societ ii 
O modalitate de formare si dezvoltare a competen elor specifice Anatomiei si Fiziologiei  Omului 
sunt Lucr rile de laborator. 

Se caracterizeaz  prin efectuarea de c tre elevi, în mod independent, de regul , în 
laboratorul de biologie, a unor activit i de cunoaştere nemijlocit  a sistemelor biologice prin 
aplicarea unor experien e de fiziologie vegetal  şi animal , analiz , comparare şi cercetare 
macroscopic , lucr ri de microscopie, disec ii, sub conducerea profesorului. 
 Întâlnit  pân  nu demult în numeroase lucr ri de didactic  şi metodic  ca o modalitate, mai 
ales de consolidare a cunoştin elor şi deprinderilor, în prezent se consider  c  locul lucr rilor de 
laborator în perfec ionarea înv mântului biologic este legat de aplicarea lor în observarea, 
cercetarea şi descoperirea structurii, anatomiei, fiziologiei şi biologiei diferitelor organisme, prin 
antrenarea elevilor în efectuarea creatoare şi independent  a unor etape distincte ale procesului de 
cunoaştere. 
 Ca modalit i de înv are, lucr rile practice ocup  un loc dominant în sistemul metodelor de 
instruire. Cu atât mai mult ast zi, dobândesc o importan  covârşitoare, o extindere şi o diversificare 
din ce în ce mai mare impus  de o legitim  accentuare a caracterului aplicativ al înv mântului, de 
cerin ele instruirii practice şi ale preg tirii tehnico – profesionale. Concomitent, se observ  o 
intensificare a c ut rilor consacrate perfec ion rii acestora, ridic rii nivelului lor calitativ, a 
gradului de eficien  şi tehnicizare, acolo unde este cazul, reclamat  de lumea tehnic  în care tr im 
şi activ m. Este o preocupare orintat ,  în ultima analiz , în direc ia form rii “mâinilor experte”, a 
inteligen ei practice şi tehnice, atât de mult solicitate în condi iile civiliza iei moderne. 
 Metoda lucr rilor practice const  în executarea  de c tre elevi (sub conducerea profesorului) 
a diferitelor sarcini practice în scopul aplic rii cunoştin elor la solu ionarea unor probleme practice, 
tehnice, productive şi al dobândirii unor deprinderi motrice, practice şi tehnice, necesare pentru 
via , pentru activitate profesional , al însuşirii unor priceperi şi deprinderi, de aplicare a teoriei în 
practic . Spre deosebire de lucr rile de laborator – cu caracter experimental – ce tind, în esen , s  
apropie activitatea elevilor de specificul actului de cercetare experimental , de descoperire a 
adev rului, lucr rile practice au un caracter tranzitiv, sunt orientate spre aplicarea cunoştin elor, 
spre transformare într-un fel oarecare, a realit tii, a st rii de existen , a lucrurilor şi fenomenelor, în 
scopuri utile. 
 Dup  genul de activitate care predomin , distingem : 

a) lucr ri de laborator de analiz , de comparare şi de cercetare, în care latura descriptiv  de  
prezentare f cut  într-o lec ie tradi ional  de profesor, este înlocuit  cu observarea şi cercetarea 
materialului, distribuit elevilor individual sau pe grupe 

b) lucr ri de laborator de microscopie care prezint  o valoare deosebit  pentru cunoaşterea  



organismelor animale şi umane; asimilarea cunoşten elor de biologie uman  se face mai eficient 
prin studiul microscopic al : celulei şi esuturilor, structurii scoar ei cerebrale şi a retinei, 
elementelor figurate ale sângelui, nefronului, game ilor la om, etc. 

c) lucr ri de disec ie care dau elevilor posibilitatea s  descopere complexitatea  structural   
şi func ional  a organelor (de ex. : disec ia pe globul ocular de mamifer, disec ia rinichiului de porc, 
a inimii de mamifer, etc.) 

d) lucr rile  bazate pe experien e realizate independent de c tre elevi asigur  asimilarea şi 
aprofundarea cunoştin elor de fiziologie animal  şi uman . 

       Experien ele de fiziologie animal  şi uman  (unele dintre acestea din urm  realizate pe 
modele biologice), permit elevilor s  înve e modul de func ionare a diferitelor organe şi sisteme de 
organe la animale şi la om, desf şurarea func iilor de rela ie, nutri ie şi reproducere, corela ia dintre 
acestea pentru în elegerea organismului ca un tot unitar. 
 Astfel, la clasa a XI a se pot organiza experien e de punere în eviden  a legilor reflexelor, 
cercetarea compozitiei chimice a oaselor, înregistrarea grafica a contac iei musculare, studiul 
digestiei amidonului sub ac iunea salivei (amilaza salivar ); cercetarea automatismului cardiac 
precum şi a circula iei sângelui în capilarele membranei intredigitale la broasc ; analiza compozi iei 
urinei. 
 Propriet ile nervilor spinali, ca şi necesitatea integr rii morfofunc ionale a acestora sunt 
asimilate cu ajutorul unor experin e realizate pe broasc  ca model biologic. 
            Lucr rile de laborator cu scop de investigare sau cercetare sunt bazate pe observare de tip 
investigativ şi pe experiment; pun elevii în situa ia de a explora nemijlocit lumea vie, ajutându-i s  
înve e prin ac iune caracteristicile diferitelor grupe de plante şi animale, precum şi pe cele ale 
proceselor şi fenomenelor specifice acestora.  

Lec ia de biologie care se realizeaz  pe baza lucr rilor de laborator cu scop de cercetare, îşi  
modific  structura şi devine lec ie de descoperire, organizat  de profesor cu ajutorul fişelor de lucru, 
sau a instruc iunilor scrise pe tabl . 

Principalele etape ale lucr rilor de laborator cu scop de investigare (cercetare) sunt:  
stimularea interesului pentru efectuarea lucr rii de laborator (crearea unei motiva ii), punerea unei 
probleme, emiterea unor ipoteze, stabilirea modalit ilor de verificare a acestora, desf şurarea 
lucr rii de laborator (etapa cea mai important ), prelucrarea datelor ob inute, verificarea 
rezultatelor, stabilirea concluziilor; de ex.: experien e realizate pentru eviden ierea propriet ilor 
nervilor spinali, necesitatea investig rii morfo-func ionale a nervilor pentru conducerea influxului 
nervos, ac iunea anestezicelor asupra func iilor nervilor. Aplicarea lucr rilor de laborator are un rol 
deosebit în : 

a) fixarea şi aprofundarea cunoştin elor şi deprinderilor de c tre elevi 
b) verificarea şi evaluarea acestora de c tre elevi şi profesori ( eviden ierea legilor  

reflexelor medulare). 
 Lucr rile de laborator pot fi aplicate şi în etapa de fixare sau evaluare din cadrul unei lec ii  

cu toate verigile ei sau pot s  predomine în întreaga lec ie de recapitulare sau evaluare. 
Dupa  modalit ile de organizare, deosebim activit i : 
a) individual , ccea ce impune ca fiecare elev s  aib  materiale, substan e şi aparatura  

necesare desf şur rii experimentului, elevii lucrând în ritmul lor propriu cu ajutorul fişei de lucru  
b) pe grupe cu sarcini comune (eviden ierea legilor reflexelor medulare). 

   Grupele alc tuite din 2-3 elevi sunt, în general, heterogene, formate din elevi mai bine sau mai 
slab preg ti i, elevi mai interesa i sau mai pu in interesa i în studiul biologiei; în cadrul acestor 
“echipe”elevii lucreaz  pe rând şi colaboreaz  în g sirea solu iilor şi realizarea sarcinilor înscrise în 
fiş , în desprinderea concluziilor. 
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534. METODE DE ÎNV ARE CENTRATE PE ELEV 

UTILIZATE LA ORELE DE FIZIC  
 

Prof. fizic   Boldea Maria Lucia 
Colegiul Na ional “Coriolan Brediceanu” Lugoj  

 
Metodele de înv are centrate pe elev reprezint  o abordare care presupune un stil de 

înv are activ şi integrarea programelor de înv are în func ie de ritmul propriu de înv are al 
elevului. Elevul este implicat, dar in acelaşi timp responsabil pentru progresele pe care le face în 
ceea ce priveşte propria lui educa ie.  

Pentru a aduce elevul în  centrul activit ii instructiv-educative, profesorul îndeplineşte mai 
multe roluri. În abordarea centrat  pe elev, succesul la clas  depinde de competen ele cadrului 
didactic de a crea oportunit ile optime de înv are pentru fiecare elev. Astfel, profesorul trebuie s  
fie capabil s  cunoasc  nevoile grupului pentru a ac iona în consecin . 

Înv area centrat  pe elev presupune unele avantaje: 
 Creşterea motiva iei elevilor; 
 O eficacitate mai mare a înv rii şi a aplic rii celor înv ate; 
 Înv area cap t  sens; 
 Posibilitate mai mare de includere adaptat  la posibilit ile elevului. 

Metodele de înv are centrate pe elev fac lec iile interesante, sprijin  elevii în în elegerea 
con inuturilor pe care s  fie capabili s  le aplice în via a real . 
 Rolul metodelor didactice moderne nu este acela de a înlocui metodele clasice, tradi ionale, 
ci acela de a-l angaja pe elev s  participe in mod activ la realizarea obiectivelor pred rii, s  asigure 
transformarea lui în subiect al propriei form ri, ele caracterizându-se printr-o permanent  
deschidere la înoire, la inova ie. 

Dintre metodele moderne specifice înv rii active care pot fi aplicate cu succes şi la orele 
de fizic  fac parte: brainstormingul, metoda cubului, metoda mozaicului,  turul galeriei, 
ciorchinele. 
 

METODA CIORCHINELUI 
 
Fiind  o variant  mai simpl  a brainstorming-ului, ciorchinele este totuşi o metod  care 

presupune identificarea unor conexiuni logice între idei, poate fi folosit  cu succes atât la începutul 
unei lec ii pentru reactualizarea cunoştin elor predate anterior, cât şi în cazul lec iilor de sintez , de 
recapitulare, de sistematizare a cunoştin elor. Este o metod  care poate fi utilizat  individual sau în 
grup. 

Ciorchinele reprezint  o tehnic  eficient  de predare şi  înv are care încurajeaz  elevii s  
gândeasc  liber şi deschis. 
 Metoda ciorchinelui presupune parcurgerea urm toarelor etape: 

1. Se scrie un cuvânt / o propozi ie în mijlocul tablei sau a unei foi de hârtie. 
2. Elevii sunt  solicita i s -şi noteze toate ideile, sintagmele sau cunoştin ele pe care le au în 

minte  
în leg tur  cu termenul pus în discu ie. 

3. Elevii vor trage linii de la termenul aflat în discu ie la  toate ideile notate de ei. 
4. Activitatea se opreşte când se epuizeaz  toate ideile sau când s-a atins limita de timp 

acordat . 
Aceast  metod  prezint  câteva avantaje: 
 În etapa de reflec ie vom utiliza “ciorchinele revizuit” în care elevii vor fi ghida i prin 

intermediul unor întreb ri, în gruparea informa iilor în func ie de anumite criterii. 
 Prin aceast  metod  se fixeaz  mai bine ideile şi se structureaz  infoma iile facilizându-se 

re inerea şi în elegerea acestora. 



 Adesea poate rezulta un “ciorchine” cu mai mul i “sateli i”. 
Aplica ie. Metoda ciorchinelui la recapitularea unit ii de înv are – CURENTUL ELECTRIC- 

cls a VII-a 
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535. MÉTHODES ET TECHNIQUES INTERACTIVES DANS LA CLASSE DE FLE 

 
Popescu Mirela–Mirabela/Liceul Teologic Tg –Jiu 

 
À mon avis une langue étrangère constitue un element indispensable de communication. 
Dès que l`Europe s`est ouvert, on doit connaître au moins une langue étrangère et l`utiliser 

dans les contacts avec les autres. Si l`anglais est la langue la plus employee actuellement par la 
plupart des jeunes, le français reste la langue de la civilisation, de la culture, étant une langue 
harmonieuse et très expressive. Donc, le rôle de l`enseignant du français est de capter l`attention des 
apprenants, de les convaincre que cette langue a une importance dans leur vie, leur assurant un 
succès sur le plan professionnel et social. Si on désire une classe de français attrayante et 
intéressante pour nos élèves il faut mélanger les méthodes classiques et moderns d`enseignement. 

Moi, par exemple, j`enseigne au Lycée Teologique de Tg-Jiu, mes apprenants sont des 
lycéens, ayant comme niveau A2-B1. Chaque fois que j`utilise des méthodes modernes pendant la 
classe, mes élèves sont très intéressés. Ils adorent les classes pendant lesquelles ils découvrent seuls 
ou par le jeu les nouvelles informations. 

C`est pourquoi j`applique souvent les méthodes modernes d`enseignement-évaluation, 
comme : je sais / je voudrais savoir / j`ai appris, le cube et la grappe. Je sais / Je voudrais savoir / 
j`ai appris, c'est une approche active-participative, impliquant des grands ou petits groupes avec des 
élèves. On demande aux élèves de montrer ce qu'ils savent déjà sur un sujet précis et de formuler 
des questions qui en attentent de la leçon. 

Le Cube est une méthode active-participative qui implique l'exploration d'un sujet, un 
thème, une situation sous plusieurs angles. Cette méthode comporte plusieurs étapes: 1. la 
réalisation d'un cube dont les côtés sont les mots: «Décrire», «comparer», «analyser», «associé», 
«appliquer», «valoir», 2. annonçant le thème, un sujet qui va être discuté, 3. diviser la classe en six 
groupes, chaque groupe va travailler un seul angle : a) décrire: les couleurs, formes, tailles, etc, b) 
de comparer ce qui est semblable, ce que est différent, c) prendre en compte: ce qui est fait , de qui 
se compose, d) associé: Qu'est-ce qui vous amène à penser, e) applique, que pouvezvous faire avec 
ça , f) des arguments pour ou contre , pourquoi? 

La grappe représente une méthode qui stimule la découverte des connexions entre les idées. 
Elle suppose plusieurs étapes: premièrement, on choisit un mot ou un thème qu`on va 
discuter/analyser, deuxièmement on demande aux élèves de dire ou d`écrire toutes les idées qu`ils 
ont autour de ce sujet, troisièmement on finit l`activité ou moment où on épuise toutes les 
variantes/idées. À la fin on va afficher toutes les grappes obtenues, en les comparantes. 

Voici quelques exemples pratiques d`activités basées sur ces méthodes modernes, déroulées 
pendant la classe de français, très appréciées par mes apprenants. Il faut tout d`abord préciser que 
toutes les trois méthodes ont été employées pour acquérir et fixer des connaissances, qui visent la 
culture (découverte d`une ville française) ou le lexique de base (l`amitié - l`amour). 

Par exemple pour découvrir la ville de Marseille, j`ai proposé à mes élèves de la XI-ème de 
compléter les premières deux colonnes avec toutes leurs connaissances sur la ville de Marseille et 
aussi avec ce qu`ils voudraient en savoir . Le professeur écoute les idées et les corrige oralement. 
Ensuite pour mieux connaître cette ville on leur propose d`écouter une conversation video-audio 
Marseille - Comment ça s`écrit ? Je leur pose des questions sur le contenu de la conversation, après 
on distribue aux élèves des fiches individuelles de travail qui visent la compréhension du texte 
audio, on leur proposant trois écoutes pour que tous les élèves puissent résoudre les exercices. 

À la fin pour mieux fixer les connaissances acquises pendant la classe, il offre aux élèves 
des feuilles et des feutres de couleur, en leur demandant de compléter la grappe avec toutes les 
informations découvertes liées de Marseille. On affiche toutes les grappes au tableau noir. La classe 
a été un succès, les apprenants ont beaucoup apprécié ces méthodes modernes. On offre la photo 
d`un modèle de grappe, réalisée par des élèves de la XI –ème. 



La méthode du cube a été utilisée pour l`acquisition et la fixation du lexique de 
l`amitié/l`amour, pendant une classe de la X-ème. En tenant compte des angles du cube («Décrire», 
«comparer», «analyser», «associer», «appliquer», «valoir») les apprenants ont dû résoudre les 
exercices suivants : Décrivez l`ami idéal, comparez l`amitié et l`amour, analysez les conditions 
d`une vraie amitié, associez les mots qui caractérisent l`amitié et ceux qui traduisent l`amour, 
appliquez votre accord/désaccord en ce qui concerne les affirmations suivantes : 
a) La confiance n’estb oas nécessaire dans l’amitié. 
b) Pour avoir de bons amis, je dois être sincer et généreux( -euse). 
c) Je me trouve plein,-e de haine quand je vois mon ami (-e) discuter avec un (une) autre garçon 
(fille). 
d) Quand je n’ai pas la même opinion que mon ami)-e), je le (la) regarde avec mépris. 
e) Un ami n’est pas fidèle parce que c’est fatigant et monotone. 
f) Je ne peux pas imaginer une relation d'amitié sans affection et attachement mutuel. 
g) Je suis un peu jaloux (-ouse) quand mon ami(-e) a une meilleure idée et argumente 
l`affirmation suivante : Les amis représentent une deuxième famille. 

À l`aide de cette méthode les élèves ont eu la possibilité d`enrichir et surtout de facilement 
fixer le lexique de deux sentiments profonds : l`amitié et l`amour. Ils se déclarent contents de leur 
travail et ils attendent avec impatience ce type des classes attractives. 

Pour conclure je me déclare satisfaite et heureuse d`appliquer ces méthodes pendant les 
classes de français. Je considère que toutes ces techniques interactives stimulent la créativité, 
l`imagination et la curiosité de mes lycéens désireux d`apprendre le français. 
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536. ACTIVIT ILE LUDICE ÎN EVOLU IA  COPILULUI 
 

Prof. B iceanu Adriana,  
Colegiul Tehnic “Ion Holban” Iaşi 

 
Activit ile ludice necesit  o preg tire prealabil  diferit  de cea pe care o presupun (sau 

nici m car nu o presupun) activit ile tradi ionale. Este vorba despre anumite tehnici de respira ie 
corect  care pot fi însuşite prin exerci ii variate, acestea având şi ele un pronun at caracter ludic. 
Calitatea exprim rii orale ine în mare m sur  de fluiditate şi de spontaneitate, ceea ce se 
formeaz  şi se reg seşte prin practicarea unor exerci ii de decontractare şi de destindere a 
atmosfere. 
 
 A înv a altfel, f r  efort şi cu pl cere, f r  m car a realiza c , la urma urmei, este vorba tot 
despre o activitate de înv are, face din joc nu doar o metod  alternativ  de înv are, dar şi o mare 
provocare în fa a celor care, dornici de a-şi capta publicul şcolar prin modalit i atractive şi 
eficiente, sunt dispuşi s  depun  efortul suplimentar necesar pentru o optim  punere în practic  a 
acestei metode. A te juca la or  este un lucru extrem de serios care nu trebuie nici un moment 
confundat cu lipsa de chef a profesorului de „ a ine ora”, dimpotriv , este vorba despre un exerci iu 
de disponibilitate şi de generozitate profesional  a celui care accept  s  gândeasc  în plus, s  in  
cont de tot ceea ce se poate întâmpla „altfel” decât la ora obişnuit , s  g seasc  anticipat rezolv ri 



posibile pentru orice „accident de parcurs” care poate surveni, s  aib  în fiecare moment „un as în 
mânec ” pentru a nu pierde controlul situa iei, şi atâtea altele. 
 Psihologia, biologia, pedagogia, sociologia, psihanaliza, istoria culturii, iat  câteva dintre 
domeniile « serioase » care au acordat aten ia lor jocului. 

 
Exist  - dup  A.L.Taylor - cinci niveluri ale creativit ii , dintre care, la vârsta şcolar  

singurul nivel ce poate fi atins este acela al creativit ii expresive. Acest tip de creativitate se 
caracterizeaz  printr-o exprimare liber  şi spontan  a persoanei, f r  ca aceasta s  fie preocupat  ca 
produsul activit ii sale s  aib  un anume grad de utilitate sau valoare. 
 Ca factor intelectiv al creativit ii, imagina ia cunoaşte la vârsta şcolarit ii o adevararat  
"explozie", ea fiind acum la apogeu şi pentru c  gândirea se afl  înc  la un nivel de dezvoltare ce 
mai are de str b tut stadii importante. Imagina ia completeaz  astfel, într-un anume fel, sl biciunile 
gândirii şi chiar dac  ea se afla apogeul manifest rii sale nu se afla şi la apogeul calit ii sale. Prin 
joc copilul înva  dobândeşte experien , combin  şi recombin  propriile reprezent ri de care 
dispune la un moment dat, experimenteaz  lucruri noi, fabuleaz  îşi formeaz  deprinderi de lucru, 
coloreaz , picteaz , împrumut  prin imita ie etc, într-un cuvânt creeaz  f r  a mai imita în totalitate, 
iar, uneori, chiar foarte pu in.  
 Jocul este folosit ca tehnic  orientat  pentru a ini ia reflex unele mişcari absente şi pentru a 
ob ine o evolu ie ascendent  în sfera psihomotricit ii. Sunt momente când jocul este folosit şi ca 
tehnic  neorientat , pentru ca fiecare copil s  se poat  manifesta în voie. La copiii sunt utilizate 
ambele tehnici, dar cu unele adap ri în func ie de reac ia şi comportamentul copilului şi de gradul 
de implicare motric, afectiv, psihic sau senzorial.   

Jocul este înv are şi terapie recuperatorie. Obiectivul imediat al jocului este cel educa ional, 
dar cel final mediat este terapeutic, ameliorarea deficitului primar al deficientului mental, 
imaturitatea cognitiv . Jocul este o form  de psihoterapie care se realizeaz  prin metode şi procedee 
educa ionale, valorificând valen ele educative.     

Prin joc copiii pot ajunge la descoperiri de adev ruri, îşi pot antrena capacit ile lor de a 
ac iona creativ pentru c  strategiile jocului sunt, în fond, strategii euristice, în care se manifest  
iste imea, spontaneitatea, inventivitatea, ini iativa, îndr zneala etc. Chiar şi în jocul didactic, care 
are reguli stricte de desf şurare, se poate rezolva o sarcin  didactic  într-un chip nou, deosebit, 
atractiv. Fiec rei copil rii îi corespunde un anumit tip de joc cu caracteristicile şi specificul s u.      
 Astfel, în prima copil rie întâlnim atât jocul de explorare, manipulare, cât şi jocul simbolic 
ce apare spre sfârşitul etapei; în cea de a doua copil rie, este jocul cu rol şi cel cu reguli, urmând ca 
în treia copil rie s  predomine jocurile sportive, de mişcare, cu reguli, care s  îndrume copilul. 
Pentru realizarea demersului propus, s-am c utat respectarea canoanele urm toare:  
☺Activitatea trebuie s  fie una adecvat  evolu iei şi trebuie s  fie adaptat  la copil.     
☺Juc riile şi materialele trebuie alese în func ie de vârst . 
☺Descoperirea intereselor copilului şi profitarea de ele.    
☺Instruc iunile verbale trebuie s  fie f cute dup  nivelul de în elegere al copilului.    

Deşi urm toarea descriere împarte jocul în diferite categorii, în realitate, aceste tipuri de joc 
nu exist  în mod izolat, ci sunt în interdependen .    

 Jocul constructiv - Presupune îmbinarea dintre abilit ile motorii şi senzoriale într-o 
activitate care are un rezultat: cum ar fi, de exemplu, construc ia unui turn cu cuburi, a unor poduri, 
case etc., care necesit , de asemenea, procesul intelectual de memorie, acumulare şi feed-back, şi 
abilitatea de a transforma materialul înmagazinat în forma practica (Sheridan, 1977). 



 Jocul fizic-  Este jocul care cuprinde dezvoltarea şi perfec ionarea aptitudinilor 
motorii în general, cum ar fi şederea, alergarea, balansarea. Presupune abilitatea de începere, 
mişcari standard şi de coordonare. 

 Jocul de explorare-  Cei mai mul i copii au o curiozitate înn scut  cu privire la tot ce 
îi înconjoar . Ei descoper  c  obiectele şi oamenii exist  separat de ei înşişi. Explorarea ofer  
copilului mijloacele de a g si propriet ile şi calit ile acestor entit i. Este o combina ie între 
aptitudinile motorii, de percep ie şi cognitive.  

 Jocurile cu reguli-  Ca s  intre în acest tip de joc, copilul are nevoie de abilit ile 
determinate de joc şi s  poat  urma regulile. Trebuie însuşit  în elegerea schimbului: a da şi a primi, 
înainte ca copii s  joace astfel de jocuri. 

 Jocul imaginativ-  Fundamental pentru acest tip de joc este folosirea obiectelor şi 
gesturilor pentru a reprezenta alte obiecte ori evenimente care nu sunt prezente (Jeffree, McConkey 
and Hewson, 1977). Se realizeaz  prin joaca de-a ... si prin jocul teatral. Pentru dezvoltarea acestui 
tip de joc, în centrul aten iei, sunt imita ia, aptitudinile motorii, senzoriale şi cognitive. 

 Jocul social-  Poate fi o ac iune solitar  sau o activitate cu un adult sau cu al i copii. 
Interac iunea este un concept cheie în jocul social şi se refer  la procesul dublu de a da şi a lua 
dintre juc tori. Copilul trebuie s  în eleag  ideea de a împ r i şi de a lua în schimb.    

 Jocul  pentru dezvoltarea exprim rii orale-   Activitatea de simulare vizeaz  
bineîn eles şi competen a corespunz toare aşa-zis  pasiv , respectiv receptarea mesajului oral 

 Jocul  pentru dezvoltarea vocabularului -  Pune în joc în egal  m sur  în elegerea şi 
exprimarea oral . Este vorba aşadar despre activit i complexe, care împletesc armonios formarea şi 
cultivarea în paralel a mai multor competen e, şi nu numai de natur  lingvistic , ci şi 
sociolingvistic  şi pragmatic . 

 Jocul  de rol-  Urm reşte dezvoltarea la elevi a competen ei de comunicare sub cele 
trei aspecte ale sale pe care le-am  men ionat deja: competen a lingvistic , competen a 
sociolingvistic  şi competen a pragmatic . Ele reprezint  în egal  m sur  unul dintre cele mai bune 
mijloace de dezvol-tare a ceea ce studiile recente asupra strategiilor înv rii definesc ca strategii de 
comunicare.  Considerate evenimente de comunicare simulate, jocurile, în special jocurile de rol, 
au marele avantaj de a l sa o mare marj  necesit ii de a improviza, ceea ce dezvolt  aptitudinea de 
a reac iona în fa a neprev zutului. De multe ori copilul este capabil s  produc  ceva nou, original 
doar în raport cu sine însuşi, iar crea ia sa este marcat  de o mare discrepan  între dorin e şi 
posibilit i.  
 Dar, prin ceea ce vede şi ceea ce afl  de la adul i el îşi d  seama c  lumea obiectelor este mult 
mai mare decât sfera îngust  a obiectelor accesibile. Copilul doreşte s  devin  st pân şi pe obiectele 
inaccesibile, în sensul de a le folosi în ac iunile proprii. Dorin a sa este, de fapt, irealizabil , 
deoarece nu are înc  abilitatea de a mânui obiectele (tren, maşina, cal, carte, etc). Astfel, dup  cum 
arat  şi diferi i autori apare o contradic ie caracteristic  acestei vârste: contradic ia dintre tendin a 
copilului de a supune prin ac iune lumea obiectelor şi faptul c  posibilit ile sale sunt limitate.  

 
Jocul trebuie s  creeze repere pentru diferite aspecte esen iale dezvlt rii copilului:    



☼         aria de dezvoltare fizic , având ca obiectiv central mişcarea cu componentele: motricitatea 
gro-sier , imaginea corporal , fizioterapia; 
☼         aria de dezvoltare perceptiv , având ca obiectiv central percep ia motorie şi cunoaşterea 
senzo-rial  (vizual , auditiv , gustativ , olfactiv , proprioceptiv ); 
 ☼         aria de dezvoltare intelectual , având ca obiectiv central formarea abilit ilor cognitive 
(abilit i logico-matematice, formarea conceptelor, în elegerea situa iilor, formarea proceselor 
cognitive), pre-cum şi a comunic rii ; 
   ☼         aria de dezvoltare social  şi personal , având ca obiectiv central independen a copilului în 
cadrul mediului, cu componentele: autonomia personal  (autoservirea, autoîngrijirea), autonomia 
social  (adaptarea la via a cotidian ) şi competen ele sociale. 
Pe baza acestor obiecteve exist  urm toarele aştept ri: 

   Stimularea responsabilit ilor în diverse situa ii de via ;   
   Formarea deprinderilor de autoîngrijire şi igien  personal ; 
   Cultivarea deprinderilor de munc ; 
 Organizarea de activit i distractive; 
 Formarea imaginii de sine şi stimularea îngrederii în propria persoan ; 
 Cultivarea autocontrolului şi expresivit ii personale; 
 Formarea capacit ilor cognitive; 
 Formarea capacit ii de reac ie la diferite situa ii de via ; 
 Antrenarea func iei neuromusculare; 
 Antrenarea integr rii senzoriale; 
 Sprijinirea rela iilor interpersonale; 
 Educarea capacit ii de ac iune, în func ie de constrângerile şi resursele   de mediu. 
 Cultivarea voinei, aten iei voluntare, a spiritului de ordine şi disciplin ; 
 Formarea şi dezvoltarea capacit ii de a în elege şi aprecia frumosul, autenticul; 
   Dezvoltarea sensibilit ii;  
 Crearea momentelor de relaxare, în vederea recuper rii energiei    

Jocul didactic, pentru a r mâne joc, adic  pentru a fi antrenant şi vioi trebuie s  înclud  
elementele de joc. Acestea pot aparea şi din îmbinarea activit ii cu unele situa ii imaginare, prin 
determinarea copiilor de a crea, l sându-le liber  imagina ia, încurajându-le spontaneitatea şi 
dezvoltându-le spiritul de observa ie (factorul intelectual al creativit iii, al turi de imagina ie, 
memorie şi gândire). 
 Prin varietatea lor, prin creearea unor situa ii problem , jocurile didactice dezvolt  la şcolari 
spiritul de observa ie, de analiz , înl tur  monotonia, rutina, stereotipia, conformismul, îi 
antreneaz  pe copii s  ia atitudini, s -şi corecteze colegii, ne ofer  prilejul de a afla mai uşor cum 
gândesc, pentru c  în joc copiii ac ioneaz  mai degajat decât în alte forme de activitate. 

Jocurile de crea ie,fie ele inspirate din via a cotidian , fie inspirate din basme şi poveşti 
contribuie, în egal  m sur , la preg tirea copiilor pentru şcoal ,  pentru via . Aceste jocuri sunt 
utilizate cu predilec ie în activit ile libere,creative,  dar reprezint  un mijloc eficient şi în 
activit ile comune,  mai ales în evaluarea cunoştin elor. Cu cât activitatea este mai bogat  în 
con inut, mai fireasc  şi spontan  în manifestare, cu atât ea reprezint  rodul unei elabor ri 
anterioare mai profunde. 
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537. METODE MODERNE PENTRU PREDAREA-ÎNV AREA NEOLOGISMELOR 

 
Prof. Şerban Aurora 

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Feteşti 
 

Prin utilizarea în procesul de achizi ie sau de fixare a no iunilor de vocabular a metodelor 
moderne, d m frâu liber imagina iei elevului, îl scoatem din acea stare de team  sau ruşine care îl 
inhib  şi nu îi d  voie s  se exprime aşa cum el ar dori. Din propria experien , am observat cum un 
elev timid devine prin joc un elev mult mai activ, mai vorb re  şi mai creativ. Trebuie s  
recunoa tem c  nu întotdeauna ne putem permite s  apel m la metode activ-participative, dar în 
cadrul orelor de limba şi literatura român  exist  posibilitatea de a aplica,  pe lâng  metodele 
tradi ionale, strategii moderne cu mare succes în stimularea i corectarea limbajului elevilor. 

În cadrul studiului limbii române, obiectivul principal  îl constituie cultivarea exprim rii elevilor 
prin asimilarea i valorificarea cuno tin elor lexicale. Elevii trebuie s  înve e s  comunice eficient, 
s  în eleag  mesajele transmise, s  fie capabili s  creeze, s  aib  un limbaj adecvat diferitelor 
situa ii de comunicare, s  interac ioneze cu semenii, lucru care nu se poate realiza decât utilizând o 
limb  literar  corect , cunoscând-o cu formele i sensurile folosite în epoca în care tr iesc, dar nu 
f r  a ti i formele arhaice, regionale ale propriei na ii. Elevul st pâne te, în linii mari, sistemul 
gramatical al limbii pe care o vorbe te, îns  achizi ionarea de noi cuvinte i folosirea lor corect  
r mân un deziderat permanent de-a lungul întregii vie i. Este de remarcat rolul colii  în a-i sprijini 
pe elevi în formarea unui vocabular cât mai bogat pentru a se putea exprima liber, expresiv, coerent 
i corect din punct de vedere gramatical. Pe lâng  formarea unor no iuni, studiul limbii române are 

sarcina de a forma priceperea transfer rii lor în practic  i deprinderea de a opera cu ele în orice 
situa ii. De altfel, cuno tin ele teoretice nici nu se consider  asimilate decât atunci când devin 
operante, când pot fi folosite în dirijarea, controlul i reglarea exprim rii, în rezolvarea i motivarea 
rezolv rii diverselor probleme ale practicii.  

Unii elevi sunt deprin i înc  din clasele primare cu memorarea mecanic  a lec iilor, neglijând 
munca de înv are în îns i esen a ei, în elegerea. Pentru al ii, p trunderea sensului cuvintelor apare 
ca un fapt secundar, în ierarhia înv rii. Dup  p rerea lor, lec ia trebuie tiut  i nu cuvintele. 
Tendin a de imitare a limbajului celor mari este o alt  surs  a gre elilor de vocabular, deoarece de 
foarte multe ori imitarea genereaz  confuzie de termeni.  

O rezolvare a problemei este aplicarea metodelor i tehnicilor de predare i înv are efectiv . 
Profesorul trebuie s-i ajute pe elevi  s în eleag  conceptele i s  ajung  la un nivel de cuno tin e i 
de gândire cât mai înalt. Îi ajut  s  analizeze, s  sintetizeze, s  aplice noi cuno tin e i s  rezolve 
probleme. Pentru a-i îndeplini sarcina, profesorul folose te un set de instrumente. Este foarte 
important modul în care profesorul “mânuie te” aceste instrumente, pentru c  întotdeauna “ 
Prime ti ceea ce dai !”. Un proverb chinezesc spune c  oamenii re in: „10%  din ceea ce citesc,  
20% din ceea ce aud,  30% din ceea ce v d,  50% din ceea ce aud  si v d, 70% din ceea ce discut  
cu cineva,  80 % din ceea ce experimenteaz ,  95% din ce-i înva  al ii “. 

 Diagrama Venn 
 

Se cere elevilor s  fac  o reprezentare grafic  a dou  obiecte în ceea ce au asem n tor i diferit. 
Ei vor vizualiza partea comun  i vor eviden ia în spa ii diferite elementele diferite.     
 
Exemplu: Diagram  Venn cuprinzând antonimele i sinonimele neologice ale unor neologisme 
date: 
 



                       
 
 

 Cvintetul  
Capacitatea de a rezuma i sintetiza informa iile, de a surprinde complexitatea unor idei, 

sentimente i convingeri în câteva cuvinte este o deprindere important  pentru orice elev. Metoda 
cvintetului  este o metod  nou  care pune accentul pe for a creativ  a elevului. Cvintetul este o 
poezie care impune sintetizarea unor informa ii, con inuturi în exprim ri clare care descriu sau 
prezint  reflec ii asupra temei date sau subiectului dat. E o metod  eficient  care combin  utilul cu 
pl cutul. 

Regulile de întocmire a unui cvintet: 
 primul vers este format din cuvântul tematic ( un substantiv); 
 al doilea vers este format din 2 cuvinte (adjective care s  arate însu irile cuvântului tematic) ; 
 al treilea vers este format din trei cuvinte (verbe la gerunziu care s  exprime ac iuni ale 

cuvântului tematic); 
 al patrulea vers este format din patru cuvinte ce alc tuiesc o propozi ie prin care se afirm  ceva 

esen ial despre cuvântul tematic; 
 al cincilea vers este format dintr-un singur cuvânt (de obicei, verb), care sintetizeaz  tema/ ideea.  

Se poate folosi metoda fie în ultimele 10 minute ale orei (ca o evaluare), fie la orele de recapitulare, 
pentru a testa aten ia elevului i gradul de receptivitate al informa iilor primite.  
 
Exemplu:        Neologismul, 

îndr zne , inovativ, 
completând, ajutând, enervând, 
spore te limbajul vorbitorilor contemporani, 
cultivând. 
 



 tiu/ vreau s  tiu/ am înv at 
Tehnica „ tiu / Vreau s  tiu / Am înv at  e o modalitate de con tientizare, de c tre elevi, a 

ceea ce tiu sau cred c  tiu referitor la un subiect, o problem  i, totodat , a ceea ce nu tiu (sau nu 
sunt siguri c  tiu) i ar dori s  tie, s  înve e. 

Cu grupuri mici sau cu întreaga clas , se trece în revist  ceea ce elevii tiu deja despre o 
anumit  tem  i apoi se formuleaz  întreb ri la care se a teapt  g sirea r spunsului în lec ie. 
 
Exemplu: La clasa IX-a, lec ia Scrierea i pronun area neologismelor, manualul Grup 
Editorial Art 

TIU VREAU SA TIU AM ÎNV T 
 
Neologismele sunt 
cuvintele intrate recent în 
limba român . 
Ele se împrumut  din 
diferite limbi. 
În zilele noastre au 
câ tigat tot mai mult 
teren împrumuturile din 
limba englez . 

 
Din ce limbi s-au 
împrumutat, cu prec dere, 
cuvinte? 
Care sunt cele mai folosite 
neologisme? 
Cum se scriu neologismele 
care se pronun  ca-n 
limba de provenien ? 
În ce domenii se folosesc 
cele mai multe 
neologisme? 

 
Neologismele = orice cuvânt nou 
ap rut într-o limb , indiferent dac  
acesta este un împrumut sau reprezint  
o crea ie intern  a limbii respective. 
Clasificare:  

1. Împrumuturi latino-romanice 
limba latin : adagiu, ambiguu, adnota, 
paupertate, testimoniu. 
limba italian : adagio, allegro, acont, 
capodoper , speze, pizza, ravioli, 
tiramisu. 
limba francez  (foarte numeroase): 
abunden , apel, celibatar, 
circumstan , importan , opinie, 
victorie, utilitate, sacrificiu etc. 

2. Limba german : blitz, 
bomfaier, borma in , fasung, 
tec r etc. 

3. Limba englez : desktop, 
hamburger, atfershave, 
babysitter, banking, 
bodyguard, cash, chat, chips, 
cool, copywriter, discount, 
fast-food, fitness, full-time, 
horror, job, second-hand, 
toner, puzzle, roaming, 
supermarket, minimarket, 
showbiz 

! Foarte multe anglicisme i 
americanisme se întâlnesc în 
limbajul tiin ei (al calculatoarelor, 
îndeosebi), al publicit ii, în 
domeniul financiar-bancar. 
Observa ii: 
- Cele mai sup r toare sunt 

împrumuturile care dubleaz  
cuvinte române ti doar din 
„snobism lingvistic”, denumite 
cultisme (a demara, a stopa, a 
disipa, a oculta, a se deroba). 
Se recomand  evitarea 



abuzului de neologisme. 
- „mijloace mass-media” este o 

construc ie pleonastic  ce 
apare frecvent în limbaj. 

- Anumite neologisme sunt 
adaptate limbi române (blugi, 
lider, meci, hen ), altele sunt pe 
cale de adaptare (a a numitele 
xenisme): aftershave, 
babysitter, banking, cash, chat, 
chips, cool, copywriter, toner, 
shopping, showbiz, job, 
planing, part-time, sticks etc.. 

 
Activit ile didactice  care presupun  dezvoltarea limbajului trebuie s  aib  caracter de sistem, 

fiind necesar ca ele s  fie preluate i continuate de la o etap  la alta a înv mântului. A îmbog i (a 
m ri vocabularul unei persoane cu ajutorul cuvintelor nou întâlnite; a ad uga cuvinte noi pe care 
s  le însu easc  activ) i a dinamiza  vocabularul elevilor trebuie s  constituie obiective constante. 
Acestea se vor asocia din ce în ce mai strâns cu principiul educa iei permanente, al preg tirii pentru 
înv area continu . 

Pentru a g si solu ii care s  aduc  ceva nou, mai aproape de interesele elevilor, este necesar , 
mai mult ca oricând, creativitatea, calitate asociat , de obicei, cadrelor didactice, dar care trebuie 
dezvoltat  şi cultivat  deopotriv  elevilor, p rin ilor şi tuturor factorilor implica i în procesul de 
instruc ie şi educa ie. 
 
 

538. INCURSIUNE ÎN ISTORIA LOCAL  PRIN ACTIVIT I EXTRACURRICULARE 
 

Prof. Craiciu Mariana Tan i 
Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan” Giurgiu, jude ul Giurgiu 

 
  Motto:  „S  nu-i educ m pe copiii noştri pentru lumea de azi. Aceast  lume nu 
va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite s  ştim cum va fi lumea lor. 
Atunci s -i înv m s  se adapteze.”   (Maria Montessori – Descoperirea copilului) 
  Educa ia tinerilor i formarea lor pentru via  în cadrul orelor de consiliere i orientare cât i 
în cadrul activit ilor extracurriculare, reprezint  modalit i esen iale ale unui proces formativ 
centrat pe elev, capabile s  r spund  nevoilor unei comunit i aflate într-o continu  schimbare. În 
cazul în care exist  o îmbinare între cele dou  tipuri de activit i, rezultatele scontate sunt mai 
evidente, elevii fiind în felul acesta antrena i într-un mod mai pl cut. Ac iunile educative de acest 
gen sunt mai flexibile i acoper  o orientare fireasc  a tinerilor de a se implica cu onestitate i curaj 
în diverse activit i practice. În cele ce urmeaz  este prezentat un proiect de realizare a unei 
activit i nonformale – vizitarea unor obiective istorice i culturale ale ora ului natal.  

Atât înainte de ac iunea extracurricular  cât i dup  desf urarea ei propriu-zis , preg tirea 
elevilor pentru ac iune i ulterior prelucrarea produselor rezultate, evaluarea i diseminarea ac iunii 
s-au f cut în cadrul orelor de consiliere împreun  cu profesorul diriginte. 
  Proiect de activitate 
Titlul: Intinerariu în istoria oraşului Giurgiu – monumente şi personalit i istorice şi culturale 
Clasa: a IX-a (un grup de 20 elevi care şi-au exprimat disponibilitatea de a participa la aceast  
activitate, dirigintele clasei) 
Scopul: trezirea curiozit ii şi a interesului elevilor pentru cercetarea şi promovarea trecutului nostru 
istoric care s  ne confere adev rata identitate 
Obiective: - încurajarea elevilor pentru cercetarea istoric  



- valorificarea şi promovarea resurselor istorice şi culturale 
- dezvoltarea spiritului critic în interpretarea surselor istorice 
- abordarea proceselor istorice din perspectiva interdisciplinarit ii 
- asumarea trecutului istoric prin acceptarea unor reprezent ri multiple asupra istoriei şi 
culturii în general 
- participarea activ  la realizarea unor sarcini individuale şi de grup, respectând cerin ele 
date 

Metode de înv mânt: investigarea, observa ia, conversa ia, explica ia, munca în echip  
Materiale necesare: c r i şi pliante referitoare la oraşul Giurgiu, agend  de noti e, aparat de 
fotografiat şi de filmat 
Mod de realizare-Activit i: 
I-a zi: -Vizitarea Muzeului Jude ean „Teohari Antonescu” Giurgiu  
          -Vizitarea unor obiective cu valoare istoric  sau cultural : 
1) Parcul Alei ( printre primele gr dini publice din România, situat în imediata vecin tate a 
Muzeului jude ean de istorie „Teohari Antonescu”, primele  rânduri de arbori s dindu-se în 1831) 
2) „Aleea Eroilor” din Parcul Alei, în fa a muzeului (cuprinde o plac  comemorativ  şi un ansamblu 
monumental care cuprinde 23 de busturi turnate în bronz ale unor eroi c zu i în timpul r zboiului de 
independen  din 1877-1878, realizate de sculptori reputa i ca Boris Caragea, Constantin Popovici, 
Horia Fl mîndu, Vasile Gorduz, Ada Geo Medrea, Ilica Veturia  ş.a., inaugurat în 1977 cu ocazia  
s rb toririi  Centenarului independen ei) 
3) Statuia lui Mihai Eminescu  din Parcul Alei ( bust din bronz, având funda ia din beton şi soclul 
din piatr , oper  a sculptorului Corneliu Medrea, 1938 ) 
4) Monumentul eroilor francezi (din primul r zboi mondial, ridicat în 1919, aflat în parcul Alei) 
5) Podul Bizetz ( primul pod rutier şi feroviar construit în curb  din Europa, traverseaz  Canalul Sf. 
Gheorghe, fiind „primul pas c tre Dun re”, proiectat şi construit de celebrul inginer Anghel Saligny 
al turi de inginerul Ion Ionescu- Bizetz, testat pe 6 noiembrie 1905) 
6) Ruinele cet ii Giurgiu ( localizate în partea sudic  a oraşului, pe malul nordic al canalului 
Plantelor; cetatea a fost construit  de Mircea cel B trân, a fost ocupat  de turci la 1417, recucerit  
de Mihai Viteazul în 1595, reluat  de turci care au st pânit-o pân  la încheierea Tratatului de la 
Adrianopole în 1829 – care de altfel a consemnat şi distrugerea ei) 
7) Biserica Sf. Nicolae, acum m n stire (monument istoric) 
8) Şcoala Ion Zalomit (situat  pe strada Hristo Botev, construit  în 1868, cl dire cu valoare de 
document istoric, g zduieşte centrul cultural Ion Vinea) 
9) Biserica greceasc  (renumit  prin frescele sale)  
a II-a zi: Continuarea vizit rii unor obiective cu valoare istoric  sau cultural : 
10) Ateneul „Nicolae B l nescu” ( inaugurat la 20 noiembrie 1940, fiind construit pe terenul donat 
de ctitorul s u, cunoscut avocat şi om politic liberal, Nicolae B l nescu; a fost una din cele mai 
importante filiale de provincie ale Ateneului Român din Bucureşti; reinaugurat în prim vara anului 
2009) 
 11) Turnul Ceasornicului (situat în centrul oraşului, înalt de 22 m, construc ie din piatr ; construit 
în 1734 în vremea când Giurgiu era raia turceasc ; fost foişor de observa ie în cazul atacului for elor 
româneşti; dup  retragerea turcilor, construc ia este modificat , fiind    ad ugat un ceasornic - în 
secolul al XIX-lea) 
12) Bustul lui Nicolae B lcescu ( în fa a cl dirii Poli iei municipale, statuia fiind legat  de faptul c  
revolu ionari români, în frunte cu Nicolae B lcescu au fost  încarcera i la Giurgiu) 
13) Catedrala episcopal  Adormirea Maicii Domnului ( construit  între 1847-1851 în stil bizantin, 
de in toare a unei importante colec ii de icoane pe lemn şi obiecte de cult din lemn) 
14) Bustul lui Nicolae Iorga (lâng  catedral , în spa iul verde din fa a Colergiului Na ional Ion 
Maiorescu, 1995, opera sculptorului Oscar Han; istoricul a poposit de mai multe ori la Giurgiu) 
15) Colegiul Na ional Ion Maiorescu ( a func ionat mai întâi ca  gimnaziu începând cu 1869, iar din 
1920  ca liceu) 



16) Stutuia lui Vlad epeş ( fa  în fa  cu cl direa prim riei, fostul C min de ucenici; leg tura lui 
Vlad epeş cu oraşul provine din  faptul c  domnitorul reocup  şi incendiaz  cetatea Giurgiu în 
1462) 
17) Mausoleul eroilor ( construit în 1934 ca un monument istoric  şi comemorativ, desf şurat pe 30 
mp, cu elemente ornamentale care împodobesc  un sarcofag simbolic deasupra criptelor, având uşi 
cu fier forjat lateral şi st juit cu dou  troi e din lemn de stejar) 
18) Gara Giurgiu oraş ( la 19/31 octombrie 1869, la Giurgiu s-a inaugurat prima cale ferat  din 
România, calea ferat  ce lega oraşul cu capitala şi cl direa g rii CFR-oraş, geam n  cu cl direa 
g rii Filaret din Bucureşti).  

Evaluare: Informa iile culese atât din materialele bibliografice cât şi cele ob inute în timpul 
vizitelor întreprinse la principalele obiective istorice şi culturale (noti e, inscrip ii de pe monumente 
sau pl ci comemorative, discu ii cu muzeografii, fotografiile sau filmele f cute în timpul 
activit ilor) vor fi prelucrate de elevi în timpul vacan ei, iar la începutul anului şcolar, coordona i 
de profesorul diriginte, elevii vor realiza: 
          - expozi ie de fotografie, desene, pictur , pliante publicitare care s  reprezinte obiectivele 
istorice şi culturale vizitate în timpul vacan ei de var  
           - map  cu  fotografii şi informa ii legate de obiectivele vizitate 
         - articole pentru revista şcolii sau ziarele locale în scopul populariz rii istoriei şi artei oraşului 
Giurgiu 
           - participarea elevilor la concursuri, simpozioane sau sesiuni de comunic ri ştiin ifice cu 
lucr ri care abordeaz  istoria şi arta oraşului 
           - premierea celor mai reuşite produse realizate de elevi şi popularizarea acestora la avizierul  
şi pe site-ul liceului. 
 
 

539. IMPORTAN A STUDIERII LIMBII LITERARE 
 

Prof. Coica Iuliana Carmen 
Liceul Tehnologic Bîlteni, Gorj 

 
Limba român , fiind limba matern  a elevilor, este în mod frecvent separat  de practica 

propriei exprim ri. Elevii trebuie s  conştientizeze faptul c  raportul existent între defini iaşi regula 
înv at  şi fiecare situa ie particular  întâlnit  în textul dat face parte din regulile exprim rii corecte, 
c  o atitudine negativ  fa  de teoria gramatical  conduce la grave lacune în exprimarea scris  sau 
oral . Formarea deprinderilor de a aplica teoria gramatical  la practica exprim rii se realizeaz  
treptat, în procesul exerci iilor efectuate de elevi, în special în clas , sub îndrumarea direct  şi atent  
a profesorului, şi apoi acas , pe m sura creşterii nivelului teoretic al regulilor şidefini iilor predate 
de la o clas  la alta. Elevii trebuie s  justifice rezolvarea dat  cu ajutorul teoriei gramaticale. 
 Reflexul gramatical, posibilitatea rezolv rii metodologice a unor exerci ii cu un nivel ridicat 
de complexitate, gradul de automatizare a activit ii de exprimare corect  oral  şi scris  presupun 
rezolvarea spontan  a tuturor cerin elor normelor limbii literare, f r  efortul de reactualizare a 
normei cerute de fiecare caz particular. 
 Şcoala este chemat  s  asigure însuşirea de c tre elevi a unei modalit i de comunicare 
formal , în limba standard literar . Trebuie s  se acorde aten ie deosebit  aspectului oral al 
comunic rii, în care se realizeaz  şi stilurile sau registrele limbii.  
 Şcoala îşi propune s  dezvolte stilurile comunic rii formale, care „au drept tr s tur  
esen ial  îndeosebi utilizarea corect  a formelor limbii literare standard – la nivel fonetic, lexical, 
gramatical - , … în general, ale unui stil mai îngrijit, cu fraze complexe, uneori a unui vocabular 
special”16. 

                                                      
16 Tatiana Slama Cazacu, Contribuie şcoala la însuşirea regulilor de comunicare corect ?, Revista de pedagogie, XXV, 
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 Comunicarea formal  presupune o exprimare fireasc . Registrul formal nu înseamn  s  
for ezi limba, s  construieşti fraze pe care nu le utilizeaz  nimeni în mod natural în limba literar . 
 Rolul şcolii în însuşirea normelor limbii literare este analizat şi de c tre Valeria Gu u 
Romalo: „Şcoliişi slujitorilor ei le revine datoria ca, punând condeiul în mâna copilului, ghidând 
lectura şi activitatea şcolar  a adolescentului, s  formeze sau s  înt reasc  deprinderile lor de 
exprimare literar , s  îmbog easc şi s  rafineze cunoaşterea spontan  a limbii cu care elevul vine 
de acas , din familie. Şcoala nu fixeaz  normele, ea contribuie la propagarea şi respectarea lor, 
explicându-le, conştientizându-le, sanc ionându-le şi prevenind înc lc rile”17. 
 În momentul intr rii copilului în şcoal , el este în posesia câtorva elemente de comunicare 
(în plan fonetic, lexical şi gramatical ) care îi permit s  comunice: s  emit  şi s  recep ioneze 
mesaje. Rolul şcolii este de a dezvolta capacit ile cu care elevul vine de acas , care pot fi mai 
dep rtate sau mai apropiate de limba literar , şi de a asigura însuşireaconştient  a limbii literare în 
varianta ei standard. 
 În cadrul şcolii, dezvoltarea exprim rii se realizeaz  ca achizi ieşi ca înv are. Achizi ia este 
cea care se adaug  exprim rii elevilor prin modelul profesorului şi prin lectur  individual ; 
înv area este un proces conştient, condus de profesor, proces într-o continu  transformare, în care 
elevul trece de la statutul pasiv pe care îl avea cu ani în urm , la un statut activ, din ce în ce mai 
implicat. 
 Cadrele didactice au obliga ia s  determine raportul dintre vorbirea de acas  a elevului şi 
limba literar  standard. A înv a elevii s  se exprime în conformitate cu normele limbii standard 
presupune a porni de la înregistrarea particularit ilor de exprimare neconforme cu acestea, de 
natur  fonetic , ortografic , gramatical , lexical  şi a ac iona pentru eliminarea lor treptat  şi 
înlocuirea cu forme acceptate. 
 Acest deziderat se poate realiza numai folosind cele mai eficiente metode de predare a limbii 
române, luând în considerare subiectul studiat, dezvoltarea mental  a elevilor, bagajul de cunoştin e 
pe care îl posed  deja, capacitatea lor de a se implica în propria formare şi, nu în ultimul rând, 
în elegerea din partea elevilor a importan ei studierii limbii române pentru întreaga lor devenire. 

Con inuturile înv rii la limba şi literatura român  sunt reprezentate de no iuni şi concepte 
(no iuni gramaticale, de teoria literaturii, concepte literare, din domeniul istoriei literaturii, al 
esteticii etc.), informa ii de specialitate pe care profesorul le prelucreaz  pentru a fi transmise 
elevilor s i. Selectate pe baza unor criterii bine cunoscute, – logico-ştiin ific, psihologic, pedagogic 
etc. – con inuturile înv rii sînt cuprinse în programele şi manualele şcolare, dup  ce au suferit 
procesul de transformare din cunoştin e savante în cunoştin e de predat. 

Preg tireaprofesorului de limba şi literatura român  pentru activitatea didactic  presupune 
cunoaşterea prevederilor programei, a modului în care acestea sunt reflectate în manual, dar şi 
decizia personal  legat  de cât anume poate transmite – raportat la capacit ile intelectuale ale 
elevilor s i – şi, mai ales, ce strategie didactic  va folosi pentru facilitarea asimil rii noilor 
con inuturi şipentru utilizarea acestora în experien ele cotidiene. 

Organizarea con inuturilor la limba şi literatura român  poate fi linear  – o înl n uire 
succesiv  şi continu  a cunoştin elor – însuşirea treptat  a unor con inuturi complexe, f r  a se 
reveni asupra lor cu o nou  activitate de predare-înv are (ex.: no iunile de stilistic  sau elementele 
de prozodie.) – sau concentric , prin reluarea elementelor de con inut sub form  îmbog it  (ex.: 
însuşirea no iunilor gramaticale). 

Procesul de studiere a limbii şi literaturii române este construit pe comunicare -  
dimensiune uman  fundamental   - care g seşte cel mai larg spa iu de dezvoltare în domeniile 
disciplinei de care ne ocup m – şi are ca finalitate formarea competen ei de comunicare  şi 
acompeten ei culturale. 

Elementele de limb  sau de construc ia comunic rii, aşa cum le numesc noile programe,- 
informa ii, no iunişi concepte gramaticale - constituie con inuturileînv rii pentru domeniul 
lingvistic, apar in diferitelor compartimente: fonetic , lexic, morfologie, sintax , aspecte de istoria 
limbii, fiind reluate şiîmbog ite, potrivit principiului concentric al însuşiriino iunilor gramaticale. 
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Însuşirea si valorificarea  elementelor de limb  contribuie la formarea şi dezvoltarea competen ei 
lingvistice a elevilor, capabili s  utilizeze corect şi eficient limba în diferite situa ii de comunicare.   
             În acest sens, programele de gimnaziu fac mai multe preciz ri:  

 studierea „elementelor de construc ie a comunic rii” este adecvat  
„modelului comunicativ – func ional”; 

 predarea - înv area va urm ri „limba în func iune” în varianta ei oral  şi 
scris , normat  şi literar , iar nu „limba  ca sistem abstract”; 

 cunoştin ele gramaticale sunt însuşite ca elemente care contribuie la 
structurarea unei comunic ri „corecte şi eficiente”; 

 abordarea aspectelor lingvistice s  se fac  „în corela ie cu studiul textului 
literar sau nonliterar, inclusiv din punctul de vedere al valorilor stilistice”18; 

Pentru a în elegeşi a-şi însuşi no iunile gramaticale (de fonetic , vocabular, morfologie etc.) 
elevul trebuie s  efectueze anumite procese (opera ii) ale gândirii: analiza, compara ia şi 
generalizarea. Deoarece cunoştin ele de gramatic   sunt abstrac ii care genereaz  alte abstrac ii, 
predarea – înv area gramaticii limbii române se face prin activizarea permanent  a puterii de 
abstractizare a elevilor. 

Acest proces începe din primii ani de şcoal  când limba devine obiect de studiu. Când intr  
în şcoal  copilul st pâneşte elementele de baz  ale limbii materne; vorbirea gramatical  
precedeînsuşireaconştient  a no iunilorşi a defini iilor gramaticale.  

Formarea no iunilor gramaticale presupune însuşirea procesual  a acestora, respectând 
principiul concentric al studierii limbii române: potrivit acestui principiu, fiecare secven  de 
înv are începe cu actualizarea, sistematizarea şi aprofundarea cunoştin elor anterioare. 

Se disting trei etape în procesul form rii no iunilor gramaticale, în func ie de vârsta elevilor: 
I. Etapa elementelor preg titoare de limb  (de familiarizare cu no iunile de limb ) 

corespunde grupei mari la gr dini şi claselor I şi a II-a din şcoala primar .  
II. Etapa primelor no iuni propriu-zise de limb  (corespunz toare claselor a III-a şi a 

IV-a) este perioada în care se introduc şi se definesc no iuniştiin ifice (gramaticale. 
III. Etapa de studiere organizat  a sistemului limbii (clasele gimnaziale). Acum se 

predau şi se însuşescno iuni fundamentale de fonetic  şi vocabular, se completeaz  (potrivit 
principiului concentric) no iunile gramaticale propriu-zise, aşa încât, la sfârşitul clasei a VIII-a, ele 
s  fie epuizate, bineîn eles într-o viziune func ional ; în liceu no iunile gramaticale sunt utilizate în 
lec iile de exersare a comunic rii. 

Pledez pentru idea conform c reia profesorul, cunoscând varietatea metodelor disponibile în 
câmpul didacticii moderne, cunoscând particularit ile elevilor cu care lucreaz , valen ele 
con inutului pe care trebuie s  le ating  prin predare– înv are, s  ac ioneze pentru a contribui la 
dezvoltarea disponibilit ilor şi aptitudinilor copiilor, creând un context social – educa ional 
adecvat, folosind metode eficiente de interac iune, promovând comportamente şi stiluri didactice 
flexibile, adaptând metodele de predare – înv are– evaluare pentru fiecare con inut, pentru fiecare 
form  de organizare şi pentru profilul psihologic al elevilor, este capabil s  exerseze un act 
educa ional complex şi eficient. Elevii de aceeaşi vârst  pot avea deosebiri individuale mai mult sau 
mai pu in semnificative datorate modului de via , experien elor acumulate, dar şi datorit  
dispozi iilor naturale individuale. Aceasta impune din punct de vedere pedagogic ca în procesul de 
înv mânt s  se respecte particularit ile de vârst  şi cele individuale ale elevilor, deoarece modul 
de a percepe, de a în elege, de a memora, de a opera pe plan mintalnu este identic la to ielevii. 
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540. CLASIC I MODERN ÎN METODOLOGIA PRED RII SUBIECTULUI 
 

prof. Cioarec  Georgeta  Gabriela 
Liceul Teoretic Cujmir, jud.Mehedini 

 
 

Metodele de predare – înv are au evoluat, ast zi fiind preferate cele preponderent 
interactive, participative şi colaborative, şi deci, centrate pe elev, în defavoarea celor centrate pe 
profesor.  

Centrarea pe elev înseamn  utilizarea cunoaşterii experien iale a elevului ca individ şi 
crearea condi iilor de împ rt şire a acestei cunoaşteri cu ceilal i indivizi care sunt forma i sau 
educa i şi ei potrivit unei experien e mixte, individuale şi colective, m rindu-se în acest fel gradul 
de experien  colectiv  la to i membrii grupului. Deşi pare o strategie foarte democrat  exist  
factori obiectivi care împiedic  educa ia prin centrarea pe elev. Generalizarea acestui tip de 
cunoaştere a unui individ pentru al i indivizi poate însemna limitarea la experien e fundamentale. În 
faza pred rii – înv rii, con inuturile ştiin ifice riguroase, dirijate, reclam  centrarea pe profesor şi 
numai în situa ii potrivite centrarea pe elev. Aceasta este o abordare în logica educa ional , 
deoarece furnizarea de informa ii ştiin ifice apar ine de responsabilit ile şi activitatea profesorului, 
iar fixarea, care înseamn  repetarea aceloraşi cunoştin e, poate fi interactiv , participativ – 
colaborativ . Se evit  astfel experien a veche, fragmentar , furnizându-se o experien  nou  şi 
comun  întregului colectiv de elevi.    

Este bine ca un profesor s  cunoasc  şi s  aplice un num r cât mai mare de metode 
didactice. Elemente de creativitate trebuie s  fie mereu prezente. Dezavantajul acesta se pare c  nu 
a atins metodele clasice, expozitive, explicative şi interogative , utilizate pe scar  larg .  Metodele 
participative sunt mult mai obositoare pentru actorii actului didactic , spre deosebire de cele clasice 
care sunt mai pasive şi mai relaxante. Elevii, care au un num r destul de mare de ore pe zi şi pe 
s pt mân , au ca reac ie de r spuns lipsa particip rii. Chiar şi în activit ile participative, în situa ia 
lucrului în echipe, aceştia se relaxeaz  imediat dup  raportarea sarcinilor, ca reac ie de r spuns la 
efortul depus  şi nu mai recepteaz  informa iile celorlalte echipe.  



Metodele participative reclam  un num r mare de ore de preg tire a lec iilor din partea 
profesorului, eforturi de proiectare, eforturi de timp, materiale mari şi m suri speciale de diminuare 
a riscului de a ap rea situa ii neprev zute, care ar distruge întreaga activitate. De aceea profesorul 
trebuie s  aib  mai multe alternative de abordare a lec iei.         

Caracterul discontinuu al tipului de înv are apare din cauz  c  tipul de înv are participativ 
la şcoal  este diferit de cel de acas , care este individual şi reflexiv. Aşadar, metodele activ – 
participative trebuie utilizate cu pruden , dar  nu  ignorate.      

Ca o concluzie  a celor prezentate  consider ca noi, cadrele didactice trebuie sa g sim solu ia 
optim  de împlinire atât a profesiei  cât şi a procesului instructiv-educativ calitativ întrucât nu exista 
strategii educa ionale preconcepute sau re ete pentru alc tuirea lor, ele trebuie adaptate nivelului 
clasei cu care se lucreaz . 
  
 3.1.1Conversa ia 

 Extrem de folosit  la orele de limba român , metoda conversa iei const  în dialogul dintre 
professor i elevi, în care profesorul este un partener, care nu doar întreab , ci i r spunde 
întreb rilor  elevilor. Metoda determin  o participare activ  a elevilor i prin intermediul ei se 
formeaz  elevii s  adreseze întreb ri profesorului atunci când nu înteleg ceva. În acest fel se ob ine 
un ritm de munc  în care sunt atra i i elevii neaten i i mai pu in disciplina i. 

Indiferent de felul în care am aplicat-o  individual/frontal, de momentul introducerii ei în 
lec ie-introductiv  sau în orice alt moment al lec iei,a fost necesar  dirijarea discu iei de c tre mine, 
pentru a se contura bine o idée înainte de a trece la alta, realizând, în acela i timp, unitatea lec iei. 

Experien a mi-am dovedit c  o importan  esen ial  a conversa iei este aceea c  ajut  la 
dezvoltarea limbajului gramatical. 

Predarea prin întreb ri i-a înv at pe elevii mei s  gândeasc  ei în i i, s  se implice activ, s  
le stimuleze curiozitatea.Voi înt ri cele afirmate anterior, referindu-m  la conversa ia introductiv  
de  care m-am folosit în captarea aten iei la lec ia Propozi ii f r  subiect. 

Momentului introductiv al lec iei i-a urmat prezentarea unui colaj de imagini în care elevii 
s  intuiasc  esen a fiec reia, formulând sugestiv un enun  simplu în care  s  observe  lipsa 
subiectului i astfel  se face introducerea no iunii noi, de propozi ie f r  predicat. 

 
FI  DE LUCRU 
 
1. Prive te cu aten ie urm toarele imagini. 
2. Sintetizeaz  într-o propozi ie con inutul lor. 

 

 
 

 
Lec ia a fost predat  frontal, am transmis elevilor ceea ce ar trebui s  tie, dar nu am insistat, 

deocamdat , pe în elegerea sau pe reamintirea celor predate. 
Prin sondaj, am solicitat elevilor s  noteze la tabl  enun urile rezultate: 
Într-o zi de iarn  geroas , ningea necontenit, în inima pustiet ii. 
Însereaz  în micul s tuc str juit de un lac. 
Se lumineaz , iar oamenii vin s  se bucure de lini tea peisajului. 
Se apropie eclipsa i afar  se întunec  rapid. 
Adresez elevilor urm toarele întreb ri: 



1.Care sunt predicatele acestor enun uri? 
2.La ce persoan  i num r se afl  acestea? 
3. Cine îndepline te ac iunea verbului cu func ie de predicat? 
3. Ce fel de verbe sunt cele notate de voi ca fiind predicate? 
Ca rezultat al întreb rilor, în schimb, elevii î i formuleaz  propriile lor presupuneri, iar 

cuno tin ele anterioare, conform c rora o propozi ie nu se poate construi f r  subiect/predicat, sunt 
corectate. 

inând cont de r spunsurile lor, dirijez discu ia a a încât, la final observ  ca propozi iile în 
care predicatul este exprimat printr-un verb impersonal ca form , unipersonal ca în eles, sunt lipsite 
de subiect. 

Subiectul subîn eles, o alt  lec ie abordat  prin metoda conversa iei, mi-a atras aten ia c  
întreb rile pe care le adresez elevilor nu trebuie s  fie vagi, cu mai multe posibilit i de r spunsuri, 
ci exacte, cu un singur r spuns i c  nu e nevoie de un timp de a teptare din partea mea pentru ca 
elevii s  gândeasc . 

Aceasta a debutat cu o compunere în lan , început  de profesor i continuat  de elevi.Tema 
compunerii le-am solicitat-o lor i, dup  alegerea acesteia, Copil ria,  am f cut precizarea c  doresc 
ca enun urile s  fie ample, iar perspectiva trat rii temei s  fie obiectiv : 

Andrei privea pe fereastra trenului care alerga, se gândea la copil ria sa i… 
Pe durata conceperii textului, profesorul a notat g ndurile elevilor pe o foaie de flipchart, 

apoi a predat noul con inut adresând întreb ri pe baza textului. Activitatea a fost una dinamic  i 
interesant  pentru elevi, le-a oferit ocazia de a exersa folosirea ideilor i a vocabularului predat i 
dobândit în lec ia anterioara, Subiectul inclus. Totodat  am descoperit i corectat împreun  ideile i 
propunerile gre ite: unii elevi considerau c  subiectul subînteles presupune doar verbe la persoana a 
III -a nu i existen a unui subiect anterior care nu se mai reia. 

La clasele ai c ror elevi nu sunt prea comunicativi, motivele fiind variate: emotivitatea, 
teama de a nu gre i, dezinteresul pentru procesul de înv mant, lipsa exerci iului, am lucrat cu 
elevii grupându-i în perechi. Acest tip de lec ie l-am utilizat în predarea subiectului exprimat 
pornind de la un text din manual pe care elevii l-au lecturat în clas . 

“Într-o diminea  de mai, venind în vizit  la bunici, casa lor mi s-a p rut cea mai frumoas  
din întreg satul de munte. Exteriorul era umbrit de un trandafir al c rui ro u era completat de 
galbenul casei. În gr dina de flori, al ii înviorau aspectul gospod riei: portocalii, lila sau roz, 
fiecare îndemna la bucurie. Patru, îns  se în l au seme i conturând intrarea în gr dina asemenea 
celor din basm. Nucul sub care bunica îmi spunea pove ti î i unduia frunzele la fiecare adiere. 
Acesta p rea s -mi spun :<<Bine ai venit, prietene!>>  ” 

Întreb rile adresate ini ial de mine au fost notate apoi pe tabl , dându-le posibilitatea elevilor 
s  discute pe perechi, într-o limit  de timp stabilit  de 1-2 minute. Aleatoriu, am verificat 
rspunsurile, cele bune fiind apreciate, iar celor incorecte g sindu-le totu i un punct bun a a încât 
elevii care le-au formulat s  nu fie dezam gi i. 

Activitatea de i ofer  mai mult timp de gândire elevilor, le permite s - i compare r spunsul 
cu cel al partenerului, m rindu-le încrederea în for ele proprii cât i gradul de reac ie la întreb rile 
profesorului, este, totu i, mare consumatoare de timp i nu reprezint  o tehnic  simpl . Întrebarea 
odat  notat  pe tabl , ar putea fi neîn eleas  de c tre elevi i, dat fiind climatul din clas , ace tia s  
o interpreteze dup  bunul plac. Spre exemplu, la întrebarea Care sunt par ile de vorbire cu func ie 
sintactic  de subiect din prima fraz  a textului anterior în citit clas ?, unii elevi au r spuns 
substantiv, pronume, numeral, al ii casa, acela, patru. R spunsul al doilea a necesitat o întrebare 
ajut toare referitoare la partea de vorbire prin care sunt exprimate aceste cuvinte.  

În concluzie, metoda conversa iei, a a cum am specificat la început, este metoda 
indispensabil  pred rii, indiferent de felul în care este organizat colectivul de elevi, de metodele i 
strategiile alese de dasc l în predare i nu numai. 
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În mod obişnuit, lucr rile de pedagogie definesc metoda de înv mânt ca „drum sau cale de 

urmat în activitatea comun  a educatorului şi educa ilor pentru îndeplinirea scopurilor 
înv mântului, adic  pentru informarea şi formarea celor din urm ”, fiind o entitate cuprinz toare, 
cât  vreme procedeul didactic este o subunitate, o component  a metodei, privit  fie ca un element 
de sprijin, fie ca un mod concret de valorificare a acesteia. 

În manualele de Psihopedagogie, ni se propune urm toarea clasificare a metodelor de 
înv mânt: 

A. Metode de predare-asimilare 
A.1. Tradi ionale: expunerea didactic , conversa ia didactic , demonstra ia, observarea, 

lucrul cu manualul. 
A.2. Moderne: algoritmizarea, problematizarea, instruirea programat , studiul de caz, 

metode de simulare (jocurile, înv area pe simulator, înv area prin descoperire). 
B. Metode de evaluare 
B.1. De verificare 
a) Tradi ionale: verificarea oral  curent , verificarea scris  curent , verificarea practic  
curent , verificarea periodic , verificarea cu caracter global (examenul), fie în form  scris , 
fie oral . 
b) Moderne: verificarea scris  sau oral  la sfârşit de capitol, verificarea prin teste 

docimologice (curente sau periodice). 
B.2. De apreciere: verbal , prin not . 
În procesul activ de predare-înv are a limbii române, de transmitere şi receptare a 

informa iei gramaticale, metodele şi procedeele amintite sunt determinate la rândul lor de trei 
factori fundamentali care conlucreaz  în procesul studierii limbii române: 

a) factorul lingvistic – specificul limbii române ca obiect de înv mânt; 
b) factorul psihologic – particularit ile de vârst , individuale şi intelectuale ale elevilor; 
c) factorul pedagogic – scopul şi sarcinile didactice ale lec iei. 
În func ie de aceşti factori, vor fi folosite anumite metode şi procedee preconizate de 

didactica tradi ional şi folosite cu succes de-a lungul anilor: 
a. Metode tradi ionale: conversa iaşiexerci iile gramaticale. 
b. Metode adaptate la cerin ele disciplinei şi particularit ilor de vârst  ale elevilor: 

explica ia ca form  a expunerii sistematice, înso it  de demonstrarea materialului intuitiv (faptele 
concrete de limb ); munca cu manualul şi alte c r i. 

c. Metode specifice impuse de natura obiectului de studiu şi de procesele de gândire 
efectuate de elevi în scopul de a p trunde esen a fenomenelor studiate: analiza lingvistic , 
problematizarea, înv area prin descoperire. 

Succesul metodelor şi procedeelor didactice depinde de o bun  alegere şi aplicare a unor 
principii didactice pe baza unei rela ii direct propor ionale între o metod  didactic  preconizat  s  
fie folosit  în lec ie (ciclu de lec ii) şi principiul didactic dominant care o înso eşte. În procesul 
studierii limbii române în şcoal , inem seama de câteva principii de baz : 

a. Principiul unit ii didactice dintre concret şi abstract (intui ia) – cunoaşterea 
gramatical  se realizeaz  prin treceri succesive de la concret la abstract şi invers. 

b. Principiul sistematiz rii, structur rii şicontinuit ii pe baza principiului concentric al 
relu rii şiîmbog iriicunoştin elor gramaticale de la un an de studiu la alt an de studiu. 

c. Principiul accesibilit ii sau al orient rii dup  particularit ile de vârst , individuale 
şi intelectuale ale elevilor – necesitate ca desf şurarea procesului de predare-înv are la limba 



român  s  fie în concordan şi s  stimuleze dezvoltarea ontogenetic  a copilului; asigurarea unor 
rela ii între cerin e, structura personalit ii, efortul elevului şi rezultatul scontat, cu o variabil  de 
probabilitate. 

d. Principiul temeiniciei şi durabilit ii rezultatelor ob inute în procesul de înv mânt – 
tot ceea ce se dobândeşte în lec iile de limba român  urmeaz  s  fie folosit în continuare în 
activitatea de înv are sau în cea practic  (exprimare oral  sau scris  în conformitate cu normele 
limbii literare). Condi ia indispensabil  a folosirii achizi iilor anterioare este temeinicia lor, 
temeinicie care, din punct de vedere didactic, depinde nu numai de modul cum au fost asimilate, ci 
şi de procedeele folosite pentru fixarea lor. 

Vom prezenta în continuare cele mai uzuale metode şi tehnici de predare, care pot fi utilizate 
cu succes în procesul didactic de însuşire a no iunilor de gramatic . Vom reveni asupra acestor 
metode şi tehnici cu prezentarea exemplelor concrete în capitolul destinat cercet rii. 

Conversa ia este metoda de înv mânt care const  în valorificarea didactic  a întreb rilor şi 
r spunsurilor. Este o metod  verbal  (ca şi expunerea, recomandat  în lec iile de literatur ), activ  
în con inutul ei preponderent didactic. Convorbirea sau dialogul care se desf şoar  între profesor şi 
elevi dirijeaz  şi stimuleaz  activitatea de înv are a acestora. Se bazeaz  pe întreb ri şi r spunsuri 
ce se întrep trund pe cele dou  axe – pe vertical , între profesori şi elevi, pe orizontal , între elevi. 

Explica ia gramatical , form  demonstrativ  a expunerii, este metoda didactic  ce 
urm reşte l murirea şi clarificarea unor no iuni, principii, legi prin relevarea notelor esen iale, a 
leg turilor cauzale dintre obiecte şi fenomene, prin surprinderea devenirii lor. Aceast  metod  
solicit  într-un grad ridicat opera iile gândirii, apeleaz  la diferite procedee: inductiv, deductiv, al 
compara ieişi analogiei, al analizei cauzale. 

Ca metod  de predare-înv are, demonstra ia didactic  se foloseşte în practica didactic  
tradi ional . Este o metod  în cadrul c reia mesajul transmis c tre elev se cuprinde într-o ac iune 
concret . A demonstra înseamn  a ar ta, a prezenta obiecte, procese, ac iuni, în vederea inducerii 
teoretice la elevi a unor propriet i care constituie elemente fundamentale ale cunoaşterii. 
Demonstra ia didactic  nu se identific , de exemplu, cu demonstrarea deductiv , utilizat  în ştiin ele 
„exacte” (matematic , fizic , chimie). 

Denumit  şi „predare prin rezolvare de probleme sau predare productiv  de probleme, 
problematizarea reprezint  una din cele mai utile metode, prin poten ialul ei euristic şi activizator”, 
fiind de fapt o metod  didactic  ce const  în punerea în fa a elevului a unor dificult i create în mod 
deliberat, în dep şirea c rora, prin efort propriu, elevul înva  ceva nou. 

Înv area prin descoperire reprezint  o categorie logic  opus  celei de înv are prin 
receptare, metod  didactic  ce se refer  la o situa ie în care materialul de înv at nu este prezentat 
într-o form  final  celui ce înva  (aşa cum se petrece în înv area prin receptare), ci necesit  o 
anumit  activitate mental  (reorganizare sau transformare a materialului dat), anterioar  încorpor rii 
rezultatului final în structura cognitiv . 

Considerat mai degrab  procedeu tehnic de lucru decât metod  didactic , instruirea 
programat  cuprinde o înl n uire de algoritmi, dar şi de probleme de rezolvat prezentate 
preponderent verbal, dar şi cu includerea unor aspecte intuitive. Acest procedeu a fost ini iat în anii 
1950 de psihologul american B. F. Skinner care demonstreaz  c  eficien aînv rii este determinat  
de organizarea condi iilor de consolidare în care înva  elevii. Cu cât consolidarea este mai 
operativ , cu atât feedbackul este mai rapid şi elevul îşi va controla mai mult efortul prin 
confirmarea (sau infirmarea) unei reuşite. 

Analiza lingvistic  este metoda specific  studierii faptelor de limb  în ipostaza lor didactic , 
iar conversa ia euristic  este metoda principal  de prezentare a faptelor lingvistice. Cele dou  
metode didactice reprezint  axa procesului de predare înv are a limbii române în şcoal , pe lâng  
care se utilizeaz  şi celelalte metode şi procedee, în special, explica iaşidemonstra ia logic . 

În cazul pred rii-înv rii limbii române, exerci iulînseamn  „o ac iune intelectual , f cut  
sistematic şi repetat, în scopul dobândirii sau perfec ion rii deprinderilor de a aplica în mod corect 
normele limbii literare în propria exprimare a elevilor” . Prin repetare conştient şi activ  se poate 
ajunge la un anumit grad de automatizare a diferitelor componente ale activit ilor didactice. 



Numit adeseori metoda asaltului de idei, furtun  în creier, constând concret în formularea 
mai multor întreb ri succesive, menite s  faciliteze efervescen a gândirii elevilor şi emiterea 
spontan  a r spunsurilor, brainstormingul îşi are originea într-o metod  folosit  în India cu o sut  de 
ani în urm . Ca metod  didactic , a fost sintetizat  în 1948 de profesorul Alexander Osborn de la 
Universitatea Buffalo. 

Dezbaterea este o form  a comunic rii orale, care, gra ie emisiunilor de la televizor, 
cunoaşte o larg  utilizare în ultimul timp, sub diverse forme: talk-show-uri, dezbateri pe teme 
politice, economice, culturale, literare. Publicul este interesat de acest gen de comunicare, mult mai 
antrenant, mai dinamic şi mai instructiv decât de o expunere sau o conferin , mai ales când exist  
un moderator agil şi informat, parteneri carismatici şi st pâni pe informa iişi pe arta argument rii. 

Tehnica ciorchinelui – este flexibil , poate fi utilizat  atât  individual cât şi în grup. Când se 
aplic  individual tema discutat  trebuie s  fie familiar  elevilor. În acest caz ei au posibilitatea s  
gândeasc  în mod independent. Când este utilizat  în grup, aceast  metod  ofer  elevilor 
posibilitatea s -şi l rgeasc  perspectiva cu ajutorul informa iilorşi a rela iilor dintre no iunile 
identificate de colegi. 

Folosirea anumitor metode şi procedee oferite de practica şcolar tradi ional şi de didactica 
modern  este determinat  de realizarea unei înv ri active. Se remarc  restrângerea unor metode 
inductive, verbale, cum este expunerea, şi extinderea metodelor active în care profesorul are doar 
rolul unui ghid competent şi abil care-i conduce pe elevi în procesul dificil al înv rii. Îmbinând 
metodele clasice cu cele moderne, active, profesorul de limba român  urm reşte realizarea 
obiectivelor pe care şi le propune pentru fiecare activitate didactic . 
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542. IMPORTAN A PARTENERIATULUI  
COAL -FAMILIE ÎN REU ITA COLAR  A ELEVULUI 
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În ultimii ani se pune accent i pe un angajament mutual clar stabilit între p rin i şi coal , în 
baza unui contract educa ional individual privind educa ia copilului. Scopul contractului este  
asigurarea condiiilor optime de derulare a procesului de învmânt prin implicarea şi 
responsabilizarea pr ilor în educaia beneficiarilor direci ai educaiei- elevilor. 

În activitatea noastr  didactic  am con tientizat faptul c  pentru o rela ie optim  de 
colaborare a colii cu  p rin ii pot fi utilizate o multitudine de forme şi metode de colaborare. Pentru 
g sirea unor solu ii la problemele educative ale familiei, p rintele trebuie v zut ca un colaborator, 
ca un partener care se implic  activ în aceste forme de interven ie socio-educa ional . Edificarea şi 



men inerea unui parteneriat între şcoal  şi familie depinde de asumarea responsabilit ilor de c tre 
to i actorii educa ionali. 

Mult timp, concep ia potrivit c reia şcolii îi revine sarcina instruc iei, iar familiei, cea a 
educa iei, a persistat, separând astfel rolurile celor doi agen i educativi. Şcoala şi familia trebuie s  
colaboreze real, bazându-se pe încredere şi respect reciproc, pe grija fa  de elev, f când loc unei 
rela ii deschise.P rin ilor le revine totu i rolul primordial în creşterea copiilor, asigurându-le 
acestora condi iile materiale, cât şi un climat afectiv şi moral. coala, ca institu ie de educa ie, 
formare i orientare, are rolul de a crea premise favorabile pentru elevi pentru a le facilita integrarea 
social , spiritual  i economic . Şcoala trebuie s  fac  tot ce-i st  în putin  pentru valorizarea 
maxim  a fiec rui individ prin  stimularea elevilor în ce prive te aptitudinile, atitudinile i a 
tr s turile lor de personalitate. 

Este tiut faptul c  metodele educative din cadrul familiei, mai mult sau mai pu in 
planificate i coordonate benefic, determin  în bun  m sur  dezvoltarea personalit ii, precum şi 
randamentul la coal  al tinerilor, precum i manifest rile lor socio-morale. Pân  nu demult 
educa ia elevilor a fost considerat  responsabilitatea şcolii.  Noile orient ri în educa ie aduc 
schimb ri în sensul c  familia trebuie implicat  un numai sub aspect financiar, ci i sub aspect 
educa ional i cultural.Factorul hot râtor pentru succesul şcolar este colaborarea direct  i activ  în 
cadrul ecua iei şcoal  - familie. Efectul colabor rii cu p rin ii asigur  reu ita scopului educa ional. 
O bun  colaborare între familie i coal  se poare realiza prin parteneriate. Parteneriatul nu mai este 
considerat doar o simpl  activitate cu caracter facultativ sau o problem  de natura rela iilor publice. 
Parteneriatul determin  i orientarea pentru o abordare flexibil  şi deschis  spre solu ionarea 
problemelor educative, dar şi o form  de comunicare şi colaborare în sprijinul copilului la nivelul 
procesului educativ.  

Prin parteneriatul coal  – familie se urm re te realizarea unei comunic ri eficiente între cei 
doi factori i punerea de comun acord a sistemelor de valori şi a cerin elor de la copil. Mircea 
Agabrian (2005) consider  c  din acest parteneriat cei câ tiga i sunt elevii. Acestea ac ioneaz  în 
urm toarele direc ii: ajut  profesorii în munca lor, genereaz  i perfec ioneaz  competen ele şcolare 
ale elevilor, îmbun t esc programele de studiu şi climatul şcolar, dezvolt  abilit ile educa ionale 
ale p rin ilor, creeaz  un mediu de siguran  sporit în şcoli.Ca parteneri, atât şcoala cât şi familia au 
anumite cerin e una fa  de cealalt . Prin urmare, profesorii doresc din partea  p rin ilor: 

o s  ofere copiilor lor condi ii optime ca ace tia s  se dezvolte; 
o s  le ofere un mediu sigur, liniştit şi prielnic pentru a înv a; 
o s  sugereze copiilor importan a educa iei pentru via a de adult; 
o s -i înve e pe copii auto-disciplina şi respectul fa  de al ii;  
o s -i determine pe copii cum s  reziste influen elor nefaste; 
o s -şi accepte responsabilitatea de p rinte fiind un bun exemplu, sus inând ac iunile colii. 

De asemenea, p rin ii au şi ei expectan e privitoare la activitatea cadrelor didactice cum ar fi: 
o s  fie receptivi la nevoile, interesele şi abilit ile copiilor; 
o s  comunice des şi deschis cu p rin ii; 
o s  stabileasc  cerin e şcolare nep rtinitoare pentru to i elevii; 
o s  manifeste d ruire în educarea copiilor; 
o s  intensifice disciplina pozitiv  a copiilor; 
o s  ofere indica ii cu privire la modul în care p rin ii îi pot ajuta pe copii s  înve e.  

Mai mult, reprezentan ii p rin ilor au acces în Consiliul de administra ie al şcolii, se 
constituie în asocia ii de p rin i, dându-le un statut legal suplimentar de autoritate. Participarea  
democratic  în luarea deciziilor în cadrul şcolii const  în stabilirea prin lege a consiliului de 
administra ie şcolar , în care p rin ii au reprezentan i cu rol decizional şi de control. 

Experien a acumulat  pe parcursul timpului la catedr  a ar tat c  o rela ie de sus inere 
reciproc  şi o atmosfer  binevoitoare a factorilor educa ionali favorizeaz  educa ia de calitate şi 
sprijin  formarea şi completarea culturii pedagogice a familiei.Analizând activitatea noastr  în 
ace ti ani cu familia (mai ales în calitate de diriginte), am concluzionat c  pentru o rela ie optim  cu 



p rin ii este nevoie de a îmbina variate forme şi metode de colaborare a şcolii cu familia şi 
comunitatea. Unele dintre acestea sunt: 
-  şedin ele cu p rin ii - ofer  acestora ocazia de a se cunoaşte între ei, de a ac iona ca o echip , de a 
se cunoaşte reciproc cu cadrele didactice, de a discuta aspecte ale programului şcolar, de a afla 
despre progresele/regresele copiilor, schimb rile intervenite în evolu ia lor ; 
- lectoratele cu p rin ii- cu teme diverse, prin care p rin ii sunt informa i privitor la importan a 
cunoaşterii personalit ii propriului copil, aprecierea corect  a comportamentelor copiilor,  m suri şi 
solu ii pentru ignorarea sau limitarea comportamentelor negative, tehnici şi metode prin care-şi pot 
ajuta copilul la lec ii etc.; 
- consulta iile individuale (convorbirile)- ofer  prilejul abord rii individualizate a problemelor cu 
care se confrunt  copilul sau p rintele, se pot oferi sfaturi, p rin ii pot furniza informa ii mai intime 
pe care nu doresc s  le fac  publice, dar sunt relevante pentru educa ia şi instruc ia copilului; 
- chestionarul – permite ob inerea unor informa ii privind organizarea colectivelor de elevi, 
subiecte abordate pe viitor la edin e, dolean e ale p rin ilor .a.; 
- participarea p rin ilor la activit i organizate în şcoal - lec ii deschise pentru p rin i, astfel 
p rin ii au posibilitatea s  cunoasc  nivelul de preg tire al copilului, deprinderile însuşite, prietenii 
acestuia, s  se familiarizeze cu metodele şi procedeele folosite în predare, pot face analize 
comparative privitoare la copiii lor; 
-consiliere psihopedagogic  - const  în rezolvarea unor situa ii – problem  cu copiii lor, presteaz  
servicii de consiliere şi distribuie materiale informative; 
- excursii, drume ii- p rin ii pot contribui la organizarea şi sponsorizarea acestor ac iuni, asigur  
supravegherea copiilor, tr iesc emo ii pozitive al turi de copilul lor, le ofer  modele de comportare; 
- expozi ii cu lucr ri ale copiilor- prilej de a-i familiariza cu date importante despre evolu ia 
copiilor, atât pe plan artistic, cât şi al bagajului de cunoştin e; 
- serb rile şcolare - prin care p rin ii  pot descoperi aptitudini speciale ale copiilor, nivelul 
dezvolt rii acestora, pot s  le evalueze performan ele, s  se implice în organizarea acestor activit i; 
- implicarea p rin ilor în proiecte i parteneriate şcolare; 
- ziua por ilor deschise - în cadrul c rora p rin ii asist  la orele de curs şi la alte activit i; 
-jurnalul clasei - cuprinzând fotografii, impresii ale copiilor, altor persoane implicate în activit ile 
clasei, descrieri de ac iuni, diplome ob inute, desene create de copii  etc; 
- scrisorile şi însemn rile - necesare ca mijloc operativ, comod, în condi iile când cadrele didactice 
nu au posibilitatea unor întâlniri directe cu p rin ii elevilor;  
- lec ii deschise- p rin ii pot participala lec ii şi cunoaşte modalit i, metode, mijloace didactice, pe 
care le pot folosi acas  pentru completarea educa iei copiilor; 
- ateliere de lucru cu p rin ii- în cadrul c rora aceştia sunt familiariza i cu standardele de eficien  
a înv rii/finalit ile educa iei, con inuturile,strategiile aplicate, programul de activitate a şcolii; 
- mese rotunde -la care p rin ii şi profesorii fac schimb de experien  educa ional ; 
- revista i site-ul web al colii- ce con ine informa ii despre activit ile institu iei; prezentarea unor 
evenimente; anun uri despre activit ile ce urmeaz  a fi desf şurate; articole diverse la care pot s - i 
aduc  aportul i unii p rin i. 

Dezavantajul cel mai evident const  în faptul c  ac iunile parteneriatului educa ional nu se 
planific  în baza unor analize profunde, nu se consider  obligatorii şi nu se monitorizeaz  continuu 
pentru a lichida la timp lacunele şi greşelile comise. 

BIBLIOGRAFIE: 
Agabrian, M., Milea V., Parteneriate şcoal -familie-comunitate, Ed. Institutul European, Iaşi, 
2005 
Batrânu, E., Educa ia în familie, Ed. Politic , Bucuresti, 2005 
Cosma, T., Şedin ele cu p rin ii în gimnaziu, Ed. Polirom, Iaşi, 2001 
Cristea S., Fundamentele pedagogiei, Ed. Polirom, Ia i, 2010 
Jig u M., coord.,Curriculum clasele V-VIII Consiliere i orientare,Institutul de Ştiin e ale 
Educa iei, Consiliul Na ional pentru Curriculum, Bucureşti, 2005 
Jinga, I., Negre , I.,Înv area eficient , Ed. Aldin, Bucure ti, 1999 



Vin anu, N.,Educa ia adul ilor. Idei pedagogice contemporane, Ed. Didactic  i Pedagogic , 
Bucureşti, 1998 
Vrasmaş, Ecaterina,Interven ia socio-educa ional  ca sprijin pentru p rin i, Ed. Aramis, Bucure ti, 
2008 
 
 
543. MEDIUL VIRTUAL DE ÎNV ARE CREAT PE BAZA SOFTULUI EDUCA IONAL 
– ELEMENT ESEN IAL ÎN FORMAREA COMPETEN EI DE ÎNV ARE AUTONOM  

 
Prof. Poiat  Liliana - Liceul Tehnologic „J. M. Elias” Sascut, Bac u 

 
 Crearea unui software educa ional aferent materiei predate, pe baza unor aplica ii 
multimedia se înscrie pe direc ia abord rii curriculum-ului din perspectiva necesit ii centr rii pe 
elev a înv rii, form rii i dezvolt rii la elevii din înv mântul profesional i tehnic a 
competen elor cheie într-o societate bazat  pe cunoa tere i orientat  c tre repere calitative.  
 Dezvoltarea institu ional  jaloneaz  deschiderea c tre o nou  paradigm  educa ional , în 
care accentul este pus pe construirea cunoa terii de c tre elev, pe dezvoltarea unor competen e noi, 
facilitate de utilizarea adecvat  a tehnologiei informa iilor în procesul de predare/înv are necesare 
proiect rii pedagogice a materialelor informa ionale multimedia. 
 În acest context, se promoveaz  schimbarea viziunii asupra finalit ilor educa iei – a 
rezultatelor înv rii sub form  de competen e, a modului în care se produce interac iunea dintre 
structurarea con inutului predat i elev dar mai ales asupra rolului profesorului în demersul 
educa ional de proiectare a lec iei.  
 Deoarece sunt o combina ie de informa ii, pentru realizarea softurilor educa ionale se 
utilizeaz  aplica ii sau programe.  
 Pentru elaborarea softului educa ional descris în cele ce urmeaz  s-a folosit aplica ia 
EduIntegrator, pentru editare de texte din cadrul aplica iei-Microsoft Word, pentru imagini-Paint, 
Corel Draw, Paint Shop Pro, iar pentru realizare a anima iilor-Vectorian Giotto i Solid Works. 
 Platforma EduIntegrator ofer  posibilitatea împ r irii con inutului educa ional în pa i sau 
secven e de instruire mai extinse sau mai comprimate denumite momente care pot fi reutilizate în 
diverse medii de înv are oferind toate informa iile necesare pentru planificarea unei lec ii sau a 
unui curs. 
 Subiectul fiec rui moment a fost stabilit conform curriculum-ul aprobat pentru disciplina 
Organe de ma ini - Clasa a X – a – liceu tehnologic, profil tehnic, domeniul preg tirii de baz  - 
Mecanic  de montaj, între inere i repara ii. 
 Pentru transmiterea informa iilor, resursele lec iei con in materiale educa ionale multimedia 
sub form  de text, anima ii, imagini, prezentate într-un mod cât mai accesibil astfel încât informa ia 
furnizat  s  fie un sprijin real s  fie asimilat  mai u or i pentru o perioad  mai îndelungat  de timp. 
Pentru a oferi un surplus de calitate, se utilizeaz  meniurile sau hiperleg turile pentru diferen ierea 
sau individualizarea înv rii. 
 Un rol major îi revine profesorului în aceast  etap , primul pas fiind procesarea cognitiv  a 
informa iei i descifrarea traseului pe care o parcurge informa ia pentru a atinge nivelul de 
cunoa tere. Calea spre o înv are eficient  const  în transformarea mecanismelor psihice de 
prelucrare primar  a informa iei (aten ia, percep ia) i ameliorarea acestora pentru a deveni 
deprinderi cognitive antrenând logica, ra ionamentul, procesarea vizual , auditiv . 
 Momentele pot fi urmate de feedback, acest lucru permi ând parcurgerea de c tre elevi în 
ritm propriu, prin dozarea timpului şi a efortului, în func ie de capacit ile cognitive, particularit ile 
de vârst , stil de înv are. Datorit  nivelului ridicat de interactivitate, utilizatorul poate s - i aleag  
traseul propriu în c utarea informa iilor dorite. 
 În cadrul lec iei, Angrenaje” au fost dezvoltate momente care con in simul ri ale 
func ion rii mecanismelor, realizate în Solid Works. 



 Metoda utilizat  pentru simularea comportamentului sistemelor mecanice (angrenaj melc - 
roat  melcat , mecanismul pinion cremalier , angrenaje conice, angrenaj cilindric) const  în 
realizarea model rii geometrice a componentelor sistemelor cu un soft CAD - Solid-Works, 
exportul modelului geometric în fi iere tip.avi i convertirea acestora în fi iere care sunt suportate 
de aplica ia Edu Integrator, urmat  de cuplarea la scena virtual  pentru ob inerea unor simul ri de 
calitate. 
1. Moment Angrenaje melcate 

 
    Fig.1. Captur  moment Angrenaje melcate 
 
 Solid Works permite atât realizarea asambl rii componentelor sistemului mecanic cât şi 
explodarea acestora, adic  detaşarea fiec rei componente în parte pentru a sugera asamblarea. 
 Pentru simularea angren rii, se atribuie unuia dintre componente o mi care de rota ie (se 
atribuie un motor), cealalt  fiind antrenat  în mi care în func ie de restric iile stabilite în etapa 
precedent .Se seteaz  num rul de rota ii ale motorului precum i timpul de simulare. Adi ional, se 
mai pot introduce mi c ri de rota ii ale ansamblului, pentru în elegerea modului de transmitere a 
mi c rii i a cuplului motor sau zoom-uri pentru detalii (jocul dintre din i, pasul etc.) 

 
Fig.2 Setare simulare angrenaj melc – roat  melcat  

 Scenariul simul rii a fost adaptat corespunz tor, în concordan  cu modul real de 
func ionare (din exploatare) pentru fiecare dintre urm toarele angrenaje: angrenaj melc – roat  



melcat , pinion cremalier , angrenaj cilindric interior (planetar), angrenaj conic i inserate sub 
form  de fi iere video pentru crearea momentelor lec iei Angrenaje. 
 Tehnologia Solid-Works în mod simulare ofer  o interfa  uşor de utilizat şi un set de 
instrumente avansate de simulare. Solid-works prezint  avantajul c  poate s  ruleze pe fundal în 
timp ce se realizeaz  design-ul, oferind perspective valoroase pe parcursul procesului de proiectare 
pentru în elegerea modului în care mecanismele, sistemele tehnice proiectate func ioneaz  în 
condi ii reale. 
 Efectul benefic al implement rii şi utiliz rii platformei constructiviste Edu Integrator este 
reprezentat de: o în elegere mai bun  a proceselor i fenomenelor studiate prin anima ii i simul ri 
virtuale, o înv are mai temeinic , posibilit i de înv are prin colaborare, stimularea 
multisensorial  în prezentarea informa iei, varietatea surselor de informa ii, stimularea gândirii 
critice şi înv area orientat  spre un scop (obiectiv definit opera ional).La nivel de clas /grup/şcoal  
înregistreaz  datele ob inute i ofer  informa iile relevante (indicatorii statistici) pe baza c rora se 
pot lua decizii privind procesul de instruire, administreaz  teste pentru a determina progresul 
elevului, şi ofer  un feedback atât elevului, cât şi profesorului. 

În procesul de predare-înv are, softul educa ional realizat se poate constitui într-un model 
de con inut educa ional digital, un supliment al lec iei din clas , permi ând fiec rui elev s  lucreze 
în ritm propriu datorit  secven elor (momentelor) de înv are individual  i s  aplice propriile 
strategii în alegerea traseului instruirii. 

Acest tip de instruire în care accentul este pus pe participarea elevilor confer  acestora un 
rol activ în procesul de înv are, asociind înv area focalizat  pe particularit ile fiec rui individ 
(abilit i, aptitudini, ereditate, experien , perspectiv , nevoi) cu focalizarea pe predare, 
diseminare a cuno tin elor respective (stimularea motiva iei, înv rii i acumul rii de cuno tin e 
de c tre to i elevii). 

Mediul virtual de înv are creat pe baza unor surse variate de informa ii i prezentate sub 
forma unor resurse i obiecte multimedia (anima ii, simul ri, materiale audio etc.), determin  
dezvoltarea capacit ilor cognitive i metacognitive, elemente esen iale în formarea competen ei 
de înv a autonom. 
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544. LET’S KNOW OUR COUNTY AND MAKE FRIENDS! 
 
Prof. Andrei Elena, Colegiul Economic Buz u 

 
Last school year on the 1st of April, we made an educational trip in our county, Buz u. This 

activity, called “Tourist Attractions in Buz u: Let’s Know Our County!”, was part of the 
educational partnership “Students Educated Today, Responsible Citizens Tomorrow”, between the 
Economic College Buz u, the Special Technological High School for Children with Hearing 
Impairment Buz u, the Prefect Institution – Buz u County, Buz u City Hall, Buz u County 
Directorship for Sport and Youth and Buz u County Museum. 



The aims of “Students Educated Today, Responsible Citizens Tomorrow” project are to 
change the attitude towards the child with deficiency, to promote an attitude of acceptance and 
understanding between children with disabilities and able-bodied children and to sustain and 
promote the integration of children with disabilities in the community by a process of normalizing 
their lives.  

The principal aim of the project is to reduce the difference between the two categories of 
students, by integrating them in the same life environment, and also by changing the image of the 
special school in the community and by opening the special school to the community. 

The activities in this project aim at equalizing chances in education, affirming and fully 
integrating children with disabilities in the community life, socially, professionally, educationally, 
culturally and in sport.  

28 students from the Economic College Buz u, class XII E, and 12 students from the Special 
Technological High School for Children with Hearing Impairment Buz u, classes IX, X B, XII, and 
6 teachers from both schools took part in the trip. 

The trip aimed at: 
 visiting some tourist objectives: the Muddy Volcanoes, the Monument of Michael the 

Brave near Ciuta, The Amber Museum in Col i, Ciolanu Monastery, M gura Sculpture Camp, 
Poiana Pinului Camp, Bradu Monastery, Barbu Monastery; 

 cultivating the feelings of love for the beauties of our country; 
 familiarizing with some culture institutions; 
 developing the interest in the cultural Romanian values; 
 developing the artistic feeling and the beautiful taste; 
 forming images about relief, water, vegetation, fauna; 
 forming a correct behaviour towards the surrounding environment; 
 forming attitudes of correct, civilized behaviour, of integrating in a tourist group, of 

cooperation and respect; 
 enhancing students’ socialization. 
The cost of the trip was covered by a sponsorship obtained from Buz u City Hall, which 

consisted in the necessary money for the transport by coach, the coach being given by Buz u 
County Directorship for Sport and Youth. 

The students had a good reaction towards the trip, were enchanted by the beauties of our 
county and displayed a good behaviour. They admired the view, were surprised by the amber 
exhibits, had a respectful attitude in the monasteries and liked the statues in the Sculpture Camp. 
The interaction between the hearing students and the students with hearing impairment was warm. 
The children expressed their desire to take part in a new trip. 

In the end the students received the task to send to their coordinating teachers their 
commentaries and impressions on the activity, in Romanian or English, during the following week. 

The trip was a success so we will try to have a new one as soon as possible. 
 

 
The Muddy Volcanoes 

 

 
The Monument of Michael the Brave near 

Ciuta 



 
The Amber Museum in Col i 

 

 
Ciolanu Monastery 

 
 

 
 

545. CREATIVITATEA, O NECESITATE A SOCIET II CONTEMPORANE 
 

Prof. Victori a Nicolescu 
Colegiul Tehnic “Costin D. Neni escu” 

 
Evolu ia societ ilor a fost întotdeauna dependent  de persoanele creative, de imaginea pe 

care acestea au avut-o asupra viitorului iar istoria a ar tat c  societ ile care nu dispun de aceasta 
dispar.  Este nevoie în permanen  de proiec ii noi asupra lumii care s  reprezinte inte spre care ne 
îndrept m, imagini ale viitorului necesare întregii comunit i. 

Creativitatea este un produs şi o cerin  a societ ii contemporane şi trebuie s  devin  în 
şcoal  obiectul unor ac iuni planificate, prin care este dezvoltat  deliberat (Stoica., A., 1983). 

Însuşirea de c tre elevi a cunoştin elor într-un mod axat pe înv area creativ , promovând 
sub factorii creativit ii ştiin ifice noi categorii de performan  şcolar , noi modele de succes 
(randament) şcolar se realizeaz  doar dac  exist  în curriculum acea interfa  metodologic  
necesar  dintre psihopedagogia general  a creativit ii şi educa ia creativit ii la nivelul fiec rei 
discipline predate. Un curriculum bazat pe înv area creativ  ar trebui s  cuprind  modele specifice 
şi opera ionale bine delimitate. 

În etapa actual  se remarc  entuziasmul profesorilor de a dezvolta la elevi creativitatea. 
Dealtfel chiar li se pretinde aceasta, îns  rezultatele nu sunt pe m sura efortului depus. Cei dinafara 
sistemului de înv mânt chiar se gr besc s  învinuiasc  profesorii „de lipsa creativit ii”. Îns  
exist  un mare neajuns, pe care „criticii” nu ştiu sau poate nu au cum s  îl observe. Conceperea şi 
m surarea în mod oficial a randamentului şcolar ignor  randamentul creativ specific disciplinei. 
Conceptul de randament şcolar, prin în elegerea sa curent , dar mai ales prin instrumentele de 
m surare acord  pondere îndeplinirii de c tre elevi a unor sarcini de tip reproductiv-aplicativ, lipsite 
de poten ial creativ. La aceasta se mai poate ad uga caracterul preponderent verbal al 
înv mântului, ponderea mare acordat  memor rii şi reproducerii cunoştin elor, gândirii 
convergente, lipsa r gazului în înv are pentru etapa de reflec ie şi de imagina ie creatoare esen ial  
din punctul de vedere al dezvolt rii cognitive - pe larg, un înv mânt care nu angajeaz  şi nu 
m soar  decât în parte poten ialul real al elevilor. Acest uriaş  poten ial „nu numai c  nu evolueaz  
în asemenea condi ii, dar duce la sc derea capacit ilor psihice, diminuând şansele de dezvoltare şi 
de succes” (Ph.E. Vernon). 

Aşadar, în ciuda creativit ii de net g duit a oric rei activit i de înv are, modelele şi 
instrumentele tradi ionale de m surare a succesului şcolar care se aplic  în continuare ignor  
performan ele de tip creativ, astfel c  doar o mic  parte dintre elevi sunt observa i ca fiind creativi. 
Îns  studiile ştiin ifice de psihopedagogie arat  c  orice elev are diponibilit i creative care apar nu 
doar la elevii supradota i: aptitudinile speciale, imagina ia, curajul, ingeniozitatea, 
nonconformismul „sunt dimensiuni ale personalit ii care se înva  în sistemul de înv mânt” 
(Stoica, A., 1983).  



În realitate, precizeaz  Tereza M. Amabile (1997), „creativitatea nu descrie un elev, ci 
expresii creative: idei, comportamente şi produse originale şi utile. Orice elev normal dezvoltat este 
capabil de o activitate creativ  într-un anumit domeniu la un moment dat”. 

S.J. Parnes solu ioneaz  c  „discrepan a dintre capacitatea creativ  înn scut  şi 
performan ele creative ale unui elev poate fi atenuat  printr-o educa ie bine orientat ”, de la o 
înv are necreativ  la o înv are creativ . Procesul de înv mânt este la îndemâna profesorului: s  
amenajeze clasele pentru activitatea pe grupe; s  stimuleze autoevaluarea elevilor; s  adopte 
atitudini şi stiluri creative de predare; s  acorde autonomie elevilor, s  exploateze interesele lor; s  
le ar te c  le pre uieşte creativitatea, imagina ia. 

În mediul şcolar şi extraşcolar trebuie s  se realizeze un cadru favorabil stimul rii 
creativit ii elevilor, profesorii având un rol important în depistarea şi dezvoltarea aptitudinilor 
creatoare ale elevilor, plecând de la particularit ile lor individuale, folosind strategii participative, 
adaptând ritmul de înv are la nevoile, posibilit ile şi interesele lor, realizând parcursuri şcolare 
individualizate, motivante pentru elevi, „orientate spre inova ie şi spre împlinirea personal ”.  

Acestea sunt o parte dintre dimensiunile de baz  ale prevederilor curriculare actuale la 
majoritatea disciplinelor. Noile programe şcolare, manualele alternative, ghidurile metodologice, 
bazele noi ale rela iei profesor-elev pornesc de la cerin a structur rii unui „înv mânt pentru elevul 
concret, iar nu unul uniform şi unic pentru to i, conceput pentru un elev abstract”(Crişan, Al. s.a., 
1998), de la necesitatea de a-i face pe elevi s  se simt  în siguran  în şcoal , accepta i, elibera i de 
inhibi ii într-un climat propice dezvolt rii creativit ii şi exprim rii personalit ii unice a fiec ruia. 
Flexibilitatea curricular  trebuie s  sus in  o varietate de interese şi de stiluri de înv are. 

În evaluarea randamentului şcolar care respect  creativitatea ar trebui s  se in  seama de 
indicatorii performan elor creative: sensibilitatea la probleme; elaborarea, argumentarea, spiritul de 
observa ie, perspicacitatea, flexibilitatea, redefinirea, abilit ile experimentale, modelarea 
experimental , reflexivitatea, utilizarea teoriilor, fluen a, inventivitatea, plauzibilitatea, imagina ia, 
mesajul estetic, gândirea original , inovarea, designul. 

Gândirea creativ  a fost definit  de c tre J.P. Guilford, ca un „mozaic” de aptitudini 
creative, discrete, m surabile prin teste specifice, interac ionând în situa iile reale, explicând 
diferen ele individuale : sensibilitate la probleme, fluiditate,  flexibilitate,  originalitate,  elaborarea 
gândirii. 

Dupa Tereza M. Amabile (Creativitatea ca mod de via  - 1997), creativitatea unui elev este 
rezultatul unei combina ii fericite, într-un mediu favorabil dezvolt rii sale, a trei grupuri de factori:  
 aptitudini specifice disciplinei de studiu - cunoştin e şi deprinderi, tehnici specifice de lucru;  
 aptitudini şi tr s turi de personalitate specifice creativit ii - deprinderi de lucru si de gandire 

creativa, tenacitate, toleranta la ambiguitate etc.;  
 motiva ia intrinsec  de a se implica în activitate.  
Argumenteaz  c  „Talentul, personalitatea şi deprinderile ne arat  ce poate s  fac  un copil, pe când 
motiva ia ne arat  ce va face”. 

Concluzionând, cunoştin ele însuşite în mod creativ - corelate cu interesele intrinseci ale 
elevilor pentru înv are, cu profilul intelectual şi cu abilit i de gândire creativ  pot influean a în 
mod pozitiv dezvoltarea gândirii creatoare, cerin  şi necesitate a societ ii contemporane.  S-a putut 
observa c  cercetarea psihopedagogica, documentele oficiale abordeaz  sistematic statutul şi 
sarcinile şcolii creative. Exist  neajunsul c  şcoala nu r spunde deocamdat  printr-o practic  
propriu-zis  la nivelul tehnologiilor didactice.  

Înc  se poate afirma c  „unii elevi se pot considera norocoşi s  aib  în preajm  un profesor 
sau un p rinte care s -i îndemne s -şi descopere propria motiva ie interioar  pentru a înv a într-un 
mod creativ.” (Tereza M. Amabile). 
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546. DIMENSIUNEA PERSONAL  – FACTOR DETERMINANT ÎN REUŞITA ŞCOLAR  

 
Prof. Ileana SAFTA, Liceul Teoretic “Ion Cantacuzino”, Piteşti 

 
La baza oric rui demers educa ional reg sim un obiectiv esen ial, acela de a crea în clas  un 

climat c lduros, stimulant şi benefic pentru activit ile de înv are, indispensabil pentru ca elevii s  
identifice şi s  utilizeze instrumentele de care au nevoie pentru a reuşi. Acest obiectiv poate fi atins 
prin diferite tehnici, raportate la cele trei dimensiuni fundamentale ale vie ii şcolare: dimensiunea 
personal , conducerea clasei şi atitudinea profesorului. 

Dimensiunea personal  se refer  atât la atitudinea elevilor cât şi la modul în care aceştia 
sunt trata i. În perioada actual , tot mai mul i elevi au o p rere proast  despre ei înşişi şi nu sunt 
interesa i aproape deloc de şcoal . Ei dau dovad  frecvent de un comportament inadecvat, care 
reflect  nevoia de a-şi proteja sau înt ri sentimentul de demnitate. De aceea, ameliorarea imaginii 
de sine a elevilor afla i în dificultate, din acest punct de vedere, devine o prioritate pentru profesor, 
care trebuie s  acorde regulat tuturor elevilor aten ia de care au nevoie, f când în aşa fel încât 
fiecare dintre aceştia s  aib  reuşite pe plan şcolar. Acest lucru este posibil cu condi ia ca profesorul 
s  aplice cu consecven  câteva principii fundamentale pentru orice demers de înv are: 

 S  fixeze scopuri clare şi realiste pe care s  le aib  permanent în aten ie. 
Elevii vor reuşi mai uşor s  ob in  competen ele necesare dezvolt rii lor dac  vor în elege 

scopurile fixate, dac  au încredre în propria capacitate de a le dobândi şi dac  sunt convinşi c  
aceste scopuri merit  osteneala de a face eforturile soliciate de activitatea şcolar . 

 S  respecte o program  şcolar  axat  pe dobândirea de competen e. 
Într-o program  şcolar  judicios elaborat , noile cunoştin e se construiesc pe baza celor care 

au fost deja dobândite, ceea ce le permite elevilor s -şi dea seama c  în orice domeniu competen a 
lor creşte treptat.  

Este de asemenea foarte important s  le fie furnizate elevilor modalit i prin care s  îşi poat  
evalua sistematic progresele. 

 S  ofere repere, recomand ri şi suport adecvat în activit ile de înv are. 
În cadrul fiec rei forma iuni de studiu exist  elevi care nu au suficient  autonomie şi care se 

dovedesc astfel incapabili s  efectueze o munc  de calitate singuri, indiferent de grija cu care sunt 
planificate activit ile. În aceste cazuri, profesorul trebuie s -i supravegheze, s -i ghideze, s  le dea 
sfaturi, s  îi ajute şi s  îi încurajeze. Acest rol de sus inere este primordial pentru actul educativ şi 
nu trebuie neglijat. 

 S  utilizeze materialele didactice cele mai potrivite pentru exersarea competen elor 
vizate. 

Un material pedagogic adecvat face înv area mai agreabil  şi faciliteaz  în elegerea 
subiectului de studiu, oferind sugestii, exemple, ilustra ii, probleme şi jocuri. Acesta permite 
explorarea în profunzime a unui subiect şi le furnizeaz  elevilor mijloace şi contexte pentru 
aplicarea noilor cunoştin e. 

 S  le ofere permanent elevilor modele de comportament adecvate şi generatoare de 
dezvoltare personal . 

De o manier  general , se consider  c  bazele unui comportament social adecvat sunt puse 
în familie, în primii ani de via  şi poate c  aşa şi este pentru mul i dintre elevi. Totuşi s-a observat 
o îmbun t ire a comportamentului educabililor atunci când profesorul le explic  foarte clar 
aştept rile sale în ceea ce priveşte conduita în clas , pe plan şcolar şi social. Comportamentul 



elevilor se amelioreaz  şi când profesorii îi stimuleaz  s  pun  în practic  recomand rile lor 
educative în cursul activit ilor dirijate şi în cadrul jocurilor de rol în care sunt puse în scen  diverse 
situa ii de via  social . 

 S  participe la crearea şi consolidarea spiritului de grup. 
Spiritul de grup este o valoare social  care nu se dobândeşte spontan şi, din p cate, nici nu 

dispunem de o re et  pentru ob inerea lui. Totuşi, profesorul se poate folosi de câteva mijloace 
pentru a sprijini formarea acestuia: 

● Solidaritatea 
Pentru a favoriza consolidarea spiritului de solidaritate, în cadrul grupului, este util ca 

profesorul s  discute sistematic cu elevii, despre ceea ce pot face ei ca grup şi cum pot lucra 
împreun , pentru a asigura reuşita fiec ruia dintre ei. În plus, profesorul trebuie s  se asigure c  
fiecare membru al grupului îşi asum  responsabilit i; totodat  acesta trebuie s  îi încurajeze pe 
elevi s  îşi exprime opinia în cursul discu iilor care vizeaz  g sirea solu iilor şi s  îi stimuleze pe 
to i elevii s  se implice în activit ile clasei.  

● Hot rârea 
Este important de subliniat faptul c  hot rârea elevilor de a se implica într-o activitate 

şcolar  nu depinde doar de caracterul pl cut al acesteia, fiind nevoie, mai ales în cazul elevilor mai 
mari şi de în elegerea rolului pe care noile cunoştin e îl pot juca imediat în existen a lor. Elevilor nu 
le place s  fac  ceva doar pentru a fi ocupa i, decât dac  ceea ce fac este foarte interesant, şi chiar şi 
în acest caz pot face distinc ia între activit ile cu o real  valoare educativ  şi cele lipsite de o 
asemenea valoare. 

● Recunoaşterea public  
Preg tirea unui eveniment public înt reşte enorm spiritul de grup. Uneori aceste evenimente 

sunt relatate în media. Elevii îşi doresc în general s  se bucure de aceast  recunoaştere şi se 
mobilizeaz  cu hot râre şi cu un sim  crescut al responsabilit ii pentru ob inerea acesteia. 
Contextele de recunoaştere public  îi determin  pe elevi s  devin  mai conştien i de capacitatea lor 
de a reuşi şi s  aib  o p rere mai bun  despre ei înşişi.  În acest sens putem aminti câteva mijloace 
utilizate de unii profesori pentru a eviden ia progresele elevilor chiar în cadrul grupului din care 
aceştia fac parte: 

1) reprezentarea grafic  a progreselor grupului; 
2) reprezentarea grafic  a progreselor individuale; 
3) comunicarea profesor-p rin i; 
4) eviden ierea particip rii în clas  prin expozi ii şi demonstra ii; 
5) redactarea unei publica ii periodice a clasei care s  prezinte pe rând contribu iile tuturor 

membrilor grupului la activit ile şcolare şi proiectele educative desf şurate. 
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547. PROCESUL INSTRUCTIV EDUCATIV – CONDI IE SINE QUA NON A 

ACTIVIT II DIDACTICE 
 

Strâmbeanu Elena Mihaela, coala Postliceal  Sanitar  „Fundeni” 
 

„Dac  te gândeşti la ziua care va urma – ia- i de mâncare. 
Dac  te gândeşti la anul care va urma – planteaz  un copac. 
Dac  te gândeşti la secolul care va urma – educ - i copiii.” 

(proverb chinezesc) 
 

Scopul educa iei este de a promova modalit i de dezvoltare a creativit ii , precum şi 
tehnici de dezvoltare a gândirii critice. De asemenea, educa ia const  i în descoperirea mijloacelor 
prin care s  se creeze acel echilibru între tradi ional şi modern care s  faciliteze dezvoltarea 
personalit ii copilului, crearea unei oportunit i prin care cadrul didactic poate s  prezinte, prin c i 
diferite, un produs al muncii sale, descoperirea unor solu ii prin care mijloacele moderne de 
comunicare (cele virtuale), al turi de comunicarea artistic  şi cea prin suport scris, tradi ional pot 
interrela iona astfel încât s  permit  dezvoltarea fiec rui copil, conştientizarea şi valorizarea bunelor 
practici ale şcolii tradi ionale, implementarea în activitatea didactic  modern  a unor elemente 
pozitive rezultate din tradi ia şcolii, îmbinarea elementelor tradi ionale cu cele moderne, urm rind 
eficientizarea actului didactic, redescoperirea şi acceptarea valorilor şcolii tradi ionale în contextul 
posibilit ii aplic rii acestora în scopul form rii cet eanului de ast zi, realizarea unui schimb de 
idei, opinii, experien e ale cadrelor didactice provenind din diferite col uri ale rii, dezvoltarea 
capacit ii de a discerne valoarea şi utilitatea activit ilor derulate în cadrul şcolii, eviden iind 
laturile pozitive ale acestora, descoperirea unor noi c i prin care şcoala s  reprimeasc  statutul de 
drept care i se cuvine, şi anume acela de formator al unor oameni integri din punct de vedere 
intelectual şi moral. 
 Conceptul de educa ie, mai modern exprimat sub form  de educabilitate reprezint  
poten ialul de formare uman  sub influen a factorilor de mediu, educa ionali i ereditari. În func ie 
de ace tia, s-au vehiculat în timp trei curente ideologice cu un rol covâr itor asupra tiin elor 
educa iei: ereditarismul sau ineismul, ambientalismul i principiul dublei determin ri. To i ace ti 
trei factori ac ioneaz  uneori sinergic, uneori în antitez , având ca rezultant  sinteza acestora 
fundamentat  tiin ific pe baza unor studii de caz globale.  
 Ereditarismul presupune concep ia conform c reia orice evolu ie sau dezvoltare psihic , deci 
a fiec rui individ este dependent  în exclusivitate de zestrea genetic  primit  de la natur . În 
prezent, metodele de studiere a eredit ii iau în calcul un ansamblu de predispozi ii i poten ialit i 
ale individului asociate cu transmiterea însu irilor respective de c tre p rin i.  
 S-a constatat c  ereditatea reprezint  totalitatea virtu ilor unui individ prefigurând limita 
maxim  a performan elor sale. Aceast  limit  poate fi atins  doar în cazuri excep ionale, atunci 
când mediul socio cultural ac ioneaz  favorabil asupra individului. 
 Indivizii sunt foarte diferi i în ceea ce prive te nivelul acestui poten ial de formare. Folosirea 
unor metode optime nu poate suplini totu i talentul nativ, astfel încât nu se pot ob ine rezultate 
remarcabile de c tre un individ cu poten ial nativ mediocru. Valorificarea poten ialului prin 
educa ie poate fi realizat  în propor ii diferite astfel încât indivizi cu premise intelectuale aproape 
identice realizeaz  performan e diferite în func ie de calitatea influen elor educative. Au fost luate 
în calcul criterii de compara ie precum coeficientul de inteligen , abilit ile cognitive specifice, 
realiz rile academice, dizabilitatea cititului, retardul mental, extroversia, nevrotismul, atitudini i 
credin e precum i aspecte psihopatologice ca schizofrenia, tulbur ri afective, delincven a, 
criminalitatea i nu în ultimul rând alcoolismul. În urma acestor studii s-a eviden iat faptul c  
inteligen a este influen at  i de ereditate, dar nu numai.  
 Putem concluziona c  ereditatea reprezint  o premis  natural  a dezvolt rii astfe  încât 
aceea i tr s tur  psihic  poate fi determinat  de diver i factori la diferite persoane. Pentru un 



subiect, ereditatea poate fi definitorie, iar pentru al ii este posibil ca mediul sau factorul educativ s  
î i pun  amprenta în mod decisiv asupra performan elor ob inute. A 2a teorie ia în calcul concep ia 
ambientalist , adic  factorul de mediu care are rol esen ial în dezvoltare, ereditatea nefiind decât un 
factor adjuvant. În opozi ie cu inei tii, ambientali tii acord  cea mai mare importan  influen ei 
mediului înconjur tor, natural, social, economic, considerând c  ereditatea determin  în majoritatea 
cazurilor doar caracteristicile fizice ale individului, i nu pe cele psihice. Altfel spus, caracterele 
psihice sunt determinate de mediul ambiant i în special de educa ie.  
 În antitez  cu inei tii, ambientali tii subliniaz  faptul c  mediul ca factor al dezvolt rii 
umane exerciti  o ac iune mai mult sau mai pu in direct  asupra dezvolt rii psihice. Aceste 
influen e ale mediului se reg sesc în componenta natural geografic  (clim , relief) i componenta 
social  de tip uman (familie, grup social). Ac iunea mediului poate fi direct  sau indirect , adic  
prin alimenta ie, clim , nivel de trai, tip de organizare, grad de cultur  i civiliza ie. 
 Factorii de mediu sunt prezenta i individului ca realit i fizice concretizate în prezen a 
direct  a persoanelor i obiectelor cu care individul interac ioneaz . Un aspect interesant observat 
este acela c  influen a mediului asupra individului nu const  doar în simpla sa prezen  sau absen , 
ci pe calitatea interac iunii dintre factorii de mediu i personalitatea individului.  
 Luând în calcul diversitatea extrem  a influen elor factorilor de mediu asupra individului s-a 
n scut un nou concept denumit ni  de dezvoltare care const  în totalitatea elementelor cu care un 
individ intr  în contact la o anumit  vârst .  
 Structura unei ni e de dezvoltare vizeaz  toate reac iile subiectului la stimulii externi, 
ambientali, rezultând performan e nea teptate, imprevizibile. De i nu este negat  importan a 
poten ialului eredit ii, ac iunea mediului poate fi în egal  m sur  o ans , o frân  sau chiar un 
blocaj în dezvoltarea psihic  a individului. 
 Speciali tii au ajuns la concluzia c  ereditatea i mediul interac ioneaz , reprezentând 
prezen e obligatorii cu ac iune sinergic  asupra dezvolt rii fiec rui individ. Teza dubleidetermin ri 
acord  roluri la fel de importante i eredit ii i factorilor de mediu care ac ioneaz  asupra unui 
subiect. Controlul asupra procesului dezvolt rii individuale îl de ine educa ia, care sugereaz  
complexitatea etimologic  a acestui cuvânt. Educa ia ca proces presupune folosirea cuno tin elor 
din foarte multe domenii socio-tiin ifice, care ac ioneaz  asupra dezvolt rii armonioase a 
personalit ii umane. Ac iunile educative înlesnesc transformarea mo tenirii genetice, reprezentând 
un liant între premisele naturale i influen ele stimulative ale mediului. Dezvoltarea unui individ 
este deci determinat  de ereditate, mediu i educa ie.  
 Educa ia ca produs reflect  o necesitate de natur  psihosocial , având un con inut i o logic  
intern  prin care se diferen iaz  de alte fenomene sociale. În mod concret, educa ia îmbog e te 
rela iile dintre individ i societate, rela iile interpersonale, favorizând formarea i dezvoltarea 
oamenilor prin intermediul societ ii i prin intermediul semenilor.  
 Educa ia are un caracter evolutiv, ea schimbându-se de la o etap  istoric  la alta, în func ie 
de transform rile structurale care se produc în societate.  
 În educa ie nu exist  formule sau re ete a c ror aplicare s  duc  în mod invariabil la acelea i 
rezultate, deoarece fiecare individ este unic. Putem spune c  în educa ie sunt implica i factorii 
stadializ rii dezvolt rii psihice, mecanismele cognitive, reglatorii i integrative ale înv rii, 
strategii i stiluri de înv are, autoreglarea înv rii, aspecte psihosociale ale activit ii educative i 
nu în ultimul rând un rol determinant în educabilitate îl are personalitatea educatorului în strâns  
corela ie cu personalitatea educabilului.  
 Luând în calcul toate aceste aspecte, se tinde în permanen  c tre optimizarea activit ii 
didactice în vederea cre terii gradului de educa ie a indivizilor, deci a întregii societ i. 
Astfel, se tinde c tre deschiderile ac ionale oferite de asemenea activit i, desf şurate deja în şcolile 
noastre, care se pot constitui în adev rate elemente declanşatoare şi sus in toare ale creativit ii 
didactice a acelora interesa i de importantul domeniu al educa iei interculturale, promovarea 
perspectivei interculturale în educa ie şi înt rirea rela iilor între şcoal  şi societatea civil  într-un 
context multicultural, stimularea particip rii şi ac iunii în sensul promov rii principiilor unei 
societ i interculturale şi al combaterii discrimin rii şi intoleran ei, promovarea şi valorizarea 



experien elor educa ionale privind cultura în general şi impactul acesteia asupra comportamentelor 
individuale şi de grup, privind propria cultur /propriile culturi şi alte culturi, eviden ierea unor 
practici pozitive legate de via a într-o societate multicultural-intercultural , care s  conduc  la 
respectarea valorilor sociale şi individuale prin acceptarea diferen elor, dar şi prin identificarea şi 
însuşirea valorilor care ne unesc, valorificarea poten ialului creativ al elevilor i afirmarea propriei 
identit i, individuale şi colective, prin cunoaşterea moştenirii na ionale în aspectele sale lingvistice, 
culturale şi istorice. Toate aceste lucruri definesc actul educa ional. 
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548. C L TORIA – SPA IU INI IATIC 
TURISMUL I LITERATURA 

Pu ca  Iuliana, bibliotecar 
Marchi  Ramona, prof. lb. român  

Colegiul Na ional „Andrei Mure anu” Dej, jud. Cluj 
 

Bibliotecile colare sunt receptate, din p cate de foarte mul i elevi i chiar i de c tre unii 
profesori,  ca fiind  doar un spa iu de depozitare a unor c r i f r  valoare. Într-adev r, bibliotecile 
prin rolul lor de sprijinire a cadrelor didactice i a elevilor  în procesul de înv mânt – expresie atât 
de des utilizat , încât i-a pierdut esen a -  pun la dispozi ia acestora  numeroase c r i i publica ii 
pe care le consider  utile în aprofundarea i dezvoltarea informa iilor primite la orele de curs.  Dar, 
bibliotecile s-au adaptat mereu timpurilor i cerin elor utilizatorilor s i, fie anticipând schimb rile, 
fie f când din mers, al turi de sus in torii ei, schimb rile necesare pentru a nu r mâne în urm  i a 
nu se transforma într-un loc închis peste care se a terne praful i uitarea.  

Biblioteca trebuie s  manifeste deschidere spre lumea înconjur toare, spre societatea 
modern  de azi. Biblioteca nu este doar un loc de unde se împrumut  c r i vechi i pr fuite, ci un 
spa iu de informare, recreere, educa ie,  socializare, un loc de sus inere a activit ii didactice prin 
mijloace moderne, atractive, interdisciplinare.  

Biblioteca colii noastre desf oar  în fiecare an, cu sprijinul catedrei de român , diferite 
activit i menite nu doar s  atrag  elevii în bibliotec , ci i s -i sus in ,  s -i încurajeze s - i 
exprime sentimentele, emo iile, tr irile, în mod creativ,  s  vorbeasc  în public, s  aib  încredere în 
ei în i i. În cadrul fiec rei activit i organizate, încerc m s  aducem ceva nou, s  nu ne repet m, s -
i antren m cât mai mult.  

O astfel de activitate am organizat-o în luna septembrie,  împreun  cu doamna profesoar  de 
român  Marchi  Ramona, la clasa a V-a. A fost o activitate interdisciplinar  care a îmbinat 
geografia cu literatura i celelalte arte – plastice, cinematografice, muzicale i s-a desf urat de-a 
lungul a dou  ore.  Activitatea noastr  a debutat cu prezentarea temei – Ziua Mondial  a 
Turismului. Elevilor le-au fost puse la dispozi ie pentru consultare c r i de geografie(„Jude ul 
Cluj”, „România – geografia fizic ”, „Turcia”, „Spania”, „Mari exploratori”, „Fluviile Terrei”), 
albume(„P mântul v zut din cer”, „Oceanele”, „Minunile naturii”, „Dej”, „Delta Dun rii”), 
precum i reviste geografice(„Terra”, „România pitoreasc ”, „National Geographic”, „Arborele 
lumii”). Apoi am încercat s  facem  leg tura între turism i literatur , a a cum o vedeam noi.  

Literatura este peste tot în jurul nostru, este armonie, sensibilitate, crea ie. O g sim în natur , 
în muzic , în pictur . C l toria, care st  la baza turismului, apare deseori ca tem  în opere literare, 
precum „Minunata c l torie a lui Nils Holgerson în Suedia”, „Aventurile lui Tom Sawyer”, 
„Povestea lui Harap-Alb” i multe altele. C l toria ne ofer  posibilitatea de a cunoa te locuri noi, 



cadre perfecte pentru desf urarea ac iunilor din c r i, a aventurii. „C l toria exprim  o dorin  
profund  de schimbare interioar , o nevoie de noi experien e, mai degrab  decât o deplasare 
local ”, spunea Jean Chevalier. Deci c l toria nu înseamn  doar locul real sau imaginar în care 
ajungem, ci poate reprezenta dorin a noastr  de a ne dep i anumite limite, frici, de a evada din 
cotidian, de a face o schimbare. În multe opere literare este asociat  cu ini ierea eroului c r ii, cu 
descoperirea propriilor for e i cunoa terea de sine a acestuia.  

Le-am vorbit apoi despre diferitele moduri în care poate fi prezentat  c l toria sau o anumit  
zon  geografic , într-o carte, în func ie de inten ia autorului. Le-am ar tat câteva c r i geografice 
care ofer  date exacte despre diferite state ale lumii sau regiuni geografice(„Medii i regiuni 
geografice”, „Statele lumii”, „Fluviile Terrei”) i le-am pus filmule e despre Delta Dun rii, 
cascade din România, film ri subacvatice din Marea Neagr  i Marea Barier  de Corali. Le-am 
vorbit  apoi despre c r ile care îmbin  datele exacte, geografice cu sentimentele, tr irile celor care  
au participat la c l torie („India î i terge lacrimile”, „C l torie în Africa”, „ În Mun ii 
Himalayei”), ajungând în cele din urm  la c r ile de fic iune, în care c l toria este prezent  doar ca 
factor declan ator al aventurii sau în care întreaga desf urare a ac iunii c r ii are la baz  c l toria. 
Le-am prezentat apoi c r i a c ror ac iune se desf oar  în regiuni geografice diverse, presupune 
deplasarea în diferite zone sau se desf oar  într-un singur cadru. Aici le-am prezentat cartea 
„Poveste f r  sfâr it” a lui Michael Ende i trailerul de promovare a filmului realizat dup  carte, iar 
un elev, care a citit i a îndr git aceast  carte, ne-a vorbit un pic despre ea.  

În cele din urm  le-am prezentat un material power-point  „Pandora vs. Terra” cu scopul de 
a le ar ta c  pe planeta noastr  exist  locuri uimitoare, care au fost filmate i folosite chiar i în 
capodopere cinematografice, în exemplul de fa  filmul „Avatar”. Copiii au fost foarte impresiona i 
de cele v zute, iar ca o continuare a acestei activit i, am propus, împreun  cu doamna profesoar , 
s  g seasc  i ei un loc real de pe P mânt pe care s -l transforme în cadrul ideal pentru o poveste 
sau povestire n scocit  de ei, s - i lase imagina ia s  zboare. Elevii impresiona i înc  de cele v zute 
au fost prin i repede de aceast  idee. Au lucrat în echipe, au scris câte o poveste pe care au i 
ilustrat-o corespunz tor, iar apoi au prezentat-o în fa a clasei. Elevii no tri au fost foarte încânta i de 
aceast  activitate, fapt dovedit de interesul ar tat în cadrul activit ii, num rul mare de c r i 
împrumutat la sfâr it, bucuria cu care au luat parte la crearea propriei lor pove ti i modul în care au 
relatat-o în fa a clasei.  

Elevii s-au împ r it în 6 grupe şi au creat texte pe baza cerin elor date, propunând un spa iu 
care s  devin  cadrul desf şur rii unor ac iuni. Titlurile alese pentru compuneri sunt semnificative 
pentru inten ia lor creatoare şi anticipeaz  latura explicativ  a textului, gustul pentru aventur , 
îmbinarea real-fantastic sau caracterul SF al textului. 
 Textul Invazia propune o ac iune desf şurat  pe Terra, dar şi pe alte planete şi constituie 
rodul imagina iei a 5 b ie i care devin în text protagonişti plini de curaj, pe care spiritul de aventur  
îi duce în zona 51, o cunoscut  baz  militar  american . De aici tinerii vor evada la bordul singurei 
nave care atest  existen a extratereştrilor şi vor ajunge pe Marte, apoi pe Exila, planeta exila ilor, 
trecând prin numeroase aventuri. De re inut faptul c  b ie ii vor salva omenirea în fa a invaziei 
mar ienilor, folosindu-şi inteligen a şi abilit ile militare, dovedind curaj, loialitate, spirit de echip  
şi, mai ales, modestie deoarece vor p stra secretul în leg tur  cu faptul c  ei sunt salvatorii 
p mântului, preferând s -şi tr iasc  via a în anonimat. Compunerea lor are şi nuan e explicative 
legate de felul în care s-a format Marele Canion în urma unei puternice explozii care a distrus 
armata mar ian . 
 Tot nuan e explicative are textul intitulat Planeta roşie care se transform  într-o legend  
despre modul în care a ap rut planeta Marte. Imagina ia copiilor ne poart  în vremuri îndep rtate, 
într-un timp în care un monstru teroriza p mântul hr nindu-se cu resursele lumii, secând apele şi 
distrugând natura. Bineîn eles c  oamenii îl vor vâna, iar în lupta lui pentru supravie uire monstrul 
se refugiaz  în diverse locuri: insulelele Mamanuca din Fuji, un adev rat paradis tropical, în zona 
Waitomo, Noua Zeeland , în cunoscutele peşteri de calcar unde tr iesc viermii str lucitori etc. În 
finalul urm ririi şi al c l toriei cititorilor prin diverse locuri, monstrul bea lav  dintr-un vulcan pe 



care o împr ştie apoi înspre o alt  planet  care devine roşie şi c reia cercet torii îi vor da numele 
Marte. 
 Compunerea Pete şi aventura magic  ne-a atras aten ia prin tehnica de compozi ie utilizat , 
inser ia, textul prezentând aventura unui b iat care salveaz  lumea doar c  totul se dovedeşte în 
final a fi doar un vis. Compunerea îmbin  nara iunea cu descrierea şi cu dialogul, iar prezentarea 
grupei s-a dovedit inedit  prin interpretarea rolurilor de c tre micii scriitori. O alt  compunere 
creioneaz  o atmosfer  romantic  a Parisului, conturând-prin descriere-frumuse ea unic  a locurilor 
în care visurile lor ar putea deveni realitate. 
 Înclina ia spre aventur  şi dorin a copiilor de e deveni eroii propriilor crea ii se observ  şi în 
compunerea Fetele din Caraibe în care micile creatoare devin replici feminine ale celebrilor pira i 
din Caraibe. Şi ele trec prin numeroase aventuri, se lupt  cu Marele Ucigaş, un monstru cu 5 capete 
şi cu o lungime de 20 de metri, se împrietenesc cu un dragon care le ajut  s  descopere o comoar  şi 
str bat numeroase locuri exotice printre care lacul Gordon, situat în sudul Tasmaniei, golfurile din 
Marea Coralilor, Marea Caraibelor şi insulele aferente. Finalul compozi iei aminteşte de lumea 
basmului: ajunse acas , tinerele se c s toresc cu prin i boga i şi curajoşi al turi de care tr iesc 
probabil şi ast zi într-o stare de perpetu  fericire. 

Am l sat la final compunerea care ne-a impresionat cel mai mult prin valorile pe care le 
propune. Se numeşte Caietul şi creionul fermecat şi ne poart  prin diverse locuri din Europa. 
Începutul textului atrage aten ia prin existen a unui caiet fermecat şi a unui creion cu aceleaşi 
calit i pe care un b iat pe nume Harry le primeşte de ziua lui de la o zân , în timp ce p rin ii îl 
surprind printr-o excursie la Paris. Din p cate, magia excursiei este distrus  de un accident în care 
p rin ii lui Harry îşi pierd via a. În timp, b iatul şi-a dat seama cum func ioneaz  caietul: î i pui o 
dorin , o desenezi sau scrii despre ea şi, dac  î i doreşti cu adev rat, dorin a se va împlini.Dorin a 
de a c l tori, de a cunoaşte şi de a descoperi locuri noi devine esen ial  pentru Harry în urm torii 
ani, caietul fermecat purtându-l în spa ii uimitoare: Hawai, Marele Zid Chinezesc, muntele Roraima 
din Venezuela, Maldive, Parcul na ional al florilor din Olanda etc.În aceste locuri e înso it de 
Monika, o prieten  pe care şi-o face de-a lungul c l toriilor şi care reprezint  singura lui familie. 
Caietul magic devine caietul c l toriilor şi al prietenilor f cu i în nişte ani care au reprezentat o 
vacan  continu , contribuind la diminuarea suferin ei lui.Ultima c l torie îl readuce pe tân r la 
Paris unde tr ieşte numeroase peripe ii provocate de pierderea obiectelor magice. În cele din urm , 
Harry recupereaz  cele dou  obiectele şi descoper  c  mai are o singur  fil  în caietul fermecat. Pe 
ea va desena o mul ime de caiete şi creioane magice, dorindu-şi s  dea o şans  la fericire şi altor 
copii. 

Activitatea noastr  a reu it s  promoveze atât turismul, cât i c r ile i lectura, s  prezinte 
biblioteca în alt  lumin , cât i s  stimuleze creativitatea elevilor, s  le stârneasc  curiozitatea de a 
descoperi locuri noi, s -i obi nuiasc  cu munca în echip , cu prezentarea unui proiect în fa a clasei, 
deci cu m rirea încrederii în sine. 
 
 

549. INSTRUIREA DIFEREN IAT  APLICA II ALE TEORIEI INTELIGEN LOR 
MULTIPLE 

 
Prof. Secar  Daniela  

Liceul Tehnologic „Ionel Teodoreanu”, Victoria, Ia i  
 

Prezentul material î i propune s  ofere modele de instruire diferen iat  bazate pe o real  
cunoa tere a poten ialului elevilor i pe o abordare corespunz toare a metodelor de înv are. El se 
adreseaz  cadrelor didactice de toate specialit ile prezentând o viziune pluralist  a inteligen ei 
umane, o recunoa tere a fa etelor distincte ale cunoa terii i a faptului c  elevii au capacit i 
cognitive diferite i stiluri proprii de înv are.  

Activit ile propuse se bazeaz  pe „Teoria Inteligen elor Multiple” elaborat  de Howard 
Gardner în „Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences” (1983) considerat  drept cea 



mai important  descoperire în domeniul pedagogiei dup  Jean Piaget. Howard Gardner, profesor 
de teoria cunoa terii, educa ie i psihologie la Universitatea Harvard, precum i de neurologie la 
Facultatea de Medicin  din Massachussetts porne te în teoria sa de la ideea c  unii copii cu 
coeficient ridicat de inteligen  nu au rezultate bune la coal . El a fost ocat de lunga list  de 
persoane celebre care au reu it remarcabil în via  dar au avut dificult i în coal , ca de exemplu 
Picasso, Einstein, Spielberg, Mozart, Ghandi, Churchill, Freud, Darwin.  

Conform tradi iei, suntem tenta i s -i consider m „inteligen i” pe cei care sunt buni la 
obiectele de baz , adic  matematic  sau român , iar pe ceilal i „talenta i”. Dac  le numim pe unele 
inteligen e i pe celelalte talente înseamn  c  nu le consider m pe toate la fel de importante i egle. 
Ca urmare, Gardner le-a numit inteligen e.  

În viziunea acestuia, o inteligen  este „un mod de a rezolva probleme i de a dezvolta 
produse considerate ca valori de cel pu in o cultur  uman ”. Ea este o promisiune de poten ial bio-
psihologic.Valorizarea inteligen ei este determinat  de domeniul în care se manifest . Acest 
domeniu poate fi o disciplin  sau un me te ug practicat în societate. Cu alte cuvinte, Gardner 
subliniaz  omniprezen a inteligen ei la toate fiin ele umane care contribuie la acte de crea ie. Faptul 
c  domeniul de manifestare determin  inteligen a care este valorizat , accentueaz  importan a 
actului educativ în dezvoltarea uneia sau mai multora dintre inteligen ele umane în func ie de 
oportunit ile i posibilit ile de deschidere.  

Studiind modul în care oamenii rezolv  problemele, Gardner a ajuns la concluzia c  exist  8 
tipuri de inteligen  care se pot defini pe baza a zece criterii, printre care:  

 
ii respective s  fi avut loc de la primele semne ale existen ei oamenilor pe 

P mânt;  
 

 
Cele 8 tipuri de inteligen  sunt:  

1. Lingvistic   
2. Logico-matematic   
3. Muzical   
4. Spa ial   
5. Naturalist   
6. Kinestezic   
7. Interpersonal   
8. Intrapersonal .  
 

În urma studiilor efectuate, Gardner a descoperit i al nou lea tip de inteligen , cea 
existen ial , dar datorit  faptului c  nu a reu it s  determine care zon  cerebral  este responsabil  
de activarea acesteia, ea nu este recunoscut .  

Gardner define te cele 8 tipuri de inteligen  astfel:  
1. Inteligen a lingvistic . Cei care posed  acest tip dominant de inteligen  gândesc cu predilec ie 
în cuvinte i folosesc cu u urin  limba pentru a exprima i în elege realit i complexe. Ei au o 
deosebit  sensibilitate pentru în elesul i ordinea cuvintelor, sonoritatea i ritmurile limbii. Copiii cu 
inteligen a predominant lingvistic  înva  repede limba matern  i limbi str ine, citesc cu pl cere, 
folosesc metafore i î i aleg mai târziu cariera pe baza capacit ilor lingvistice (scriitori, oratori).  
2. Inteligen a logico-matematic . Prevalen a ei determin  analiza cauzelor i efectelor, în elegerea 
rela iilor dintre ac iuni, obiecte i idei. Abilitatea de a calcula, cuantifica, evalua propozi ii i 
efectua opera ii logice complexe sunt caracteristici care ies în eviden  în cazul acestei inteligen e, 
împreun  cu abilit i de gândire deductiv , inductiv  i capacit i critice i creative de rezolvare a 
problemelor. Oamenii cu inteligen  logico-matematic  î i aleg meserii de contabil, matematician, 
chimist, fizician etc.  
3. Inteligen a muzical-ritmic . Persoanele cu aceast  inteligen  gândesc în sunet, ritmuri, melodii 
i rime. Sunt sensibili la tonalitatea, intensitatea, în l imea i timbrul sunetului; recunosc, creeaz  i 



reproduc muzica folosind un instrument sau vocea. Ei se implic  într-o ascultare activ  i sensibil  
i stabilesc o leg tur  puternic  între muzic  i emo ii. Aceast  inteligen  o posed  compozitorii, 

soli tii etc.  
4. Inteligen a spa ial . Înseamn  a gândi în imagini i a percepe cu acurate e lumea vizual . 
Abilitatea de a gândi în trei dimensiuni, de a transforma percep iile i a recrea aspecte ale 
experien ei vizuale cu ajutorul imagina iei sunt caracteristice acestei inteligen e. Posesorii ei au 
capacitatea de a în elege rela iile din spa iu i de a lucra cu obiecte. Aceast  inteligen  o posed  cu 
prec dere pictorii, arhitec ii, fotografii.  
5. Inteligen a naturalist . Persoanele la care aceast  inteligen  este dominant  în eleg lumea 
natural , iubesc plantele i animalele. Au abilitatea de a recunoa te i clasifica indivizi, specii i de 
a stabili rela ii ecologice. Interac ioneaz  eficient cu creaturi vii i pot discerne cu u urin  
fenomene legate de via a i de for ele naturii. Astronomii, biologii, ecologii care o posed  nu 
opereaz  cu simboluri sau scheme ca matematicienii, fizicienii sau chimi tii, ci mai degrab  
organizeaz  tiparele observate clasificându-le i categorisindu-le.  
6. Inteligen a kinestezic . Dominan a acestei inteligen e aduce dup  sine gândirea în mi c ri i 
folosirea corpului în moduri sugestive i complexe. Ea implic  sim ul timpului i al coordon rii 
mi c rilor întregului corp, ale mâinilor în manipularea obiectelor. O au cu prec dare dansatorii, 
sculptorii, sportivii, actorii.  
7. Inteligen a interpersonal . Înseamn  a gândi despre alte persoane i a le în elege, a avea 
empatie, a recunoa te diferen ele dintre oameni i a aprecia modul lor de gândire, fiind sensibili la 
motivele, inten iile i st rile lor. Ea implic  o interac iune eficient  cu una sau mai multe persoane 
din familie sau din societate. Persoanele cu inteligen  interpersonal  dominant  sunt conduc tori, 
consilieri, psihologi care în eleg cum „func ioneaz ” oamenii.  
8. Inteligen a intrapersonal . Determin  o gândire i în elegere de sine, con tientizarea punctelor 
tari i slabe, planificarea eficient  în atingerea obiectivelor personale, monitorizarea i controlul 
gândurilor i emo iilor, abilitatea de a se monitoriza în rela iile cu al ii. Este vorba de cunoa terea de 
sine i de luarea deciziilor pe baza acesteia. Persoanele cu aceast  inteligen  predominant  pot 
deveni psiho-terapeu i, lideri religio i etc.  
9. Inteligen a existen ial . Gardner este convins c  este o modalitate de cunoa tere a lumii care îi 
caracterizeaz  pe filosofi, pe cei care pun întreb ri despre sensul fericirii, începutul Universului etc. 
Probabil c  i spiritualitatea apar ine acestui tip de inteligen .  

Teoria lui Gardner justific  ceea ce se poate constata de altfel în activitatea cotidian  a 
fiec ruia, c  nu înv m în acela i mod, c  avem stiluri i atitudini de înv are diferite i, ca urmare, 
avem nevoie de un tratament diferit, individualizat, pe tot parcursul procesului de instruire i 
formare, în a a fel încât s  se asigure o dezvoltare armonioas  a personalit ii fiec ruia.  

Pentru identificarea tipului de inteligen  exist  diferite teste, exerci ii.  
Teoria inteligen elor multiple ofer  un num r mare de instrumente didactice a c ror utilizare 

asigur  centrarea demersului didactic pe elev. În acest sens propun urm torul model de lec ie:  
 

PATRULATERE CONVEXE 
Fi  de lucru diferen iat 
Geometrie, clasa a VII-a 

Se împarte clasa în 6 grupe de elevi, dup  6 tipuri de inteligen : lingvistic , logico-
matematic , muziocal , spa ial , naturalist , kinestezic  (+interpersonal  i intrapersonal  în fiecare 
grup). Sarcini:  
1) Pentru inteligen a logico-matematic :  
a) Privi i imaginile de mai jos i alege i patrulaterele convexe. Denumi i-le apoi pe fiecare:  
 

         
 
b) Ce propriet i observa i la paralelogram i la paralelogramele particulare?  



c) Reprezenta i prin diagrame Venn-Euler rela ia între patrulaterele convexe de mai sus.  
2) Pentru inteligen a vizual  (spa ial ):  
- Identifica i în jurul vostru patrulatere convexe.  
- Fiecare membru din grup î i alege un patrulater pe care s -l prezinte (intrapersonal ).  
3) Pentru inteligen a lingvistic :  
- Alc tui i un catren în care s  folosi i 4 denumiri de poligoane convexe i prezenta i-l grupei 4 
(intra i interpersonal ).  
4) Pentru inteligen a muzical :  
- Compune i o melodie pentru catrenul compus de cei de la grupa 3 (intra i interpersonal ).  
5) Pentru inteligen a kinestezic :  
- Ave i mai multe be i oare; construi i cu ele cât mai multe patrulatere convexe.  
6) Pentru inteligen a naturalist :  
- Identifica i patrulatere convexe pe câteva frunze i flori.  
 
Tema acas :  
- identifica i în casele voastre exemple de patrulatere convexe;  
- alc tui i un desen (tema i-o alege fiecare) în care s  folosi i doar p trate;  
- coase i pe o pânz  un model artizanal folosind patrulaterele studiate;  
- identifica i pe bolta cereasc  patrulatere în cadrul unei constela ii.  

În speran a c  cele prezentate mai sus va deschide o nou  modalitate de abordare a actului 
instructiv-educativ, închei prin a spune c :  

NU EXIST  ELEV BUN SAU ELEV SLAB 
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550. EVALUAREA I AUTOEVALUAREA  
ÎN ACTIVITATEA DIDACTIC  

 
prof. Vâlcea Antonela, Liceul Tehnologic Independen a, jud. Constan a 

 
 Evaluarea activit ii instructiv-educative a devenit element fundamental în corela ie 
necesar  cu predarea i înv area doar din perspectiva didacticii postmoderne, de tip curricular, 
centrat  pe cel care înva .  
 Docimologia este tiin a care are ca obiect studiul sistematic al examenelor, mai ales al 
sistemelor de notare i al comportamentului examinatorului i examina ilor. 
 Docimastica desemneaz  tehnica examin rii. 
 Doxologia se refer  la studierea sistematic  a rolului pe care îl are evaluarea în cadrul 
educa iei colare. 
 Evaluarea pedagogic  în sens larg desemneaz  o ac iune proprie sistemelor socio-umane, 
care solicit  raportarea rezultatelor ob inute într-o anumit  activitate, la un ansamblu de criterii 
specifice domeniului în vederea lu rii unei decizii optime. 
 Într-o abordare tradi ional , în general, se consider  c  evaluarea implic  dou  etape: 
m surarea i aprecierea. 
 M surarea este o dimensiune obiectiv  i oarecum impersonal  a evalu rii c ci presupune 
aplicarea unor tehnici, probe, pentru a cunoa te efectele ac iunii instructiv educative. 
 Aprecierea implic  emiterea unor judec i de valoare personale sau personalizate într-o 
anumit  m sur .  
 În practica colar , spre exemplu, m surarea se poate realiza printr-o prob  scris  sau test de 
cuno tin e care se noteaz  cu note de la 1 la 10. Aprecierea presupune observa ii calitative, 



clasificarea elevilor în func ie de note, raportarea acestora la performan ele anterioare i/sau la cea a 
grupului testat,etc. 
 Autoevaluarea este capacitatea elevului de a elabora i emite aprecieri valorizatoare la 
competen ele i performan ele colare proprii, la propria persoan , în general. 
 Func iile evalu rii sunt: 

 Func ia formativ -evaluarea trebuie s  stimuleze progresul, prin motivare mai ales; 
evaluarea motiveaz  pentru înv are 

 Func ia selectiv  relev  competi ia, ierarhizarea i clasificarea indivizilor din punct de 
vedere al performan elor 

 Func ia diagnostic  se realizez  când evaluarea înregistreaz  nivelul performan elor la un 
moment dat 

 Func ia prognostic  creeaz  posibilitatea ca pe baza diagnozei i a finalit ilor prestabilite s  
fie formulate predic ii referitoare la performan ele celor care înva  

 Func ia de feedback permite ca, analizând rezultatele înregistrate prin evaluare, s  fie 
stabilite corec iile necesare, elementele de optimizare 

 Func ia social-economic  se realizeaz  la nivelul macrostructural; vizeaz  eficien a 
înv mântului în plan macro socio-organiza ional cu influente la nivelurile înalt 
decizionale. 
Func iile evalua rii sunt complementare. 
Din punct de vedere al momentului în care se face evaluarea, se disting: 

 Evaluarea ini ial  realizat  la începutul perioadei de instruire 
 Evaluarea curent  realizat  pe parcursul perioadei de studiu, se mai nume te i formativ , 

continu  sau de progres 
 Evaluare periodic  realizat  în cursul perioadei de studiu dar la intervale mai mari de timp 

decât cea curent ; se mai denume te i intermediar ; are scopul fundamental de a verifica 
mai ales gradul de restructurare a informa iei transmise în module mai ample sau capacitatea 
de a sintetiza-generaliza 

 Evaluarea final - se realizez  la sfâr itul perioadei de studiu 
Autoevaluarea se realizez  corect numai în m sura în care elevul înva  s  disting  între 

competen  i performan , între acestea i propriile posibilit i; înva  s  se evalueze cât mai 
obiectiv. 

Procesul autoevaluativ include, în complexitatea lui, un set de factori interni: componenta 
afectiv motiva ional  i componenta estimativ . Acestor factori li se asociaz  factori externi, 
obiectivi. Autoevaluarea, ca element complementar evalu rii, trebuie s  fie un obiectiv didactic 
explicit în cadrul disciplinei matematic . 

Actul de evaluare la matematic  urm re te s  m soare i s  aprecieze progresul elevilor în 
materie de cuno tin e, priceperi i deprinderi matematice, ca rezultate ale procesului de intruire, 
precum i aspectele educative ale activit ii colare la matematic , materializate în atitudinile i 
comportamentul elevilor.  

Problema evalu rii rezultatelor i progreselor ob inute de elevi la matematic  este 
subordonat  preocup rilor generale de evaluare a eficien ei procesului de predare-înv are, 
constituind obiect de studiu al didacticii. Conceptul de evaluare particularizat la obiectul 
matematic  p streaz  caracteristicile evalu rii generale, dar implic  note specifice. 

În înv mântul gimnzial i liceal, unul dintre elementele esen iale l-a reprezentat 
introducerea unui sistem unitar de criterii pentru acordarea notelor colare. Apectele principale 
pentru care s-a considerat necesar  elaborarea unui sistem se refer  la faptul c : 

 Notele nu sunt altceva decât niste simboluri ale unor judec i de valoare referitoare la 
performan ele dovedite de elevi în diferite momente ale instruirii 

 Sistemul de criterii determin  o rela ionare mai puternica între evaluarea curent  i 
examenele na ionale 



 Aceea i not  acordat  unor elevi diferi i va reflecta acela i sau aproape acela i nivel de 
cuno tin e i competen e 
O prim  direc ie în procesul complex al evalu rii rezultatelor colare la matematic  este 

impus  de necesitatea diagnostic rii capacit ilor elevilor, în verea proiect rii eficiente i realiste a 
unei secven e de instruire. 

Confirmarea atingerii obiectivelor propuse se realizez  prin evaluarea formativ  i sumativ  
a fiec rei unit i de înv are. 

Obiectivitatea în evaluare este dat  de situa ia în care aprecierea performan ei celui care 
înva  reflect  nedistorsionat obiectul s u i este independent  în raport cu opiniile, p rerile 
personale sau dispozi iile de moment ale subiec ilor implica i în realizarea ei. Obiectivitatea 
absolut  este imposibil . Obiectivitatea i subiectivitatea coreleaz , adesea sunt complementare. 

Diferen ele care apar între evaluare i autoevaluare reflect  dinamica subiectiv-obiectiv. 
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551. DIN EXPERIEN A UNUI PROIECT EDUCATIV INTERDISCIPLINAR 
 

Prof. Olaru Monica 
Prof. Ipate Carmen 

Liceul Tehnologic ,,Ionel Teodoreanu” Victoria, Ia i 
 

 Consider m c  proiectul educativ poate fi una din modalit ile activ-participative prin care 
activitatea didactic  poate îmbr ca o form  mult mai pl cut  i eficient  , poate dobândi un caracter 
interdisciplinar, formativ, atât de necesar în noile demersuri educa ionale.  
 Un astfel de proiect educativ interdisciplinar este i cel desf urat de coala noastr , 
,,Lumea copiilor în opera lui Ionel Teodoreanu” inspirat de opera literar  a  patronul nostru 
spiritual, cu participare la nivel interjude ean i aflat la a V a edi ie, în parteneriat cu Inspectoratul 

colar Jude ean Ia i, cu Biblioteca Jude ean  Gh. Asachi i Prim ria Comunei Victoria.  
 Proiectul propus contribuie la formarea laturii estetice a personalit ii umane, la dezvoltarea 
gustului pentru frumos, rezultatul fiind crearea unor  compozi ii literare şi plastice originale cât i 
îmbog irea culturii generale a elevilor prin cunoa terea vie ii i operei lui Ionel Teodoreanu. 
Astfel, am plecat de la ideea c  cele dou  teme preferate ale scriitorului, copil ria şi adolescen a, 
reprezint  t râmuri mirifice din via a omului , limanuri suave c tre care revenim adesea fiecare 
dintre noi. Recitind opera lui Ionel Teodoreanu, elevii  se pot plimba nestingheri i  pe uli a 
copil riei cu florile albe ale zarz rilor în suflete, pot intra cu drag în casa  bunicilor, undeva uita i, 
sau se pot retrage în paradisul medelenist.  
 Prin urmare, scopul acestui proiect este implicarea elevilor şi cadrelor didactice din 
înv mântul primar, gimnazial  şi liceal în activit i extracurriculare dedicate operei  marelui 
scriitor Ionel Teodoreanu, care s  permit  identificarea, stimularea şi valorificarea poten ialului  
creator şi artistic al elevilor reflectat în realizarea unor lucr ri literare şi plastice. Dintre obiectivele 
proiectului enumer m: încurajarea lecturii la nivelul claselor primare, gimnaziale şi liceale şi 
stimularea creativit ii elevilor în realizarea unor compozi ii literare şi plastice;crearea oportunit ii 
de colaborare între şcolile participante la concurs; formarea abilit ii de a transforma în imagini 
texte literare, promovarea  imaginii şcolii noastre. 



 Prima sec iune este cea de crea ie literar , cu texte în proz  sau în versuri inspirate din 
tematica operei lui Ionel Teodoreanu, ,,Uli a copil riei” i ,,La Medeleni”. În evaluarea lucr rilor s-
a inut cont de criterii precum : respectarea temei, creativitatea (limbaj figurat, imagini artistice, 
formularea titlului), dar i redactarea textului (coeren , vocabular adecvat, ortografie i punctua ie.  
 Cea de-a doua sec iune are în vedere crea iile plastice, realizate pe foaie A4, utilizând 
tehnici de lucru la alegere. Acestea au fost expuse în holul Bibliotecii Jude ene Gh. Asachi i 
jurizate de profesori de specialitate i arti ti plastici. Aici s-a avut în vedere concordan a cu tema, 
gradul de finalizare, originalitatea ( nota personal , expresivitatea, mesajul artistic transmis) dar i 
bog ia cromatic  i formele plastice utilizate. Au fost elevi care au participat la concurs cu dou  
sau chiar trei lucr ri, dar s-au înregistrat şi situa ii în care o lucrare a fost realizat  în colaborare de 
c tre 2 elevi, ceea ce demonstreaz  impactul pe care l-a avut concursul asupra participan ilor. 
 Tot în cadrul bibliotecii s-a desf urat i sec iunea a III a, unde echipajele concurente,  
alc tuite din 4 elevi de la diverse coli i din clase diferite, au r spuns la întreb ri legate de via a i 
activitatea scriitorului, au ilustrat un text printr-o imagine, au asociat imagini cu fragmente literare. 
La final cele 4 echipe a câte 5 membri fiecare au luat premii: „Elevele Monic i” – locul I, „Nepo ii 
lui Mo  Gheorghe” locul al II -lea, „Prietenii lui D nu ” – locul al III -lea, „Prietenii Olgu ei” – 
men iune. Cât timp a durat executarea desenelor i jurizarea, sus in torii concuren ilor au fost 
invita i s  recunoasc  fragmente din opera scriitorilor Ionel i P storel Teodoreanu, fotografii ale 
acestora i imagini cu Ia ul vechi.Trupa de teatru „Victori a” a Liceul Tehnologic „Ionel 
Teodoreanu” Victoria, a pus în scen  un mic fragment din „În casa Bunicilor”. 
 Puncte tari: 

 Creşterea num rului de cititori care manifest  o motiva ie interioar  fa  de crea iile literare 
ale lui Ionel Teodoreanu; 

 Implicarea unor parteneri din alte jude e ale rii; 
 L rgirea orizontului cultural, dezvoltarea imagina iei, sensibilit ii şi spiritului creator; 
 Diversitatea operelor studiate şi reflectate în lucr rile plastice; 
 Dorin a unui num r tot mai mare de elevi de a se implica în aceast  competi ie; 
 Schimbul de opinii, dialogul constructiv elev-elev sau elev-profesor. 
Puncte slabe: 
 Receptivitate sc zut  din partea p rin ilor şi slaba implicare în asemenea activit i educative

   
Propuneri de optimizare a activit ii: 
 Elaborarea un regulament mai flexibil în ceea ce priveşte premierea, inându-se cont de 

nivelul de studiu, calitate lucr rilor, num rul de participan i. 
 Organizarea unui lectorat cu p rin ii în vederea prezent rii rezultatelor cantitative, calitative, 

a feedback-ului din partea elevilor participan i sau a profesorilor coordonatori, lectorat care 
ar putea conduce la o mai mare implicare şi sus inere, din partea p rin ilor, a acestui proiect. 
 
Activit ile proiectului l-au determinat pe elev s  intre în contact cu biblioteca, s  citeasc , 

s  se documenteze, s  se informeze. De asemenea, s-au format deprinderi de munc  în echip  prin 
participare la Sec iunea a III a a concursului, au fost implica i i  elevii timizi, cu risc de abandon 
colar sau cu probleme comportamentale. Asemenea parteneriate duc la socializare, la comunicare, 

legarea unor prietenii între elevii participan i de la coli diferite, la un schimb de experien  benefic 
între cadrele didactice.Proiectul educativ ,,Lumea copiilor în opera lui Ionel Teodoreanu” a 
contribuit la îmbog irea culturii elevilor, la dezvoltarea gustului lor pentru arta autentic , la 
educarea posibilit ii de a în elege, de a p trunde profunzimea, frumuse ile operelor marilor autori, 
de a emite judec i de valoare. Astfel, se poate conturara şi defini personalitatea elevului pe o 
directie sus inut  de valori culturale, estetice, moral-civice ceea ce  reprezinta o necesitate a zilelor 
noastre. 



 
 

 
 

 
 
 

552. INSTRUIREA DIFEREN IAT . APLICA II PENTRU EDUCA IA COPIILOR 
HIPERACTIVI 

 
Prof. Sora Carlla Daniela, Liceul cu Program Sportiv, Slatina-Olt 

 
Hiperactivitatea a devenit un termen cunoscut şi un fenomen studiat de un num r tot mai 

mare de specialişti din diferite domenii. Mul i p rin i interesa i consult  un specialist în privin a 
dificult ilor pe care le întâmpin  în via a al turi de copii lor hiperactivi. 

Hiperactivitatea în sine, adic  aceast  incapacitate de a sta locului pentru o perioada lung  
de timp, se reflect  în incapacitatea de a- i concentra aten ia pe o perioad  lung  de timp. 
Incapacitatea de a sta locului sau "nevoia de a se foi" se recunoaşte uşor la un copil, atât la 
gradini , cât şi la şcoal : copilul hiperactiv are tendin a s  se ridice de pe scaun, s  scape pixul pe 



jos pentru a fi nevoit s  se aplece şi s  le ridice, tinde s  se întoarc  mereu la colegul din spate 
pentru a vorbi, ii place s  întrerup  educatoarea/înv toarea pentru a atrage aten ia asupra lui. 

In general, se remarc  printr-o agita ie aproape continu , pentru c  orice copil hiperactiv are 
tendin a de a-şi consuma energia prin activit i motorii; atunci când ii "expir " timpul pentru 
concentrare, concentrarea va fi intrerupt  de o mişcare, dup  care copilul işi poate relua 
activitatea.  In afar  de acest deficit aten ional, care apare întotdeauna, ADHD-ul se mai poate 
asocia şi cu desc rc ri de agresivitate şi eventual cu un comportament opozant, provocator. 

O tulburare de comportament foarte r spândit  în ultimii ani – sau în mai mare m sur  
identificat  – este tulburarea de aten ie şi hiperactivitate (engl. ADHD: „Attention Deficit and 
Hyperactivity Disorder”). 
 Exist  trei posibilit i de manifestare a acestei tulbur ri: 
 ADHD cu pondere mai mare de manifestare a inaten iei (care este mai mult decât neaten ie, 
se manifest  printr-o serie de comportamente care reflect  lipsa capacit ii de concentrare a 
copilului); ADHD în care predomin  componentele de hiperactivitate şi impulsivitate;ADHD 
combinat, în care sunt prezente atât elementele de inaten ie, cât şi cele de hiperactivitate / 
impulsivitate. 

Copiii cu ADHD pot fi depista i de la vârste mici. De fapt, diagnosticul clinic de ADHD – 
care trebuie confirmat de un psihiatru – presupune prezen a unor semne începând cu vârsta 
preşcolar . Aceste semne devin evidente sau sunt accentuate o dat  cu începerea şcolii, pentru c  
mediul social şi cerin ele academice solicit  acele abilit i care în cazul copiilor cu ADHD nu sunt 
deloc punctele lor tari. De pild , ei trebuie s  stea linişti i în banc  timp de 50 de minute, îns  ei 
tocmai asta nu pot s  fac . Fiind „împr ştia i”, uit  diferite lucruri acas  (realmente îşi uit  caietul 
cu tema f cut , uneori pe jum tate, pentru c  au uitat c  trebuie s  o termine dup  ce au început s  
fac  altceva, plictisindu-se prea repede de ceea ce au început). 
Iat  câteva domenii problematice ale copiilor cu ADHD: 
1. Comportamentul  

Majoritatea problemelor comportamentale ale copiilor şi adolescen ilor cu aceast  tulburare 
sunt legate de impulsivitate şi distractibilitate. Ei sunt „neobosi i” – îns  reuşesc s  îi oboseasc  pe 
cei din jurul lor, nu pot sta într-un loc nici chiar pentru o perioad  scurt  de timp. Unii vorbesc mult 
şi au dificult i în amânarea recompensei (de exemplu, dac  vor s  fie duşi în parc, acest lucru 
trebuie s  se întâmple acum, nu mâine sau peste o s pt mân ). 
2. Rela iile sociale  

Copiii cu ADHD au dificult i în a-şi face prieteni şi a respecta regulile sociale. Nu respect  
limitele impuse de ceilal i şi tind s  ignore cererile care le sunt adresate. De obicei trebuie s  li se 
repete de zeci de ori ce trebuie s  fac  şi în final tot nu fac acel lucru. De asemenea, le este greu s  
respecte sentimentele, drepturile şi proprietatea / obiectele care apar in celorlal i. Sunt deseori 
agresivi, dominan i – ceea ce îi face s  fie neagrea i de c tre ceilal i copii. Ei nu respect  regulile 
jocurilor şi au dificult i în a-şi aştepta rândul la joc – nu sunt prefera i ca parteneri de joac . 
3. Dificult i la nivel intelectual  

Categoria de copii care au mai mult probleme de aten ie se concentreaz  mai greu şi uit  
repede ceea ce li se spune (au un deficit al memoriei de scurt  durat ). Le este greu s  anticipeze 
consecin ele deînv are sau de vorbire. Copiii cu ADHD sunt la fel de inteligen i şi capabili ca 
ceilal i copii dar nu ştiu cum s  îşi utilizeze resursele de care dispun. 
4.  Dificult i la nivel emo ional  

Avem de-a face în primul rând cu lipsa controlului impulsivit ii. Dac  se înfurie, nu ştiu 
cum s  se linişteasc , reac ioneaz  la primul impuls.Emo iile sunt extrem de fluctuante – trecând 
rapid de la o stare de triste e la una de exaltare şi invers. Pot s  fie prietenoşi, iar în urm torul 
moment s  devin  ostili. Au o toleran  redus  la frustrare şi pot avea „crize de nervi”. 
 5. Dificult i la nivel fizic  

Toleran a mare la durere care îi caracterizeaz , combinat  cu asumarea unor riscuri extreme 
pot constitui un pericol pentru integritatea la nivel fizic (ex. r nirile datorate loviturilor, efectele 
abuzului de substan e etc.  



CE PUTEM FACE NOI – EDUCATORI ŞI/SAU P RIN I? 
În primul rând, este indicat s  se ob in  confirmarea faptului c  este vorba despre o 

asemenea tulburare. Trebuiesc dep şite barierele legate de a merge la medicul psihiatru. Copilul nu 
este „nebun”, are doar nevoie de mai mult ajutor. Exist  inclusiv riscul de a considera c  un copil 
are aceast  tulburare în condi iile în care sunt prezente doar câteva dintre caracteristicile amintite, 
ceea ce ar putea fi o greşeal . De aceea, este necesar s  se fac  apel la un specialist 

Urm torul pas este preg tirea strategiei. Este mai uşor s  faci fa  situa iilor dificile legate 
de educarea copilului dac  în elegi natura problemei sale. Dac  ştii c  nu este o problem  a voin ei 
copilului, atunci po i accepta mai uşor faptul c  nu poate fi stimulat s  fac  ceva doar dac  se insist  
mereu şi este pedepsit în cazul în care nu face acel lucru. În aceste condi ii, pot fi puse în aplicare 
strategii mult mai eficiente. Ele constau în a identifica pe rând comportamentele problematice şi a 
pune în aplicare metode care contribuie la modificarea lor. Comportamentele problematice trebuiesc 
definite în termeni care s  permit  identificarea frecven ei, duratei sau intensit ii lor 

La copiii cu ADHD, mai mult decât la ceilal i copii, este necesar s  facem distinc ia între 
disciplinare şi pedeaps .Educatorul (p rintele) ajunge s  recurg  la pedeaps  deoarece simte c  nu 
mai are resurse. De exemplu, se simte prea mânios, nu mai face fa  şi simte c  nu mai are energie 
pentru a rezolva totul cu calm. Atunci urmeaz  pedeapsa, adic  acele comportamente din care 
copilul nu va înv a decât c  trebuie s  evite situa iile în care este pedepsit. Nu va înv a s  nu mai 
fac  acele lucruri, ci s  evite pedeapsa. A evita pedeapsa la o vârst  mic  înseamn , poate, a 
ascunde faptele rele de ochii p rin ilor. În adolescen  îns , acest lucru înseamn  a nu mai respecta 
autoritatea p rintelui, a lua decizii care îi sunt d un toare adolescentului. Este tot o r zbunare, care 
îns  poate avea consecin e devastatoare. Din acest motiv, se recomand  disciplinarea înso it  de 
dragoste. Acest lucru implic  fermitate din partea p rintelui, dar în nici un caz agresivitate. 
Metodele cele mai eficiente, mai ales pentru copiii cu ADHD sunt: Recompensele. 

Rareori adul ii se gândesc s  îl recompenseze pe copil atunci când acesta face ceea ce se 
aşteapt . Ei se gândesc c  „este normal s  fie aşa”. Totuşi, ignorarea faptelor bune îl fac pe copil s  
în eleag  c  ele nu sunt importante, deci nu trebuie s  le mai fac . Dimpotriv , recunoaşterea şi 
recompensarea lor îi transmit mesajul c  sunt importante. Pentru copiii cu ADHD cea mai eficient  
este recompensa material  – ex. sub form  de obiecte. Cu toate c , în general, lauda este de preferat, 
se poate observa c  pentru aceşti copii nu este suficient  întotdeauna, mai ales la vârste mici. 

Consecin ele naturale sunt cele care decurg dintr-un anumit comportament, f r  ca p rintele 
sau o alt  persoan  s  intervin . De exemplu, în situa ia în care copilul îşi uit  acas  caietul, nu va 
avea pe ce s  scrie. Uneori acest lucru îl determin  pe copil s  îşi aminteasc  alt  dat  s  îşi pun  
caietul în ghiozdan. Alteori îns , nu este suficient acest lucru. P rintele sau un alt adult va recurge la 
ac iuni cu consecin e logice ce decurg din comportamentul copilului. De, exemplu, nu este logic ca 
unui copil s  i se interzic  s  se uite la televizor timp de o s pt mân  pentru c  a spart o vaz . 
Aceasta este mai degrab  o pedeaps . În schimb, i se poate spune c  vaza va trebui înlocuit . Pentru 
aceasta va trebui s  le dea p rin ilor bani din economiile proprii, pentru a înlocui vaza. 
 
CARE  SUNT  PRINCIPALELE  DIFICULT I ? 
1. Comportarea 

Copiii hiperactivi manifest  o cantitate excesiv  de energie mobil  şi insuficient 
directionat , sunt agita i din punct de vedere fizic şi au probleme serioase de concentrare. Îşi 
controleaz  insuficient impulsurile, sunt prea pu in maturi în concordan  cu vârsta, şi multe 
activit i le sunt marcate de eşecuri m runte. 

Dispozi ia lor se schimb  rapid din sup rare în bucurie şi invers. Aceste probleme îi fac 
deseori pe copii s  se simt  vinova i şi s  se întrebe dac  merit  aten ia şi dragostea celor din jur, în 
ciuda obiceiurilor rele. Atunci, el ori va începe pe toate c ile s  se fac  agreabil, f când totul mult 
prea repede (şi cu un rezultat cu atât mai dezastruos), ori va pretinde c  îi este indiferent şi va refuza 
s  întreprind  orice (fiindc  atunci când nu- i pas  nu te po i sim i vinovat de un lucru care nu a 
reuşit). 



Alt mod prin care copiii incearca sa g seasc  o compensa ie pentru lipsa de autoapreciere se 
manifest  prin brutalizarea rudelor sau a copiilor mai mici pe strad , prin preocuparea permanent  
de a re ine aten ia oric rui adult. 

Aceste caracteristici pot s  fac  o mam  sau un profesor s  suporte foarte greu, uneori, 
aceşti copii în apropierea lor, dup  cum ei pot fi musafiri nedori i sau tovaraşi de joac  indezirabili, 
ceea ce îi face pe copii s  se simt  adesea şi mai înfrân i sau inutili. Unii dintre ei pot merge pân  la 
autopedepsire, comi ând fapte delincvente (pentru care tot ei cheam  poli ia, ca s  arate lumii 
întregi cât de ‘ r i ‘ sunt).  
2.Înv tura  

Copiii hiperactivi, cu toate c  inteligen a lor este normal , sunt slabi la înv tur . Aceasta 
nu rezult  numai din caracteristicile generale de comportare expuse mai sus, ci şi din faptul c  o 
parte din copii au dificult i specifice la înv tur , pot fi slabi la sport sau la activit i în care se 
utilizeaz  muschii mici, de exemplu la scriere. Pot fi slabi la memorizarea lucrurilor pe care le 
observ  sau s  silabiseasc  prost. Pot s  aib  dificult i de auz şi s  pronun e incorect sau s  citeasc  
cu greutate. Unii realizeaz   greu suita cuvintelor într-o propozi ie sau au dificult i în diferen ierea 
unor concepte de baz  cum ar fi « dreapta » sau « stânga », tind s  inverseze literele în cuvinte, 
încep s  scrie din partea dreapta a paginii etc.Pentru fiecare copil hiperactiv obişnuit trebuie g sit  
modalitatea de a-i asigura progresul necesar la înv tur . Acest stil de înv tura prezint  trei 
caracteristici : 

Copiii hiperactivi au nevoie de o încurajare constant .  
Aceasta înseamn  c  trebuie s  oferim copilului o recompens  (care poate fi un cuvânt de 

laud , o bomboan , sau pur şi simplu aprecierea« bine» sau « corect ») dup  fiecare sarcin  
îndeplinit , fie şi foarte mic . Dac   nu li se ofer  prompt o form  oarecare de recompens , copiii îşi 
vor pierde rapid interesul pentru munc  şi vor trage concluzia c  nu au lucrat bine, comportare în 
contrast cu cea a copiilor obişnui i, care în mod normal continu  s  lucreze chiar dac  nu sunt 
l uda i. 

O astfel de laud  sau recompens  trebuie s  urmeze cât mai repede posibil dup  ce copilul a 
f cut bine un lucru, pentru ca acesta s  fac  leg tura logic  dintre cele doua elemente şi s  ştie c -l 
recompens m pentru rezultatul bun şi nu pentru urletul victorios pe care l-a scos la un minut dup  
rezolvare. Tot aşa copilul trebuie s  afle şi când nu a f cut bine ceva, nu prin ceart  sau reproş, ci 
pur şi simplu informându-l. 

Copiii hiperactivi au nevoie de mai multe explica ii la fiecare element nou pân  ce îl 
asimileaz . Aceasta explic  felul exasperant de lent în care aceşti copii în eleg elementele simple 
din via a curent . Pân  la urm  copilul va în elege, dac  eforturile noastre persist  suficient de mult 
timp. Avem în acelaşi timp avantajul c  el uit  şi ne iart  repede dac  din când în când ne pierdem 
r bdarea. 
 
SFATURI ŞI SUGESTII 

Cere i copilului hiperactiv lucruri realiste. Nu este drept s  ceri unui copil hiperactiv s  stea 
liniştit atâta vreme cât el nu poate face aceasta şi se va agita mai curând sau mai târziu. Aceasta 
nerespectare a regulii impuse, chiar dac  nu este pedepsit , îl va face s  se simt  r u şi îi va diminua 
respectul fa  de sine, prin greşeala pe care a comis-o fa  de cei pe care îi iubeşte şi îi respect . 
Solicit rile realiste sunt uneori greu de determinat, dar pot fi discutate chiar cu copilul.  

Evita i pe cât posibil certurile cu un copil hiperactiv. Certurile r scolesc sentimentele şi se 
termin  prea des f r  o rezolvare.  

Stimula i orice aptitudine sau talent posibil al copilului hiperactiv, pentru  a-i înlesni cât mai 
multe succese. Un copil care se bucur  de succes în orice alt  activitate extraşcolar  poate suporta 
deseori şocuri şi greut i ap rute în alte domenii cu mai pu in  împotrivire sau frustrare.  

Încerca i s  evita i pedepsele ca atare, învâ ându-l pe copil cauzele şi efectele unei ac iuni. 
Lauda i-l pe copil pentru fiecare realizare, într-un mod consecvent. Copiii hiperactivi au 

nevoie de recompense repetate care s -i men in  la un nivel atins, altfel tind s -şi reia tr s turile de 
comportare ini iale.  



Încerca i s -l ajuta i s  fac  fa  modului s u dezorganizat de gândire. Stabili i obiceiuri de 
rutin , încurajând copilul s  le accepte şi s  le repete în minte. Astfel, un copil hiperactiv înainte de 
a pleca la şcoal  trebuie înv at s  se opreasc  la uş  şi s  enumere cu voce tare materiile pe care le 
are în ziua respectiv , verificând în acest timp dac  şi-a luat c r ile şi caietele necesare. 

În concluzie, parintii trebuie s tie c , de i poate reprezenta un dezavantaj, hiperactivitatea 
se poate transforma intr-un avantaj daca ei sunt constienti de acest lucru si sunt consecventi in ceea 
ce priveste modelarea copilului. 
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553. INTERFEREN E ALE EDUCA IEI ÎN MEDIUL FAMILIAL ŞI ÎN CEL ŞCOLAR 
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Familia sau prima şcoal  spiritual , moral  şi cultural   în care intr  omul de la naştere pân  

la sfârşitul existen ei sale lumeşti, are menirea de a asigura men inerea continuit ii fiin ei umane în 
lume, garantând sentimentul siguran ei, men inerii şi dezvolt rii personalit ii, atât în plan spiritual, 
cât şi în cel material. 

Rolul familiei nu se mai poate limita doar la asigurarea condi iilor de via  pentru copil, ci 
trebuie v zut  ca primul factor în educa ia şi instruc ia copilului şi un continuator al cerin elor 
impuse de practica educa ional  institu ionalizat  şi pia a muncii. 

Familia care contribuie sau nu la educa ia copilului, poate favoriza sau îngreuia activitatea 
şcolii, dar şi viitorul copilului. 

Mediul familial ofer  copilului primele ,,informa ii despre lumea înconjur toare, primele 
norme şi reguli de conduit ’’, dar şi climatul socio-afectiv necesar satisfacerii trebuin elor şi 
aspira iilor sale. 

Marele pedagog  Pestalozzi afirma c  :,,Omul devine om numai prin educa ie, iar educa ia la 
rândul ei trebuie s -l sileasc  s  urmeze mersul naturii, oricât de departe ne-ar conduce” .  

O institu ie de formare a caracterului, deloc de neglijat, Biserica, are capacitatea de a face 
cunoscut familiilor credincioase harul lui Dumnezeu, de a-şi împlini cu dragoste menirea ei, de a 
colabora cu şcoala, şi cu alte medii sociale, culturale sau de  formare a tinerei genera ii. P rin ii 
îndemna i de sentimentul iubirii jertfelnice sunt capabili s  creeze  copilului condi ii benefice  
pentru siguran a şi  dezvoltarea spiritual  şi psihofizic  a lui. Familia, centrul universal al omu-lui,  
poate s  ofere modele rela ionale şi comportamentale pozitive implicând în mod direct pe copil în 
societate. 

În familiile de tip nucleu,( mama,tata şi copiii), mama are un rol predominant; ea este cea 
care începe educa ia, în primul an de via  al copilului, nu numai în hr nirea lui, ci şi în realizarea 
celorlalte aspecte ale educa iei, între care c ldura sufleteasc  şi formarea deprinderilor elementare. 
Aceasta îi face cunoştin  cu primele reguli, cu primele forme ale moralei creştine şi civice, munca 
în gospod rie, determinînd sentimentul de corectitudine şi respect fa  de tot ce este în jurul s u. 
Astfel, prima persoan  pe care o va iubi copilul este  mama. Atitudinea acestuia fa  de alte 



persoane este esen ial influen at  de rela ia sa cu mama. Semnifica ia pe care o vor avea pentru el 
mai târziu oamenii şi motiva ia de a realiza ceva în via a sa, depind de mam . 

Astfel, dragostea mamei proiecteaz  permanent sentimentul de siguran  ce  lucreaz   
începuturile adapt rii copilului la exigen ele sociale.O mam  care nu ştie s  iubeasc , îşi 
subestimeaz  copilul, sentimentul de nesiguran  al copilului este prezent în via a sa, şi acesta îl 
face s  se team  de lume, punând sub semnul îndoielii îns şi dezvoltarea fizic   şi psihic  a 
copilului. Acest rol de mentor , are o deosebit  str lucire în primii ani de via  ai copilului. 
       Pe m sur  ce copilul urc  pe treptele superioare ale existen ei umane, tat l preia atribu iile 
educative într-o m sur  mai mare. De fapt aceast  defalcare a atribu iilor este relativ , c ci şi sexul 
copilului îşi spune cuvântul în exercitarea influen elor educative, fetele r mânând în seama 
mamelor , iar b ie ii intrând în sfera de influen  a ta ilor. Rolul tat lui are la început manifest ri în 
bun  parte indirecte, dar aceasta nu-i ştirbeşte caracterul esen ial. Acest rol indirect nu trebuie s  ne 
determine s  pierdem din vedere c  tat l are de jucat şi un rol direct. Copilul cunoaşte prin tat  un 
mod diferit de a fi şi înv a s  se adapteze f r  s  se simt  amenin at  sentimentul s u de 
siguran .Tat l îşi exercit  func ia sa esen ial  pe care o va p stra  şi care const  în a reprezenta în 
familie şi mai ales fa  de copil, o ordine a realit ii, diferit  de aceea pe care o reprezint  
mama.Copilul înva  c  tata munceşte şi tocmai acestei munci depus  de tata la serviciu  i se 
datoreşte siguran a zilei de mâine şi pl cerile din afara programului, care vin din timp în timp s  dea 
culori variate existen ei curente. Rolul s u de a manageria prin exemplul personal, îi d  un prestigiu 
considerabil. Acest personaj elocvent, purtând aureola autorit ii, a for ei şi a puterii, este 
respectabil şi atr g tor, copilul nutrind sentimente de adorare fa  de el, dorind s -i semene. 

Rolul bunicilor în familiile cu copii mici,  poate avea influen e benefice în educa ie. Acest 
lucru se întâmpl  în acele familii în care bunicii îşi în eleg corect rolul de colaboratori ai p rin ilor. 
Atunci când bunicii fac ,,exces de zel’’,tratându-şi copiii ca pe nişte copii, influen a bunicilor este 
negativ , prin faptul c  distrug autoritatea p rin ilor. În afar  de ajutorul real şi eficace pe care îl pot 
aduce  p rin ilor  angaja i  în lupta pentru existen , sus inându-i şi secundându-i în sarcina lor 
educativ  şi înlocuindu-i câteodat  temporar, ei îndeplinesc fa  de copii o func ie dubl . Fiind 
reprezentan ii trecutului, ei picur  în sufletele micu ilor no iunea de perenitate a vie ii şi de 
înl n uire a genera iilor. Pe lâng  imaginea adul ilor în plin  înflorire şi activitate, copiilor nu le 
stric  s  cunoasc  şi pe aceea mai senin  şi mai paşnic  oferit  de adultul care  înaintând în via , 
priveşte existen a de pe o pozi ie mai retras  .  

Aceştia au timp  mai mult s -l asculte pe nepot, s-i r spund  sau s -i istoriseasc  întâmpl ri 
din via a sa.Tat l  prin via a personal  ofer  proceduri de lucru, în timp ce bunicul istoriseşte cum 
se proceda odinioar , transmi ând astfel o în elepciune şi un element contempla-tiv care nu sunt 
lipsite de valoare. Exist   şi bunici c rora nu le lipsesc aptitudinile pedagogice, şi cele care au 
leg tur  cu via a bisericeasc . Astfel de  bunici sunt un ajutor real atât pentru p rin i şi copiii, cât şi 
pentru lumea în care tr iesc.  
       Cu toate acestea, ponderea cea mai mare în procesul educa ional a copiilor le revine p rin ilor 
(sau tutorelui). 

Pentru definirea unei personalit i de succes, familia trebuie s  colaboreze cu Biserica 
(pentru a primi ajutorul lui Dumnezeu în lucrarea de edificare a personalit ii copilului şi nu numai), 
cu Şcoala ( pentru a se ridica la standardele  impuse  de societate ), şi alte institu ii de  formare 
profesional  a copilului  pentru o lume democrat   ce-i confer  posibilit i multiple de afirmare.  
 Din cele afirmate mai sus, familia îndeplineşte multiple roluri: unul spiritual, moral, educativ, 
cultural,  altul juridic şi economic.  

Ea constituie un izvor de modele pe care le ofer  copiilor, înlesnind astfel înserarea lor în 
cultura societ ii.St ruind asupra modelelor în procesul de educa ie, psihologul  M. Peretti afirm  
c :”formarea personalit ii nu e realizat  prin c r i, şcoal  şi interven iile autoritare ale tat lui fa  
de copilul mare ,ci se consolideaz  în urzeala rela iilor tr ite în copil rie, adic  în rela iile de 
comportament cu persoanele întâlnite zilnic, cu modul lor de a explica, de a în elege, de a expri-ma 
sentimente, preocup ri preferin e’’, de a-şi cunoaşte fiecare obliga iile din familie.   



Capacitatea copilului mic de a recepta şi fixa imagini, cuvinte şi impresii , de a tr i intens 
situa ii din via a real  dep şeşte în mod obişnuit pe aceea a adultului. O explica ie a acestei 
receptivit i intense ar fi aceea c  în cazul copilului , curiozitatea este departe de a fi saturat , 
totodat  universul obiectiv care confrunt  aceast   curiozitate p streaz  în infinite detalii caracterul 
de noutate. Foarte importan i sunt şi prietenii  copilului, cercul de joac , care graviteaz  în jurul 
familiei.  

Atât familia, cât şi amicii ofer   micu ului prima experien  de comportament social. 
Cu toate c  func ia cultural  a familiei st  la baza activit ii de educare a copiilor, ea nu trebuie 
confundat  cu misiunea educativ .  Rolul ei educativ, presupune o ac iune dirijat  şi are astfel 
caracter universal. Familia se caracterizeaz  prin  operativitate, având ca finalitate integrarea 
eficient  a persoanei în societate; îns  acest lucru nu se realizeaz  prin însuşirea cvasi-mecanic  a 
unor modele, ci prin formarea copilului, în func ie de personalitatea lui. Copilul tr ieşte şi 
ac ioneaz  având conştiin a apartenen ei la un grup. Acest  ac iune nu se m rgineşte la asigurarea 
unui sistem de proceduri în rela iile dintre persoan  şi societate care s  dea acestuia din urm  
minimul de stabilitate necesar pentru conservarea ei, ci urm reşte crearea de persoane bine 
preg tite, care s  aduc  o contribu ie favorabil  societ ii în care tr ieşte.  

Rolul p rin ilor este foarte important caracterizându-se  prin fermitate, nu prin severitate sau 
brutalitate , prin r bdare şi dragoste, nu prin laxitate şi indiferen  fa  de copii. P rin ii trebuie s -i 
ajute pe copii s -şi descopere propriile caracteristici ale personalit ii lor, talente, obiective, şi 
metode de lucru pentru a ajunge la performan . Schimburile afective sunt necesare acestei 
construc ii progresive a “personalita ii copilului”. Schema fundamental  a mediului familial, a 
creşterii copiilor se formeaz  pe modelul rela iilor dintre p rin i,  pe modelul rela iilor dintre aceştia 
şi copil.S-a constatat c  cea mai mare parte dintre p rin i educ  aşa cum au fost educa i. 

Astfel, copilul încet, încet va avea inten ia de a le face pe plac p rin ilor, acceptând 
interdic iile şi trecând de la perioada lui de “nega ie”, la aceea de “afirmare”. Dac  tentativa de 
st pânire a adultului asupra copilului este total , f r  spa iu de libertate, personalitatea acestuia va fi 
zdrobit  sau chiar va risca s  prelungeasc  aceast  perioad  de opozi ie.Dac  i se interzice ceva 
copilului, nici p rin ii nu trebuie s  fac  acel lucru, pe considerentul c  sunt maturi. Cu r bdare şi 
fermitate f cându-se eforturi repetate de a-i spune care sunt interdic iile şi limitele , copilul va 
în elege c  respectând acele reguli se va respect pe el însuşi.Va în elege c  aceste norme sunt 
valabile pentru oamenii care au succes. Un program zilnic respectat, devenit rutin , va avea urm ri 
pozitive asupra dezvoltrii psiho-fizice a copilului.  

Vasile Pavelescu scria: „Via a de familie ofer  o nou  treapt  de maturizare şi diferen iere 
afectiv , prin nota de respect fa  de autoritatea patern  şi dragostea fa  de fra i şi surori...O familie 
dezintegrat , lipsit  de afec iune şi încredere în copil este traumatizant  pentru copil şi îl face s  
priveasc  societatea cu team  , neîncredere şi suspiciune. Primele reac ii de neadaptare , justificate 
de conştiin a de a fi frustrat, se nasc în asemenea climat de dezechilibru, de tensiune şi conflicte 
familiale”. 

Familia se preocup  şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvolt  
spiritul de observa ie, memoria si gândirea. P rin ii trebuie s  aib  r bdare cu copiii, s  le explice 
acele probleme  sau situa ii de via  pe care nu le în eleg, s  îi înve e lucruri folositoare. În perioada 
şcolar  mic , familia vine în sprijinul şcolii, sus inând "gustul pentru  citit şi înv at’’ al elevilor. 
Cel mai important este stimularea curiozit ii copilului de a citi, de a înv a, de a fi în trend cu 
standardele societ ii. Prin  carte se moşteneşte de la înaintaşi şi se transmite urmaşilor patrimoniul 
cultural al civiliza iei na ionale şi universale, pus în conexiune cu patrimoniul civiliza iei 
tehnologice. Acest  activitate trebuie s  devin  preocupare cotidian  fundamental  , întrucât 
contribuie la îmbog irea vie ii spirituale  şi culturale a fiec ruia dintre noi. Familia constituie 
primul mediu de via  social  şi cultural  , iar prin valorile pe care le transmite copilului asigur  
premisele dezvolt rii intelectuale, morale, estetice tehnologice şi practice. 
       Oferind şcol relului cartea de lectur , p rintele, prin  provocarea acestuia de a povesti, de a 
comenta şi de a aprecia ceea ce l-a impresionat, va realiza natural şi firesc, primul exerci iu de 
formare a judec ii estetice.  



       În preadolescen  este posibil  o deviere de la subiectele strict legate de şcoal  sau indicate 
vârstei fragede. El va ob ine rezultatele şcolare în func ie de modul în care p rin ii se implic  în 
procesul de înv are. Atitudinea p rin ilor trebuie s  fie una de mijloc, s  nu-l ajute prea mult pe 
copil, dar nici s  nu se intereseze deloc de rezultatele şi purtarea acestuia. 

Orice greşeal  a p rin ilor , mai ales în cazul când este repetat  des, duce la apari ia unor 
tr s turi morale negative, care se fixeaz  cu timpul. În familie se formeaza cele mai importante 
deprinderi de comportament: respectul, polite ea, cinstea, sinceritatea, decen a în vorbire, ordinea, 
cump tarea, grija fa  de lucrurile încredin ate. În realizarea acestor sarcini, modelul parental ajut  
cel mai mult; p rintele este un exemplu pentru copil. Aceste no iuni îl ajut  pe copil s  se orienteze 
în evaluarea comportamentului s u şi a celor din jur.  

Educarea acestor calit i presupune combaterea izol rii şi a individualismului, a indiferen ei 
fa  de om, a nesincerit ii şi a necinstei.Una din cele mai frumoase calit i care împodobesc 
personalitatea omului este modestia.Omul modest ştie s -şi aprecieze meritele la adev rata lor 
valoare, f r  a face caz de ele şi a c uta s -i pun  în inferioritate pe al ii.Modestia rezult  dintr-o 
mare exigen  fa  de sine şi din respect pentru calit ile celorlal i oameni.Copilul îns  nu are 
posibilitatea s  se autoaprecieze just şi trebuie ajutat . Multe greşeli se fac tocmai pentru c  p rin ii 
supraapreciaz  sau minimalizeaz  calit ile copilului. Obiectivitatea este absolut necesar , deşi 
orice p rinte este înclinat, într-o m sur  mai mare sau mai mic  s  fac  aprecieri subiective. Mul i 
dintre p rin i reuşesc s -şi cunoasc  şi s -şi aprecieze corect copilul, încurajându-i calit ile reale şi 
corectându-i greşelile. 
       Factorii familiali sunt ca proximitate şi importan  cei mai importan i în dezvoltarea unei 
personalit i armonioase, în securizarea fizic , afectiv  şi material  a copilului. Indiferent de modul 
de organizare, mediul familial întemeiat pe un sistem de interac iuni afective intense este apt de a 
reac iona la trebuin ele copilului, de a participa şi favoriza elaborarea personalit ii, a imaginii de 
sine şi despre lume. Colaborarea familiei cu şcoala şi biserica este o parte component  a sistemului 
general al activit ii educative. Şcoala nu poate corecta singur  greşelile de educa ie ale p rin ilor. 
Ceea ce îndreapt  şcoala poate s  fie anulat de metodele greşite folosite în continuare de familie, 
dac  aceasta nu colaboreaz  şi cu biserica- mama creştin t ii. Este nevoie de o unitate de exigen e 
şi de m suri, şi aceasta face absolut necesar  colaborarea dintre familie, biseric  şi şcoal . Numai 
împreun  pot corecta tot ce s-a greşit pân  acum, punând temelia unei educa ii morale s n toase . 
 Atitudinile p rinteşti determin  pe copii s  se diferen ieze unii de al ii pentru c  particula-
rit ile pe care le prezint  se manifest  clar şi coerent în comportamentul cotidian pe care subiec ii îl 
ofer  prin unele teste de personalitate.  
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554. VALEN ELE EDUCATIVE ALE SPORTULUI ŞI RELA IILE CARE LE 
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          Datorit  marii lor accesibilit i, educa ia fizic  şi sportul se practic  sub cele mai diferite 
forme, înso ind omul de la naştere pân  la b trâne e, creând astfel un stil de via  echilibrat şi 
s n tos. Educa ia fizic  şi sportul dispun de strategii de aplicare şi metode adaptate pentru 
realizarea obiectivelor diferen iate, pentru fiecare vârst . Incluse în educa ia permanent  acestea 



ac ioneaz  în sistem global, fizic, psihic şi cultural favorizând integrarea social  a oamenilor.  
            Educa ia fizic  şi sportul sunt totodat  factori de consolidare a rezisten ei la incovenien ele 
vie ii moderne, o bog ie comun  cu profund caracter educativ pe parcursul întregii vie i. 
 Educa ia fizic  şi sportul îşi aduc o contribu ie esen ial  la coeziunea economic  şi social , precum 
şi la formarea unei societ i mai bine integrate, ele promovând sentimentul apartenen ei la un spa iu 
socio-cultural comun. Promovând respectul pentru organismul propriu şi al altora, educa ia fizic  şi 
sportul se constituie în forme de educa ie pentru s n tate. Omul este, în primul rând, o fiin  
biologic  ale c rei componente structural-func ionale sunt, în mod general şi specific, influen ate 
prin educa ie fizic  şi sport. Func ia de optimizare a poten ialului biologic reprezint , de fapt, 
punctul de plecare al tuturor influen elor exercitate asupra organismului uman.  Un rol  important, 
în ceea ce  priveşte   activit ile   specifice  timpului   liber  îl  are  SPORTUL . Activitatea  sportiv   
se   poate  dovedi  util   în  vederea  preg tirii pentru  alte  activit i, având  o  real   func ie  de   
modelare. Este o form  special    de   produc ie   ce   are   drept   rezultat   construc ia  unei   
personalit i  libere , armonioase. Adev rata imagine a sportului este dat  de îns şi via a social , 
care îl plaseaz  al turi de marile preocup ri cum sunt cele de natur  educa ional , economic , 
cultural , ideologic , ştiin ific , de ap rare şi ordine public  întregind o concep ie care îi recunoaşte 
valoarea.  
Esen a sportului este competi ia, care s-a dezvoltat sub aspect istoric pe parcursul evolu iei societ ii 
şi prin care se comparau performan ele fizice, inteligen a şi capacitatea de crea ie. 
Accesibilitatea sportului la cele mai diferite vârste, din copil rie la b trâne e, îl plaseaz  în rândul 
celor mai accesibile forme de educa ie şi factori de s n tate. Sintagma Sportul pentru to i oglindeşte 
acest drept al tuturor oamenilor de a practica sportul pentru recreere, între inere, reeducare motric  
sau,pentru.marea.performan . 
Realizat  ini ial în cadrul familiei, sub supravegherea p rin ilor, apoi la nivelul şcolii, în lec iile de 
educa ie fizic  sau în activit ile sportive extraşcolare, preg tirea fizic  a persoanelor este strâns 
corelat  cu cea intelectual , eficien a procesului de instruire fiind condi ionat  de alternarea 
judicioas  a orelor de intens  solicitare intelectual  cu cele practice, sub forma exerci iului fizic. 

Efectele binef c toare ale mişc rii asupra st rii de s n tate sunt binecunoscute, deşi nu 
totdeauna se manifest  consecven  în practicarea exerci iilor fizice corespunz tor categoriei de 
vârst , sexului si nivelului de preg tire fizic  general . Educa ia fizic  reprezint  o component  a 
educa iei, exprimat  printr-un tip de activitate motric  ce dispune de forme de organizare şi reguli 
de desf şurare, care urm reşte optimizarea poten ialului biomotric şi psihic al individului, în 
vederea.creşterii.calit ii.vie ii.  
Sportul este o activitate de întrecere, constituit  din ansamblul ramurilor de sport, care are drept 
obiectiv dezvoltarea condi iei fizice şi psihice a individului, pentru ob inerea de performan e în 
competi iile de toate nivelurile.   

Educa ia fizic  şi sportul dezvolt  o arie complex  de interese, trebuin e, motiva ii. Educ  
ambi ia, curajul, emula ia, aten ia distributiv , hot rârea, fermitatea, perseveren a, calmul, modestia, 
onestitatea, multiple tr s turi de voin  şi caracter. Calit ile intelectuale, calit ile fizice şi calit ile 
morale se contureaz  cu maximum de durabilitate şi eficien  în activit ile corporale. 
 Sportul are un rol important în restabilirea echilibrului pierdut între dezvoltarea fizic  şi 
dezvoltarea intelectual   în condi iile specifice  societ ii postmoderne –  urbanizarea   crescând  , 
creşterea   într-o progresie extraordinar   a  volumului   informa iilor etc. Caracterul  educativ  al  
sportului,  mai  ales  în   ceea  ce priveşte perioada   adolescen ei , este  de   net g duit. 

Men inerea   s n t ii,   obişnuin a  de  a respecta  reguli , disciplina , rolul  estetic al 
sportului , contrabalanseaz   aspectele   nocive , tenta iile  (alcoolul, drogurile etc.) specifice  
adolescen ei. Mai  trebuie   men ionat   şi   constituirea   sentimentului   apartenen ei   la  grup ce  
are  un  rol  deosebit  în   optimizarea   rela iilor   sociale. 

Activitatea  sportiv   presupune  atât aspecte pozitive, cât şi negative. Criticii reproşeaz  
activit ii competi ionale perpetuarea unor modele comportamentale  specifice  unei  lumi  
industriale   şi intensificate cu consecin e de concuren  , rivalitate  şi  maximalizare a finalit ilor în 
scopuri pur  personale. Exist  şi aprecieri asupra valorific rii  pozitive  a  caracterului  de aventur  



şi comuniune, cu consecin e ce contribuie la creşterea conştiin ei propriei valori , ra ionalizarea  
ac iunilor  şi  cooperarea în atingerea unui obiectiv comun. 

Competi ia  sportiv   eviden iaz   şi  rolul  social  al sportului, care poate oferi  modele  de 
comportament  pentru  principalele  subdiviziuni  ale  vie ii sociale , politice , economice , etc. 

Nu în ultimul  rând   tendin a de  a  organiza  competi ii  sportive  reiese şi din  motive 
dominate  de  bucuria  de  a fi  situat  în  centru   naturii, tendin a spre  mişcare  în  comun, 
necesitatea  frumuse ii  corpului,  cerin a de a avea o stare  stabil   de  s n tate  şi  dorin a  de  a  
comunica. 

Latura estetic  a sportului  are  dou   cauze explicite: practic  – eviden iat   prin  competi ia 
sportiv , ca spectacol, care are o mare popularitate şi teoretic  – prin leg tura dintre con inutul 
estetic şi func iile sociale ale sportului. 
Totuşi dezvoltându-se şi dup  criterii estetice sportul îi familiarizeaz   pe indivizi  cu  frumosul,  
având  un  rol  de a  propaga  o  cultur   de  mas . Valorile care înal  exerci iul corporal, jocul, 
sportul la rang de cultur  pot fi foarte bine fizice, intelectuale, morale sau spirituale. Nu degeaba 
susinea cineva c , la urma urmei, este descoperirea lumii morale pe c ile disciplinei fizice. 
Filosoful Ludwig Grunberg afirma c  "practicarea sportului devine o component  a procesului de 
educare si auto-educare, care-şi împlineşte rosturile în contextul cultiv rii poten ialit ilor 
intelectuale si morale, al stimul rii creativit ii". 
În acelaşi timp, sportul - şi mai ales educa ia fizic  - aduce o contribu ie original  la cunoaşterea de 
sine şi altora. Cum spune, cu savoare, Jean Giradoux: sportul delimiteaz  propriul nostru corp de 
masa extrem de vag  a celorlalte corpuri; exerci iul gândirii face acelaşi lucru pentru fiecare spirit. 
Motivele desf şur rii unei activit i fizice  sunt complexe exprimînd diversitatea  personalit ii   
fiec ruia   dintre   noi . Se pune întrebarea :ce loc ocup  educa ia fizic  în ansamblul procesului de 
instruire şi educare a elevilor , ce rol are în însuşirea cunoştin elor , priceperilor şi deprinderilor , în 
preg tirea omului activ de azi şi de mâine . Efectele binef c toare ale mişc rii asupra st rii de 
s n tate sunt binecunoscute, deşi nu totdeauna se manifest  consecven  în practicarea exerci iilor 
fizice corespunz tor categoriei de vârst , sexului si nivelului de preg tire fizic  general . 
F r  a mai aminti de faptul c , sub diverse forme, dar mai ales în cursul activit ilor în aer liber, în 
plin  natur , sportul îmbog eşte sensibilitatea practicantului, contribuie la dezvoltarea afectiv  si 
estetic  a individului, prin sentimentul pe care i-l furnizeaz  vasta realitate fizic  si armonia fireasc  
cu universului. 
Formarea cunoşin elor , priceperilor şi deprinderilor motrice se realizeaz  în lec ia de educa ie fizic  
, în leg tur  nemijlocit  cu sarcina înt ririi s n t i şi dezvolt rii fizice a elevilor  Activitatea 
elevului se bazeaz  pe cunoştin ele transmise de profesor , pe care el le inregistreaz  şi le 
prelucreaz  , le re ine , le valorific  prin aplicare în executarea exerci iului fizic şi le reactiveaz  , 
actualizându-le şi adaptându-le la condi iile unei situa ii noi . Cunoştin ele rezolv  şi realizeaz  
problema cunoaşterii , având în vedere particularit ile specifice ale înv rii în educa ia fizic  . Cu 
ajutorul cunoştin elor elevul descoper  esen a actelor motrice , cauzele , legile lor şi rela iile dintre 
ele . 

. Înv ând cum şi ce s  fac  cu corpul s u elevul nu reproduce cunoştin ele ca la alte obiecte 
de înv mânt , ci le aplic  în efectuarea actului motric . Alc tuirea şi schimbarea forma iilor de 
lucru , deplasarea colectivului , organizarea elevilor ridic  probleme mereu noi profesorului de 
educa ie fizic  . De aceea înv area motric  la ora de educa ie fizic  se realizeaz  printr-un flux 
neîntrerupt de informa ii în dou  direc ii :de la profesor la elevi şi de la elevi la profesor . 

Având în vedere c  la ora de educ ie fizic  elevii trebuie s  fie conştientiza i de îmbinarea 
celor dou  laturi ale instruirii , teoretic  şi practic  s-a realizat un experiment în scopul de a 
conştientiza participarea lor la or . Li s-a explicat scopul pentru care inva  exerci iile fizice , de ce 
nu le pot executa corect pe unele dintre acestea , ce trebuie s  fac  pentru imbun t irea execu iei şi 
pentru o dezvoltare multilateral  armonioas  . 

Cunoaşterea şi în elegerea exerci iilor fizice mai precis  şi mai complex  a determinat o 
execu ie motric  de nivel mai bun , materializat  în probe de control cu rezultate mai bune . 



Spre deosebire de elevii de clasa a-V-a , elevii din clasa a-VI-a în eleg în mod diferit 
importan a alerg rii de vitez  pentru dezvoltarea armonioas  a organismului .Dup  ce le-a ar tat 
elevilor necesitatea form rii deprinderii de a alerga corect , a fixat în ce ramur  de sport intr  
alergarea :atletism.Au fost puşi s  alerge doi elevi (unul care alerga correct şi altul care alerga pe 
c lcâie)şi li s-a cerut elevilor s -i observe şi s  spun  care alearg  mai corect şi de ce , facând apel 
la fondul lor apercetiv . 

Rezultatele ob inute la probele de control au demonstrat c  elevii au capacitatea s  
prelucreze cunoştin ele , s  g seasc  resurse pentru învingerea dificult ilor , selectând informa iile 
şi adaptându-le la realit i .Faptul c  elevii au acordat aten ie sporit  exerci iilor fizice , 
conştiinciozitatea cu care au lucrat , participarea mult mai activ  , cât şi activitatea lor independent  
 Pretutindeni în rile civilizate educa ia r mâne tributar  idealului antic “Mens sana in 
corpore sano” (o minte s n toas  într-un corp s n tos). Prezen a orelor de educa ie fizic  şi sport în 
şcoal  este absolut necesar  pentru a stimula mişcarea în rândul elevilor şi chiar performan a 
sportiv . Fiecare copil are dreptul la o educa ie armonioas  care s  îi ofere atât accesul la cunoştin e 
de natur  s  îl ajute s  cunoasc  şi s  în eleag  mai bine lumea în care tr im, s  îşi dezvolte 
poten ialul şi gândirea autonom , dar şi la practicarea mişc rii şi a sportului.  

Date fiind toate aceste argumente, care nu sunt nici pe departe epuizate, cerem ca disciplina 
numit  “Educa ie Fizic  şi Sport” s  fie CU ADEV RAT repus  în drepturi, cerem ca greşeala 
f cut  prin reducerea orelor din trunchiul comun s  fie reparat  cât mai repede, pentru a nu purta 
mai târziu responsabilitatea unor genera ii schilodite, obeze, amotrice. Consider m c  fiecare elev 
din aceast  ar  membr  a Uniunii Europene, are dreptul la CEL PU IN TREI ORE DE 
EDUCA IE FIZIC  PE S PT MÂN , incluse în trunchiul comun din planul cadru de 
înv mânt! 
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555. METODE DE ÎNV ARE ACTIVE 
 

Prof. Oltean Adriana – Colegiul Tehnic ”Petru Mu at” Suceava 
 

Înv area interactiv  reprezint  o metod  de acumulare practic  a informa iei, cu sprijinul 
unor instrumente interactive. A fost dezvoltat  ca o nou  metod  de lucru în mediile educa ionale, 
fiind opusul înv rii pasive, tradi ionale, bazate pe memorarea i ascultarea informa iilor prezentate 
la clas . Spre deosebire de înv area tradi ional , înv area interactiv  se bazeaz  pe activit i care 
implic  analiza, sinteza i evaluarea. 

Argumentele folosirii metodelor interactive de lucru sunt: înv area se bazeaz  pe experien a 
personal ,  elevul este în centrul procesului de înv are i înv area este personalizat  pentru fiecare 
participant.  

Activizarea pred rii-înv rii presupune folosirea unor  metode, tehnici şi procedee care s -l 
implice pe elev în procesul de înv are, urm rindu-se dezvoltarea gândirii, stimularea creativit ii, 
dezvoltarea interesului pentru înv are, în sensul form rii lui ca participant activ la procesul de 
educare. Astfel elevul este ajutat s  în eleag  lumea în care tr ieşte şi s  aplice în diferite situa ii de 
via  ceea ce a înv at.Metodele constituie elementul esen ial al strategiei didactice, ele 
reprezentând latura executorie, instrumentul de realizare a obiectivelor activit ii instructive. 

Înv area pasiv , tradi ional  nu mai poate acoperi cerin ele de educa ie, elevii, „magaziile 
noastre informa ionale”, sim ind disconfort intelectual şi ac ional, inadecvare social , pentru c , 



ceea  ce promoveaz  înv mantul tradi ional nu-şi mai g seşte acoperire în social. Acum au nevoie 
s  mearg  dincolo de c utarea activ  a informa iei, realizand asocieri între ceea ce au înv at din 
propriile experien e şi experien a altora, interogînd veridicitatea sau autoritatea, analizând logica 
argumenta iei, stabilind consecin ele, analizand cauzele şi efectele implicate, c utând, structurand şi 
imaginand, pornind de la algoritmi cunoscu i, solu ii noi pentru problemele ridicate, punând ei înşişi 
întreb ri, care nu de pu ine ori, pun în dificultate şi min ile cele mai ascu ite. 
„Activ” este elevul care depune efort de reflec ie personal , interioar  şi abstract , care întreprinde 
o ac iune mintal  de c utare, de cercetare şi redescoperire a adev rurilor, de elaborare a noilor 
cunoştin e. Op iunea pentru o metod  sau alta este în strâns  rela ie şi cu personalitatea profesorului 
şi gradul de preg tire, predispozi ie şi stilurile de înv are ale grupului cu care se lucreaz . 

În şcoala tradi ional , profesorul de ine controlul absolut asupra cunoaşterii şi, prin aceasta, 
asupra evenimentelor clasei, ap rând astfel şi o leg tur  evident  între disciplina strict  şi adev rul 
univoc al magistrului care ine clasa în mân !  

În şcoala centrat  pe elev, profesorul se estompeaz , este evanescent, c ci, doar elevul este 
miezul problemei! Elevul nu de ine automat locul din centru. Şi chiar dac , prin prisma eficacit ii 
didactice, modul natural de func ionare a creierului conduce la abordarea centrat  pe elev, succesul 
la clas  depinde de competen ele profesorului de a crea oportunit ile optime de înv are pentru 
fiecare elev. Astfel, în func ie de context, profesorul ac ioneaz  mereu – dar adecvat şi adaptat 
nevoilor grupului. 
1.Metode de predare-înv are interactiv  în grup: Metoda pred rii/înv rii reciproce (Reciprocal 
teaching – Palinscar);Metoda Jigsaw (Mozaicul);Citirea cuprinz toare;Cascada (Cascade);STAD 
(Student Teams Achievement Division) – Metoda înv rii pe grupe mici;TGT 
(Teams/Games/Tournaments) – Metoda turnirurilor între echipe; Metoda schimb rii perechii 
(Share-Pair Circles); Metoda piramidei; Înv area dramatizat ; 
2.Metode de fixare şi sistematizare a cunoştin elor şi de verificare:Harta cognitiv  sau harta 
conceptual  (Cognitive map, Conceptual map);Matricele; Lan urile cognitive; Fishbone maps 
(scheletul de peşte); Diagrama cauzelor şi a efectului; Pânza de p ianj n ( Spider map – Webs); 
Tehnica florii de nuf r (Lotus Blossom Technique);Metoda R.A.I. ;Cartonaşele luminoase; 
3.Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativit ii:Brainstorming; Starbursting 
(Explozia stelar );Metoda P l riilor gânditoare (Thinking hats – Edward de Bono); Caruselul (turul 
galeriei); Multi-voting; Masa rotund ;Interviul de grup;Studiul de caz;Incidentul critic;Phillips 
6/6;Tehnica 6/3/5;Controversa creativ ;Fishbowl (tehnica acvariului); Tehnica focus grup; Patru 
col uri (Four corners); Metoda Frisco; Sinectica;Buzz-groups; Metoda Delphi; 
4.Metode de cercetare în grup:Tema sau proiectul de cercetare în grup; Experimentul pe echipe;   
Portofoliul de grup; 
 

Prin metoda pred rii/înv rii reciproce elevii sunt puşi în situa ia de a fi ei înşişi profesori 
şi de a explica colegilor rezolvarea unei probleme. Astfel copiii sunt împ r i i pe grupe de câte 
patru, în care fiecare are un rol bine definit: unul este rezumator – cel care face un scurt rezumat al 
textului citit, unul este întreb torul grupului – cel care pune întreb ri clarificatoare (unde se petrece 
ac iunea, de ce personajul a reac ionat aşa, ce sentimente îl st pâneau pe..., ce înseamn ...), altul 
este clarificatorul – el trebuie s  aib  o viziune de ansamblu şi s  încerce s  r spund  întreb rilor 
grupului,  iar cel de-al patrulea copil este prezic torul – cel care îşi va imagina, în colaborare îns  
cu ceilal i care va fi cursul evenimentelor. Metoda este foarte potrivit  pentru studierea textelor 
literare sau ştiin ifice. Elevii aceleiaşi grupe vor colabora în în elegerea textului şi rezolvarea 
sarcinilor de lucru, urmând ca frontal s  se concluzioneze solu iile. Grupele pot avea texte diferite 
pe aceeaşi tem , sau pot avea fragmente ale aceluiaşi text.  Ei pot lucra pe fişe diferite, urmând ca în 
completarea lor s  existe o strâns  colaborare, sau pot lucra pe o singur  fis , pe care fiecare s  aib  
o sarcin  precis . Avantajele sunt c  stimuleaz , motiveaz , ajut  elevii în înv area metodelor şi 
tehnicilor de lucru cu textul, tehnici de munc  intelectual  pe care le poate folosi apoi şi în mod 
independent, dezvolt  capacitatea de exprimare, aten ia, gândirea cu opera iile ei şi capacitatea de 



ascultare activ , stimuleaz  capacitatea de concentrare asupra textului de citit şi priceperea de a 
selec iona esen ialul 

Metoda mozaicului (în englez  jigsaw puzzle înseamn  mozaic) sau “metoda grupurilor 
interdependente” este o strategie bazat  pe înv area în echip  (team-learning). Fiecare elev are o 
sarcin  de studiu în care trebuie s  devin  expert. El are în acelaşi timp şi responsabilitatea 
transmiterii informa iilor asimilate, celorlal i colegi. Metoda presupune o preg tire temeinic  a 
materialului dat spre studiu elevilor. Profesorul propune o tem  de studiu pe care o împarte în patru 
sub-teme. Pentru fiecare tem  în parte educatorul trebuie s  dea un titlul, sau  pentru fiecare s  pun  
o întrebare. Fiecare membru al grupei va primi ca obiect de studiu materiale necesare fiec rei sub-
teme, pentru care va alc tui şi o schem . La sfârşit elevii îşi comunic  ce au înv at depre sub-tema 
respectiv . Aranjarea în clas  a grupurilor trebuie îns  s  fie cât mai aerisit , astfel încât grupurile 
s  nu se deranjeze între ele. Obiectul de studiu poate constitui şi o tem  pentru acas , urmând ca în 
momentul constituirii mozaicului fiecare “expert” s -şi aduc  propria contribu ie.  

Elevii vor avea de studiat acas  materiale referitoare la aceste teme. Tema lor va fi s  caute 
şi ei alte materiale legate de subiectul în care vor trebui s  devin  exper i. În primele 20 de minute 
ale orei ei se vor întruni în grupuri de exper i pe sub-teme, aşa cum sunt pe lista afişat . Fiecare va 
completa o fiş , consultându-se cu ceilal i. Fişa va cuprinde cerin e specifice materialelor studiate. 
Dup  completarea fişei, elevii se vor regrupa: to i cei cu num rul 1 vor forma o grup , to i cei cu 
num rul 2 vor forma a doua grup  etc. În cadrul acestei grupe ei îşi vor prezenta materialele şi 
concluziile la care au ajuns.  

Este important s  educ m imagina ia copiilor pentru c  a fi un om imaginativ înseamn  s  te 
po i adapta în situa ii diverse. O metod  didactic  de educare a imagina iei copilului este “metoda 
p l riilor gânditoare”. Aceasta este o tehnic  interactiv , de stimulare a creativit ii participan ilor 
care se bazeaz  pe interpretarea de roluri în func ie de p l ria aleas . Sunt 6 p l rii gânditoare, 
fiecare având câte o culoare: alb, roşu, galben, verde, albastru şi negru. Membrii grupului îşi aleg 
p l riile şi vor interpreta astfel rolul precis, aşa cum consider  mai bine. Rolurile se pot inversa, 
participan ii sunt liberi s  spun  ce gândesc, dar s  fie în accord cu rolul pe care îl joac . Culoarea 
p l riei este cea care defineşte rolul: p l ria alb  este neutr , participan ii sunt înv a i s  gândeasc  
obiectiv, p l ria roşie d  frâu liber sentimentelor, ofer  o perspectiv  emo ional  asupra 
evenimentelor. P l ria neagr  este perspectiva gândirii negativiste, pesimiste, p l ria galben  este 
simbolul gândirii pozitive şi constructive, al optimismului. Cel ce st  sub p l ria verde trebuie s  fie 
creativ. Gândirea lateral  este specific  acestui tip de p l rie. Cere un efort de crea ie. P l ria 
albastr  este dirijorul orchestrei şi cere ajutorul celorlalte p l rii. Gânditorul p l riei albastre 
defineşte problema, conduce întreb rile, reconcentreaz  informa iile pe parcursul activit ii şi 
formuleaz  ideile principale şi concluziile la sfârşit.  
Acest nou tip de metod  de predare – înva are este un joc în sine. Copiii se împart în şase grupe – 
pentru şase p l rii. Ei pot juca şi câte şase într-o singur  grup . Pentru succesul acestei metode este 
important îns  ca materialul didactic s  fie bogat, iar cele şase p l rii s  fie frumos colorate, s -i 
atrag  pe elevi. Avantajul acestei metode este c  dezvolt  competen ele inteligen ei lingvistice, 
inteligen ei logice şi inteligen ei interpersonale. 

Turul galeriei este o metod  interactiv  de înv are bazat  pe colaborare în vederea g sirii 
de solu ii i presupune evaluarea interactiv  şi profund formativ  a produselor realizate de grupuri 
de elevi.Presupune mai multe etape: 
-elevii, în grupuri de trei sau patru, rezolv  o problem  (o sarcin  de înv are) susceptibil  de a avea 
mai multe solu ii (mai multe perspective de abordare); 
-produsele muncii grupului se materializeaz  într-o schem , diagram , inventar  de idei etc. notate 
pe o hârtie (un poster); 
-posterele se expun pe pere ii clasei, transforma i într-o veritabil  galerie;la semnalul profesorului, 
grupurile trec pe rând, pe la fiecare poster pentru a examina solu iile propuse de colegi; comentariile 
şi observa iile vizitatorilor sunt scrise pe posterul analizat; 



-dup  ce se încheie turul galeriei, grupurile revin la pozi ia ini ial  şi fiecare echip  îşi reexamineaz  
produsul muncii, comparativ cu a celorlal i, discutând observa iile şi comentariile notate de colegi 
pe propriul poster. 

Brainstorming-ul (sau asaltul de idei) reprezint  formularea a cât mai multor idei – oricât 
de fanteziste ar putea p rea acestea – ca r spuns la o situa ie enun at , dup  principiul „cantitatea 
genereaz  calitatea“.Este o metod  interactiv  de dezvoltare de idei noi ce rezult  din discu iile 
purtate între mai mul i participan i, în cadrul c reia fiecare vine cu o mul ime de sugestii. Rezultatul 
acestor discu ii se soldeaz  cu alegerea celei mai bune solu ii de rezolvare a situa iei dezb tute. 
Calea de ob inere a acestor solu ii este aceea a stimul rii creativit ii în cadrul grupului i cuprinde 
dou  momente: unul de producere a ideilor şi apoi momentul evalu rii acestora (faza aprecierilor 
critice).. 

Metoda piramidei sau metoda bulg relui de z pad  are la baz  împletirea activit ii 
individuale cu cea desf şurat  în cadrul grupurilor. Ea const  în încorporarea activit ii fiec rui 
membru al colectivului într-un demers mai amplu, menit s  duc  la solu ionarea unei sarcini sau a 
unei probleme date. Aceast  metod  are mai multe faze: faza introductiv  – profesorul enun  
problema, faza lucrului individual – fiecare elev lucreaz  individual timp de 5 minute la 
solu ionarea problemei, faza lucrului în perechi – elevii se consult  cu colegul de banc , sunt notate 
toate solu iile ap rute, faza reuniunii în grupuri mai mari – elevii le consult  asupra solu iilor în 
grupuri alc tuite dintr-un num r egal de perechi, faza raport rii solu iilor în colectiv şi faza 
decizional . Metoda piramidei are avantajele stimul rii înv rii prin cooperare, al sporirii 
încrederii în for ele proprii prin testarea ideilor emise individual, mai întâi în grupuri mici şi apoi în 
colectiv. Dezavantajele înregistrate sunt de ordin evaluativ, deoarece se poate stabili mai greu care 
şi cât de însemnat  a fost contribu ia fiec rui participant. 
 Metoda ciorchinelui const  în exprimarea grafic  a conexiunilor dintre idei, o modalitate de 
a realiza asocia ii noi de idei sau de a releva noi sensuri ale ideilor. Este o tehnic  de predare 
înv are menit  s  încurajeze elevii s  gândeasc  liber şi s  stimuleze conexiunile de idei. 
Realizarea unui ciorchine presupune: scrierea unei  no iuni sau a unei propozi ii-nucleu în mijlocul 
tablei sau al paginii,se noteaz  cuvintele sau sintagmele ce ne vin în minte în leg tur  cu nucleul 
scris anterior, se leag  ideile sau propozi iile g site ulterior de nucleul pe care l-am scris la început 
cu ajutorul unor linii ce exprim  grafic conexiunile dintre idei .Cuvintele sau ideile vor fi legate prin 
linii de no iunea central . Elevii lucreaz  în grupe, fiecare grup  prezint  “ciorchinele” propriu apoi 
se analizeaz  fiecare “ciorchine” şi se efectueaz  un singur ciorchine pe tabl  dirijat de profesor. 
Dup  rezolvarea sarcinii de lucru, elevii vor folosi no iunile şi leg turile create pentru a dezvolta 
idei despre conceptul propus.Poate fi folosit cu succes la evaluarea unei unit i de con inut dar şi pe 
parcursul pred rii, f cându-se apel la cunoştin ele dobândite de elevi, stimuleaz  conexiunile dintre 
idei, realizeaz  asocia ii noi de idei sau relev  noi sensuri ale ideilor. 
Tehnica florii de nuf r (Lotus Blossom Technique) presupune deducerea de conexiuni între idei, 
concepte, pornind de la o tem  central . Tema central  determin  cele 8 idei secundare ce se 
construiesc în jurul celei principale, ca petalele florii de nuf r.Cele 8 idei secundare sunt trecute în 
jurul temei centrale, urmând ca ele s  devin  la rândul lor teme principale, pentru alte 8 flori de 
nuf r. Pentru fiecare dintre aceste noi teme centrale se vor construi câte alte noi 8 idei secundare. 
Astfel, pornind de la o tem  central , sunt generate noi teme de studiu pentru care trebuie dezvoltate 
conexiuni noi şi noi concepte. Etapele metodei: Construirea diagramei, scrierea temei centrale în 
centrul diagramei,ideile sau aplica iile legate de tema central  se trec în cele 8 “petale” ce 
înconjoar  tema central , în sensul acelor de ceasornic folosirea celor 8 idei deduse, drept noi teme 
centrale pentru celelalte 8 cadrane, construirea de noi conexiuni pentru cele 8 noi teme centrale şi 
consemnarea lor în diagram . Se completeaz  în acest mod cât mai multe cadrane.(“flori de nuf r”) 
i etapa evalu rii ideilor. Se analizeaz  diagramele şi se apreciaz  rezultatele din punct de vedere 

calitativ şi cantitativ. Ideile emise se pot folosi ca surs  de noi aplica ii şi teme de studiu în lec iile 
viitoare.. 



Ştiu/vreau s  ştiu/am înv at este o  metod  ce presupune parcurgerea mai multor paşi pornind de la 
accesarea a ceea ce se ştie, determinarea a ceea ce se doreşte a se înv a şi reactualizarea cu ce s-a 
înv at în urma lecturii. 
Ce tiu despre 
subiect 

Ce vreau s  
tiu 

Ce am înv at Ce a  dori s  
mai aflu 
despre subiect 

Informa ii 
suplimentare 

Tema 

      
SINELG (Sistemul Interactiv de Notare pentru Eficientizarea Lecturii şi Gândirii) 
Ca metod  este tipic  pentru etapa de realizare a sensului (înv are, comprehensiune). 
Cunoştin ele anterioare ale elevilor eviden iate prin activit i specifice de evocare se folosesc ca 
baz  de plecare pentru lectur . Presupune urm toarele etape: în timpul lecturii elevii marcheaz  în 
text, cunoştin ele confirmate de text, cunoştin ele infirmate, cunoştin ele noi, cunoştin ele incerte iar 
dup  lectur ,  informa iile se trec într-un tabel. Informa iile ob inute individual se discut  în grup, 
apoi se comunic  de c tre grupuri profesorului care le centralizeaz  într-un tabel la tabl . 
CUBUL Metoda presupune explorarea unui subiect din mai multe perspective. Sunt recomandate 
urm toarele etape: realizarea unui cub pe ale c rui fe e sunt scrise cuvintele: descrie, compar , 
analizeaz , asociaz , aplic , argumenteaz . Astfel, se anun  tema, se împ rte clasa în 6 grupe, 
fiecare dintre ele examinând o tem  de pe fe ele cubului. 
-Descrie: culorile, formele, m rimile etc. 
-Compar : ce este asem n tor, ce este diferit. 
-Analizeaz : se spune din ce este f cut. 
-Asociaz : la ce te îndeamn  s  te gândeşti? 
-Aplic : la ce poate fi folosit ? 
-Argumenteaz : pro sau contra şi se enumer  o serie de motive care vin în sprijinul afirma iei. Apoi 
are loc redactarea final  şi împ rt şirea ei celorlalte grupe i afişarea formei finale pe tabl . 
Acestea sunt  doar câteva dintre metodele interactive de lucru în echip . Fiecare dintre ele 
înregistreaz  avantaje şi dezavantaje, important este momentul ales pentru desf şurarea lor. 
Profesorul este cel care are puterea decizional  şi capacitatea de a alege ceea ce ştie c  se poate 
desf şura în propriul colectiv de elevi.  
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556. O INI IATIV  CARE SFIDEAZ  TIMPUL… 
 

prof. Daniela Oatu, coala „ tefan cel Mare” Vaslui 
 
 Sunt ini iative care ne urm resc i dup  ce invizibila cortin  s-a ridicat … Una dintre ele este 
aceasta când la sfâr itul lunii septembrie,la Biblioteca Jude ean  ,, Nicolae Milescu Sp tarul”din 
Vaslui , i-a intrat în drepturi edi ia  Serii de Carte Vaslui, activitate ce face parte dintr-un proiect 
desf urat la nivel na ional i anume Seara de Carte România. Au participat elevi de gimnaziu i 
liceu, înso i i de cadre didactice (de Limba român , limbi str ine, psihologi etc.), to i n scu i –dup  
toate semnele –în  zodia norocoas  a lecturii. 

Ca s  v  conving ,v  voi prezenta în detaliu cum a fost gândit acest proiect. Primul punct al 
programului –o form  delicat  de captatio benevolentiae –l-a  constituit prezentarea istoricului Serii 
de Carte România de c tre d-na Fren escu Cristina-Maria,pre edinte. Am aflat,astfel,c  totul a 



pornit dintr-o pasiune a ini iatorului din Bra ov d-l Cicerone Busuioc ,manager al unui proiect mai 
amplu intitulat Ini iativa tinerilor pentru modernizarea României. Acesta declara : ,,Stabilit în 
Bra ov, la sfâr itul anului 2011, am con tientizat c  o integrare mai rapid  în noua cas  va consta 
într-o inter-rela ionare care s  porneasc  ,în primul rând , din partea mea. Plecând de la sfatul unui 
prieten , care mi-a sugerat c , pentru un succes sigur în integrarea mea trebuie s  încep o activitate 
care s  izvorasc  dintr-o pasiune personal  , am  început s  m  gândesc la Seara de Carte Bra ov. 
De ce era nevoie de o pasiune ? Pentru c  oamenii se accept  mult mai u or unii pe ceilal i atunci 
când sunt lega i de lucruri comune i sincere”. 
 Prima edi ie a Serii de Carte Bra ov a avut loc la 14 noiembrie 2012 în colaborare cu 
Biblioteca Jude ean  ,,George Bari iu”, apoi, în decurs de trei ani , s-au afiliat acestui proiect ora e 
precum Sibiu, Târgovi te, Bucure ti, Cluj, Ia i , Piatra Neam , Bac u, Vaslui, Bârlad.  
În ziua de ast zi , când suntem prin i în vâltoarea informatiz rii excesive , c r ile lupt  s - i 
croiasc  drumul spre inima i mintea cititorilor , r mânând surse valoroase de regenerare spiritual . 
Criticul de teatru englez Jeremy Collier considera c  sunt ,, cei mai credincio i amici ai sufletului , 
care ne sprijin  în singur tate , ne ajut  s  uit m asprimea oamenilor i a lucrurilor , ne potolesc 
patimile i grijile i adorm în noi plictiseala”. Dac  ar fi s -l parafraz m pe Fericitul Augustin am 
spune :cite te i f  ce vrei !, definind astfel modul în care ne putem de tepta mintea, ine treaz  
con tiin a i îmbog i sufletul. ,,Din aceast  nevoie de îmbog ire a pornit i ini iativa de a continua 
misiunea celui care a fondat aceast  ac iune. Astfel, respectând viziunea Serii de Carte România , 
vom avea partea noastr  de lectur  , modul personal i liber de cugetare asupra lumii, iar seara 
aceasta va aduce ceva doar al ei : curajul de exprimare , prin exemplul deschis al ac iunilor noastre” 
–a conchis d-na Fren escu Cristina-Maria. Aceast  ac iune , care a debutat la Vaslui pe 10 martie 
2016, se adreseaz  atât tinerilor cât i adul ilor reprezentând un imbold pentru redescoperirea 
pl cerii cititului. Întâlnirile au loc bilunar i constau în lans ri de carte, prezentarea de eseuri i 
discu ii libere pe diverse teme (dintre temele din edi ia precedent   exemplific m: ,,Îmbr i area ”, ,, 
Papuceii Copil riei” etc.) 

Pentru c  elevii colii noastre au fost foarte receptivi la o astfel de ini iativ , ne-am înscris 
f când o selec ie din toate clasele gimnaziale. Prima activitate s-a desf urat sub genericul 
,,Lecturile vacan ei : pas în doi” într-o atmosfer  intim , relaxant , de confort sufletesc , f r  nimic 
ceremonios , de exteriorizare generoas . Sub semnul fair play-ului , a unei prelu ri permanente de 
tafet  , elevii s-au prezentat i au lecturat din eseurile preg tite pe aceast  tem . Neexistând nici un 

fel de constrângeri (de analiz , interpretare), pre  de o or  i jum tate s-au articulat atâtea 
perspective de lectur  i to i cei prezen i au p truns u or, firesc, în h i ul atâtor metamorfoze 
captivante .Surprinz tor, au spart ghea a elevii de gimnaziu de la coala ,, tefan cel Mare”Vaslui, 
care au vorbit plini de entuziasm despre cartea care i-a marcat într-un fel sau altul , despre 
personajul preferat cu care se identific . Astfel, i-au dezv luit aspira iile (,,Vreau s  devin 
profesoar  de limba român ” –a m rturisit o elev  din clasa a IX-a de la Liceul ,,Mihail 
Kog lniceanu”)gusturile artistice , unii dintre ei descoperindu- i reale valen e critice i actorice ti. 
De la Povestea ursului cafeniu (prezentat  de Andra M.,clasa a V-a),care ne ofer  o veritabil  
lec ie de via  , de acceptare a semenelui, indiferent de culoarea pielii am trecut la farmecul scrierii 
memorialistice prin Piciul de Alphonse Daudet; a urmat romanul Mathilda ,eleva Delia A. ,clasa a 
VIII- a a mul umit protagonistei acestuia c  prin ea i-a descoperit identitatea , c  i-a continuat 
drumul în via  dep ind mentalit i i opreli ti; am ajuns la eseul sensibil ,apreciat pentru 
maturitatea stilului,scris de Octav F.,clasa a VII-a pe tema leg turii indestructibile om-câine (Col  
Alb  de Jack London).Treptat ,am migrat spre spa iul eseurilor elevilor de liceu i am ajuns la 
tulbur toarea poveste de dragoste din romanul Maitreyi  de Mircea Eliade prezentat  cu aplomb de 
Ana-Maria Carmen L.,clasa a IX-a ,  care spunea c  este ner bd toare s  citeasc  i replica 
feminin  Dragostea nu moare. În ceea ce prive te basmul Povestea lui Arap-Alb o elev  din clasa 
a X-a a m rturisit c  a încercat s - i imagineze personajele (Ochil ,Setil  etc.) i s  le g seasc  în jur 
coresponden e . Afirma ia c  ,,toat  lumea are imagina ie” a stârnit , pe bun  dreptate, controverse, 
a a cum replica unei eleve de clasa a VI-a (Laura L.),,În fond, fiecare dintre noi î i scrie cartea” ne-
a impresionat. Multe lucr ri au definit cartea ca fiind o fug  permanent  i necesar  de tot ceea ce 



este banal, de monotonie, triste e, singur tate i au dezb tut problema rolului lecturii :,,ne  
îmbog e te discursul” ,ne deplas m cu mai mult  dexteritate în text”, ,,ne exprim m mai nuan at”, 
,,ni se neteze te drumul spre cultur ”, ,,ne spore te capacitatea asociativ ” etc. Fiecare lectur  a 
reprezentat o întoarcere c tre sine , (autorii subiectivizându-se cu m sur )fiind urmat  de aplauze , 
pigmentat  cu note comice, anecdote etc. S-a vorbit despre diferen a dintre cei mul i care citesc o 
singur  carte în via  i când dau peste o problem  dificil  o p esc i cei pu ini care prin lectur  
tr iesc al turi de personaje atâtea experien e încât sunt fortifica i suflete te , tiu s  se fereasc , s  fie 
pruden i , cum s  reac ioneze într-o anumit  situa ie. De asemenea, s-a încercat s  se r spund  la 
întreb ri care-i fr mânt  ;de pild :Se poate tr i numai din citit ?(a a cum s-a întâmplat , bun oar , 
cu Cioran , cu Gabriel Garcia Marquez ) sau merit  s  scrii pentru un singur cititor ? 
 În finalul activit ii s-a propus pentru urm toarea întâlnire lecturarea binecunoscutei crea ii a 
lui Antoine de Saint-Exupery: Micul prin . 
  Am plecat i noi, dasc lii, încânta i i uimi i ,în acela i timp, c  i-am redescoperit altfel pe 
elevii no tri, în afara orelor de curs. Ne-am bucurat c  lectura le provoac  emo ii, c  nu i-au 
pierdut curiozitatea , dimensiunea romantic , fine ea sufleteasc . 
Este o tem  de reflec ie în urma c reia a triumfat pl cerea lecturii i mai mult decât atât este o 
ini iativ  care sfideaz  timpul… 
 
 

557. COPIII  DOTA I  INTELECTUAL ŞI  CARACTERISTICILE  LOR 
 

prof. înv. primar Ghi  Elena, Şcoala Gimnazial  nr. 1 Ungureni 
 
 
 Ȋn contextul tentin elor actuale, prin care încerc m s  integr m în cadrul înv mântului de 
mas  copiii cu nevoi speciale, aş vrea, ca şi ini iativ  didactic , s  pun în lumin  caracteristicile şi  
nevoile unei alte   categorii de copii aflate în minoritate printre elevii noştri: copiii dota i intelectual. 
 Când putem spune c  un copil este supradotat? 
 Poate cea mai veche defini ieeste cea a unui faimos psiholog american  Lewis Terman. 
Luând drept criteriu rezultatele ob inute la unul dintre testele de inteligen  ale momentului, scala 
Stanford-Binet, el îi numeşte pe copiii care ob in un coeficient de inteligen  (QI) de peste 130 copii 
dota i, peste 140 îiconsider  copii supradota i, iar pentru cei cu QI de peste 170 foloseşte termenul 
de geniu. 
 Terman inaugura astfel una dintre direc iile ulterioare în cercet rile şi interven ile privind 
copiii dota i: folosirea testelor de inteligen . 
 Ȋn Fran a, Remy Chauvin (1979), a utilizat cu reticen  terminologia american  pentru a 
defini copiii dota i. El utilizeaz  termenii de talentat şi creativ pentru a realiza nuan rile necesare. 
 No iunile de creativitate şi inteligen  au fost adesea suprapuse, chiar şi par ial, dar studiile 
au demonstrat c  leg tura dintre ele este foarte slab . Corela ia dintre rezultatele la testele de 
inteligen  şi rezultatele probelor de creativitate este foarte redus , ceea ce exclude orice form  de 
determinism. Pot exista copii foarte inteligen i şi mai pu n creativi şi invers. Guilford ofer  un 
model în care gândirea are dou  forme: convergent  şi divergent . El sus ine c  testele de 
inteligen  se focalizeaz  asupra modurilor de gândire convergent , în timp ce creativitatea se 
bazeaz  pe gândirea divergent . 
 Feldman, în 1982, propune ca defini ie a conceptului de dotare „capacitatea de a aduce o 
contribu ie semnificativ  în orice domeniu valorizat social”. 
 Ȋn mod surprinz tor, no iunea de supradotat este printre conceptele psihologice care, pe 
lâng  definire ştiin ific , beneficiaz  ş de una jutidic . Astfel, Congresul american a notat o lege 
privind educa ia copiilor „supradota i şi talenta i” folosind urm toarea defini ie: „Copilul dotat sau 
talentat este un tân r care, la nivelul gr dini ei, a cursurilor primare sau secundare a dovedit un 
poten ial aptitudinal de a atinge un nivel înalt de competen  în domeniile intelectual, artistic, 



academic specific, în artele vizuale, teatru, muzic , dans, aptitudini de conducere, având nevoie, în 
consecin , de activit i ce nu sunt în mod normal posibile în şcoal ”. 
 În definirea dot rii intelectuale apar câteva idei:  
- existen a unor aptitudiniridicate într-undomeniu specific sau mai multe domenii; 
- aceste aptitudini se pot manifesta explicit sau pot r mâne intr-o form  latent ; 
- factorii ereditari sunt importan i în determinarea lor, dar necesit , pentru afirmarea lor, condi ii 
adecvate de mediu ambiant. 
 Deşi testarea psihomotric  a inteligen ei reprezint  înc  un criteriu foarte larg utilizat de 
identificare a copiilor supradota i, el nu este unicul. Psihologia nu poate oferi înc  o metod  
universal . Testele de inteligen  r mân principalul instrument de lucru, dar numai dac  sunt 
aplicate de persoane specializate şi în condi iile indicate de instruc iunile testului. 
 În identificarea copiilor supradota i, un rol deosebit îl pot juca profesorii şi familia. Aceştia 
sunt cei care vin permanent în contact cu elevii, iar diagnosticul lorvse poate baza pe o observa ie 
îndelungat , cu o valoare uneori superioar  testelor de inteligen . 
 Cum pot fi recunoscu i elevii dota i şi talenta i, ce anume le este specific? 
 De mul i ani cercet torii încearc  s  „deseneze” un portret robot al acestor copii. Degajarea 
unor tr s turi caracteristice este îns  o opera ie foarte dificil . Aceşti copii nu formeaz  un grup 
omogen. 
 S-a creat un num r de mituri referitoare la copiii dota i: 
- exceleaz  în toate domeniile; 
- ob in performan e şcolare şi au o puternic  motiva ie în a-şi finaliza cu succes studiile; 
- sunt foarte buni în lectur  şi expresii orale; 
- sunt elevi echilibra i, independen i şi capabili de a se autodirija. 
 Lucrurile nu sunt atât de simple şi mul i elevi dota i sau talenta i r mân, din p cate, 
neidentifica i, pentru c  nu se conformeaz  unui stereotip. 
 Un alt cercet tor a descris copilul dotat ca dispunând de un vocabular bun, având abilit i în 
a face rapid leg turi şi generaliz ri, în elegând cu uşurin  conceptele abstracte, cu o memorie 
extraordinar , un nivel înalt de curiozitate şi gândire divergent . 
 James Galagher a concluzionat c  ceea ce au în comun aceşti copii este „îndemânarea de a 
absorbi concepte abstracte, ale organiza mai eficace şi a le explica mai adecvat decât colegii de 
genera ie”. 
 Unii supradota i se comport  ca elevi ideali, modele de bun  purtare, al ii sunt adev ra i copii 
problem  şi evalua i fiind, situându-se sub nivelul mediu al clasei. Explica ia acestei st ri de fapt ne 
trimite la diferen ierea f cut  de Guilford între gândirea convergent  şi cea divergent . Copiii cu o 
gândire divergent  dezvoltat  sunt adesea plictisi i, r spund într-un mod nonconformist, poate chiar 
ironic, oferind impresia c  sunt necooperan i. Un exemplu ar fi dou  dintre geniile omenirii, A. 
Einstein şi T. A. Edison, care au fost considera i elevi foarte slabi de c tre profesorii lor. 
 Copiii dota i şi talenta i reprezint  o prob  de foc pentru capacitatea şi ingeniozitatea 
dasc lului. Deşi trebuie s  abordeze clasa ca un întreg, el se afl  în fa a necesit ii de a oferi 
materiale din ce în ce mai interesante şi avansate pentru un singur elev. 
 Solu ia care a fost propus  adesea este cea a instruc iei accelerate. Exist  cel pu in trei 
moduri de a realiza acelaşi obiectiv: 
- curriculum-ul şcolar poate fi comprimat, permi ându-i elevului dotat s  studieze materia pentru 
doi ani într-unul singur; 
- anul şcolar se poate extinde prin cursuri de var ; 
- elevul poate s  urmeze cursuri universitare deşi este înc  în liceu. 
 Problema instruc iei accelerate a generat îns  numeroase dispute. Cercet rile privind 
eficien a acestei metode nu ofer  înc  date suficiente. Astfel, s-a demonstrat c  elevii dota i care au 
beneficiat de instruc ie accelerat  au avut rezultate mai bune la un test de performan e şcolare decât 
copiii dota i de aceeaşi vârst , dar care nu au beneficiat de aceasta. Totuşi, rezultatele studiilor 
privind efectele accelera iei asupra aspectelor non-intelectuale (atitudine fa  de şcoal , adaptere 



emo ional  etc.) r mân contradictorii. Totuşi se impun câteva recomand ri pentru profesorii care 
lucreaz  cu astfel de elevi: 
- Oferi i copilului dotat o îmbog ire orizontal  şi vertical  a materiei! Îmbog irea orizontal  
înseamn  a oferi mai mult material cu acelaşi nivel de dificultate unui copil care a terminat o tem  
înaintea colegilor, iar cea vertical se refer  la oferirea unui material cu un nivel mai avnsat, 
anticipând lec iile urm toare. Ambele procedee reprezint  riscur:i în cazul îmbog irii orizontale, 
copilul poate s  se plictiseasc  şi s -şi piard  interesul; îmbog irea vertical  folosit  exagerat poate 
duce le dezechilibrarea activit ii de predare. Cele dou  procedee trebuie deci îmbinate. 
- Discuta i împreun  cu elevul posibilitatea realiz rii studiului individual! Una dintre cele mai 
eficiente metode de lucru cu elevii dota i const  în stabilirea de teme de studio individual. Temele 
trebuie îns  orientate astfel înc t s  acopere domeniile de interes ale copilului. Ele nu vor fi în nici 
un caz impuse, astfel copilul se poate sim i suprasolicitat pierzându-şi motiva ia. 
- Încuraja i lecturile suplimentare! Unul dintre reproşurile cele mai fracvente (şi nu doar în ara 
noastr ) este acela c  elevii nu mai citesc. Unii specialişti recomand  în cazul copiilor dota i ca 
aceştia s  citeasc  biografii sau aotobiografii ale celebrit ilor în idea c  via a acestora i-ar putea 
inspira. 
- Stimula i apari ia hobby-urilor! Dac  un copil este interesat în mod special de poezie, de peşti 
sau de calculatoare, el trebuie încurajat în aceast  ditrec ie. La vârste mai mari ei vor fi îndruma i s  
participle la concursuri de crea ie sau ştiin ifice. 
- Încerca i varianta unui mentorat prin coresponden ! În şcolile mici, num rul copiilor dota i 
este adesea redus. Pentru a oferi acestora acestora o asisten  corespunz toare, în Statele Unite s-a 
experimentat un program numit Sponsor-Corespondent Plan care punea copilul talentat în leg tur  
cu un specialist din domeniul s u de interes (de multe ori pensionar). Aceast  solu ie s-a dovedit a fi 
extreme de eficient  şi credem c  ar putea fi adoptat  şi în România. 
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558. IDENTITATEA ŞCOLII – “FLUTURAŞUL DE MUNTENI” 
 

prof. Ghi  Claudiu, Şcoala Gimnazial  Nr. 1, Munteni, Gala i 
 

“ A GÂNDI LIBER E FRUMOS, A GÂNDI DREPT ESTE I MAI BINE.” 
 

Una dintre modalit ile de diseminare a identit ii unei şcoli o reprezint  revista şcolar . 
Ea con ine informa ii legate de şcoal , dar şi crea iile sau curiozit ilor elevilor care aici pot 
exersa libertatea de exprimare, îşi pot asuma p rerile celorlal i fa  de exerci iul crator.  

În anul 2014 s-a n scut idea unei reviste, mai bine zis un Flutura  al gândurilor elevilor 
claselor a VII a i a VIII a cu înclina ie spre scris i pasiona i de ,,tainele” jurnalismului. Astfel,  
s-a pornit la drum, cu timiditate, cu apari ia primului num r din publica ia „ Flutura ul de 
Munteni“, pe 27 Octombrie 2014. 

Ca orice revist , ea reprezint  o modalitate de manifestare artistic, de cultivare a 
respectului pentru cuvântul scris. 

Realizarea unei reviste colare, fie ea i doar un “Flutura ”, presupune efort, pasiune, 
îndemânare, seriozitate i responsabilitate, dar i mult  dragoste. 



Revista adun  în paginile sale informa ii despre evenimentele i activit ile importante 
ale acestei coli, despre perorman ele ob inute de elevi în urma particip rii la diferite competi ii. 
De asemenea, cuprinde informa ii din diferite domenii precum, tiin , religie, sport, literatur  
sau diferite curiozit i. 
 

559. DIDACTICA – TIIN  SAU ART ? 
 

Prof. înv. prec. Badea Andreea Florina 
G.P.N. nr. 4, Sântelec 

 
        În primul rând, ce semnificaie are didactica? În acest sens, termenii semnificativi pentru 
conceptul de didactic  sunt: grecescul didactike, care înseamn  ştiin a înv rii, latinescul ars 
discendi, care înseamn  arta înv rii şi grecescul mathetica, care înseamn  ştiin a de a-i înv a pe 
al ii. Didactica este ştiin , deoarece elaboreaz  legit i şi norme didactice şi este art , deoarece 
modeleaz  personalitatea în devenire prin ceea ce se numeşte ”m iestrie pedagogic ”. Deducem, 
a adar, din definirile prezentate, c  didactica este tiin a i arta de-a-i înv a pe ceilali. 
        Totui, tiin a i arta reprezint  domenii aparent diferite. De ce? În primul rând, tiin a se 
prezint  ca o ”zâna toamna” pe care o prezent m cu atâta încredere an de an, toamn  de toamn , 
sufletelor care ne trec pragul primitoarei gr dini e...în atribute: matur , îmr cat  în culori blânde, 
absent  uneori la zgomotele de pretutindeni i totu i, prezent  la transform rile petrecute în jur. În 
al doilea rând, arta se dorete a fi acea ”zâna vara”, sofisticat , dorinc  de aventur , modern , 
îmbr cat  în culorii vii, mereu admirat . Mai mult, cele dou  zâne, prin personalit ile lor diametral 
opuse, fac parte, simultan şi în mod obligatoriu, din via a noastr , într-o m sur  mai mare sau mai 
mic . Fie c  suntem conştien i sau nu de asta, atrac ia fa  de ştiin  şi art  este esen a vie ii şi a 
devenirii noastre. 
        Este predarea o ştiin ? Altfel spus, este posibil întemeierea unei ştiin e a pred rii care s  
furnizeze profesorului un set de comportamente profesionale care s  garanteze succesul în orice 
împrejurare şi indiferent de ac iunea unor factori conjuncturali? În acest sens, aştept rile 
practicienilor sunt mari. Skinner însuşi argumenta c  o predare de succes poate s  rezulte numai ca 
urmare a aplic rii conştiente, în situa ii şcolare, a unor teorii validate din punct de vedere ştiin ific. 
O predare reuşit  nu poate rezulta întâmpl tor, ci doar atunci când profesorul face o analiz  corect  
a comportamentului elevilor şi a numeroaselor sale determina ii, când el recurge la metodologii de 
instruire care s  poat  fi modificate şi adaptate la dinamica procesului educa ional. Din acest punct 
de vedere, practica a dovedit c , în ciuda succeselor înregistrate în domeniul teoretic, exist  
numeroase situa ii şcolare în cadrul c rora profesorul, neavând la îndemân  o teorie, un argument, o 
re et  ..., este nevoit s  recurg  la analogii şi modele din situa ii de via  obişnuite, empirice. 
        Este predarea o art ? R spunsul pe care pedagogia trecutului 1-a oferit unei astfel de 
interoga ii a fost invariabil: succesul activit ii educative depinde de harul, voca ia, talentul oratoric 
al magistrului... Marii dasc li ai tuturor timpurilor s-au remarcat, în primul rând, prin calit ile 
personale (charisma), prin capacit ile oratorice şi prin puterea persuasiv . Într-o lucrare, Eisner 
(1979) enumera patru motive pentru care predarea ar putea fi considerat , înc , o art : 

 profesorul recurge la modalit i de exprimare personale, predarea manifestându-se ca o 
experien  estetic ; 

 un profesor exerseaz  un comportament profesional în baza unor judec i calitative pentru a 
ajunge la rezultate cu caracter calitativ; 

 predarea, ca orice alt  art , presupune o tensiune care se creeaz  între manifest rile rutiniere 
şi inventivitate; 

 predarea realizeaz  prin produsele ei o deschidere c tre 
achizi ii din ce în ce mai nonconven ionale, departe de a se limita la 
rezultate preconcepute. 



        Problema este, îns , doar aparent insolvabil . Îns şi punerea în discu ie în aceast  manier  
dilematic : predarea - ştiin  sau art ? este total nepotrivit . A distinge între ştiin  şi art  nu 
înseamn  a le pune în competi ie, ci a recunoaşte modul distinctiv în care ele opereaz . Distinc ia e 
important  doar pentru a ar ta în ce m sur  fiecare dintre ele poate s  serveasc  domeniul 
educa ional, afirma Eisner. Pentru a în elege corect rolul fiec reia, ar fi util s  recurgem la 
urm toarea compara ie: ca s  foloseasc  cu pricepere instrumentul s u muzical, violonistul înva  
tehnica de a ine degetele într-o pozi ie adecvat , îşi însuşeşte o serie de cunoştin e despre acustic  
şi armonie, dar toate acestea nu garanteaz  c  el va putea demonstra, vreodat , performan e 
muzicale. Violonistul va deveni cu adev rat un virtuoz, numai atunci când va putea ad uga 
priceperii sale pasiune şi un mod propriu de exprimare. Metafore de acelaşi tip au inspirat mul i 
pedagogi; în acelaşi sens, Gilbert De Landsheere spunea: Ca şi medicina, educa ia nu va înceta 
niciodat  s  fie în parte o art . Înaintarea cunoaşterii ştiin ifice în educa ie nu vizeaz  deci în 
primul rând s  constituie o ştiin , ci s  înarmeze atât de ştiin ific pe cât este posibil o practic . 
        Caracterul dilematic al abord rilor prezentate pân  aici ar putea crea motive de rezerv  privind 
statutul de ştiin  al domeniului didacticii. De altfel, sistemul conceptual al acestei discipline e lipsit 
de rigoarea specific  ştiin elor exacte şi las  loc unor interpret ri multiple. În ciuda acestei situa ii, 
ca urmare a acumul rilor dobândite în domeniul aplicativ, didactica a realizat, în ultimele decenii, 
succese surprinz toare, în sensul anticipat de unii teoreticieni iluşti (J. Bruner, 1970; G. De 
Landsheere, 1992), reuşind s -şi demonstreze capacit ile de: 

 a aborda corect realitatea specific  celor ce înva ; 
 a proiecta inteligibil ceea ce trebuie înv at; 
 a poseda o autentic  for  predictiv ; 
 a propune solu ii strategice de rezolvare a problemelor; 
 a sus ine coeren a intern  a programelor; 
 a eficientiza efortul de înv are; 
 a realiza experimente; 
 a crea tehnici de cercetare adecvate; 
 a convinge în situa ii educative . 

        Apare, cât se poate de evident, c  didactica general  a avansat, în domeniul elabor rilor 
teoretice, dar şi sub aspectul capacit ii de organizare a activit ilor de instruire concrete, din 
momentul în care a acceptat s  colaboreze cu domeniile conexe, care au ajutat-o s  l rgeasc  
perspectivele de abordare a procesului educa ional. 
        Consecin a practic  a acestui fenomen este aceea c  pentru realizarea unei activit i didactice, 
marcate de eficien  şi profesionalism, este necesar  o preg tire pluridisciplinar . 
        Cu toate aceste argumente, didactica apare atât ca tiin , cât şi ca art . Ca ştiin , pretinde 
ra iune, iar ca art  pretinde implica ie afectiv . Dasc lilor le revine dificila sarcin  i anevoiosul 
drum de a începe formarea deprinderilor morale, o prim  condi ie pentru a reuşi fiind aceea de a 
s di iubire pentru copilul care a teapt  blând s  i se deschid  por ile descoperirii lumii 
înconjur toare, a mediului în care tr ie te. A doua condi ie este aceea de a înv a tainele acestei 
ştiin e. Ceea ce se realizeaz  prin educa ie este un transfer al personalit ii educatorului asupra 
copilului. De altfel, sunt pu ini intelectuali de forma ie realist  care s  nu aib , colateral ştiin ei pe 
care o slujesc, şi preocup ri artistice. 
        Pedagogia inimii îşi propune o înnoire a sistemului de înv mânt, prin crearea în jurul 
copilului a unei ambian e de armonie, climat adecvat dezvolt rii omului. Spre a creşte oameni 
înainte de orice ştiin  şi de orice metod , trebuie s  ai inim , spunea Pestalozzi. Dragostea fa  de 
copii reprezint  cerin a esen ial  în asigurarea eficien ei, calit ii şi progresului în întregul proces 
didactic. 
        Predarea, ca art  i ştiin , se supune afirma iei c  fiecare predare are loc în circumstan e unice, 
astfel încât combina iile rareori pot fi aceleaşi în spa iu şi în timp, motiv pentru care nici cele mai 
bune teorii ale practicii pred rii nu încearc  s  specifice reguli concrete pentru o practic  bun . Mai 
mult, metodele, oricât de sofisticate şi de moderne ar fi, nu produc aceeaşi reuşit  a înv rii pentru 
to i copiii şi nici acelaşi succes pentru to i dasc lii care le utilizeaz , unicitatea fie c ruia î i pune 
amprenta i aici. 
        Opinia personal  se contureaz  în jurul faptului c , f r  art , tiin a moare, iar f r  tiin , arta 



e haos. Exist  o interdependen  art - tiin  care declan eaz  succesul, inova ia, progresul i 
împlinirea. Actul didactic face posibil  ilustrarea framei perfecte, conturat  de captivarea artei i 
în elegerea tiin ei. 
        Tot ceea ce ne înconjoar  deriv  din aceste dou  dimensiuni, societatea este construit  astfel 
încât cele dou  elemente s  se îmbine armonios i s  creeze cadrul perfect al în elegerii generale. 
        În concluzie, didactica reprezint  ştiin a şi arta conceperii, organiz rii şi desf şur rii cu succes 
a procesului de înv mânt. 
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SEC IUNEA II.  
EXEMPLE DE BUNE PRACTICI  

(proiecte didactice, proiecte educative, aplica ii 
practice, prezent ri în PowerPoint, activit i 

extra colare, op ionale, auxiliare, reviste care se 
încadreaz  în tema simpozionului) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
559. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRAT  

 
Inst. MARIANA BOICU 
G.P.P.nr. 1 Vi eu de Sus 

 
 
GRUPA: mic  
TEMA ANUAL  DE STUDIU: ,,Când, cum i de ce se întâmpl ?’’ 
TEMA S PT MÂNII: ,,Insecte vesele – fluturele’’ 
TEMA ZILEI : ,,Prietenii lui Ionu ’’ 
TIPUL DE ACTIVITATE : Consolidare i verificare de priceperi i deprinderi 
FORMA DE REALIZARE : Activitate integrat  (ADP+ALA1+ADE+ALA2 ) 
 
ACTIVIT I DE ÎNV ARE: 
ADP: Întâlnirea de diminea  ,,Prieteni necuvânt tori’’: Noutatea zilei; Salutul; Prezen a;   
Calendarul naturii; Activitatea de grup; 
Tranzi ii: ,,Bat din palme’’, ,,Nu mai e ti flutura ul din soare...’’, ,,Ne juc m...’’ 
Rutine: ,,Vreau s  înv ’’- deprinderea de a înv a de la tot ce ne înconjoar ; 
 
ADE: DLC- ,,Prietenii lui Ionu ’’- poveste creat  de educatoare (lectura educatoarei); 
 
ALA1:  

 Construc ii: ,,Casa lui Ionu ’’ 
 Art : ,,Insecte i flori’’- pictur  
 Nisip i ap : ,,Mu uroiul furnicilor’’ 

 
ALA2 : ,,Alunelu’ prieteniei’’- joc muzical 
 
SCOP: 

 Consolidarea capacit ii de a asculta cu aten ie o poveste, de a se exprima oral în      
propozi ii i verificarea abilit ilor practice însu ite; 

 
DURATA : o zi 
 
OBIECTIVE OPERA IONALE: 
 
O1 – s  memoreze titlul pove tii; 
O2 – s  asculte cu aten ie povestea; 
O3 – s  reconstituie povestea cu ajutorul imaginilor; 
O4 – s  numeasc  personajele pove tii; 
O5 – s  se exprime corect i fluent în propozi ii simple i dezvoltate; 
O6 – s  denumeasc  materialele cu care vor lucra; 
O7 – s  verbalizeze ac iunile; 
O8 – s  demonstreze interes pentru activitate; 
  



 
INDICATORI DE PERFORMAN  
 
 
Obiective Procentaj 
O1 90% dintre copii vor memora titlul pove tii 
O2 85% dintre copii vor asculta cu aten ie povestea 
O3 60% dintre copii vor reconstitui povestea cu ajutorul imaginilor 
O4 65% dintre copii vor numi personajele pove tii 
O5 75% dintre copii se vor exprima în propozi ii 
O6 95% dintre copii vor denumi materialele cu care vor lucra 
O7 90% dintre copii vor verbaliza ac iunile 
O8 90% dintre copii vor demonstra interes pentru activitate 
 
 
 
STRATEGII DIDACTICE: 

 Metode i procedee: conversa ia, explica ia, demonstra ia,  jocul, mâna oarb , piramida, 
turul galeriei , exerci iul; 

 Mijloace didactice: calendarul naturii, panoul pentru prezen , pozele copiilor, scrisoarea 
lui Ionu , textul pove tii, ecusoane, plac  polistiren pentru machet , piese vafe pentru 
asamblat, flori i insecte decupate, culori acrilice, pensule, nisip chinetic, plan e cu imagini 
din poveste, tabl  magnetic , cartoane i siluete pentru piramid , m ti pentru albine, 
furnici i fluturi; 

 Forme de organizare: frontal, individual, în grupuri; 
 Forme de evaluare: observare sistematic , evaluare oral , aprecieri stimulative, proba 

practic , convorbirea; 
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SCENARIUL ZILEI 

 

          Activitatea începe cu Noutatea zilei (din cadrul întâlnirii de diminea ) i const  în pre-
zentarea i citire unei scrisori pe care un b ie el (Ionu ) mi-a dat-o diminea  când veneam la 
gr dini  (Anexa 1). Îi voi saluta pe copii cu formula ,,Bun  diminea a, prieteni!’’, apoi ace tia se 
vor saluta pe rând folosind apelativul ,,prietene’’ lovindu- i u or palmele. La activitatea de grup, 
copiii a eza i în semicerc pe perni e, vor cânta ,,Bun  diminea a, drag  gr dini !’’.  Prezen a se va 
face prin a ezarea pozei de c tre fiecare copil la panoul de prezen . Copiii vor completa 
calendarul naturii selectând jetoanele potrivite cu vremea de afar .          
           Dup  tranzi ia ,,Bat din palme’’, copiii se vor muta la  sectorul ,,Pove ti la gura sobei’’ unde  
se va desf ura activitatea de educare a limbajului. În cadrul acestei activit i le voi citi povestea 
,,Prietenii lui Ionu ’’ (Anexa 2). În momentul în care Ionu  se desparte de prietenii lui în poveste, 
voi întrerupe lectura i vom merge la centre, unde vom realiza o machet .  
          Tranzi ia la centre se va face interpretând jocul muzical ,,Ne juc m...’’, ocazie cu care vom 
face i înc lzirea mu chilor mici ai mâinilor. Folosind metoda mâna oarb , copiii vor fi a eza i pe 
centre unde vor intui materialele cu care vor lucra, iar eu le voi spune care sunt sarcinile i 
obiectivele pe care trebuie s  le îndeplineasc . La centrul Art  copiii vor picta fluturi, albine, lalele 
i narcise. La Construc ii,  vor asambla piese (vafe) pentru a ob ine c su e. Din nisip chinetic, 

copiii de la centrul Nisip i ap  vor modela mu uroaie pe care vor pune furnici. Dup  ce toate  
elementele vor fi terminate, le vom a eza pe macheta a c rei fond este deja preg tit. Macheta va 
reprezenta casa, gr dina i prietenii lui Ionu .           
          Cântând  ,,Noi suntem piticii’’, ne vom reîntoarce la sectorul ,,Pove ti la gura sobei’’ unde 
voi continua citirea pove tii pân  la final. În timpul lecturii voi explica cuvintele al c ror în eles 
copiii nu-l cunosc. Dup  terminarea lecturii, le voi adresa întreb ri pentru a fixa ideile principale ale 
pove tii, apoi vom face reconstituirea a ezând pe un suport care sugereaz  o gr din , imagini din 
poveste, respectând cronologia evenimentelor. Vom merge apoi la locul în care copiii vor realiza 
piramida pove tii (Anexa 3), unde ace tia vor selecta jetoane i siluete ce vor fi a ezate pe 
cartoanele piramidei conform cerin elor. 
           Vom face turul galeriei iar copiii vor aprecia rezultatele muncii lor. 
           La ALA2 , copiii costuma i în albinu e, fluturi i furnici, vor îndeplini dorin a lui Ionu  ex-
primat  în scrisoare i vor desf ura jocul muzical ,,Alunelu’ prieteniei’’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEMERSUL  DIDACTIC 

EVENIMENTUL 
DIDACTIC 

CON INUTUL TIIN IFIC OBIECTIVE STRATEGII DIDACTICE EVALUARE  
(instrumente i 

indicatori) 
METODE MIJLOACE 

1.Moment  
organizatoric 

Se asigur  condi iile necesare pentru buna 
desf urare a activit ii: 
- aerisirea s lii de grup ; 
- a ezarea mobilierului i a materialelor; 
- introducerea copiilor în sala de grup ; 

 
 
 
 
 

   

2.Captarea  
aten iei 
 

Activitatea începe cu noutatea zilei, moment în 
care le voi povesti copiilor cum m-am întâl-nit în 
acea diminea  cu un b iat (Ionu ) care mi-a dat o 
scrisoare adresat  lor (Anexa 1). Le voi citi 
scrisoarea i îi voi ruga pe copii s -i îndeplineasc  
dorin ele b iatului exprimate în scrisoare. 
Îi voi saluta pe copii cu formula ,,Bun  diminea a, 
prieteni!’’, apoi ace tia a eza i în semicerc, se vor 
saluta pe rând adresându-se cu apelativul 
,,prietene’’ i lovindu- i u or palmele. La 
activitatea de grup, copiii vor cânta ,,Bun  
diminea a, drag  gr dini !’’. Prezen a se va face 
a ezând  poza fiec rui copil pe panoul de prezen , 
iar a celor absen i pe suportul sub form  de cas . 
Copiii vor selecta jetoanele potrivite cu care vor 
completa calendarul naturii.  

 
 

O8 

conversa ia 
 
 
 
 
 
 
 
conversa ia 

scrisoarea- 
elementul 
surpriz  
 
 
 
 
 
 
 
panoul de 
prezen  
 
pozele copiilor 
 
calendarul 
naturii 

manifest  
interes 
 
observarea 
sistematic  

4.Anun area temei 
i enun area 

obiectivelor 

Le spun copiilor c  ast zi le voi citi povestea 
,,Prietenii lui Ionu ’’, vom confec iona o machet , 
vom rezolva toate sarcinile, iar la sfâr itul 
activit ii ne vom transforma în prietenii lui Ionu  
i ne vom juca. Voi numi câ iva copii care vor 

repeta titlul pove tii pentru a m  asigura c  cei mai 
mul i dintre ei  l-au re inut. 

 
 
 
 

O1 

explica ia 
 
 
 
conversa ia 

 
 
 
 

 
 
 
 
evaluare oral  
 

5.Dirijarea 
înv rii 

Tranzi ia la ADE- Educarea limbajului se va face 
c ntând ,,Bat din palme’’. Copiii a eza i în 
semicerc pe perni e vor asculta cu aten ie povestea 

 
O2 

 

conversa ia 
 
 

textul pove tii 
 
 

observare 
sistematic  
 



pe care o voi citi expresiv. Vom întrerupe lectura în 
momentul în care în poveste Ionu   se desparte de 
prietenii lui i ne vom deplasa la sectoare. 
Trecerea la  aceast  etap  o vom face executând 
jocul de mi care ,,Ne juc m...’’ , ocazie cu care ne 
vom înc lzi mu chii mici ai mâinilor. Folosind 
metoda mâna oarb , copiii vor alege un ecuson 
apoi se vor a eza la sectorul ales. Vom face 
intuirea materialelor, le voi spune care sunt 
sarcinile i obiectivele pe care trebuie s  le 
îndeplineasc , le voi demonstra modul în care vor 
trebui s  lucreze. La sectorul ART  copiii vor 
picta lalele, narcise, fluturi i albine decupate. Cei 
de la sectorul NISIP I AP  vor modela din nisip 
chinetic mu uroaie pe care vor pune furnici. 
CONSTRUCTORII vor asambla piese (vafe) 
pentru a ob ine c su e. Dup  ce toate aceste 
materiale vor fi terminate, flutura ii, albinu ele, 
narcisele i lalelele vor fi fixate pe be i oare de 
lemn apoi vom trece la aranjarea machetei.  
Vom a eza florile în gr din , flutura ii, albinu- ele 
i mu uroiul cu furnici (prietenii lui Ionu ) pe 

paji tea din fa a casei. Nu vor lipsi nucul din 
gr din , bunica i personajul principal- Ionu . 
Macheta va reprezenta casa, gr dina i prietenii lui 
Ionu . 
Dup  terminarea machetei ne vom reîntoarce pe 
perini e cântând ,,Noi suntem piticii’’,  unde voi 
continua citirea pove tii pân  la final. 
Explicarea cuvintelor noi i dificile o voi face pe 
parcursul lecturii. Ex: ,,ocrotitoare’’, ,,minusculi’’, 
,,r v it ’’, ,,nectar’’, ,,dilata i’’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O6 
 
 
 
 
 

O7 

 
 
 
 
explica ia 
 
 
mâna oarb  
 
 
 
 
demonstra ia 
 
 
 
analiza 
 
 
 
 
 
 
explica ia 
 
 
 
 
 
 
 
 
explica ia 

 
 
 
 
ecusoane 
 
lalele, narcise, 
fluturi i 
albine 
decupate, 
culori acrilice, 
pensule 
 
nisip chinetic 
siluete de 
furnici 
 
piese pentru 
asamblat  
 
macheta 
 

aten ia 
 
 
 
 
 
 
evaluare practic 
-ac ional  
 
aprecieri 
verbale 
 
evaluare 
individual  
 
 
 
 
 
 
 
aten ia 
 

6. Ob inerea 
performan ei 

Le voi adresa copiilor întreb ri prin care s  
accentu m ideile principale ale pove tii: 
- Care este titlul pove tii? (,,Prietenii lui Ionu ’’) 
- Cine este personajul principal? (Ionu ) 

 
 
 
 

 
conversa ia 

 
plan e cu 
imagini din 
poveste 

capacitatea de a 
sintetiza 
 
 



- Care sunt celelalte personaje ? (bunica, albina, 
furnica i fluturele) 
- Pe cine a sup rat Ionu ? (bunica) 
- Ce a înv at Ionu  de la albin , flutura  i furnic ? 
(Trebuie s  fac  singur lucruri potrivite vârstei lui.)  
Vom face apoi reconstituirea pove tii respectând 
cronologia, cu ajutorul câtorva imagini pe care 
copiii le vor a eza pe un suport ce sugereaz  o 
gr din . 

O4 
 
 

O5 
 
 

O3 

 
tabla 
magnetic  

evaluare oral  
 
 
 
 
 
 
 
aten ia 

7.Evaluarea 
activit ii 

Copiii, a eza i în fa a unei piramide alc tuit  din 3 
rânduri de cartoane p trate colorate diferit, vor 
selecta jetoanele i siluetele conform cerin elor 
(,,Personajul principal’’, ,,Florile din gr dina 
bunicii’’, ,,Prietenii lui Ionu ’’) i le vor a eza pe 
fiecare rând, alc tuind piramida pove tii. 
Vom face un tur al galeriei iar copiii vor aprecia 
rezultatul muncii lor pe sectoare (confec ionarea 
machetei).                            
 

 
 
 
 
 

 

piramida 
 
conversa ia 
 
explica ia 
 
turul galeriei 
 

piramida 
 
 
siluete 
jetoane 

capacitatea de a 
sintetiza 
 
 
 
 
 
aprecierea 
lucr rilor 

8.Încheierea 
activit ii 

Copiii costuma i în albine, furnici i fluturi vor 
dansa ,,Alunelu’ prieteniei’’ îndeplinind astfel 
ultima dorin  exprimat  de c tre Ionu  în 
scrisoarea citit  diminea . 
Voi face aprecieri generale i individuale 
referitoare la comportamentul copiilor la activitate 
i le voi oferi recompense sub form  de jeleuri. 

 jocul 
 
 
 
convorbirea 

costume de 
fluturi, albine, 
furnici 
 

aprecieri 
individuale i 
colective 

 

 
  



 
560. MELEAGURI DOMNIŞANE 

 
Prof.inv.primar preşcolar Tr istaru Maria, Liceul Tehnologic „Petre Ionescu” Muscel 

 

 



 
561. MAGIA CUVINTELOR 

 
Prof.înv.preşcolar Halip Viorica,Şcoala Gimnazial ,,George Voevidca”  ,C-lung Moldovenesc 

 
Scurt  prezentare a experien ei în domeniul proiectului 
 În  gr dini a  noastr  trezirea  interesului pentru limba româneasc ,pentru un mod de exprimare 
corect şi coerent a constituit un obiectiv prioritar;lumea fascinant  a sunetelor,silabelor,cuvintelor a 
stat în permanen  în aten ia educatoarei şi a p rin ilor. 
 În unitatea noastr  s-au mai derulat proiecte ce stimuleaz  interesul pentru lectur ,cu urm toarele 
teme:,,Fascina ia c r ilor”; ,,Glasul sunetului”; ,,Sunete fermecate”; ,,Ion Creang  şi copiii”; ,,În 
lumea poveştilor”,prilej cu care copiii au fost familiariza i cu farmecul poveştilor,cu muzicalitatea 
versurilor,cu limba dulce româneasc .S-au efectuat vizite la libr ria oraşului,la Biblioteca 
Municipal  C-lung Moldovenesc,preşcolarii reuşind s  gândeasc  şi s  simt  
româneşte,conştientizând rolul important al comunic rii în via a de zi cu zi,în elegând ,,glasul 
sunetelor” 
 
proprii.  
 
   Scop 
 Dezvoltarea aptitudinilor şi competen elor lingvistice. 
Dezvoltarea interesului pentru lectur ,a respectului pentru carte şi autorul acesteia. 
Obiectivele proiectului 
Pentru preşcolari 
- trezirea interesului pentru explorare lingvistic ,cu ajutorul crea iilor literare,al 
sunetelor,imaginilor,onomatopeelor(glasul naturii) 
- dezvoltarea abilit ilor de comunicare în grup; 
- creşterea receptivit ii fa  de experien e noi,c utare şi rezolvare prin explorare 
lingvistic ,analiz ,sintez ,concretizare,punând accentul pe realizarea de conexiuni între sensuri şi 
solicitând o profund  implicare intelectual ,afectiv ,voli ional  
- formarea unei atitudini de grij ,respect şi considera ie fa  de carte şi autorul acestea. 
 Pentru cadrele didactice 
-familiarizarea cadrelor didactice cu noile metode de stimulare a interesului pentru descoperirea 
limbajului la vârstele mici. 
- abilitatea cadrului didactic de a construi un mediu educa ional care s  motiveze copilul în procesul 
comunic rii; 
-men inerea şi perpetuarea unei functionari optime din punct de vedere 
somatic,fiziologic,mintal,emotional,social,spiritual. 
Pentru p rin i 
- conştientizarea p rin ilor cu privire la rolul lor în dezvoltarea şi educa ia propriilor copii; 
- creşterea implic rii p rin ilor în activitatea gr dini ei şi în crearea unui mediu cald şi sigur pentru 
preşcolari 
Obiective de referin  
-s  descopere toate sunetele limbii române; 
-s  execute corect diverse exerci ii logopedice,în scopul corect rii defectelor de pronun ie; 
-s  manifeste interes pentru lumea sunetelor,cuvintelor,propozi iilor,frazelor,poveştilor; 
-s -şi exprime idei,sentimente prin comunicare; 
-s  se exprime în propozi ii clare şi corecte din punct de vedere gramatical; 
-s  manifeste interes pentru lecturat; 
-s -şi exprime gândurile şi sentimentele în texte-proz ,versuri,folosind o exprimare nuan at ; 
-s  coopereze în diferite situa i de comunicare; 
  



                                        CALENDARUL AC IUNILOR 
 
Nr. 
crt. 

Data  Tema           Subtema Observa ii 

1. Sept.2016 Documentare şi 
informare 

-Popularizarea proiectului la 
nivelul institu iei de 
înv mânt,localit ii, 
-Discu ii cu p rin ii copiilor 
împlica i în proiect; 
-Identificarea colaboratorilor; 
-Stabilirea activit ilor; 
-Semnarea parteneriatelor; 

 

2. Oct.2016 ,,Cuvinte magice” 
Ac iune de depistare a 
subiec ilor cu deficien e 
de vorbire,examinarea 
nivelului de în elegere a 
vorbirii; 
Depistarea modului de 
exprimare al copiilor 
 

Discu ii individuale şi 
colective în cadrul jocului 
didactic,,Personaje 
minunate,de prin basme 
adunate” 
-Prezentare de 
imagini;identificarea 
fonemelor în pozi ii 
fonetice:initial ,median , 
final ; 
 

 

3. Nov.2016 ,,Magia toamnei” 
 Capacitatea de a descrie 
fenomene naturale cu 
ajutorul limbajului 
literar-artistic; 
 Capacitatea de redare 
prin imitare a sunetelor 
din natur  prin 
onomatopee 

-Corectarea fonemelor din 
familia s,ş,j,v; 
-Exerci ii de imitare a 
sunetelor din natur  prin 
onomatopee; 
-Exerci ii de antrenare a 
vocabularului  activ; 

 

4. Dec.2016 Coboar -ncet domni a 
iarn ” 
 Capacitatea de redare 
prin imita ie a unor 
ac iuni umane cu ajutorul 
onomatopeelor; 
capacitatea de a se 
exprima în propozi ii 
clare şi corecter din punct 
de vedere 
grammatical,precum şi cu 
ajutorul limbajului 
artistico-plastic 

-Corectarea consoanelor 
sonore:f,n,m,c,p,t; 
-Exerci ii de respira ie; 
-Ex. de dezvoltare a 
muşchiului lingual; 
-Completarea cuvântului care 
lipseşte din propozi e; 
-Descriere de imagini; 

 

5. Ian.2017 ,,Magia c r ilor” 
 Prezentare de 
c r i,cunoaşterea 
caracteristicilor unei 
c r i;Despre 
M.Eminescu-Luceaf rul 
poeziei româneşti 

-Expozi ie de carte; 
-Specificul c r ilor; 
-Corectarea consoanelor 
sonore:f,n,m,c,p,t, 
-Exerci ii de dezvoltare a 
muşchiului lingual; 

 



6. Febr.2017 ,,La gura sobei” 
Redarea unor idei 
principale din poveşti 

-Corectarea unor consoane 
sonore; 
-Emiterea corect  a sunetului 
r; 
-Exprimarea în propozi ii cu 
ajutorul limbajului verbal şi 
nonverbal 

 

7. Martie 
2017 

,,Un gând curat de 
m r işor” 
 Pronun area cât mai 
corect  a onomatopeelor; 
Perfec ionarea auzului 
fonematic; 
Formarea de propozi ii şi 
fraze utilizând un limbaj 
artistico-plastic 

-Gimnastic  fonoarticulatorie; 
-Emiterea corect  a sunetului 
r 
-Emiterea de propozi ii,fraze; 

 

8. Aprilie 
2017 

,,Hristos a înviat” 
Pronun area corect  a 
sunetelor. 
 Formarea de 
propozi ii,fraze 
expresive,corecte din 
punct de vedere 
gramatical; 

-Exprimarea corect  cu 
ajutorul limbajului artistic; 
-Corectarea sigmatismului 
interdental; 
-Gimnastic  labial ; 

 

9. Mai 2017 ,,Magia florilor” 
 Exprimarea prin 
sunete,silabe,cuvinte,ono
matopee,propozi ii,fraze 

-Joc didactic; 
-Corectarea sigmatismului şi 
rotacismului 

 

10. Iunie 2017 ,,Carte frumoas ,cinste 
cui te-a scris” 

-Expozi ii cu fotografii 
realizate pe parcursul 
derul rii proiectului; 

 

 
 
 
Material bibliografic: 
1.Boşcaiu,E., Îndrum tor pentru dezvoltarea vorbirii în colectivit ile de copii,Cluj 
Napoca,1983,pag.57-92; 
2.Bratu,Bianca,Preşcolarul şi litaratura,Editura Didactic  şi Pedagogic ,Bucureşti,1977,pag.64-93; 
3.Şchiopu,Ursula,Psihologia vârstelor,Editura Didactic  şi Pedagogic ,Bucureşti,1981,pag.41-73; 
4.Petrescu,Daniela,Vieriu Florentina,Proiectul educational-Instrument de optimizare a rela iei 
şcoal  –comunitate,Editura Casei Corpului Didactic,,Grigore T b caru”,Bac u,2009,pag.201-224 
 
 
  



 
563. ACTIVITATE INTEGRAT : ,,M RUL” 

 
LUNGU ANDREEA, Gr dini a cu Program Prelungit Nr. 13, Focani, Vrancea  

 
 

 

Gr dini a cu Program Prelungit Nr. 13, FOCSANI 

 

 

 

 

Educatoare: LUNGU ANDREEA 



PROIECT DIDACTIC 
 
Data: 14.10.2016 
Educatoare: LUNGU ANDREEA 
Grupa: Mijlocie  B 
Tema:  „Când/cum şi de ce se întâmpl  ? ” 
Subtema: „Coşul cu fructe” 
Tema activit ii: „M rul” 
Domenii experien iale: tiin e/Estetic i creativ 
Mijloc de realizare: Activitate integrat  (observare şi dactilopictur ) 
Tipul de activitate: de înv are, consolidare de priceperi şi deprinderi 

Scopul activit ii:                                                                                                                   
 Dezvoltarea capacit ii de cunoaştere şi în elegere a mediului înconjur tor precum şi 
stimularea curiozit ii pentru investigarea acestuia;                                                          
 Perceperea organizat  a unor însu iri vizibile: culoare sa ro ie, galben  sau verde, 
forma rotund , mirosul specific, gustul dulce-acri or, consisten a, precum i a unor p r i 
componente: coaj , miez, sâmburi, codi ;                                                                                 
 Îmbog irea vocabularului cu cuvintele: miez, tare, rotund, rostogoleşte;                
 Cunoaşterea unor reguli igienice cu privire la consumarea merelor;                       
 Formarea deprinderii de a realiza o compozi ie plastic  dup  o tem  dat ; 
 Consolidarea deprinderii tehnice de a realiza o lucrare ( m rul) prin tehnica 
dactilopicturii;                                                                                                                                
 Educarea spiritului de ordine i al acurate ii în realizarea lucr rii;            Formarea 
deprinderii de a folosi elemente de limbaj plastic, acuarel  i de a picta cu degetele ;                                                                                                           
 Dezvoltarea imagina iei creatoare, a sensibilit ii i a gustului estetic ;         
 Educarea voin ei, a aten iei, a spiritului de ordine i a spiritului critic. 

 
Obiective de referin :                                                                                                                               
Pe parcursul şi la sfârşitul activit ii, copiii vor fi capabili:                                                                                                                             
a) cognitive:                                                                                                                                              
 - s  cunoasc  elememele componente ale lumii înconjur toare;                                           - 
s  comunice impresii şi idei pe baza observa iilor efectuate;                                              - s  
recunoasc  şi s  descrie verbal anumite schimb ri şi transform ri din mediul apropiat;                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                    
  - s  descrie caracteristicile prin antrenarea tuturor organelor de sim  privind forma, 
culoarea, mirosul, gustul m rului;                                                                                                                
 - s  descopere şi s  denumeasc  p r ile componente ale m rului ( coaj , miez, semin e, 
codi );                                                                                                                                       - 
s  re in  condi iile de via , etapele de dezvoltare şi utilitatea m rului;                          - s  
motiveze necesitatea sp l rii fructelor înainte de a le folosi;                                           - s  
denumeasc  materialele puse la dispozi ie pentru efectuarea picturii;                             - s  
picteze m rul cu culorile specifice merelor din realitate.                                                    b) afective:                                                                                                                 
 - s  participe al turi de adul i la ac iuni de îngrijire, ocrotire şi de protejare a mediului;                                              
 - s  iubeasc  natura, s  îngrijeasc  natura, s  îngrijeasc  plantele de la „Col ul viu”;                         
 - s  participe la ac iunile „Micii ecologişti” respectând unele norme ecologice;                - 
s  respecte reguli de igien  la folosirea în alimenta ie a merelor;                                          - s  
realizeze pictura conform tehnicilor specifice dactilopicturii;                                              - s  
respecte etapele de lucru şi s  p streze acurate ea lucr rii.                                       c) psiho-motorii:                                                                                                                                               
 - s  se concentreze atunci când li se vorbeşte, explic  i demonstreaz  modul de realizare al 
lucr rii;                                                                                                                           - 
s  r spund  prompt la cerin ele educatoarei;                                                                                - 



s  mânuiasc  materialele cu uşurin ;                                                                                      - 
s  picteze cu ajutorul tehnicii dactilopicturii m rul desenat pe farfuria de carton individual . 
Strategii didactice:                                                                                                                                  
1. Metode şi procedee: surpriza, observa ia, demonstra ia, 
conversa ia, expunerea, explica ia, exercitiul, munca independenta.                                                                                              
2. Material didactic:                                                                                                                                     
 - mere de diferite culori şi m rimi, minge, bil  de plastilin , 
coş cu fructe;                                                                                             
 - plan  cu etapele dezvolt rii unui m r;                                                                                 
 - preparate din mere – gem, compot, pl cint , suc;                                                                             
 - modelul educatoarei;                                                                            
  - farfurii din carton pentru dactilopictur ;                                                                                           
 - acuarele;                                                                                                                                              
 - pahare pentru ap ;                                                                                                                             
  - erve ele;                                                                                                                                          
 - recompense (pl cint  cu mere)                                                               
3. Forma de organizare: frontal şi individual  

 
                                                        

                                                              
Material bibliografic: 

- „Cunoştin e despre natur  şi om în gr dini a de copii”; 
- „Programa activit ilor instructiv- educative în gr dini a de copii”–   Bucureşti 2005;          
- „Curriculum pentru înv mântul preşcolar ( 3-6/7 ani)”. 
- Revista „Înv mântul Preşcolar” nr.3-4/2010; 

 
Locul de desf şurare: sala de clas  
Durata: 40-45minute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

Nr. 
crt. 

 
 

Evenimentul 
didactic 

 
Con inutul ştiin ific 

Strategii didactice 

Evaluare Metode i 
procedee 

Materiale 
didactice 

Forma de 
organizare 

1. 
Moment 

organizatoric 

Crearea condi iilor necesare bunei desf şur ri a 
activit ii:                                                                                   
- aranjarea mobilierului în semicerc;                                    
- preg tirea materialului demonstrativ şi distributiv; 
- introducerea copiilor în sala de grup . 

  Frontal  Evaluare 
global   

2. 
 

Captarea 
aten iei 

Po ta ul bate la u  i îi înmân  educatoarei o  scrisoare  
din partea Zânei Toamna, care con ine o scrisoare i o 
poz  - decora iune cu chipul zânei. 
Educatoarea deschide plicul scoate scrisoarea i le-o 
cite te copiilor (Anex  1), apoi scoate i poza-
decora iune (Anex  2) i le spune c  Zâna Toamna ne va 
supraveghea prin intermediul acestei poze pentru a vedea 
câte lucruri tim noi despre anotimpul ei. 

Surpriza  
Conversa ia 
Explica ia 
 
Expunerea 

Scrisoare de 
la Zâna 
Toamna. 
Poza - 
decora iune a 
Zânei 
Toamna. 

Frontal  Evaluare 
global   

3. 

Reactuali- 
zarea 

cunostin elor 
 

-   Cum ne d m seamna c  sosit anotimpul toamna? 
- Ce fac p s rile c l toare? 
Noi am înv at un cântec despre anotimpul toamna! 
(Anexa 3 )                                                                                  
- Haide i s -l cânt m! 

   - Voi ce fructe de toamn   cunoaşte i? 

 
Conversa ia 
 
 
 
 

  
Frontal  
 
Individual  
 

Evaluarea oral   

4.  
Anuntarea temei 
si a obiectivelor 

Zâna Toamna ne-a trimis i un colet (po ta ul intr  din 
nou). S  vedem ce se afl  în colet. (Educatoarea desface 
coletul). 

    - Privi i ce ne-a adus Zâna Toamna! Un co  cu fructe! 
(Se recunosc şi denumesc fructele). 

Observarea  
 
 

Coletul în 
care se afl  
un co  cu 
fructe de 
toamn . 

Frontal  Evaluare 
global  



Nr. 
crt. 

 
 

Evenimentul 
didactic 

 

Con inutul ştiin ific 

Strategii didactice 
Evaluare Metode i 

procedee 
Materiale 
didactice 

Forma de 
organizare 

  

  Educatoarea le va prezenta co ul cu fructe i le 
va spune s  priveasc  împreun  darurile. S  
vedem dac  le recunoa tem pe toate i s  
înva m împreun  i alte lucruri noi despre 
acestea, pentru a vedea i Zâna Toamna câte 
tim noi despre anotimpul ei. 

Conversa ia  
 
 
Expunerea  

Coletul în 
care se afl  
un co  cu 
fructe de 
toamn . 

Frontal  Evaluare 
global  

5.  
Dirijarea 

procesului de 
înv are 

Educatoarea împarte copiilor  câte un m r din 
co ul primit de la Zâna Toamna. 
Educatoarea cere copiilor s  denumeasc  fructul 
primit. 
  - Ce a i primit? 
  - Ce culoare are m rul din mâna mea? 
  - S  ridice to i copiii m rul care are aceeaşi 
culoare (roşu, galben, verde)! 
 Educatoarea prezint  copiilor o minge mic  de 
plastic şi m rul. 
  - Privi i cum este mingea? 
  - Este m rul asem n tor cu mingea? 
  - S  vedem dac  şi m rul se rostogoleşte ca şi 
mingea? 
         M rul este rotund. 
 Educatoarea prezint  apoi o bil  din plastilin . 
O apas  cu degetele i îndeamn  câ iva copii s  
fac  la fel.  Se constat  c  degetele las  urme. 
 Apoi apas  m rul, cere copiilor s  execute 
aceea i 

 
 
Conversa ia 
 
 
 
 
 
Observa ia  
 
Explica ia 
 
 
 
 
Observa ia 
 
 

Co ul cu 
fructe de 
toamn  
 
 
 
 
 
Minge de 
plastic 
 
 
 
 
 
O bile din 
plastilin  

Individual  
 
 
 
 
 
 
 
Frontal  
 
 
 
 
 
 
Frontal  

 
 
 
Evaluarea 
global  
 
 
 
 
Evaluarea 
oral  



Nr. 
crt. 

 
 

Evenimentul 
didactic 

 

Con inutul ştiin ific 

Strategii didactice 
Evaluare Metode i 

procedee 
Materiale 
didactice 

Forma de 
organizare 

  

  ac iune. 
  - De ce nu intr  degetele în m r ca i în bila de 
plastilin , dac  ap s m? 
  Se fixeaz  denumirea acestei însu iri. 
       M rul este tare. 
 -  Apropia i m rul de nas i trage i bine aer în piept. 
Ce simti i? 
 - V  place mirosul de m r? 
      M rul are miros pl cut. 
Educatoarea va împar ii copiilor buc ele de m r i îi 
îndeamn  s  guste.                                                             
- V  plac merele? 
 - Ce gust au merele? 
      M rul are gustul dulce-acrisor. 
 
Sinteza par ial  se realizeaz prin jocul: “Spune mai 
departe” 
M rul are culoarea… 
M rul se rostogoleste pentru c  este… 
Când îl ap s m cu degetele sim im c  este… 
 
Educatoarea începe s  taie cu cu itul m rul. Cur  
coaja i o arat  copiilor. 
 - Ce fac eu acum? 
 - Cu ce este acoperit m rul? 

 Conversa ia 
 
 
 
 
 
 
 
Explica ia 
 
 
 
 
Observa ia 
 
 
 
 
Conversa ia  

O bil  din 
plastilin   
 
 
 
 
 
 
 
 
Buc ele de 
m r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M r i cu it 

 Frontal  
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
Individual  
 
 
 
Frontal  

Evaluarea 
global   
 
 
 
 
 
 
 
Observarea  
comporta-
mentului. 
 
 
 
 
 
 
Verificarea 
oral   

 



Nr. 
crt. 

 
 

Eveniment
ul didactic 

 

Con inutul ştiin ific 

Strategii didactice 
Evaluare Metode i 

procedee 
Materiale 
didactice 

Forma de 
organizare 

  

 - Cum este coaja m rului dac  o pip i i? 
            M rul are coaja sub ire. 
  Se cere copiilor s  indice cu degetul care este 
coaja  i care  este  miezul. Se trece apoi  la 
intuirea sâmburilor. 
 - Ce se afl  în mijlocul m rului? 
 - Lua i în mân  un sâmbure i ap sa i-l!  
 - Spune i cum este? 
         Sâmburele este mic i tare. 
 - De unde culegem merele? 
 - Dac  nu avem livad ? 
 - De ce le cump r m? 
 - Ce preg tesc mamele voastre din mere? 
 Mod de consumare: crude, compot, 
pl cint , gem, suc de mere. 

Educatoarea invit  un copil s  arate compotul, 
gemul i sucul.                                                       
Se atrage aten ia c  înainte de a fi consumate 
merele se spal  pentru c  altfel ele pot s -i 
îmboln veasc  pe copii. 
Merele se culeg din m r, care creşte în gr dini 
sau în livad  – un loc cu mul i pomi care sunt 
îngriji i de oameni ca s  dea roade bogate. 
Pomii cresc din semin e puse în p mânt. Din 
semin e cre te pomul, în pom pe crengu e 
cresc mugurii, din  

 Conversa ia 
 
 
 
 
 
 
 
Explica ia 
 
 
 
 
 
 
Observa ia 
 
 
 
 
Explica ia  

 
 
 
 
 
Sâmburi de 
m r 
 
 
 
 
 
 
 
Compot de 
mere,gem 
si suc 
 
 
 
 
Plan  cu 
etapele 
dezvolt rii 
unui m r        

  
Frontal  
 
 
 
Individual  
 
 
 
 
Frontal  
 
 
Individual  
 
 
 
 
 
 
Frontal  

 
 
Evaluarea 
global   
 
 
 
 
 
 
 
Observarea  
comporta-
mentului. 
 
 
 
 
 
 
 



Nr. 
crt. 

 
 

Evenimen
tul 

didactic 

 

Con inutul ştiin ific 

Strategii didactice 

Evaluare Metode i 
procedee 

Materiale 
didactice 

Forma de 
organizare 

  

 muguri florile, iar din flori se fac merele. (Anex  4 ). 
Vom pune şi noi semin e de m r într-un ghiveci. 
 În timp ce pune semin ele în ghiveci, educatoarea 
recit  povestea unui m r în versuri i le prezint pomul 
m r în cele patru anotimpuri (Anex  5):                                
“M rul mic dintre c r ri 
  Are patru îmbr c ri: 
  Prim vara, de cu zori 
  Poart  rochie de flori. 
  Vara, bucuros de soare 
  Are sor uri de frunzare. 
  Toamna,  când bobocii numeri, 
  Duce merele pe umeri. 
  Iarna, poart  broboad , 
  Împletit  din z pad . 
  Dintre toate, dup  tine 
  Oare care-i st  mai bine?” 
Victoria Dragu Dumitru 
Copii, trebuie ca şi voi s  iubi i pomii, plantele, 
natura, s  nu rupe i crengile copacilor, s  p stra i 
cur enia, s  îngriji i florile, copacii şi s  le proteja i. 
Sinteza final  
Educatoarea invit  câ iva copii s  repete lucrurile noi 
pe care le-au înv at despre fructul de toamn  - m rul. 

 Conversa ia 
 
 
Expunere  
 
 
 
 
 
Explica ia 
 
 
 
 
Observa ia 
 
 
 
 
Conversa ia  
 
 
 
Joc distractic 

Plan  cu 
etapele 
dezvolt rii 
unui m r        
 
Ghiveci cu 
p mânt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frontal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal  
 
 
 
 
Individual  
 
 
 
Frontal  

Evaluarea 
global   
 
 
 
 
 
 
 
Observarea  
comporta-
mentului. 
 
 
 
 
 
 
Verificarea 
oral  



Nr. 
crt. 

 
 

Evenimentul 
didactic 

 

Con inutul ştiin ific 

Strategii didactice 
Evaluare Metode i 

procedee 
Materiale 
didactice 

Forma de 
organizare 

  Utilizând tranzi ia “Rândul iute s -l form m! ”(Anex  
6), copiii ies pe hol pentru a merge la toalet .               
                                                                                         
Apoi intr  în sala de clas  i se a az  la m su e unde 
sunt preg tite materialele pentru activitatea de 
Educa ie plastic , în care vor realiza un m r. 
      Voi purta o discu ie de intuire a materialelor. 
-  Ce v-am preg tit pe m su e? 
-  Pe ce vom picta? (pe farfurii de carton) 
-  Avem pensule? (nu) 
-  Cu ce vom picta? (vom picta cu degetul) 
-  De ce mai avem nevoie pentru a picta? (de 
acuarele, de ap , de şerve ele) 
Le voi prezenta copiilor planşa model.(Anex  7) 
-  Unde este aşezat m rul? (în mijlocul farfuriei) 
-  Ce culori pot avea merele? (rosii, galbene sau 
verzi) 
-  Ce form  are m rul? (m rul este rotund). 
-  Ce trebuie s  mai pict m în afar  de m r? 
(codi a i frunza) 
-          Ce culori au frunzele? (verzi)                         
Acum s  fi i aten i pentru c  v  voi ar ta cum pict m. 
Înmuiem degetul ar t tor, de la mâna cu care scriem, 
în ap  şi apoi în culoarea cu care vrem s  facem  

 
   
 
 
 
Conversa ia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observa ia 
 
 
 
Explica ia  
 
 
Demonstra- 
ia 

Joc 
distractiv 
 
Farfurii de 
carton, 
acuarele, 
pahare 
pentru ap  
i serve ele 

 
Pla a model  
 
 
 
 
 
 
Farfurii de 
carton, 
acuarele, 
pahare 
pentru ap  
i serve ele 

  
 
 
Frontal 
 
 
Individual  
 
 
Frontal  
 
 
 
Individual  
 
 
 
 
 
 
Frontal  

 
 
Evaluarea 
global   
 
 
 
 
 
 
 
Observarea  
comporta-
mentului. 
 
 
 
 
 
 
Verificarea 
oral  

 
 
 



Nr. 
crt. 

Evenimen 
tul 

didactic 

 

Con inutul ştiin ific 

Strategii didactice 
Evaluare Metode i 

procedee 
Materiale 
didactice 

Forma de 
organizare 

   m rul . Punem degetul pe farfurie i desen m cu el  
pân  nu mai are culoare. 
Vom avea grij  s  nu stropim lucrarea, s  nu punem 
prea mult  ap  pe deget. Vom lucra cât mai curat. V-
am preg tit şi şerve ele cu care v  pute işterge. 
       Copiii efectueaz  exerci iile de înc lzire a 
muşchilor mâinii (cântecul  „Dege ele” (Anex  8)) 
       Ce vom picta ast zi? ( Noi vom picta „M rul”) 
       Voi da semnalul de începere a lucrului: pute i 
începe! 
      V  rog s  picta i frumos pentru c  la sfârşit vom 
trimite i noi un colet Zânei Toamna cu lucrarile 
voastre s  vad  ce frumos i curat tim noi s  lucr m.      
   În timp ce copiii lucreaz  educatoarea va trece pe la 
ei şi va da indica ii individuale, acolo unde este 
cazul. 
       De asemenea educatoarea va urm ri pozi ia 
copiilor pe scaune: s  nu fie prea apleca i peste 
lucrare şi s  nu-şi deranjeze colegii. 
      Cu trei minute înainte de epuizarea timpului 
afectat activit ii voi da semnalul prevestitor, apoi pe 
cel de încetare a lucrului. 
Educatoarea va expune lucr rile pe un panou şi va 
fixa criteriile de analiz  a lucr rilor: 
Au terminat lucrarea? 
Au respectat tema? 

Conversa ia 
 
 
 
 
 
Munca 
individual  
 
Explica ia  
 
 
Observa ia 
 

 
 
 
Farfurii de 
carton, 
acuarele, 
pahare 
pentru ap  
i serve ele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lucr rile 
copiilor 
 

 Individual 
 
Frontal  
 
 
 
 
Individual  
 
 
 
 
Frontal  
 
 
 
 
 
 

 
Evaluarea 
global   
 
 
 
 
 
 
 
Observarea  
comporta-
mentului. 
 
 
 
 
 
 
Verificarea 
oral  



Nr. 
crt. 

 
 

Evenimentul 
didactic 

 

Con inutul ştiin ific 

Strategii didactice 
Evaluare Metode i 

procedee 
Materiale 
didactice 

Forma de 
organizare 

  
Lucrarea este îngrijit , curat ? 
Care este cea mai frumoas  lucrare? 

    

6. 
Evaluarea 
performan-

elor 

 Lucr rile vor fi afişate şi fiecare copil va veni la 
panou, le va privi şi va spune care îi place cel mai 
mult şi de ce. 
La final educatoarea va aprecia fiecare lucrare în 
parte. 
To ii copiii vor fii aplauda i. 

Turul galeriei 
 
 
Explica ia  

Lucr rile 
copiilor 
Panou 
pentru 
afişarea 
lucr rilor 

Frontal  Evaluare 
global  şi 
individual   

7. 
Evaluarea 
activit ii 

Se fac aprecieri generale asupra modului de 
desf şurare al activit ii şi asupra modului de 
comportare al copiilor. 

Explica ia 
 

 Frontal 
Individual  

Evaluare 
global  

8. 
Încheierea 
activit ii 

 În finalul activit ii educatoarea serve te copiii cu 
pl cint  cu mere trimis  de Zâna Toamna. 

 
 

Pl cinta cu 
mere. 

 
Individual  

Observarea  
comporta-
mentului. 
Stimulare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anex  1 

 

  



A exă  

 



A exă  

 

Acu  e toa ă, da! 

A, a, a, a u  e toa ă, da! 

Frunza-n codru- găl e eşte, 

Iarba-  â p se vestejeşte, 

A, a, a a u  e toa ă da! 

E, e, e, plă ută vre e e! 

Mere, pru e, u i şi pere, 

Noi ave  după plă ere. 

E, e, e, plă ută vre e e! 

 

 

 

 

  



A exă  

 

  



A exă  

 



A exă  

 

Râ dul iute să-l for ă ! 

Râ dul iute să-l for ă ! 

Lâ ga ușă e-așeză ! 

Și fru os să așteptă , 

Către aie să ple ă ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



A exă  

 



Anex  8 

 

Cantecul degetelor 

Degetul mare, pleaca la plimbare  

Aratatorul, duce bastonul  

Mijlociul, duce pardesiul  

Inelarul, duce geamantanul  

Iar degetul mic, pentru ca e mic, duce un covrig. 

 

 
  



564. PLANIFICAREA ACTIVIT ILOR EXTRACURRICULARE 
 

Prof. înv. preşc. Negril  Ionela, Gr dini a cu PP Nr. 1 Hunedoara 
 

 

Nr. 
Crt. 

Tipul 
activit ii 

Denumirea activit ii Perioada  Obiective opera ionale Locul 
desf şur rii 

Resurse 
implicate 

Evaluare  

I. Spectacol
e şi teatru 
de p puşi 

Pe  parcursul anului 
şcolar sevor desfa uara: 
1.Poveste de Toamna 
2. Scufia Ro ie 
3. Lupul i Grivei 
4. Bunicu a i Bocanel 

  Lunar 
 
 
 
 

- s  vizioneze un spectacol  
interpretat de  actorilor 
profesionişti;  
- s  participe activ la dialogul 
actori-copii, personaje –copii; 

 
 
n 

unitate 
 

 
Copii,  
Educatoare, 
Actori 
profesionişti 

Desen, 
Pictur ,  
 
Consemnare 
in jurnalul 
grupei 

II.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vizite  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,,Azi la gr dini , 
mâine la coal ”- 
activitate în cadrul 
parteneriatului cu 
şcoala 
,, Cartea- prietena 
mea!” 
- activitate în cadrul 
parteneriatului cu 
Biblioteca  

’’Prietenii 
noştri, pompierii !’’ 

-activitate în 
cadrul 

parteneriatului 
cu Pompierii 
„La Biseric ” – în 
cadrul 
parteneriatului. „L sa
i copiii sa vin  la 

Decembrie  

      Ianuarie  

Februarie 

- s  se familiarizeze cu 
spa iul educa ional în care 
vor p şi în curând; 
 
 
-s  li se stimuleze interesul 
pentru literatur ; 
- s  observe modul cum  este 
organizat  o bibliotec  
 
-s  faca “cuno tiinta” cu 
meseria de pompier 
-s  observe echipajele din 
dotare 
- s  viziteze biserica din 
aproprierea gradini ei,  
-s  înve e poezii, cântece şi 
colinde cu caracter religios;-
s  participe la sfanta liturghie 
in zilele de sarbatoare.  

Şcoala Nr 1 
Hunedoara 
 
 
 
 
Biblioteca 
municipala 
 
 
Sediul ISU 
Hunedoara 
 
 
 
Biserica 
“Sf.Treime” 
Hunedoara  
 
 

Copii, 
Educatoare, 
Inv toare. 
 
 
Copii, 
educatoare, 
bibliotecara 
 
 
 
 Copii, 
educatoare, 
pompieri 
 
Copiii, 
educatoare, 
Preot  
 
 

Consemnare 
in jurnalul 
grupei. 
 
Album foto 
 
 
 
 
 
Consemnare 
în jurnalul 
grupei. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Drume ii 

mine” 
 
 
,, În parc” 
 
 
 
 
 
 
,, La pia ” 
 
 
„La padure” 

Octombrie  

Octombrie  

Iunie  

- s  observe anumite 
caracteristici ale anotimpului 
toamna 
 
-s  idetifice forma, m rimea 
i cularea frunzelor;  

- s  observe legume, fructe, 
flori de toamn  din pia ; 
 
 
 
-s  observe aspecte specifice 
naturii în acest anotimp. 

 
Parcul 
Corvinul 
Hunedoara  
 
 
 
Pia a „Obor” 
Hunedoara 
 
 
P durea din 
aproprierea 
gr dini ei 

 
Copii, 
educatoare 
Parinti  
 
 
 
 
 
Copii, 
Educatoare 
Parinti  
 
 

 
 
 
Consemn ri 
în jurnalul 
grupei 
 
 
 
 
 
Consemn ri 
în jurnalul 
grupei 

IV. Programe 
artistice 

 
Halloween-ul copiilor 
 
 
 
,,Vine,vine Mo  
Craciun””- program 
artistic prezentat 
p rin ilor 
 
,,Mama, tu esti numai 
una“- program 
artistic dedicat zilei de 
8 MARTIE 

 
 
“Copii, e ziua 

noastra  
ZIUA COPILULUI 

 
Noiembrie 

 
Decembrie 
 

  

-s  strâng  materiale din 
natur : frunze, flori, semin e; 
-s  realizeze compozi ii 
aplicative cu materialele; 
-s  aplice cunoştin ele 
dobândite în contextul 
acestui program dedicat 
s rb torilor de iarn . 
-s  respecte rolul din scenata; 
- s  intoneze in grup cantece 
pentru mama; 
- s -şi exprime dragostea 
pentru mama prin recitarea 
unor versuri accesibile; 
 
 
 
-s  respecte sarcinile 
jocurilor; 

 
 
Sala de grupa 
 
 
 
Sala de grup  
 
 
 
Sala de grupa 
 

Copii, 
educatoare, 
p rin i 
 
 
 
Copii, 
educatoare, 
mame. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copii, 

 
Consemnare 
in jurnalul 
grupei 
Fotografii  
 
Înregistrare 
video/foto 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrare 
foto, video. 



(jocuri , concursuri) 
 
,,Gr dini , acum te 
las!”- program 
artistic desf şurat la 
sfârşitul anului şcolar Iunie  

    Iunie  

-s  dea dovad  de spirit de 
echip  
 
 
 
-s  se implice activ şi  în 
interpretarea rolurilor din 
cadrul programului preg tit; 

educatoare, 
p rin i. 

V. Alte 
activit i 

1. 
MARCAREA UNOR 
EVENIMENTE 
ISTORICE: 

,,1DECEMBRI
E- Ziua Na ional  a 
României” 

 
 
,,Hora Unirii” 
 

“LA MULTI 
ANI EMINESCU” 
(mini recital de poezie) 

 
 
 
“ZIUA 

EUROPEI”  
9 MAI – 
(jocuri i 

concursuri pe nivel de 
vârst  ) 

 1 dec 2015 

24 Ianuarie  

Mai  

-sa recunoasca culorile 
drapelului; 
- s  realizeze lucr ri plastice 
, folosind tehnici de lucru 
cunoscute; 
- s  cunoasc  însemn tatea 
acestei zile în istoria 
poporului român; 
- s  danseze Hora Unirii; 
 
 
- sa recite cu intonatie poezii 
apartinand mareului poet; 
 
 
 
- sa cunoasca insemnatatea 
acestei zile si sa se implice 
activ i afectiv în act. desf. 
cu ocazia acestei zile ; 
 
-s  înve e cum trebuie 
ocrotite animalele; 

 
 
 
 
Unitate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unitate  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copii, 
educatoare, 
p rin i 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consemnare 
în jurnalul 
grupei , 
înregistr ri 
foto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expozi ie cu 
lucr ri  
 
 



 
2.MARCAREA 

UNOR DATE DE 
IMPORTAN  
GLOBAL : 

“Ziua mondial  
a animalelor” 

 
 
 

“Ziua mondial  
a apei” 

 
 
 
 

 
“Ziua mondiala 

a P mântului” 
 
 

“Ziua mondiala 
a P s rilor” 

 
 

4Octom
brie  

22 
Martie  

22 Aprilie  

1 Aprilie  

-s  realizeze macheta 
propus ; 
 
  
-s  împ rta easc  p rin ilor 
importan a apei pentru 
organism; 
-s  realizare lucrarea, 
respectând tema dat  ; 
 
 

- s  înteleag  
importan -  
a acestei zile; 
- s  identifice imagini cu 
Planeta P mânt 
 
 
 
-s  înva e s  ocroteasc  
p s rile; 
 
-s  identice p s rile i hrana 
lor. 

 
 
Unitate  
 
 
 
 
 
 
Sala de grup  
 
 
 
 
 
Sala de grup  
 
 
 
 
Sala de grup  
 
 

 
 
 
Copii, 
educatoare. 
 
 
Copii, 
educatoare. 
 
 
 
 
 
 
 
Copii, 
educatoare 
 
Copii, 
educatoare , 
p rin i. 
 
 

 
 
 
Consemnare 
în jurnalul 
grupei , 
înregistr ri 
 
 
 
Expozi ie cu 
lucr ri  
 
 
 
 
 
Expozi ie cu 
lucr ri  
 
 
 
Fotografii  

 
BIBLIOGRAFIE : 

1. - IONESCU, M.; CHIŞ, V.,Mijloace de înv mânt şi integrarea acestora în activit ile de instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitar  
Clujean , Cluj-Napoca, 2001. 

2.  PREDA. VIORICA, Metodica activit ilor instructiv educative în gr dini a de copii, Editura « Gheorghe Câr u Alexandru », Craiova 2009. 
 
  



565. PROIECT ACTIVITATE INTEGRAT  
 

Prof. Înv. Preşc. Muntean Camelia 
Liceul Tehnologic Sebeş- Gr dini a PP nr 2 (structur ) 

 
Gr dini a P.P. NR.2 SEBEŞ 
Educatoare: Muntean Camelia 
Grupa: Nivel I- grupa mic  
Denumirea activit ii: Activitate integrat  
Domenii implicate :DLC + DŞ . 
Tema activit ii:Pungu a cu doi bani de Ion Creang  
Tipul de activitate: mixt  
Mijloce de realizare: povestire 
Scopul: -Cultivarea sensibilit ii artistice prin audierea unor crea ii în proz  din literatura  pentru 

copii, specifice vârstei;  
-Dezvoltarea capacit ilor de comunicare verbal ;  

 
Obiective opera ionale: 

- s  asculte cu aten ie povestea spus  de educatoare; 
       -  s  redea con inutul textului audiat pe baza imaginilor prezentate; 
      -  s  denumeasc  principalele p r i componente ale corpului p s rilor domestice; 
       - s  utilizeze corect numeralele cardinale în limitele 1-2; 

      
Forma de organizare : frontal, individual. 
Metode şi procedee: conversa ia, povestirea, observarea, exerci iu, problematizarea. 

Mijloace didactice:  planşe din poveste, cocoşul (siluet ), pungu e cu bani- juc rie. 
Strategii de evaluare: -evaluare oral   

Material bibliografic: Programa activit ilor instructiv-educative în gr dini a de copii, Editura 
V&I, Bucureşti, 2005; Gr dini a mileniului trei- înv mântul maramureşan ,an V, nr.2-
2004;Şcoala  maramureşan  an IV,nr.14-2004. 
Durata:20-25 minute 
 
Desf şurarea activit ii: DLC+DŞ 
 

EVENIMENTUL 
DIDACTIC 

CON INUTUL ŞTIIN IFIC STRATEGIA 
DIDACTIC  

EVALUARE 
INSTRUMENTE 
ŞI INDICATORI 

Moment 
organizatoric 

Asigurarea  condi iilor  pentru buna desf şurare a 
activit ii : 
-aerisirea  s lii de grup  ; 
-aranjarea mobilierului; 
-preg tirea  materialului didactic necesar; 
-intrarea copiilor în sala de grup . 

 
 
 

 

Captarea aten iei  
Prezentarea unui invitat surpriz : cocoşul. 
 
 

 
 

expunerea 

Comportamen- 
tul copiilor 
 

Reactualizarea 
cunoştin elor 

anterioare 

- Îi spune i cocoşului ce poveşti  cunoaşte i? 
……….Scufi a Roşie, Capra cu trei iezi, etc 

 
conversa ia 

 
oral 

Anun area temei  Ast zi, dragi copii, cocoşul are s  v  spun   o 
poveste foarte frumoas  care se numeşte 

 
 Expunerea 

Comportamen-tul 
copiilor 



,,Pungu a  cu doi bani’’-scris  de Ion Creanga. 
- 1-2 copii repet  titlul poveştii; 

siluetei 
cocoşului 

 
oral 

 Dirijarea 
înv rii 

   Povestea va fi expus  cu mare aten ie la 
inflexiunile vocii, în func ie de personajele din 
poveste. 
  ,,  Era odat  o bab  şi un moşneag. Baba avea 
o g in , şi moşneagul un cocoş; 
Cum face g ina? Dar cocoşul? 
Unde este capul cocoşului? Ce are cocoşul pe 
cap? Unde este trunchiul? Cu ce este acoperit?  
 
 G ina babei se oua de câte dou  ori pe zi şi 
baba mânca o mul ime de ou ; iar moşneagului 
nu-i da nici unul.  
Cocoşul face ou ? 
.................................................................     
Cucoşul, cum sc p  din mânile moşneagului, 
fugi de-acas  . 
Cu ce a fugit? Câte picioare are cocoşul? Cu ce 
se termin  picioarele? 
 şi cum mergea el pe drum, g si o pungu , în 
care se afla ...  
Cu ce a v zut pungu a? Unde sunt ochii? 
Câ i ochi are? 
A i primit şi voi o pungu ? 
Haide i s  vedem ce ave i voi în pungu e. 
Câ i b nu i? Hai s  num r m bine. Acum 
pune i b nu i înapoi în pungu  s  nu-i vad  
cineva. Şi cocoşul a plecat cu pungu a înapoi la 
moşneag dar pe drum s-a întâlnit cu un boier 
care trecea cu tr sura. Boierul zice vizitiului: 
Vizitiu d -te jos şi vezi ce are cocoşul în cioc. 
Acum da i pungu ele c  aşa a f cut boierul..... 
Copii primesc pungu ele înapoi când le-o 
arunc  boierul. Iar când cocoşul ajunge la casa 
moşului copii golesc b nu ii pe tav  (p tur ). 
 
.................................................................. 
Atunci baba se duce s  prind  g ina, o apuc  de 
coad  şi o ia la b taie, de- i venea s -i plângi de 
mil ! 
.................................................................. 
Moşneagul îns  era foarte bogat iar pe cocoş îl 
purta mereu cu el.’’ 
Ce crede i voi c  a f cut moşul cu atâ ia bani? 
Dac  nu a terminat  de num rat banii ,apoi şi 
azi îi num r : unu, doi, unu, doi. 

 
 
 

 Povestirea, 
Explica ia, 
Conversa ia 

 
Observarea pe 
baza siluetei 

cocoşului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exerci iu 
individual cu 
pungu e cu 

bani 

 
 
 
 
 
 

Comportamen-tul 
copiilor 

 

Ob inerea 
performan ei 

Apoi pe baza imaginilor din planşe copii vor 
reda con inutul poveşti. 
Ce vede i în aceast  imagine? 
De ce bate moşul cocoşul? 
Ce a g sit cocoşul? 

 
 

conversa ie 
pe baza 

planşelor 

 
 
 
 

R spunsurile 



Cu cine s-a întâlnit? De ce i-a luat pungu a 
boierul?  Unde arunc  vizitiul cocoşul? 
Se îneac  cocoşul? Dar în aceast  imagine unde 
este cocoşul? S-a ars cocoşul în cuptor? 
Aici ce face cocoşul? 
Se bucur  moşul când îl vede? 
Ajuns la casa moşului cum num ra acesta 
banii? 
Dar baba se bucur ? Ce face baba? 
Dar g ina ce face? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

copiilor 
 
 
 
 
 
 

 

Evaluarea  
Şi încheierea 
activit ii 

 

   Se fac aprecieri individuale şi colective 
asupra modului de participare a copiilor la 
activitate, eviden iindu-se aspectele pozitive, şi 
încurajând copiii s  participe şi la alte astfel de 
activit i. 

  

 
 

566. PROIECT TEMATIC”BINE E S  AI PRIETENI” 
 

 
Prof.Înv.Preşcolar:Coman Maria Floare 

Gr dini a cu P.P. Scufi a Roşie, Alba Iulia 
 
 

                                        
 
 
1.Obiective de referin : 
 
-s  în eleag  şi s  transmit  mesaje simple, s  reac ioneze la acestea; 
-s  aib  un comportament adecvat regulilor şi normelor grupului; 
-s  obtina efecte plastice, forme spontane  elaborate prin tehnici specifice picturii; 
-sǎ exerseze deprinderile tehnice specific modelajului in redarea unor teme plastic; 
-s  formeze grupe de obiecte dup  diferite criterii; 
-s  aib  o inut  corect  a corpului în pozi iile statice şi în mişcare; 
 

 Resurse umane: preşcolari, cadre didactice, p rin i, personalul gr dini ei; 
 Resurse materiale: atlase, planşe tematice, c r i,reviste, jetoane. 

 
2. Durata:2 s pt mâni:  
3. Grupa: mic  
4. Locul de desf şurare: gr dini  
5. Inventar de probleme 
 



Ce ştiu copiii Ce doresc s  afle 
- ne juc m cu prietenii; 
- îi oferim daruri de ziua lui; 
- mergem la ei acas  şi ne juc m împreun ; 
- mergem cu prietenii la plimbare; 
- le cerem ajutorul atunci când avem nevoie. 
 

- cum ne alegem prietenii? 
- ce calit i trebuie s  aib  un prieten? 
- cum ne juc m cu prietenii? 
- de ce avem nevoie de prieteni? 
 

9. Centre de interes deschise şi materiale puse la dispozi ia copiilor 
 

Bibliotec  Art  
caiete de lucru 
 fişe suport 
 coli de scris 
 c r i, reviste, planşe                               

  
plastilina, planşete 
 coli de desen 
 creioane colorate 

Joc de rol Construc ii 
set buc t rie 
 borcane de plastic 
 coşuri 

cuburi din lemn 
 lego 
 mozaic  
 combino 

Ştiin   
Enciclopedie 
 calculator, CD, DV  
                    

 

 
BIBLIOGRAFIE: 
 
1.MECT,CNFP „Managementul proiectului –â 
                            Ghid practic pentru formatori şi cadre didactice”Bucureşti 2001. 
2.MECT,Institutul de Ştiin e al educa iei „ 
                            Managementul Educa ional pentru Institu iile  
                            de Înv mânt”,”Managementul educa ional”, Bucureşti 2001. 
3.Preda v., Pletea F., Grama F., (2005), 
                          „Ghid pentru proiecte tematice”, Ed. Humanitas, Bucureşti. 
4.Ezechil L., P işi L z rescu M., (2002), „Laborator preşcolar” V&Integral, Bucureşti. 

 
 

PLANIFICAREA   ACTIVIT ILOR 
 

 
 
 
 
 
 

ZIUA 
DATA 

  ACTIVITATI  DE  INVATARE 
TURA  I 

ACTIVITATI  DE  INVATARE 
TURA  II 

Luni 
12. 
11. 

2015 

ALA1: Stiin : Caut - i prietenul! 
      Construc ii: Chipul prietenului meu pe suprafa e plane. 
ADP: Intâlnirea de diminea ǎ! Calendarul naturii. 
ALA2:Proiect educa ional: Kalokagathia 
           Joc: Din nou împreun .  
ADE: D.Ş. Cunoaşterea mediului: În vizit  la prietenul 

Joc de mas : Hora prieteniei – siluete.  
ADP: Cum este corect? 
Poster: Prietenia în imagini 
ADE: Cum ne comport m în vizit  la 
prieteni. 
 

TU EŞTI PRIETENUL 
MEU! 



meu- lectur  dup  imagini 
Marti 
13. 
11. 

2015 

ALA1: Art : Un dar pentru prietenul meu- pictur . 
          Bibliotec : Lecturarea unor imagini despre prietenie. 
ADP: Intâlnirea de diminea ǎ. Calendarul naturii. 
           Îmi ajut prietenul! 
ALA2: Ghiceşte cine este prietenul t u? 
ADE: D.L.C. Povestea educatoarei: Doi prieteni. 
          D.E.C. Muzic : Bine e sa ai prieteni! 

Construc ii: Balansoare pentru 2 
prieteni. 
ADP: Citim posterul realizat. 
Ghici cine a plecat! 
ADE: Repovetire: Doi prieteni 
Cântec: Bine e s  ai prieteni. 
 

Miercuri 
14. 
11. 

2015 

ALA1: Ştiin : Ce- i place mai mult la prietenul t u? 
          Joc de rol: De-a prietenii. 
ADP:Intâlnirea de diminea ǎ. Calendarul naturii. 
         Op ional – Puişorul neascult tor. 
ALA2: ghiceşte cine este prietenul t u. 
ADE: D.S. Activitate matematic : Caut - i prietenii- 
evaluare criterii.  
           D.E.C. Modelaj: Dar pentru prietenul meu. 

Bibliotec : Spune ceva despre 
prietenul t u. 
ADP: Joac -te cu mine, te rog! 
Caut - i prietenii! 
ADE: Printre mun i şi printre v i- joc 
de mişcare. 
 

Joi 
15. 
11. 

2015 

ALA1: Joc de mas : Puzzle. 
            Art : Chipul prietenului meu. 
ADP: Intâlnirea de diminea ǎ. Calendarul naturii. 
          Îmi ajut prietenul! 
ALA2: Atingem prietenul – joc de mişcare 
ADE: D.O.S:  Educa ie pentru societate - ,,Prietenia în 
imagini,,- identificarea unor comportamente. 

Prietenul la nevoie se cunoaşte. 
ADP: Hora prieteniei! 
Îl ajut pe prietenul meu. 
ADE: Prietenia în imagini! 
Consiliere: Diferen ele de gen în 
creşterea şi educarea copiilor. 
 

 
 

Vineri 
16. 
11.  

2015 

ALA1: Bibliotec : Haşurarea unor imagini despre 
prietenie. 
            Construc ii: C su a prieteniei. 
ADP: Intâlnirea de diminea ǎ. Calendarul naturii. 
  Ghici cine te-a strigat! 
ALA2: Hora prieteniei! 
ADE: D.P.M. Înv area alerg rii în coloan  câte unul. 
Joc: Cu trenul în excursie. 

Art : Iniomioare prietene. 
ADP: Pe cine a p c lit? 
Ajut -l pe iepuraş s  ajung  la 
prietenul lui.  
ADE: Cu prietenii în excursie. 

 
ZIUA 
DATA 

  ACTIVITATI  DE  INVATARE 
TURA  I 

ACTIVITATI  DE  INVATARE 
TURA  II 

Luni 
19. 
11. 

2015 

ALA1: Stiin : De ce este bine s  avem prieteni? 
      Construc ii: C su a prietaenului meu. 
ADP: Intâlnirea de diminea ǎ! Calendarul naturii. 
ALA2:Proiect educa ional: S  citim pentru mileniul trei. 
           Sunt copil politicos!.  
ADE: D.Ş. Cunoaşterea mediului: Caruselul prieteniei- joc 
didactic. 

Joc de mas : Hora prieteniei – siluete.  
ADP: În vizit  la prietenul meu. 
Cubul prieteniei – joc. 
ADE: Citim imagini despre prietenie. 

Marti 
20. 
11. 

2015 

ALA1: Art : Mânu e prietene-desen. 
          Bibliotec : Lecturarea unor imagini despre prietenie. 
ADP: Intâlnirea de diminea ǎ. Calendarul naturii. 
           M  joc cu prietenul meu! 
ALA2: Hora prieteniei. 
ADE: D.L.C. Ur ri pentru prietenul meu-joc didactic. 
          D.E.C. Muzic : Bine e sa ai prieteni! 

Construc ii: Balansoarul prieteniei. 
ADP: Prietenul meu este... 
Hora prieteniei - dans 
ADE:Cântec: Bine e s  ai prieteni. 
 

Miercuri 
21. 
11. 

2015 

ALA1: Ştiin : ştiu ş  respect şi s  fiu de acord! 
          Joc de rol: Un gest frumos! 
ADP:Intâlnirea de diminea ǎ. Calendarul naturii. 
         Ne juc m cu prietenii! 

Bibliotec : Color m imagini cu şi 
despre prieteni. 
ADP: Ne juc m cu prietenii noştri! 
Mingea în cerc! 



ALA2: Surprize pentru prietenul meu. 
ADE: D.S. Activitate matematic : Caut  toate piesele 
rotunde şi joac -te cu ele. 
           D.E.C. Desen: Prieteni veseli. 

ADE: Coloreaz  doar obiectul rotund. 
 

Joi 
22. 
11. 

2015 

ALA1: Joc de mas : Jocul umbrelor. 
            Art : Flori şi baloane pentru prietenul meu. 
ADP: Intâlnirea de diminea ǎ. Calendarul naturii. 
          Îmi ajut prietenul! 
ALA2: Atingem prietenul – joc de mişcare 
ADE: D.O.S: Copacul prieteniei. 

Prietenul la nevoie se cunoa te. 
ADP: G seşte-i jum tatea! 
Cine lipseşte?- joc de aten ie. 
ADE: Prietenia în imagini! 
Consiliere: Cum rezolv divergen ele cu 
copilul meu? 

 
 

Vineri 
23. 
11.  

2015 

ALA1: Bibliotec : Cum îl putem ajuta pe iepuraş? 
            Construc ii: Gr dini a prieteniei. 
ADP: Intâlnirea de diminea ǎ. Calendarul naturii. 
  Ghici cine te-a strigat! 
ALA2: Cine lipseşte? 
ADE: D.P.M. Repetarea alerg rii în coloan  câte unul. 
Joc: Alerg m pe potecu . 

Art : Chipul prietenului meu. 
ADP: Pe cine a p c lit? 
Drumul c tre prietenie! 
ADE: Locomotiva – joc. 

 

 
 
 

567. ,,POVE TI FERMECATE’’ – PROIECT INTEGRAT 
 

Prof. Laz r Marinela 
coala Gimnazial  Nr. 6 Suceava 

 
Nivel / Grup :  II, mare 
Tema anual  de studiu: Când, cum şi de ce se întâmpl ? 
Tema proiectului: ,,Pe aripile poveştilor’’ 
Tema s pt manii: ,,T ramul pove tilor’’ 
Categoria activit ii de înv are: Activit i pe domenii experen iale 
Elementele componente ale activit ii integrate: 
 ADE:  DLC + D   ,,Pove ti fermecate’’ 
Mijloc de realizare: joc didactic 
Scopul activit ii: consolidarea şi verificarea cunoştin elor copiilor despre poveştile şi personajele  
cunoscute; dezvoltarea capacitã ii de exprimare oralã, a creativitatii  si expresivitã ii limbajului oral;  
educarea abilit ii de a intra în rela ie, de a comunica şi coopera cu membrii grupului din care face 
parte. 
OBIECTIVE OPERA IONALE: 
-  s  r spund  corect la întreb ri, completand cu jetoanele corespunz toare piramida ,,Poveşti 
nemuritoare’’; 



-   s  recunoasc  replica fiec rui personaj, alegand imaginea corect ; 
-  s  numere corect personajele din coşule e, grupandu-le pe pove ti i formand mul imi cu tot 
atatea, mai multe, mai pu ine elemente; 
-   s  compun  o poezie scurt  despre Cenuş reasa,  folosind metoda “cvintetului”; 
-  s  participe activ şi afectiv în cadrul secven elor de activit i propuse, dând dovad  de ini iativ , 
empatie, cooperare şi respectarea sarcinilor de joc 
Sarcina jocului didactic:  
- precizarea r spunsurilor şi argumentarea acestora pentru întreb rile adresate; 
- recunoaşterea şi denumirea imaginilor; 
- completarea piramidei cu personajele poveştilor; 
- num rarea personajelor şi a ezarea lor la povestea din care fac parte, precizand felul mul imilor. 
Regulile jocului didactic:  
         Copiii sunt împ r i i în dou  echipe: echipa piticilor  şi echipa purcelu ilor; fiecare echip  
trebuie s  asculte sarcina didactic  şi  r spunsurile date de colegi; fiecare membru trebuie s -şi 
sprijine şi s  îşi ajute echipa; nu au voie s  îşi ajute adversarii; pentru fiecare prob  în care s-au 
rezolvat corect sarcinile, fiecare echip  primeşte câte un stimulent. R spunsurile corecte sunt 
aplaudate. 
Elemente de joc: surpriza, întrecerea, aplauzele, mânuirea materialelor, stimulentele, urm rirea 
scorului 
Strategii didactice: 

Metode i procedee: observa ia, conversa ia, explica ia, demonstra ia, exerci iul, 
problematizarea, expunerea, jocul didactic,  metoda interactiv  de grup „Piramida”, metoda 
interactiv  de grup ,,Cvintetul’’. 
Materiale didactice: piramida, flypchart, carioc , costume personaje din poveşti, p puşa Zana 
Poveştilor, jetoane cu personaje din poveşti, pioneze cu c p cel, coli de poliestiren, suporturi 
pentru poliestiren, planşe, stimulente. 
Mod de organizare: frontal, individual, pe perechi 

Elemente de joc: surpriza, închidere şi deschiderea ochilor, aplauzele, mânuirea materialelor. 
DURATA : 40-50 de minute 
BIBLIOGRAFIE: 

- Curriculum pentru înv mânt preşcolar, 2008, Editura DPH, Bucureşti; 
- Ileana Hanganu şi Cireşica Raclaru – Jocuri pentru preşcolari – culegere-, 2005, Bucureşti, 

Ed. Aramis,; 
- Lumini a Volintiru - Educarea limbajului la preşolari – texte şi materiale ajut toare – 2005, 

Bucureşti, Ed. Aramis; 
- Silvia Breben, (2002) – Metode interactive de grup, Bucureşti, Editura Arves; 
- Ştefania Antonovici, Cornelia Jalb , Gabriela Nicu, 2005 – Jocuri didactice pentru 

activit ile matematice din gr dini  – culegere- , Bucureşti, Ed. Aramis; 
- Viorica Preda, (2001) –Înv area bazat  pe proiecte –auxiliar didactic pentru aplicarea 

noului curriculum, Bucureşti, Editura Arves. 
 

Scenariul didactic 
 
    Activitatea debuteaz  cu citirea unei scrisori primite de la Spiriduşul poveştilor, care le 
spune copiilor c  dac  vor r spunde corect şi frumos la activitatea de ast zi, el va face o poveste cu 
to i copilaşii şi o va publica în revista ,,Lumini a’’ pe care ei o citesc cu atata drag! 
 Educatoarea le prezint  copiilor tema activit ii: ,,Poveşti fermecate’’ şi le explic  c  se vor 
împ r i pe dou  grupe: grupa piticilor şi grupa purceluşilor. Aceştia vor avea de parcurs cateva 
probe, r spunz nd corect la fiecare, ob inand astfel cate un punct, un stimulent. Fiecare echip  
trebuie s  lupte, pentru a castiga. Membrii echipei nu au voie s  îşi ajute adversarii, deoarece astfel, 
vor pierde punctul.  
 Tran ie: ,,Ast zi e s rb toare!’’ 



  Se va explica sarcina şi regulile de joc, dup  care se trece la jocul de prob , la care 
preşcolarii vor avea de ales un jeton cu un personaj din poveste, îl vor recunoaşte, vor zice din ce 
poveste face parte şi dac  este un personaj pozitiv sau negativ. Dac  aceştia au în eles regulile şi 
sarcina didactic , se va trece la jocul propriu-zis. 
 Prima echip , cea a piticilor, va avea de r spuns corect la prima prob  şi de realizat piramida 
,,Pove ti nemuritoare’’. Copiii vor spune cate trepte are piramida, din cate patrate este alcatuita, ce 
culori au acestea, dup  care vor r spunde corect la întreb ri şi vor avea de ales imaginile 
corespunz toare şi de aşezat pe trepte. Dac  vor r spunde corect, vor primi cate un stimulent. 

 
Piramida ,,Pove ti nemuritoare’’ 

1. Unde a dus-o van torul pe Alba ca Z pada s  o omoare? p dure 
2. Cum era fata babei şi cum era fata moşneagului ? leneş  şi     
    harnic  
3. Din ce au fost construite c su ele celor trei purceluşi? 
    paie, lemne şi c r mid  

 

 

 
 Tranzi ie: ,,Z p cesc poveştile’’. 
 Proba nr. 2 ,,Personaje z p cite’’- A doua echip , cea a purceluşilor, va avea de ales 
imaginile ,,care s-au z p cit’’, punandu-le pe un panou conform poveştii din care face parte. Pe acel 
panou, în partea de sus, vor fi aşezate Alba ca z pada, bunica purceluşilor şi Capra, iar mititeii vor 
avea de aşezat personajele la familia lor. Astfel, vor avea de num rat piticii, purceluşii şi iezişorii. 
Vor prezenta mul imea cu cele mai multe elemente şi mul imile care sunt la fel.  Sub fiecare 
familie, vor aşeza jenonul cu cifra corespunz toare. Dac  rezolv  corect, primesc un stimulent. 
 Tranzi ie: ,,Eu am o cas  mic ’’ 
            A treia prob  ,,Recunoaşte personajul dup  replica dat ’’, va fi realizat  de c tre echipa 
piticilor, care va avea de recunoscut personajele dup  replicile  date. 

- ,,Ce bra e mari ai, bunicu o!’’ - Scufi a Roşie 
- ,,Na! Ori te ou , ori du-te de la casa mea.’’ – Moşneagul 
- ,,Blande porumbi e, şi voi, turturele, şi voi, p s ri ale cerului, veni i cu toatele  

de-mi ajuta i s-alegem lintea: Bobul bun, ici în ulcic , Iar cel r u în guşulic ’’ - Cenuş reasa 
              Dac  au r spuns corect, echipa va primi înc  un punct, stimulent. 
     La a patra prob , echipa purceluşilor va avea de realizat Diagrama Venn ,,Alba ca z pada 
şi Scufi a roşie’’. Copiii vor avea de ales imaginile asem n toare din cele dou  poveşti şi de aşezat 
în spa iul galben, iar imaginile cu deosebirile pe cercul roşu Alba ca z pada şi pe cercul verde, 
Scufi a roşie. Dac  rezolv  corect, primesc un stimulent. 
 Se num r  punctele fiec rei echipe, cea care are mai multe puncte, caştig . 
 Complicarea jocului – Copiii vor avea de realizat un cvintet cu Cenuş reasa. 
            Preşcolarii vor fi recompensa i cu un tort cu personajele din poveşti. 



Evenimentul 
didactic Con inutul ştiin ific al activit ii 

Strategii didactice Evaluare 
(metode, tehnici, 

indicatori) 

Tipul de 
inteligen  

activat  
Metode şi 
procedee 

Material 
didactic 

Captarea 
aten iei 

    Se realizeaz  prin citirea scrisorii pe care a trimis-o Spiriduşul 
poveştilor. 

Întâlnirea de 
grup 

Dialogul 
Conversa ia 

 
Scrisoarea 

Conversa ia de 
verificare 

Interpersonal  
Lingvistic  

Enun area 
scopului şi 

a obiectivelor 
opera ionale 

   Educatoarea anun  tema activit ii ,,Poveşti fermecate’’ şi le 
prezint  copiilor scopul şi obiectivele acesteia. Numeşte un copil 
s  repete tema activit ii. 

 
Expunerea 
Explica ia 

 Conversa ia de 
verificare 

Lingvistic  

Prezentarea 
con inutului 
activit ii şi 

dirijarea 
înv rii 

    Con inuturile structurate DLC+D  vor avea un caracter 
ştiin ific şi lingvistic şi vor antrena copiii în folosirea tuturor 
achizi iilor matematice şi de comunicare oral  axate pe: 
1. Explicarea şi demonstrarea regulilor de joc: 
    În aceast  etap , prin explica iile expuse de educatoare se va 
urm ri redarea r spunsurilor corecte şi num rarea punctelor 
primite de fiecare echip . 
2. Executarea jocului de prob : 
    Se va executa jocul de prob , verificându-se astfel în ce 
m sur  copiii şi-au însuşit regulile stabilite şi dac  folosesc 
limbajul adecvat. 
3. Executarea jocului propriu-zis: 
    Proba nr. 1 Piramida ,,Pove ti nemuritoare’’ – preşcolarii 
vor avea de r spuns corect la întreb ri şe de aşezat pe trepte 
imaginile corespunz toare. 
    Proba nr. 2 ,,Personaje z p cite’’ – copilaşii vor avea de 
recunoscut, de ales şi de aşezat pe panou, jetoanele cu personajele 
din poveşti, fiecare la povestea sa. Alba ca z pada are piticii, 
bunica cei trei purceluşi, iar capra cei trei iezi. 
   Proba nr. 3 ,,Recunoaşte personajul dup  replica dat ’’ – 
mititeii vor avea de ascultat cu aten ie textul şi s  prezinte cine l-a 
zis, dup  care, vor avea de ales imaginea corespunz toare 
r spunsului dat şi pe care va trebui s  o aşeze pe panou. 

 
Observa ia 

 
Conversa ia 

 
Explica ia 

 
Demonstra ia 

 
Problematizarea 

 
Jocul didactic 

 
Metoda 

,,Piramida’’ 
 

Explica ia 
 

Conversa ia 
 

Exerci iul 
 

Expunerea 

Jetoane 
 

Piramida 
 

Imagini cu 
poveşti 

 
Panou 

 
Pioneze cu 

c p cel 
 

Imagini cu 
personaje 

din poveşti 
 

Panou 
 

Imagini cu 
personaje 

din poveşti 
 

Pioneze cu 

 
 
 
 
 

Conversa ia de 
verificare 

 
 
 
 

Sintetizarea 
cunoştin elor 

 
 
 

Raportarea 
num rului la 

cantitate 
 
 
 

Formarea 

 
Lingvistic  
 
 
Interpersonal  
 
 
Intrapersonal  
 
 
Vizual-
spa ial  
 
Logico-
matematic  
 
 
Lingvistic  
 
 
Intrapersonal  
 
 



   Proba nr. 4 Diagrama Venn – înv ceii vor avea de ales 
imaginile cu asem n rile şi deosebirile dintre povestea ,,Alba ca 
z pada şi cei şapte pitici’’ şi ,,Scufi a roşie’’, pe care le vor aşeza 
în cercurile roşu şi verde şi în spa iul galben. 
4. Complicarea jocului: 
    Prezentarea personajului preferat. 

 
Explica ia 

 
Demonstra ia 

 
Exerci iul 

c p cel 
 

Diagrama 
Venn 

 
Imagini cu 
personaje 

din poveşti 
 
 

mul imilor cu mai 
multe, tot atatea 

elemente 
 
 
 
 

Conversa ia de 
verificare 

 
 

 
Lingvistic  
 
 
 
Interpersonal  
 
Lingvistic  
 

Ob inerea 
performan ei 

    Realizarea unui cvintet - Cenuş reasa. Explica ia 
 

Metod  
,,Cvintetul’’ 

Flypch-art 
 

Marker 

Crearea unei poezii 
cu 5 versuri 

 
 

 
Ligvistic  

Încheierea 
activit ii 

    Educatoarea va oferi tort copiilor cu personajele din poveşti. 
Va face aprecieri asupra modului de participare a copiilor la 
activitate. 

Expunerea Stimulente 
Tort 

 Lingvistic  

 
 
  



568. PROIECT EDUCA IONAL 
COPIII SPUN NU VIOLEN EI ! 

 
Prof.înv.presc. Gîfei Margareta 

Gr dini a cu PP „ Raza de soare” Bac u 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ini iator de proiect : prof.înv.presc.  -  Gîfei Margareta, Gr dini a „ Raza de soare” Bac u 
Parteneri: 
Directorii colii Gimnaziale „Mihai Dr gan „Bac u 
Cabinetul de consiliere colar - prof. Psiholog Boldur Cristina  
Gruparea de Jandarmi mobil  Bac u  , reprezentat  de colonel Stan Ghiorghe  si maior ranu 
Marius Nicolae- purt tor de cuvânt. 
Domeniul i tipul de activitate  
Educa ie pentru drepturile copilului -  Educa ia împotriva violen ei 
Tipul : jude ean 
Locul de desf surare : Gr dini a „Raza de soare Bac u  i sediul institu iei Gruparea de Jandarmi 
mobil  Baca u . 

Motiva ia: 
Pornind de la analiza punctelor critice ale  unit ii noastre cu referire la violen a  în rândul 

pre colarilor i de la m surile specifice promovate de strategia national  antiviolenta, proiectul isi 
justific   actualitatea i relevanta temei. 

Prin aplicarea proiectului ne propunem  educarea nonviolen ei  copilului astfel încât acesta 
s  nu preia modelul comportamental violent, s  nu înteleag  si s  accepte violen a ca pe ceva firesc, 
s îsi gestioneze propriile comportamente, s  asimileze metode de rela ionare nonviolente, s  
dezvolte i s  adopte un comportament echilibrat în rela ie cu ceilal i. 
Scop: : 
Proiectulîşipropune o îmbun t ire a capacit iişcolii de a se mobilizaşi de a 
implicacomunitatealocal sip rintiiînrezolvareaactelor de violen înşcoal şiacas .Dezvoltarea unor 
mecanisme de informare, formare, monitorizare si comunicare la nivelul  gr dini ei  pentru 
prevenirea si combaterea formelor de violen    la copiii pre colari. 
Obiective specifice:: 
-         desf surarea unor activit i de constientizare a problematicii violen ei în rândul pre colarilor  
- parteneriat cu Gruparea de Jandarmi Mobil  Bac u . 
-         implicarea activ  a copiilor  în activit ti de prevenire i combatere a violen ei colare 
organizate în context colar i extra colar; 
-         colaborarea cu p rintii copiilor  pentru rezolvarea situ iilor conflictuale prin mijloace 
nonviolente; 
-         reducerea actelor de violen  la nivelul scolii. 
Grup tint ::  prescolari din Grupa „ Iepura ii”. Grupa Mijlocie” Ursule ii” Grupa mare „Stelu ele” 
 
Resurse: 



a)      materiale: retroproiector, ecran, tabla flip-chard, calculator, INTERNET, aparat foto, CD, 
hârtie de scris, markere, etc. 
b)      informationale si experientiale: materiale suport . 
c)  resurse umane : prescolari,  , p rinti, reprezentanti  ai Gruparii de Jandarmi mobile  Bac u ( 
purt tor de cuvant,– aranu Nicolae  Marius, cadre didactice , alti invitati. ) 
d) resurse temporale:  proiectul se va desfsura anual. 
Bugetul proiectului: 
Surse de finantare: – membrii echipei de proiect, p rinti  
Etape de implementare: 

1. Pregatirea: 
Observatii asupra mediului scolar. 
Identificarea unor cazuri de violent . 

2. Realizarea/Aplicarea 
Popularizarea proiectului. 
Intâlniri de proiect , consultatii, dezbateri. 
Conceperea unor materiale suport pentru dezbateri referitoare la combaterea violen ei. 
Stabilirea unor planuri de  interventie personalizat  (recuperare, consiliere psipedagogic ) în 
colaborare cu specialisti , respectiv consilierul scolar 
  Implicarea p rintilor în rezolvarea unor cazuri de violen  
Acordarea sprijinului în situatii de violenta în familie. 

3. Evaluarea 
Inregistrarea periodic  a rezultatelor obtinute 
Observarea sistematic  a copiilor care au comportamente violente 
Aprecierea gradului de schimbare  a comportamentelor  violente si de socializare. 
 

  Expozitie cu materiale foto ,lucr ri efectuate de copii. 
  Observarea impactului derulari proiectului asupra copiilor si p rin ilor. 

Indicatori de performan  : 
Reducerea cazurilor de violent . 
Modalitati de publicitate  
  Pliante, invitatii, site-ul scolii, siteul national didactic.ro, publicatie în revista national  
DIDACTICA, articol in presa locala, afise  in unitate. 
Diseminarea proiectului  
Proiectul va fi aplicat la fiecare clas i va fi popularizat în cadrul edin elor cu p rintii. si în comisia 
metodic  
Va fi mediatizat pe site-ul  gr dini ei. 

Programul activitatilor  
Nr .crt Denumirea activitatii Forma de 

organizare 
Locul de 
organizare 

Perioada 
desf. 

1 Conceperea  si lansarea proiectului:” 
Copiii spun NU violentei. Popularizarea  
în rândul colectivelor de p rinti . 

Afise  Holurile 
gr dinitei 

Ianuarie  

2 Activitate in parteneriat cu Gruparea de 
Jandarmi Mobil  Bac u- tema” Violenta 
si efectele ei „, reprezentant maior 

ranu Nicolae Marius 

Prezentare 
Power Point, 
discutii libere 
cu copii despre 
violent  

Clubul 
gr dinitei ‚ 
Raza de soare” 

Februarie  

3 Expozitie cu lucr ri artistico-plastice pe 
tema „ Prietenul nostru- Jandarmul „ 

Expozitie de 
lucr ri 

Gr dinita „ 
Raza de soare” 
Bac u 

Martie  

4. „ In vizita la Jandarmierie”- Zilele 
Portilor deschise 

Vizit  la 
Gruparea de 

Locatia 
institutiei 

Aprilie  



jandarmi 
Mobil  Ba u 

5 „ Cartonas ro u pentru violent  „ Evidenta actelor 
de violen  pe 
clase – orientare 
spre consiliere 
scolar  

Gr dinita „ 
Raza de soare” 
Bac u 

Periodic 

6. „Gr dinita între violen i toleran ” Activitate in 
parteneriat cu  
Scoala Mihai 
Dr gan 

Gr dinita Raza 
de soare 

Mai 2 

7 „Bilan  la sfâr it de an „ Evaluarea 
proiectului 

G dinita Raza 
de soare” 

Iunie  

Rezultate asteptate: 
      Conturarea si dezvoltarea colabor rii gr dini ei cu reprezentantii comunit tii; 
     Dobândireaunorabilit ti de comunicarepentrutransmiterea mai departe a mesajului de 

lupt împotrivaviolen ei. ; 
      Diseminarea,de c tre pre colarii din grupul- int  a informatiilor asimilate în timpul 

desf ur rii 
proiectului; 

     Realizarea unei expozitii cu materiale din timpul desf sur rii proiectului; 
    Constituirea unei echipe care s informeze si s  adopte comportamentedezirabile, 

astfelîncâtcolegiilors  nu fie implicatiînfapte antisociale încalitate de autorisau victime. 
în timpul desf sur rii. 
 
 

569. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRAT  
 

Lesiuc Gabriela 
Gr dini a cu P.P nr. 39 “C su a fermecat ”; Br ila 

GRUPA : mijlocie nr.3 “Buburuzele” 
TEMA ANUAL  DE STUDIU:”Cum este, a fost şi va fi pe acest p mânt?” 
TEMA PROIECTULUI :”Prietenii Naturii” 
TEMA ZILEI:”În excursie cu P c lici” 
FORMA DE REALIZARE:activitate integrat  
TIPUL ACTIVIT II: consolidarea şi sistematizarea cunoştin elor 
FORMA DE ORGANIZARE: mixt  
SCOPUL: 
-educarea unei atitudini pozitive a copiilor  fa  de mediul înconjur tor prin dezvoltarea 
capacit ilor lor de cunoaştere şi în elegere a acestuia 
-însuşirea de c tre copii a unor reguli de natur  ecologic  ce vizeaz  asigurarea echilibrului dintre 
s n tatea individului , a societ ii, a mediului, precum şi formarea unor atitudini dezaprobatoare 
pentru cei care nu respect  aceste reguli 
-stimularea curiozit ii copilului şi a interesului pentru cunoaşterea oportunit ii de explorare şi 
observare direct  şi nemijlocit  
-consolidarea capacit ii de a recunoa te,denumi si lucra cu cifrele in limitele 0-4 
 
STRATEGIA DIDACTIC  
1.RESURSE PROCEDURALE:  
a)Metode şi procedee:conversa ia,explica ia, demonstra ia, observa ia, lucrul 
individual,exerci iul,înv area prin descoperire,problematizarea,metoda “Ciorchinele”, 
brainstorming 



b)Forma de organizare:frontal,pe grupe,individual 
c)Mijloace de realizare:jocul didactic 
2.RESURSE MATERIALE: ghiozd nele, tricouri colorate,şepcu e, buturugi mari şi mici, pietre 
mari şi mici,cop cei, flori, tolba lui P c lici, jetoane cu elemente ale naturii, pun i de trecere la 
fiecare centru,albume pentru jocul cu material individual, flori presate, pic turi de ap  din fetru, 
frunze, cop cei din sfoar , vas cu ap , peştişori din plut , undi e,îndemnuri ecologice,fotografii ale 
copiilor,ghivece de lut, acuarele, p mânt, flori cu bulb, c su a acoperit  cu papur  şi stuf, piese de 
lemn, pled, m su , cort, morişti, zmee, baloane, recipiente “Bubble-soap”, coarde, fructe de p dure 
BIBLIOGRAFIE: 
1.Curriculum pentru înv mântul preşcolar (3-6/7 ani),MECT,2008 
2.Angela Sesovici,Daniela Ionescu,Filofteia Grama ,Lauren iu Culea,Mioara Pletea,Nicoleta 
Anghel, “Activitatea integrat  în gr dini ”, Editura Didactica Publishing House,2008 
3.Viorica Preda,Mioara Pletea,Filofteia Grama,Aureliana Cocos,Daniela Oprea,Marcela 
Calin,Vasilica Du u,Elena Ungureanu, “Proiecte tematice-Înv are integrat  prin joc”,2012 
 
1.ACTIVIT I DE DEZVOLTARE PERSONAL  
Întâlnirea de diminea :”Popas la c su a P durarului” 
Rutine: Calendarul naturii,M  preg tesc pentru activit i 
Tranzi ii:”Trecem puntea în pas vioi!” 
 
2.ACTIVIT I PE DOMENII EXPERIEN IALE 
 
1.Domeniile Om şi Societate şi Ştiin  
 1.Joc didactic-“Ne juc m cu P c lici la c su a P durarului” 
Varianta 1:Ce-am g sit în c su a P durarului?” 
Regula-Copiii vor descoperi elemente surpriz  în c su  şi le vor denumi,intuind utilitatea lor. 
P c lici va deschide împreun  cu copiii c su a p durarului, iar în c su  vor g si scrisoarea de la 
p durar în care acesta le cere s  se joace cu surprizele preg tite pentru ei în c su . 
Varianta 2- “Ştiu s  m  comport cu natura!” 
Regula-Copiii vor formula îndemnuri ecologice legate de imaginile g site în c su a p durarului.  
Copiii împreun  cu P c lici vor descoperi în c su  jetoane numerotate care înf işeaz  elemente 
ale naturii(cop cel, ap , frunze, soare), le vor denumi,le vor num ra şi vor formula reguli de 
ocrotire a fiec rui element denumit. 
Varianta 3- “Nu te l sa p c lit de P c lici!” 
Regula-Copiii vor asocia imagini cu fe e vesele şi fe e triste cu îndemnurile ecologice pe care 
P c lici le va citi. 
P durarul îi roag  pe copii s  nu se lase p c li i de P c lici.Aceştia vor asocia fe e vesele sau triste 
cu îndemnurile ecologice pe care P c lici le va citi.  
2.Joc exerci iu cu material individual-“S -l înv m pe P c lici!” 
Varianta 1- “Micii pescari” 
Fiecare copil va pescui dintr-un vas cu ap  câte o cifr  plutitoare.Copilul va recunoaşte şi denumi 
cifra, apoi va alege albumul cu cifra corespunz toare celei pescuite.  
Varianta 2- “Num r  şi lipeşte!” 
Copiii vor alege din multitudinea de materiale puse la dispozi ie (flori presate, frunze, cop cei din 
sfoar , pic turi din fetru) şi vor lipi aceste elemente pe paginile cu culoarea corespunz toare, inând 
cont de cifra scris  pe fiecare pagin . 
 
Varianta 3- “Îl înv  pe P c lici!” 
Copiii vor scoate din ghiozd nele îndemnuri ecologice desenate.Ei vor exprima îndemnurile în 
cuvinte şi le vor lipi pe coperta albumului realizat, înv ându-l pe P c lici cum trebuie s  se 
comporte cu natura. 
La final copiii îşi vor semna albumele cu poza personal .  



 
3.JOCURI ŞI ACTIVIT I DIDACTICE PE CENTRE: 
-Art :”Ghivece colorate”(pictur  pe lut) 
-Construc ii: “S  înfrumuse m c su a P durarului”(construc ii cu materiale naturale) 
-Nisip şi ap : “ Plant m floricele în ghivece!” 
 
4.JOCURI ŞI ACTIVIT I LIBER-ALESE 2 
“Prieteni cu Natura!!! ”- jocuri de mişcare şi distractive în curtea gr dini ei 
 
OBIECTIVE OPERA IONALE: 
-s  identifice i s  denumeasc  cifrele în limitele 0-4  
- s  asocieze cifra cu cantitatea folosind materialele naturale puse la dispozi ie 
-s  utilizeze elementele din natur  pentru ambientarea s lii de grup  
-formularea unor îndemnuri ecologice şi reguli de protejare a mediului natural 
 
SARCINI URM RITE ÎN CADRUL JOCURILOR ŞI ACTIVIT ILOR PE CENTRE: 
1.ART :”Ghivece colorate”  
Sarcina de lucru: 
-copiii vor picta ghivecele de lut cu acuarele de diferite culori. 
Mijloc de realizare: pictur  
Strategia didactic  
Metode şi procedee: explica ia, demonstra ia, exerci iul,munca în echip . 
Materiale: acuarele,pensule,pahare pentru ap ,planşete pentru culoare, ghivece de lut. 
Forme de organizare: pe grupuri. 
Forme de evaluare: continu , prin observarea ac iunilor copiilor, aprecieri verbale. 
 
2.CONSTRUCTII: ”S  înfrumuse m c su a P durarului!” 
Sarcina de lucru: 
-copiii vor construi din materialele puse la dispozi ie(piese de lemn, buturugi, pietre de diferite 
m rimi) c rarea c tre c su a din p dure, b ncu e şi m su e, gard pentru c su . 
Mijloc de realizare: joc de construc ie 
Strategia didactic  
Metode şi procedee: exerci iul, munca în echip . 
Materiale: piese de lemn, buturugi şi pietre de diferite m rimi, c su a din p dure, pled, m su . 
Forme de organizare: pe grupuri. 
Forme de evaluare: continu , prin observarea ac iunilor copiilor, aprecieri verbale. 
 
3.NISIP ŞI AP : “Plant m floricele în ghivece” 
Sarcina de lucru 
-copiii vor aşeza p mânt în ghivece , apoi vor planta floricele cu bulb în ghivece. 
Mijloc de realizare: plantare de flori. 
Strategia didactic  
Metode şi procedee: explica ia, demonstra ia,problematizarea,munca în echip . 
Materiale: floricele cu bulb, ghivece pictate de copii, ap . 
Forme de organizare: pe grupuri. 
Forme de evaluare: continu , prin observarea ac iunilor copiilor, aprecieri verbale.  
SARCINI URM RITE ÎN CADRUL JOCURILOR ŞI ACTIVIT ILOR ALESE 2 
-Copiii  vor realiza jocuri de mişcare şi distractive în curtea gr dini ei.   
1.Joc de mişcare: “FUGI PÂN  LA COPAC!” 
Desf şurarea jocului 
 Copiii sunt aşeza i pe dou  rânduri, organiza i în dou  echipe.Aceştia vor alerga printre ghivecele 
de flori pân  la cop cel.Copilul care reuşeşte s  ating  primul cop celul câştig . 



 
2.Joc de mişcare:”G SEŞTE COMOARA DIN CORT!” 
Desf şurarea jocului 
Copiii sunt aşeza i în dou  echipe.Pe p mînt sunt cercuri realizate din pietre.Aceştia vor trebui s  
sar  din cerc în cerc pân  la comoara din cort.Fiecare copil îşi va alege din cort obiectul preferat şi 
se va juca cu acesta p strîndu-l ca suvenir din excursie. 
 
3.Joc de mişcare:”SFOARA BUCLUCAŞ ” 
Desf şurarea jocului 
Copiii sunt împ r i i în dou  echipe.Aceştia vor trage de un cap t şi de altul al sforii.Echipa 
doborât  prima la p mânt se va declara învins , iar cealalt  echipa câştig toare. 
P c lici le va mul umi copiilor pentru câte lucruri minunate a înv at de la ei pe parcursul întregii 
zile şi promite c  nu va mai p c li şi al i copii.Acesta îşi va lua „R mas bun!” de la copii. 
Educatoarea şi copiii vor  servi în aer liber pe un pled fructe de p dure(alune de p dure şi mure). 
 
ACTIVIT I DE DEZVOLTARE PERSONAL  
Întâlnirea de diminea  
1.Salutul-Dup  intrarea în sala de grup , copiii se opresc în “Poieni ” (locul destinat Întâlnirii de 
diminea ). 
Ne salut m: “Bun  diminea a,buburuze mici,m  bucur s  ne vedem.A început o nou  zi!” 
2.Prezen a 
“Iat  c  ne-am adunat  
În poieni  noi ne-am salutat! 
Ce bine c  ne-am întâlnit! 
Cine-n poieni  oare n-a venit?”  
 
3.Calendarul naturii 
Se lucreaz  la panou. 
-În ce anotimp ne afl m? 
-În ce zi a s pt mânii suntem? 
-Ce zi va fi mâine? 
-Cum este vremea?  
4.Noutatea zilei 
Copiii şi P c lici, cu ghiozd nelele în spate pornesc de pe hol într-o drume ie.La intrarea în sala de 
grup  aceştia merg pe un traseu pe care întâlnesc în drum:buturugi, pietre ,soarele,flori, 
br du i.Aceştia se opresc în poieni ,f când popas la C su a p durarului.  
 
5.Tranzi ie: “Trecem puntea în pas vioi!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

inând cont c  in perioada 15 martie-15 aprilie se serbeaz  LUNA P DURII, 
programul zilei a fost gândit i organizat pornind de la aceast  idee.Ziua este structurat  sub 
forma unei activit i integrate pe intreaga zi astfel: 

Ziua începe cu vizita lui P c lici la copiii de grupa mijlocie.P c lici le propune 
copiilor s  realizeze o drume ie împreun , astfel aceştia pornesc pe traseul din p dure.Pe 
traseu aceştia vor întâlni buturugi, crengu e, br du i, floricele, soarele.Traseul va fi 
semnalizat cu s ge i care le indic  cum s  ajung  la C su a p durarului,aşa c  aceştia ajung 
la c su a p durarului unde fac un popas. 

Copiii împreun  cu P c lici g sesc în fa a uşii c su ei o cheie şi o scrisoare de la 
p durar.În scrisoare p durarul le cere copiilor s  deschid  c su a cu cheia, s  descopere 
suprizele din c su , s  se joace cu acestea, dar s  fie aten i şi s  nu se lase p c li i de 
P c lici chiar dac  este Ziua P c lelilor. 

   Astfel,P c lici împreun  cu copiii descoper  suprizele din c su  cu ajutorul c rora vor 
realiza jocul didactic din cadrul Domeniului Om şi Societate.Jocul didactic cuprinde trei variante de 
joc. 

Prima variant  se numeşte : Ce-am g sit în c su a P durarului?”.Copiii vor descoperi 
elemente surpriz  în c su  şi le vor denumi,intuind utilitatea lor.P c lici va deschide împreun  cu 
copiii c su a p durarului, iar în c su  vor g si scrisoarea de la p durar în care acesta le cere s  se 
joace cu surprizele preg tite pentru ei în c su .A doua variant  se intituleaz  “Ştiu s  m  comport 
cu natura!”.Copiii vor formula îndemnuri ecologice legate de imaginile g site în c su a 
p durarului.Copiii împreun  cu P c lici vor descoperi în c su  jetoane care înf işeaz  elemente 
ale naturii(cop cel, ap , frunze, soare), le vor denumi,vor num ra elementele de pe fiecare jeton şi 
vor formula reguli de ocrotire a fiec rui element denumit. 
 
A treia variant  se numeşte“Nu te l sa p c lit de P c lici!”.Copiii vor asocia imagini cu fe e vesele 
şi fe e triste cu îndemnurile ecologice pe care P c lici le va citi.P durarul îi roag  pe copii s  nu se 
lase p c li i de P c lici.Aceştia vor asocia fe e vesele sau triste cu îndemnurile ecologice pe care 
P c lici le va citi.  

Dup  desf şurarea jocului, copiii împreun  cu P c lici se vor împ r i la centre dup  culoarea 
tricourilor pe care le poart  şi ajuta i de urm toarele versuri l sate de p durar în scrisoarea lui: 
“În excursie a i plecat 
Şi divers v-a i îmbr cat 
Cu tricouri colorate 
Albe, portocalii,galbene şi-albastre. 
V -mp r i i dup  culoare 
În centrele corespunz toare! 
Fii atent,deci, la tricou, 
Aşeaz -te la centrul t u!  
Dar nu te gr bi prea tare, 
Pe punte s  treci cu r bdare!” 
 

Copiii împreun  cu P c lici vor realiza în centrul Matematic -Manipulative jocul cu 
material individual : “S -l înv m pe P c lici!”. 
 În cadrul centrului Art  copiii vor picta ghivece de lut cu acuarele de diferite culori. 
 În cadrul centrului Construc ii aceştia vor construi cu materiale naturale-
pietre,buturugi,piese de lemn- c rarea c tre c su a din p dure,m su  , sc unele pentru picnic în 
natur . 



 În cadrul centrului Nisip şi ap  copiii vor planta flori de prim var  cu bulb în ghivece de lut 
pictate de ei,conform cifrei înscrise pe fiecare ghiveci. 
 În etapa Ob inerii performan elor copiii împreun  cu  P c lici vor continua drume ia  în 
curtea gr dini ei.Aceştia se vor aşeza în jurul unui copac din curte şi vor spune cop celului, pe 
rând,ce au înv at pe parcursul întregii zile sub forma unei reguli de ocrotire a mediului natural. 
 În ultima parte a zilei copiii împreun  cu educatoarea şi cu P c lici vor desf şura jocuri de 
mişcare şi distractive în curtea gr dini ei: “Fugi pân  la copac!”, “G seşte comoara!” şi “Sfoara 
buclucaş ”. 
 Ziua se încheie cu un picnic în curtea gr dini ei unde copiii vor servi fructe de p dure. 
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Conversa 
ia 

 
 

C su a 
P dura- 

rului 
 
 
 

Cheie 
 

Scrisoa-rea 
P dura-

rului 

 
 
Frontal 

 
 
Evaluare 
oral  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare 
oral  

3.ANUN A- 
REA TEMEI ŞI 
A OBIECTIVE- 
LOR 

 P c lici le cere copiilor s  
se joace cu suprizele 

g site în c su a 
p durarului. 

 
 

“Ast zi ne vom juca aşa 
cum ne-a cerut domnul 

p durar!De-abia aştept s  
înv  de la voi lucruri noi” 

Conversa 
ia 

 
 
 
 
 
 

Explica ia 
 

 
 

 
 
 
Frontal 
 

Evaluarea 
interesului 

fa  de 
noutatea 

zilei 
 
Stârnirea 
interesului 
şi a 
curiozit ii 
 

4.DIRIJA- 
REA 
ÎNV RII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Astfel,P c lici împreun  
cu copiii descoper  

suprizele din c su  cu 
ajutorul c rora vor realiza 
jocul didactic din cadrul 

Domeniului Om şi 
Societate.Jocul didactic 
cuprinde trei variante de 

joc. 
Prima variant  se 

numeşte : Ce-am g sit în 
c su a 

P durarului?”.Copiii vor 
descoperi elemente 

surpriz  în c su  şi le vor 
denumi,intuind utilitatea 
lor.P c lici va deschide 

împreun  cu copiii c su a 

Conversa-
ia 

 
 
Înv area 
prin 
descoperi-
re 
 
 
Exerci iul 
 
 
 
 
 
 
Problemati

 
 
 
 
 
 
 

Bulbi de 
flori 

Jetoane 
Cu 

elemente ale 
naturii 

 
Ghivece 
P mânt 

Buturugi 
Pietre 

 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe echipe 

 
 
 
Evaluare 
oral  
 
 
Cunoştin e 

insuşite 
referitoare 

la 
comporta
men-te de 
ocrotire a 
mediului 
natural 

 
 



 
 
OO4 
 
 
 
 
 
OO1 
 
 
 
 
 
 
 
 
OO4 
 
 
 
 
 
 
OO4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OO1 
OO2 
 
 

p durarului, iar în c su  
vor g si scrisoarea de la 
p durar în care acesta le 

cere s  se joace cu 
surprizele preg tite pentru 

ei în c su .A doua 
variant  se intituleaz  

“Ştiu s  m  comport cu 
natura!”.Copiii vor 
formula îndemnuri 
ecologice legate de 

imaginile g site în c su a 
p durarului.Copiii 

împreun  cu P c lici vor 
descoperi în c su  

jetoane care înf işeaz  
elemente ale 

naturii(cop cel, ap , 
frunze, soare i floare), le 
vor denumi,vor num ra 
elementele de pe fiecare 

jeton şi vor formula reguli 
de ocrotire a fiec rui 

element denumit. 
A treia variant  se 

numeşte“Nu te l sa 
p c lit de 

P c lici!”.Copiii vor 
asocia imagini cu fe e 
vesele şi fe e triste cu 

îndemnurile ecologice pe 
care P c lici le va 

citi.P durarul îi roag  pe 
copii s  nu se lase p c li i 

de P c lici.Aceştia vor 
asocia fe e vesele sau 
triste cu îndemnurile 

ecologice pe care P c lici 
le va citi. 

Dup  desf şurarea 
jocului, copiii împreun  

cu P c lici se vor împ r i 
la centre dup  culoarea 

tricourilor pe care le 
poart  şi ajuta i de 

urm toarele versuri l sate 
de p durar în scrisoarea 

lui: 
“În excursie a i plecat 

Şi divers v-a i îmbr cat 
Cu tricouri colorate 

Albe, portocalii,galbene 

zarea 
 
 
 
 
 
 
 
Înv area 
prin 
cooperare 
 
 
 
 
 
Problema-
tizarea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explica ia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explica ia 
Problema 
tizarea 
 
 
 
Exerci iul 
 

 
 
 
 

Jetoane cu 
elemente ale 

naturii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fe e vesele 
i fe e triste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe echipe 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Evaluare 
oral  
 
 
 
 
 
Cunostinte 
insusite 
referitoare 
la 
comporta
mente de 
ocrotire si 
ingrijire a 
mediului 
natural 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cunoştin e 
matematic
e însuşite 
referitoare 

la 
asocierea 
cifrei cu 
cantitatea 

şi la 
numera ia 
in limitele 

0-4 
 
 
 
 



 
 
OO3 
 
 
OO3 
 
 
 
 
 
OO3 
 
 
 
 

şi-albastre. 
V -mp r i i dup  culoare 

În centrele 
corespunz toare! 

Fii atent,deci, la tricou, 
Aşeaz -te la centrul t u! 
Dar nu te gr bi prea tare, 

Pe punte s  treci cu 
r bdare!” 

 
Copiii împreun  cu 

P c lici vor realiza în 
centrul Matematic -

Manipulative jocul cu 
material individual : “S -l 

înv m pe P c lici!”. 
 

În cadrul centrului Art  
copiii vor picta ghivece de 
lut cu acuarele de diferite 

culori. 
În cadrul centrului 

Construc ii aceştia vor 
construi cu materiale 

naturale-
pietre,buturugi,piese de 

lemn- c rarea c tre c su a 
din p dure,m su  , 

sc unele pentru picnic în 
natur . 

În cadrul centrului Nisip şi 
ap  copiii vor planta flori 
de prim var  cu bulb în 
ghivece de lut pictate de 
ei,conform cifrei înscrise 

pe fiecare ghiveci. 

 
 
 
 
 
 
Exerci iul 
 

 
 
 

Scrisoa-rea 
p dura-rului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bol cu ap  
Undi e 
Plute cu 
cifre 
Albume 
numerota 
te 
Material 
individual 
 
 
Ghivece 
Acuarela 
Pensule 
 
Piese de 
lemn 
Buturugi 
Pietre 
M su  
P mânt 
 
Bulbi 
 
Ap  
 
Flori 
Ghivece 
numerota- 
te 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abilit ile 
artistico-
plastice ale 
copiilor 
 
 
 
 
 
 



 
 

570. PROIECT EDUCA IONAL PENTRU INTEGRAREA COPIILOR CU C.E.S. ÎN 
GR DINI A PUBLIC  

 
Ene  Elena-Mihaela, G.P.P. “Step by Step” C l raşi 

 
           Proiectul  a avut ca scop educarea şi integrarea copiilor cu cerin e educative speciale în 
gr dini a public  şi realizarea unor coresponden e între diferitele elemente de limbaj plastic 
stimulând expresivitatea şi creativitarea, având ca partener Centrul de Servicii Sociale Pentru Copil 
şi Familie “SERA”C l raşi 

Fiind o grup  special  integrat   în înv mântul de mas , desf şurându-şi activi ile 
educative  în cadrul Gr dini ei “Step by Step”, s-a realizat cu uşurin  integrarea fizic , deoarece 
copiii cu CES au fost  cuprinşi  al turi de ceilal i copii şi s-a redus distan a fizic  dintre ei. Existen a 
împreun  al turi de ceilal i nu presupune contacte sau activit i comune, ci mai degrab  utilizarea în 
comun a unor spa ii fizice, materiale şi echipamente didactic- educa ionale. 

Prin acest proiect educa ional am urm rit realizarea integr rii func ionale prin participarea la 
un proces  comun de înv are (de orice tip) în condi iile în care şi copilul integrat asimileaz  
anumite cunoştin e al turi de copilul normal. Ne-am propus de asemenea s  realiz m şi integrarea 
social . Aceasta are în vedere includerea copilului cu deficien e în toate activit ile comune din 
via a gr dini ei. Astfel, integrarea fizic  se completeaz  cu cea func ional , realizând o form  
superioar  care presupune rela ii şi interrela ii  în interiorul grupului la care copilul integrat 
particip  activ. Se stabilesc leg turi reciproce mai mult sau mai pu in spontane rela ii de acceptare şi 
participare relativ egal  la via a grupului.  

5.EVALUA-
REA 
ACTIVIT - II 

 
 
OO1 
OO2 
 
OO3 
 
OO4 

În etapa Ob inerii 
performan elor copiii îl 
invit  pe P c lici în curtea 
gr dini ei.Aceştia se vor 
aşeza în jurul unui copac 
din curte şi vor spune 
cop celului,pe rând,ce au 
înv at pe parcursul 
întregii zile sub forma 
unei reguli de ocrotire a 
mediului natural. 

Exerci iul 
 
„Ciorchine-
le” 
 
Brainstor-
ming 

 
 
Copacul 
naturii 

 
 
Individual 

 
Evaluare 

oral  
 
 

Exprimare
a 

sentimente
lor fa  de 

mediul 
natural 

6.ÎNCHEIE-
REA  
ACTIVIT - II 

 
 

În ultima parte a zilei 
copiii împreun  cu 
educatoarea şi cu P c lici 
vor desf şura jocuri de 
mişcare şi distractive în 
curtea gr dini ei: “Fugi 
pân  la copac!”, “G seşte 
comoara!” şi “Sfoara 
buclucaş ”.Ziua se încheie 
cu un picnic în curtea 
gr dini ei unde copiii vor 
servi fructe de padure. 
 

Coopera- 
re 
 

Ajutorul 
reciproc 

 
 

Spirit 
competi-tiv 
şi de echip  

Pietre 
 
Ghivece 
pictate 
 
Sfoara 
 

Elemente 
surpri-

z (zmee, 
coar-

de,recipi- 
ente 

Bubble-
soap,mo-

ri ti) 
 

 
 
 

Pe echipe 
 

Individual 

 
Evaluare 
prin probe 
practice 
 
Executarea 
mişc rilor 
specifice 
jocurilor  



Printre cele mai importante activit i de socializare cuprinse în proiectul nostru amintim: “În 
aşteptarea  Cr ciunului”  (serb rile, primirea şi oferirea de colinde, expozi iile de obiecte decorative 
potrivite s rb torilor de iarn ), preg tirea de Paşti ( copiii realizeaz  sub asisten  felicit ri şi 
obiecte decorative), serbarea zilelor de naştere ( s rb tori ii primesc cadouri şi se bucur  de aten ia 
celorlal i copii), activit i de socializare în oraş organizate pe tot parcursul anului (plimb ri în oraş, 
cump r turi la pia , la libr rie), organizarea serb rilor ocazionate de sfârşitul anului şcolar, la care 
sunt invita i p rin ii, fra ii şi prietenii copiilor. 

Activit ile de socializare pot lua diverse forme în func ie de particularit ile 
psihoindividuale şi de vârst  ale copiilor. Activit ile de socializare contribuie la creşterea gradului 
de adaptare a copiilor cu CES  la via a social , mai exact, la dezvoltarea autonomiei personale şi 
sociale, a comportamentului în grup , creşterea  stimei de sine, luând forma unor colabor ri între 
grupele de copii şi mediul înconjur tor şi înva  s  se orienteze în spa iu şi timp. Datorit  faptului c  
se desf şoar  în grup, jocul asigur  socializarea. Jocurile sociale sunt necesare pentru copiii cu 
CES, întrucât le ofer  şansa de a se juca cu al i copii, orice joc având nevoie de minim doi parteneri 
pentru a se desf şura. Jocurile trebuie s  fie adaptate în func ie de deficien a copiilor. 

Majoritatea activit ilor au avut la baz  jocul. La începutul fiec rei activit i se desf şura un 
joc tematic specific, f când introducerea în activitate. Copiii cu CES pot prin joc s -şi exprime 
propriile capacit i, astfel copilul cap t  prin joc informa ii despre lumea în care tr ieşte, intr  în 
contact cu oamenii şi cu obiectele din mediu. Jocurile pe care le-am desf şurat pe parcursul  
activit ilor cuprinse în program au fost: 

1.Jocuri  de micare (cu text i cânt) - au rol important în dezvoltarea fizic  a copilului şi îi 
influen eaz  caracterul, in seama atât  de dorin ele personale, cât i de dorin ele colective. Aceste 
jocuri dezvolt  for a fizic , educ  st pânirea de sine i aten ia, impune respectarea unor reguli ce 
pun bazele accept rii i form rii disciplinei. 

2.Jocuri de socializare: „ Jocul numelui”, ,,Jocurile casei”, „Salutul” – în activit ile „La 
pia ”, „ La libr rie”, „C l torie în oraşul meu”; 

3.Jocuri pentru  dezvoltarea capacita ii de analiz  şi sintez  tactil : „ Recunoaşte alimentul”- 
„Meniuri hazlii”; 

4. Jocuri discriminative: „Jocul schimb rilor”, ,,Jocul culorilor”; ,,Care este culoarea ta?”, 
,,Baloane colorate” – „Copacul prieteniei”, „Chipuri de copii”; 

5.Jocuri pentru însuşirea pronun arii corecte a sunetelor, folosirea onomatopeelor, 
dezvoltarea aten iei şi a spiritului de observa ie: ”Spune cum face” – „La ferm  la bunici”, sceneta 
„C su a din oal ”;  

6.Jocuri pentru dezvoltarea aten iei: ,,Aten ie la semnalul meu”, ,,Aten ie la cântec” -       „ 
Statui amuzante” ; 

7.Jocuri pentru dezvoltarea autonomiei personale (scop: denumirea şi identificarea unor 
alimente): ,,Numeşte-m ” - „Meniuri hazlii”; 

8.Jocuri pentru  dezvoltarea acuita ii senzoriale şi a memoriei, folosirea corespunz toare a 
termenilor (mic/mare, sus/jos, stanga/dreapta): ,,Turnul cuburilor”, ,,Eşarfe colorate”- – în activite 
„Cursa voinicilor”; 

9.Jocuri pentru prevenirea şi corectarea atitudinii cifotice  (obiective: formarea unei atitudini 
corecte a copilului; formarea gradat  a deprinderilor  şi dezvoltarea calit ilor motrice de baz ). 

Toate aceste jocuri şi activit i s-au desf şurat în cadrul întâlnirilor bilunare, pe parcursul 
unui program de gr dini , alternativ în loca iile celor doi parteneri sau în loca ii neutre, dar 
importante desf şur rii acestora şi au vizat dezvoltarea tuturor laturilor personalit ii, a capacit ilor 
intelectuale, a creativit ii,  jocul fiind cea mai bun  form  de interac iune, favorizând manifestarea 
ini iativei, independen ei şi a responsabilit ii. Prin activit ile de socializare, copiii cu CES pot 
primi prin joc informa ii despre lumea înconjur toare, intr  în contact cu oameni şi obiecte, 
ajutându-l s  se adapteze la via a de gr dini . 

 
Jocurile sociale sunt necesare pentru copiii cu CES, întrucât le ofer  şansa de a se juca 

împreun  cu al i copii, iar gr dini a le ofer  aceast  posibilitate.  



 
Activit ile de socializare pot lua diverse forme în func ie de particularit ile psiho-

individuale şi de vârst  ale copiilor. Integrarea social  a acestora este în deplin  concordan  cu 
nivelul de socializare atins. 

  
Considerând  gr dini a prima institu ie de socializare a copiilor ,  integrarea reprezint  o 

particularizare a procesului de integrare social  a acestei categorii de copii, proces care are o 
importan  fundamental   în facilitarea integr rii  în via a ulterioar . 

Pentru o bun  implicare o tuturor participan ilor s-au repartizat sarcini individuale tuturor 
copiilor, s-au distribuit materiale şi instrumente comune pentru realizarea lucr rilor plastice , copiii 
fiind îndruma i, încuraja i şi sus inu i pe tot parcursul desf şur rii activit ilor. Materialele folosite 
au fost diverse, combinând obiectivele educa ionale cu pl cerea de a atinge, îmbina,  rupe,  construi, 
lipi, picta, mototoli, asambla, t ia, decupa, explora, experimenta, observa,  a dansa, a se relaxa, a 
gusta, a aşeza, a povesti, a se întrece, viziona, bucura de spectacol, reac iona şi comunica. 

Fiecare moment al activit ilor a fost un motiv de bucurie prilejuit de comunicare şi 
contactul fizic într-un mediu interactiv. În acest parteneriat am urm rit implicarea mai multor 
persoane, c utând s  dezvolt m capacitatea de comunicare a copiilor, luând în considerare influen a 
mediului înconjur tor şi ale interac iunilor copil-copil, copil-adult, copil-mediu social. 

În cadrul activit ilor un obiectiv permanent a fost stimularea poten ialului creativ, a voin ei, 
comunic rii şi limbajului, capacitatea de cooperare şi coordonare, am flexibilizat programele , 
adaptând în permanen  sarcinile la ceea ce au sim it copiii, la starea emo ional  şi la condi iile de 
mediu. 

“La pia ” este prima activitate din calendar, în care copiii au avut ocazia s  observe 
bog iile toamnei într-o multitudine de arome şi culori. Se putea citi pe chipurile lor bucuria de a 
atinge fructele mari şi mici, a sim i mireasma verde urilor, de a aşeza în pungu e fructele şi 
legumele cump rate. În alte activit i desf şurate în parteneriat cu familia, copiii ajuta i de mame au 
pus mur turi, au “sculptat” dovleci creând felinare cu fe e haioase şi au personalizat legume şi 
fructe, fotografiile realizate surprinzând h rnicia şi creativitatea lor. 

Într-o alt  activitate - “Poveşti hazlii” am luat în considerare dorin a de comunicare a 
copiilor şi a recompens rii imediate, necesitatea dezvolt rii vorbirii, a capacit ii de a urm ri firul 
povestirii, reproducerea din memorie a unei întâmpl ri, dezvoltarea aten iei auditive şi am 
valorificat povestirile copiilor în jocurile de rol desf şurate la urm toarele întâlniri. Primul element 
pe care l-am identificat în povestirile lor este familia, iar personajele le-am catologat ca fiind 
negative, pozitive, amuzante, permisive. Al doilea element este gr dini a cu colegii de clas , juc rii, 
petrecerile zilelor de naştere. Povestind, copiii sunt ca nişte c r i deschise, ascultându-i po i s  le 
în elegi fr mânt rile, s  le afli dorin ele, preferin ele, s  le cunoşti experien ele şi s  identifici 
dificult i în exprimare. Povestindu-le altor copii, ob in aprecieri sincere, recompense imediate, 
aplauzele, zâmbetele, tot ceea ce spun este amuzant şi nu simt teama de a fi corectat sau criticat 
pentru comportamentul pe care îl manifest  în timp ce povesteşte, ignorând aten ia adultului. 

“C l torie în oraşul meu”- Orice plimbare “la picior” sau cu un mijloc de transport este util  
pentru observarea diferitelor componente ale mediului: str zi, cl diri, oameni, locuri, evenimente la 
care copilul poate participa direct sau indirect. O plimbare aduce cu ea lucruri noi, stabileşte sau 
fixeaz  leg turi, naşte curiozit i,  întreb ri, caut  r spunsuri. ( “De ce sunt atâ ia oameni aduna i în 
acelaşi loc?”, “Ce este o sta ie?”, “Pân  unde merge autobuzul?”, “Cum porneşte maşina?”, “Am 
fost şi eu aici!”). “Lucrurile mari îi copleşesc pe cei mici”.  

“ Poveşti la gura sobei” şi “C su a din oal ”, au fost activit i care au urm rit în mod special 
organizarea spa iului, alegerea materialelor şi a costumelor stimulând gândirea, imagina ia şi 
comportamentul. Mediul de desf şurare al unei activit i îndeamn  c tre interac iune, copilul îşi va 
cl di viziunile interioare într-un cadru structurat de adult. “ Locul este cel care stimuleaz  formarea 
scopului.”  
 Activit ile: “Tablouri de familie”, “Rame foto”, “Meniuri hazlii”, “Chipuri de copii” au 
oferit copiilor ocazia de a avea experien e creative folosind diverse materiale: carton, lipici, 



foarfece, creioane, perforator, adeziv, frunze, decupaje din spum , folie, farfurii, coşuri, tacâmuri 
din plastic, şerve ele, coji de alune, bumbac colorat tras în fire, hîrtie colorat  franjurat , confeti, 
materiale reciclabile şi multe altele.  Copiii s-au implicat intens, valorificând ocazia de a avea 
experien e creative, folosind materiale stimulative. Copiii, având libertatea de a crea şi nu de a fi 
limita i de un model sau un tipar, au imprimat lucr rilor lor originalitate fiindu-le încurajate talentul 
şi eforturile. Prin astfel de activit i copiii au acumulat experien e pozitive şi informa ii legate de 
natura materialelor, rezultatele muncii lor aducându-le satisfac ie şi bucurie atât lor cât şi p rin ilor.  

“Copacul prieteniei” şi desenul “Omule ul” au scos la iveal  stadiul incipient al desenului şi 
al picturii, dorin a copiilor de exprimare cu ajutorul culorilor. Inten ia de a crea un omule  cu 
participarea tuturor copiilor s-a transformat într-o activitate amuzant  iar rezultatul muncii lor a fost 
apreciat şi a îndemnat spre discu ii: “Care este numele lui?”, “De unde vine?”, “Ce-i place s  
fac ?”. 

Considerând c  nu numai activit ile desf şurate în sala de grup , într-un mediu formal, 
contribuie la formarea şi dezvoltarea copiilor ci şi cele desf şurate în alte loca ii ajut  în special 
copilul cu CES s -şi înt reasc  comportamentele pozitive, apropiindu-l mai mult de realitatea 
înconjur toare, f cându-l conştient de existen a sa şi a altora în aceast  lume, am ales ca multe din 
activit ile desf şurate s  aib  ca decor natura,  pe scena vie ii cu actori diferi i dar egali, în agita ia 
cotidian , determinând schimb ri vizibile ale comportamentului social şi cognitiv.. 

Dup  opinia mea, proiectele educa ionale de parteneriat au efecte benefice atât pentru copii 
cât şi pentru cadrele didactice pentru c  faciliteaz  schimbul de experien  între profesori iar copiii 
sunt întotdeauna bucuroşi s  cunoasc  al i copii, s  se joace împreun  stabilind rela ii, s  tr iasc  
experien e inedite, dezvoltându-se armonios. 

Bibliografie: 
Popovici Doru Vlad, “Elemente de psihopedagogia integr rii”, Editura Pro Humanitate, 

Bucureşti, 1999; 
Dumitrana Magdalena, “Educarea limbajului în înv mântul preşcolar”, tip rit la Print 

Multicolor Iaşi, Compania, 1999; 
 
 

571. PROIECT DE ACTIVITATE PRACTIC  - MORI CA- ÎNDOITUR  
 

Prof.inv.prescolar Baidoc Daniela, Școala Gimnazial  nr. 308, București 
 

 
  



PROIECT DE ACTIVITATE  
 
 

DATA : 04. 06.2013 
PROPUN TOARE: Baidoc Daniela 
NIVEL II, GRUPA MARE  
CATEGORIA DE  ACTIVITATE : Domeniul om i societate – activitate practic ; 
TEMA ACTIVIT II:“Mori ca” 
MIJLOC DE REALIZARE: îndoitura. 
SCOPUL ACTIVIT II:-  consolidarea deprinderii de a îndoi hârtia ;dezvoltarea 

îndemân rii şi a capacit ii de a duce la bun sfârşit tema început . 
 
OBIECTIVE OPERA IONALE: 
Pe parcursul i la sfâr itul activit ii, copiii vor fi capabili: 
 
O1-s  recunoasc  materialele de lucru primite; 
 O2-s  respecte ordinea etapelor de lucruîn realizarea lucr rii; 
 O3- s  realizeze mori ca aplicând tehnica prezentat ; 
 O4   - s  identifice modalit i de folosire a produsului realizat. 
 
STRATEGII DIDACTICE:  
Metode şi procedee: conversa ia,explica ia, demonstra ia, exerci iul, observa ia. 
Material didactic: macheta cu mori ti de vânt, lucrarea model, hârtie colorat , foarfeca,  be i oare, 
pioneze colorate, floricele autocolante pentru decor, CD cu muzic . 
Forme de organizare: individual, frontal. 
Durata:  30-35 min. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
-Curriculum pentru înv mântul pre colar(3-6/7ani), M.E.C.T.-2008; 
-,,Magazin cu juc rii i alte minun ii”, Ed. Aramis, Bucure ti, 2002; 
-Coordonator Lauren ia  Culea “ Aplicarea noului Curriculum”, Ed. Diana, 2009. 
 
 
  



 

 
 

ETAPELE 
ACTIVIT II DEMERSUL DIDACTIC  

 

STRATEGII DIDACTICE  
 

EVALUAR
E 

 

Metode i 
procedee 

Materiale Forme 
de 

organiza
re 

 
MOMENT 
ORGANIZATO
RIC 
 

Se va aerisi sala de grup . 
Se vor aranja m su ele sub form  de 
careu deschis astfel încât lumina s  vina 
din fa  sau din partea stâng . 
Se vor preg ti materialele necesare 
desf ur rii activit ii practice. 

 
 

  
 

 
 

CAPTAREA 
ATEN IEI 

Se va realiza sub form  de surpriz , cu 
ajutorul unei machete reprezentând o 
gr din  de flori în care au fost a ezate 
câteva mori ti de vânt. 
Se va purta o scurt  conversa ie despre 
mori tile de vânt din rondul de flori. 

Conversa ia 
Machet  cu 
mori ti de 

vânt. 

 
 

Frontal 
 

R spunsuril
e copiilor. 

 

ANUN AREA 
TEMEI I A 
OBIECTIVEL
OR 

Se va anun a tema activit ii 
practice:"Mori ca vesel ". 
Copiii vor fi aten iona i s  lucreze 
corect, s  nu mototoleasc  hârtia, s  
finalizeze lucrarea, pentru a ob ine o 
juc rie pe care o pot lua cu ei în parc. 
Se intuiesc materialele de pe m su e 
prin adresarea unor întreb ri : 
  - Ce materialeaveti voi pe m su e ? ( 
h rtie colorat , lipici...) 
-  Ce crede i c  vom face cu h rtia 
pentru a ob ine o mori c ? ( o îndoim) 

 
Conversa ia  

  
Frontal 

 

 
EXPLICAREA 

I 
DEMONSTRA
REA 
MODULUI  
DE LUCRU 

Se va prezenta mori ca model, 
precizandu-se tehnica de lucru. 
Se explic  i se demonstreaz tehnica i 
etapele de realizare a lucr rii a a cum 
sunt prezentate în ANEXA 1. 
Se repet  tehnica i etapele de lucru cu 
unu-doi copii. 

 
Conversa ia 
Observa ia; 
Explica ia; 
Demonstra ia
; 

 
Lucrare 
model; 
Planşe cu 
etapele de 
lucru; 
Hârtie 
colorat ; 

 
 
Frontal 

 
 
Observarea 
sistematic  

DIRIJAREA 
ÎNV RII 
 

Se reaminte te copiilor s  p streze 
pozi ia corect  în timpul lucrului i s  
fie aten i la fiecare etapa pentru a ob ine 
o mori c  de v nt, s  un mototoleasc  
hârtia, s  lipeasc  col urile în mijlocul 

Exerci iul Hârtie 
colorat ; 
Lipici; 
Floricele 
pentru 

Frontal; 
Individu
al 

Observarea 
sistematic  
Produsele 
realizate de 
copii. 



 
 
 
 
 
 

 
  

p tratului i s  o decoreze cât mai 
frumos. Voi face precizarea c  dup  ce 
vor realiza mori ca voi trece pe la 
fiecare i îi voi ajuta s  finalizeze 
mori ca prin prinderea ei de un be i or. 
Se execut  exerci ii de înc lzire a 
muşchilor  mici ai mâinilor, în timp ce 
se recit  versurile: 
„Mi c m dege elele 
Batem tare palmele 
R sucim încheietura 
Si d m mingea dura-dura”  
Le urez „Spor la lucru!” 
Se asigur  un fond muzical adecvat. 
În timpul realiz rii lucr rii verific 
pozi ia de lucru a copiilor şi îi ajut pe 
cei care solicit  ajutor.   
 

decor; 
Be i oare; 
Pioneze 
colorate. 
 

 
 
 
 

 

ASIGURAREA 
FEEDBACK-
ULUI  

Copiii sunt ruga i s  a eze mori tile 
realizate de ei pe supotul din centrul 
m su elor. 
Ii rog s  priveasc  cu aten ie mori tile i 
s  precizeze care au fost lucrate corect 
conform criteriilor de evaluare: a pliat 
corect h rtia pentru a realiza mori ca, a 
lipit corect col urile, a decorat mori ca. 

 
Conversa ia 

Lucr rile 
realízate. 
Macheta cu 
mori tile 
copiilor. 

Frontal  
R spunsuril
e copiilor. 
Produsele 
realizate de 
copii. 
 

ÎNCHEIEREA 
ACTIVIT II 

Se fac aprecieri verbale cu privire la 
modul in care copiii au participat la 
activitatea practic . Se acord   copiilor 
medalii pentru priceperea i 
îndemânarea cu care au lucrat. 
Se anun  încheierea activit tii practice. 

Conversa ia Recompens
e (medalii) 

Frontal Aprecieri 
verbale 
 



ANEXA 1 – ETAPELE  REALIZ RII  UNEI  MORI TI  PRIN  ÎNDOITUR  
 

 
 
  



 
572. PROGRAMUL ”EDUCA I A A” 

 
Prof. Beche  Ana- Iulia, Prof. Feier Susana- C. .E.I. Nr.1 Bistri a 

 
Realizat  sub îndrumarea cadrelor didactice din ciclul pre colar, primar i gimnazial în 

colaborare cu psihologul şcolar, activitatea s-a desf şurat astfel: p rin ii copiilor cu vârste cuprinse 
între 3 i 14 ani au fost invita i s  participe la Cursul ”Educa i a a!” ce este structurat pe 
urm toarele teme: 
                             Acordarea aten iei şi aprecierea 
                             Stabilirea limitelor - a spune NU şi a interzice 
                             Izolarea şi pedepsirea 
                             Reguli şi limite 
                             Evaluarea cursului 
 La curs au participat 12 p rin i, eviden iindu-se valoarea incontestabil  a programului sub 
aspectul tehnicilor de disciplinare eficient  care sunt înv ate de c tre p rin i, care genereaz  efecte 
şi în planul comportamentului şcolar al copiilor. Concluzia pe care o putem desprinde aici este c , 
programul „Educa i Aşa!”conduce la dezvoltarea unor abilit i parentale eficiente (de 
automanagement, de acordare a aten iei, utilizarea eficient  a recompenselor şi aprecierilor, 
stabilirea limitelor, asertivitate, utilizarea eficient  a izol rii şi pedepselor etc.) ceea ce conduce la 
experien e parentale pozitive mai ales sub aspectul rezultatelor ob inute cu copii (modificarea 
comportamentului acestora) şi implicit la creşterea sentimentului de autoeficacitate şi satisfac ie 
parental . 
 Educa ia parental  urm reşte: dezvoltarea competen elor practice, dezvoltarea 
competen elor reflexive. Cea mai bun  modalitate de a influen a favorabil dezvoltarea copiilor şi 
comportamentele acestora este s  ac ionezi asupra: convingerilor, atitudinilor şi comportamentelor 
p rin ilor, c ci aceştia sunt cei mai timpurii şi mai apropia i educatori ai copiilor. Modul cum s  fii 
p rinte se înva , se exerseaz  şi nu este înn scut sau moştenit. 
 Programul  "Educa i aşa!" a fost conceput pentru formatori care vor lucra în general cu p rin i care 
au copii între 3 şi 12 ani, dar si cu p rin i afla i in situa ii dificile, care au nevoie de sprijin si 
sus inere si care doresc sa-si îmbun t easc  competen ele parentale. 
 Prin "p rin i în situa ii dificile" în elegem p rin i care din diverse motive întâmpin  greut i 
în educarea copiilor lor. Aceste motive pot fi: lipsa timpului fizic de a se ocupa de copii, nivel de 
instruire redus, venituri joase, familii numeroase, locuin e neconfortabile, cartiere neamenajate 
(pu ine locuri de joac , agresivitate în cartiere), şomaj, loc de munc  nesatisf c tor, datorii, alte 
probleme sociale. Cursul pentru p rin i "Educa i aşa!" a fost considerat mai ales o solu ie preventiv  
pentru p rin ii afla i în situa ii precare dar care nu au înc  probleme atât de grave în ceea ce priveşte 
comunicarea cu copiii încât s  necesite consultarea unui specialist.  
 Cursul pentru p rin i "Educa i aşa!" este un mod de informare educa ional  preventiv  şi de 
sprijin acordat p rin ilor. Scopul educa iei şi informa iei preventive ii reprezint , în general: 
Realizarea unei bune rela ii între p rinte şi copil, deoarece aceasta este condi ia unei dezvolt ri 
s n toase şi armonioase a copilului; Prevenirea unor probleme grave de educa ie. Prevenirea poate 
însemna chiar şi consultarea unui specialist (psiholog, psihiatru) dac  este nevoie de ajutorul 
acestuia atunci când rela ia p rinte-copil este compromis; Prevenirea apari iei unor probleme în 
comportamentul copilului şi a spiralei negative pe care o determin  acestea (comportamentul 
negativ al copilului, reac ia negativ  a p rintelui, comportament şi mai negativ al copilului - 
respingerea mai profund  a p rintelui, etc.). 
 Alte efecte posibile si inten ionate ale programului "Educa i aşa!": 
Deoarece cursul pentru p rin i este organizat şi condus de c tre profesionişti, el încurajeaz  p rin ii 
care iau parte la curs s  adreseze întreb ri cu privire la educa ie. Specialistul poate oferi un r spuns 
întreb rilor puse de p rin i referitoare la educa ie; in felul acesta p rin ii devin mai încrez tori în ei 



în i i şi afl  solu ii pentru problemele care ii fr mânt . Cursul reprezint  o metod  interactiv  de 
lucru cu p rin ii. 
 "Educa i aşa!" este primul curs specializat dedicat educa iei p rin ilor afla i în situa ii 
dificile. Prin aceasta, programul "Educa i aşa!" poate deveni un mijloc de combatere a problemelor 
cu care se confrunt  p rin ii din aceast  categorie. 
În programul "Educa i aşa!" exist  printre altele şi întrebarea: cum pot p rin ii influen a 
comportamentul copilului în aşa fel încât ei s  nu aib  nici o problem ? Nu este indicat s  se 
instituie un stil autoritar de educa ie. Copiii nu trebuie s  tremure pentru ca educa ia s  aib  efect. 
Este vorba de preîntâmpinarea simplelor înc lc ri ale regulilor care ar putea cauza probleme de 
comportament şi probleme de educa ie. 
 "Educa i aşa!" ofer  p rin ilor mai mult  siguran  şi încredere in situa iile când laud  sau 
recompenseaz  copilul pentru ce a f cut bun şi când îi atrag aten ia c  face ceva inacceptabil. 
P rin ii care sunt siguri de sine şi au o încredere mai mare în ei, ofer  copiilor de asemenea mai 
mult  siguran  şi încredere. Acest lucru este foarte folositor pentru educarea copiilor. 
Cadrul teoretic al metodei "Educa i aşa!" este conceput conform teoriei înv rii sociale şi se 
bazeaz  pe comportamentul înv at de copil. Copiii descoper  şi dezvolt  un întreg repertoriu de 
comportamente. Comportamentul pe care de obicei copiii îl descoper  şi şi-1 însuşesc jucându-se, 
poate fi înt rit sau sl bit de reac ia pe care o au p rin ii sau ceilal i educatori. Reac ia poate fi 
diferit : 
Aceast  teorie de înv are porneşte de la ideea c  fiecare copil simte nevoia de a i se acorda aten ie, 
respectiv aten ie individual . Aten ia acordat  înt reşte procesul de însuşire a comportamentului 
pozitiv. A ignora înseamn  a nu acorda aten ie unui comportament neadecvat şi ca urmare acesta 
"se stinge". Nu i se va acorda copilului aten ie (pozitiv ) atunci când el încearc  s  atrag  aten ia cu 
un comportament nepl cut.Comportamentul poate fi înv at. Aceasta înseamn  c  este posibil s - i 
dezve i copilul de comportamentul nedorit. Acesta este un punct de plecare important pentru curs; 
p rin ii îi pot înv a pe copii comportamentul dorit şi îi pot dezv a comportamentul nedorit. Dac  
copilul prezint  un comportament pe care p rin ii îl g sesc nepotrivit nu trebuie imediat s  dispere 
şi s -şi piard  curajul. Ei trebuie s -şi canalizeze energia pentru a influen a sistematic 
comportamentul copilului. 
 Din practic  reiese c  este mult mai dificil s  dezve i copilul de un anumit comportament 
decât s  îl înve i unul nou. Recompensarea unui comportament acceptabil şi dorit are un efect mult 
mai bun decât pedepsirea comportamentului inadmisibil şi nedorit. 
 Organizarea şi conducerea unui curs pentru p rin i "Educa i aşa!" necesit  o investi ie 
substan ial  de timp. O asemenea investi ie de timp în cursul pentru p rin i "Educa i aşa!" îşi are 
rostul dac  se simte nevoia sau dac  sunt suficiente motive de organizare şi conducere a unei 
asemenea activit i.Exist  diverse modalit i de a evalua necesitatea organiz rii unui curs pentru 
p rin i, de exemplu prin intermediul discu iilor cu p rin ii sau discu iile cu profesionişti în domeniu. 
 

BIBLIOGRAFIE:  
Bakker Ina, Janssen Hans,”Educa i A a!”, Bucure ti, 2001 
 
  



 
573. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRAT  

 
Educatoare: T lmaciu Mirela, Gr dini a cu PP ” Floare de Col ” Brad  

 
Nivel: II 
Tema anual : Cu ce si cum exprim m ceea ce sim im? 
Subtema: ”În lumea pove tilor” 
Tema activit tii: ”Prietenii pove tilor” 
ADE: Activitate integrat  tip IV (în care activitatea de baz  este ADE din ziua respectiv , în care 
sunt înglobate elemente din mai multe DE, indiferent de programul zilei)  
Domenii experien iale integrate: DLC + DOS+ DEC 
Forma de realizare: joc didactic + desen din imagina ie 
Tipul activit tii: Consolidare de cuno tin e, priceperi si deprinderi  
Scopul activit tii:  
 Consolidarea cuno tin elor copiilor cu privire la personajele i pove tile înv ate. 
Dezvoltarea expresivit ii verbale i a vocabularului. Formarea tr s turilor morale de voin  i  
caracter i dezvoltarea capacit ii de a- i exprima liber sentimentele i opiniile legate de faptele  
eroilor din pove ti. 
Obiective opera ionale: 
1.Domeniul Limb  i Comunicare: 
a) obiective cognitiv- informa ionale: 
- s  recunoasc  cele trei pove ti descoperite în Oglinda Fermecat : ”Alba-ca Z pada i cei apte 
pitici”,”Hansel i Gretel” i ”Cenu reasa.” 
- s  enumere personajele din cele trei pove ti. 
- s  grupeze corect personajele în func ie de povestea din care fac parte . 
- s  formuleze propozi ii dezvoltate cu ajutorul unor cuvinte din cele trei pove ti. 
b) pshio-motorii: 
- s  mânuiasc  corect materialele puse la dispozitie. 
- s  pastreze o pozitie corect a corpului în timpul activit tii. 
c) afective: 
- s - i exprime liber sentimentele fa  de personajele din pove tile: ”Alba-ca Z pada”,”Hansel i 
Gretel” i ”Cenu reasa.” 
- s  respecte sarcinile i regulile jocului. 
2. Domeniul Om i Societate: 
 a) obiective cognitiv-informa ionale: 
- s  deosebeasc  personajele negative de cele pozitive. 
- s  caracterizeze personajele din cele trei pove ti în func ie de faptele 
acestora. 
-s  precizeze cel pu in o însu ire pozitiv  sau negativ  a personajelor din 
pove ti. 
b)psiho-motorii: 
       - s  mânuiasc  corect materialele puse la dispozi ie. 
c) afective: 
      - s  aprobe comportamentele pozitive ale personajelor din cele trei pove ti 
i s  dezaprobe comportamentele negative. 

      3.Domeniul Estetic - creativ: 
a) obiective cognitiv- informationale: 
  -s  denumeasc  materialele i instrumentele de lucru cu care vor realiza lucr rile. 
- s  redea prin desen în mod original propriile idei, sentimente i atitudini legate de un anumit 
fragment dintr-o poveste. 
b) pshio-motorii:  

 



- s  mânuiasc  corect instrumentele de lucru. 
- s -şi coordoneze mişc rile oculo-motorii în vederea  realiz rii temei. 
d) afective: 
- s  manifeste un comportament pl cut fa  de activitate  
- s  interpreteze liber i creativ propriile idei, gânduri, sentimente . 
 
Sarcina jocului:  
 Recunoa terea pove tilor dup  un suport intuitiv, identificarea personajelor din pove ti cu ajutorul 
jetoanelor, formularea de propozi ii dezvoltate, clasificarea personajelor în personaje pozitive i 
negative, gruparea personajelor în func ie de povestea potrivit . 
 
Regulile jocului: Copiii vor alege i vor descrie imagini din pove ti.Vor grupa jetoane cu personaje 
din pove ti, vor formula propozi ii dezvoltate cu cuvinte date, vor identifica tr s turi pozitive i 
negative ale personajelor din pove ti. 
 
Elemente de joc: surpriza, aplauze, folosirea unor anumitor versuri si rime, închiderea si 
deschiderea ochilor. 
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe. 
 
Strategii didactice: 
a) Metode: conversatia,explicatia, exercitiul, demonstratia, problematizarea, metoda 
ciorchinele, turul galeriei, tehnica viselor, aprecieri verbale. 
b) Mijloace didactice: Oglinda Fermecat , panou, plan  cu cele trei pove ti, imagini 
reprezentative ale celor trei pove ti, jetoane cu personajele din pove ti, jetoane cu  cuvinte, tr istu e 
pentru cerin ele jocului, panou pentru personaje pozitive i negative, coli A4, carioci colorate, 
stimulente. 
 
Durata: 45 de minute 
 
Bibliotec : - Curriculum pentru înv t mântul prescolar- editura Didactica Publishing House, 2008 
                   - Revista Înv t mântului Prescolar- editura Arlequin, 2013 
                   - Metode interactive de grup, editura Arves 
 
 
 
 
 

EVENIMENT  
DIDACTIC 
 

         CON INUT TIIN IFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE 
(instrumente 
şi indicatori) 
 

METODE MIJLOACE 
DIDACTICE 

1.Moment 
Organizatoric 

a) Organizarea spa iului educa ional: 
-   Aerisirea s lii de grup . 
- Se amenajeaz  spatiul educa ional şi se 
preg teste materialul necesar pentru buna 
desf surare a activit tii.  
 b) Organizarea colectivului de prescolari: 
-  Copiii vor fi aşezati pe perinite în form   
de semicerc. 

   

 2.Captarea 
aten iei 

Captarea atentiei se va realiza prin 
prezentarea Oglindei Fermecate care 
con ine c r i cu diferite pove ti înv ate de 

Conversatia Oglinda 
Fermecat  

Stimularea 
interesului  
pentru  

 



copii. Deschid Oglinda Fermecat  i 
prezint copiilor c r ile cu pove ti. 

activitate 

3.3.Anun area  
      temei i a  

obiectivelor 

- Dragi copii, ast zi ne vom juca un joc 
care se nume te : ”Prietenii povestilor.” În 
cadrul jocului vom recuno te pove ti i 
personaje cu ajutorul imaginilor, vom 
a eza personajele la povestea potrivit , 
vom formula propozi ii i vom caracteriza 
personajele. 

Explicatia   

4.Reactualiza- 
rea cuno tin e 
-lor 

Reactualizarea cuno tin elor se va realiza 
printr-o discu ie cu copiii despre pove tile 
lor preferate i despre personajele 
îndr gite. 

”Copiii, care sunt pove tile voastre 
preferate?” 
”Cu care personaj de poveste v-a i 
dori s  v  asem na i?” 

Conversa ia 
 

 
 
 
 
 
 
 

Frontal  
 
 
Individual  
 
 
 

5.Dirijarea 
înv rii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Explicarea jocului:  
      Voi explica copiilor c  în cadrul jocului  
nostru: ”Prietenii pove tilor”vom avea de 
rezolvat mai multe sarcini care includ: 
recunoa terea unor pove ti, identificarea 
personajelor din aceste pove ti, formularea 
 de propozi ii dezvoltate, clasificarea 
personajelor pozitive i negative. 

b) Jocul de prob : 
   Voi deschide Oglinda Fermecat  unde  
vom  
g si o plan  cu imagini din trei pove ti 
înv ate de copii: ”Alba-ca Z pada”, 
”Hansel i Gretel” i ”Cenu reasa.”A ez 
plan a în mijlocul unui panou.Tot din 
 Oglinda Magic  voi scoate o tr istu  care 
con ine imagini reprezentative pentru  
fiecare dintre cele trei pove ti.Voi a eza 
imaginile cu fa a în jos pe o m su .Câte un 
copil va fi solicitat s  vin  s  aleaga  o 
imagine pe care o va prezenta pe scurt 
spunând din ce poveste face parte. 
Fiecare imagine va fi a ezat  în jurul plan ei 
mari care con ine toate cele trei pove ti. 
 

c) Jocul propriu-zis 
      Oglinda Fermecat  ne ofer  o alt  
 tr istu  care de data aceasta con ine 
 jetoane cu personajele din cele trei pove ti. 
Personajele vor fi amestecate între ele.  
Pe rând câte un copil va veni i va alege un 
personaj pe care îl  
îl va numi i îl va a eza în dreptul pove tii 
potrivite. 
Exemplu: un pitic va fi a ezat în dreptul 

Explica ia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exerci iul 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversa ia 
 
 
 
 
 
Metoda 
Ciorchinelui 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Plan  cu cele 
trei pove ti. 
 
 
 
 
 
Oglinda 
Fermecat   
 
Imagini 
reprezentative 
cu cele trei 
pove ti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jetoane 
personaje din 
pove tile: 
”Alba-ca 
Z pada”, 
”Hansel i 
Gretel” i 
”Cenu reasa.” 
 

 
 
 
 
 
 
Evaluare 
formativ-
continu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare  
oral  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6 .Ob inerea  
performan ei      
 
 
 

pove tii cu ”Alba-ca Z pada i cei apte 
 pitici.” 
Varianta I: ”S  alc tuim propozi ii!” 
      In alt  tr istu  vor fi jetoane cu cuvinte 
din cele trei pove ti. Voi solicita câte un  
copil s  vin  i s  aleag  un jeton, voi citi 
cuvântul de pe jeton iar ei trebuie s  
alc tuiasc  o propozi ie dezvoltat  cu acel 
cuvânt. 
Exemplu: 1. Pitic, Alba-ca-Z pada, m r. 
                 2. T ietor de lemne, turt  dulce, 
vr jitoare. 
                 3.Cenu reasa, dovleac, vraj . 
Varianta II: ”Personaje pozitive, 
personaje negative.” 
      Le voi pune la dispozi ie un panou  
împ r it în dou  p r i. O parte va con ine un 
jeton cu o fa  vesel  iar cealalt  parte un  
jeton cu o fa  trist . În func ie de cele dou  
fe e copiii solicita i de mine vor clasifica 
personajele din cele trei pove ti în personaje 
pozitive i personaje negative, precizând  
câte o tr s tur  de caracter a fiec rui  
personaj. 
Copiii vor motiva alegerea f cut . 
Varianta III: ”Adev rat sau Fals?” 
Voi enun a câteva propozi ii legate de cele  
trei pove ti, care pot fi adev rate sau false. 
Copilul solicitat de mine va avea sarcina  
de a descoperi dac  propozi ia este  
adev rat  sau fals . 
Exemplu: ”Alb -ca-Z pada avea p rul 
galben.” 
”Hansel i Gretel erau fr ior i surioar .” 
”Cenu reasa a mu cat din m rul otr vit.” 
” Piticii erau 5 la num r. ” 
Complicarea jocului: ”G se te 
gre eala!” 
Copiii vor închide ochii, timp în care voi 
amesteca personajele din cadrul 
ciorchinelui, între ele. Copiii vor fi 
solicita i s  g seasc  personajele care nu se 
afl  la locul lor i s  le a eze la povestea 
potrivit .În acela i mod vom proceda i cu 
personajele de pe panoul cu personaje 
pozitive i negative. 
 
Ob inerea performan ei se va realiza prin 
„tehnica viselor” 
1.Organizarea. 
 Copiii vor fi a eza i pe covora  cu fa a în 
sus, astfel în cât pozi ia s  le ofere o stare 
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 7.Evaluarea 
  activit ii 
 
 
 
 
 
 
  8.Încheierea        
  activit ii 
 
 

confortabil . Distan a dintre ei s  fie în a a 
fel încât s  nu se ating  între ei. 
2.Comunicarea sarcinii de lucru 
Cum orice vis are loc în stare de somn se 
va anuna sarcina jocului.”Sta i cu ochii 
închi i, respira i u or, lasa i corpul s  se 
relaxeze, iar eu va voi povesti ce vis m.” 
Voi povesti copiilor fragmentul din 
povestea ”Hansel i Gretel” în care cei doi 
copii g sesc casu a din turt  dulce.Voi 
folosi un timbru vocal cât mai relaxant i 
cât mai pl cut. Dup  povestirea 
fragmentului voi da trezirea copiilor. ”Este 
timpul s  ne trezim, deschidem ochii, 
întindem bra ele i picioarele.Ne-am 
trezit?Va pl cut visul?” 
3.Activitatea individual  
Copiii se vor a eza la m su e, vor intui 
materialele puse la dispozi ie, coli albe de 
carton, carioci colorate dup  care vor 
desena a a cum i-au imaginat ei visul.Vor 
desena reprezent ri care i-au ajutat s  î i 
imagineze visul. 
4.Prezentarea rezultatelor 
Voi anun a încetarea lucrului.Copiii î i vor 
a eza lucr rile pe un panou. Le vom 
analiza împreun  în turul galeriei. 
 
Voi întreba copiii care au fost cele trei 
pove ti despre care am discutat ast zi.Care 
sunt personajele pozitive i negative din 
fiecare poveste, care sunt personajele lor 
preferate. 
 
Voi face aprecieri asupra modului de lucru 
al copiilor, asupra modului în care au 
rezolvat sarcinile jocului i asupra 
comportamentului desf urat în timpul 
activit ii. 
Voi oferi recompense. 
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574. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRAT  

 
Educatoare: Potîrniche L cr mioara Cosmina, Grupa mijlocie: ”Iepura ii” 

Gr dini a cu PP ”Floare de col ” Brad 
 

Nivel: I 
Tema anual : CUM ESTE, A FOST I VA FI PE P MÂNT ? 
Subtema: Mijloace de transport terestre 
Tema activit tii: ”Cu ce c l torim?” 
ADE:Activitate integrat  tip IV (în care activitatea de baz  este ADE din ziua respectiv , în care 
sunt înglobate elemente din mai multe DE, indiferent de programul zilei) 
Domenii experien iale integrate: DLC +D +DEC 
Forma de realizare: joc didactic +pictur  
Tipul activit tii: Consolidare de priceperi si deprinderi 
Scopul activit tii:Consolidarea cuno tin elor copiilor despre mijloacele de transport 
terestre.Consolidarea capacit ii de exprimare oral  i activizarea vocabularului cu expresii şi  
cuvinte referitoare la mijloacele de transport terestre.Consolidarea deprinderii de a ob ine efecte 
plastice prin tehnica picturii. 
Obiective opera ionale: 
1.Domeniul Limb  i Comunicare: 
e) obiective cognitiv- informa ionale: 
- sǎ identificemijloacele de transport terestre din joc pe baza unor ghicitori; 
  - s  alc tuiasc  propozi ii simple pe baza unor imagini descoperite; 
- s  re in  ideile textului r spunzând la ghicitorile formulate; 
f) pshio-motorii: 
- s  mânuiasc  corect materialele puse la dispozi ie. 
- s  p streze o pozitie corect  a corpului în timpul activit tii. 
g) afective: 
- s  participe afectiv i cu interes la activitate. 
- s  respecte sarcinile i regulile jocului. 
2. Domeniul tiin e 
Cunoa terea mediului: 
a) cognitiv-informa ionale: 
- sǎ clasifice mijloacele de transport terestre dup  locul pe unde circul ; 
- sǎ enumere mijloacele de transport terestre puse la dispozi ie; 
- s  deosebeasc  mijloacele de transport terestre de celelalte mijloace de transport; 
- sǎ asocieze mijloace de transport terestre cu anumite meserii; 
b) psiho-motorii: 
-sǎ manipuleze corect materialele puse la dispozi ie; 
- sǎ se orienteze corect în spa iul de lucru; 
c) afective: 
- sǎ coopereze cu ceilal i colegi în realizarea sarcinilor; 
- sǎ participe afectiv la joc. 
3.Domeniul Estetic- Creativ: 
a)obiective cognitiv- informationale: 
-  s  aplice corect culoarea pe suprafa  de lucru; 
- s  denumeasc  materialele şi instrumentele de lucru aplicând reguli de utilizare ale acestora; 
c) pshio-motorii: 
- s  mânuiasc  corect instrumentele de lucru. 
- s -şi coordoneze mişc rile oculo-motorii în vederea  realiz rii temei. 
h) afective: 



- s  manifeste un comportament pl cut fa  de activitate  
- s  interpreteze liber i creativ propriile idei, gânduri, sentimente . 
 
Sarcina didactic :Recunoaşterea mijloacelor de transport terestre; alcǎtuirea unor propozi ii 
simple, corecte din punct de vedere gramatical, clasificarea mijloacelor de transport terestre în 
func ie de locul pe unde acestea circul . 
Regulile jocului: Copilul numit de educatoare, prin predarea tafetei va da raspuns la ghicitoarea 
citit . Copii vor respecta regulile jocului i vor preda tafeta de la unul la altul. 
. 
Elemente de joc: surpriza, aplauze, folosirea  anumitor versuri si rime, închiderea si deschiderea 
ochilor. 
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe. 
 
Strategii didactice: 
c) Metode: conversatia,explicatia, exercitiul, demonstratia, problematizarea, metoda 
ciorchinele, turul galeriei, analizarea i interpretarea imaginilor, aprecieri verbale. 
d) Mijloacedidactice: Tabla interactiv ; prezentare Power Point; jetoane cu mijloace de 
transport terestre;panou; plan cu mijloace de transport terestre; imagini reprezentative ale 
mijloacelor de transport terestre i locul pe unde acestea circul ; jetoane cu meserii i  jetoane cu 
mijloace de transport terestre folosite în anumite meserii;imagini la tabla interactiv  cu mijloace de 
transport; ma inu  de juc rie;acuarele; palete pentru culoare;pahare pentru ap ; tablou cu  
mijloacele de transport terestre; scrisoare de la ma inu a Fulger McQueen; stimulente; 
 
Durata: 40 de minute 
 
Bibliografie: - Curriculum pentru înv t mântul prescolar- editura Didactica Publishing House, 
2008 
                   - Revista Înv t mântului Prescolar- editura Arlequin, 2013 
- Metode interactive de grup, editura Arves 
- Pedagogia Înv mântului Pre colar- Instrumente didactice, Presa Universitar  Clujean , 200 
 

EVENIMENT  
DIDACTIC 
 

CON INUT TIIN IFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE 
(instrumente 
 şi  
indicatori) 
 

METODE MIJLOACE 
DIDACTICE 

1.Moment 
Organizato 
ric 

a) Organizarea spatiului educa ional: 
-   Aerisirea s lii de grup . 
- Se amenajeaz  spatiul educa ional şi se preg teste 
materialul necesar pentru buna desf surare a 
activit tii.  
 b) Organizarea colectivului de prescolari: 
-  Copiii vor fi aşezati pe perinite în form   
de semicerc. 

   

2.Captarea 
aten iei 

Captarea atentiei se va realiza prin prezentarea unei 
scrisori de la ma inu a Fulger McQueen c tre grupa 
mijlocie Iepura ii. Deschid scrisoarea i o voi citi. 
În scrisoare ma inu a Fulger McQueen ne propune 
parcurgerea unor probe  la sfâr itul c rora vom avea 
parte de o surpriz  mare.  

Conversatia Tabla 
interactiv  
Scrisoare de 
 la ma inu a 
Fulger 
McQueen. 
 
. 

Stimularea 
interesului  
pentru  
activitate 

3.3.Anun area  
temei i a  
obiectivelor 

-  Dragi copii, ast zi vǎ propun sǎne jucǎm 
împreun  jocul ,,Cu ce c l torim?”, pentru a vedea 
cât de multe sti i voi despre mijloacele de transport 
terestre.Voi va trebui s  fi i foarte aten i la mine şi 

Explicatia   



s  r spunde i corect, la întreb ri i s  rezolva i toate 
sarcinile propuse de c tre ma inu a Fulger 
McQueen. 

4.Reactuali- 
zarea 
cuno tin e- 
lor 

Reactualizarea cuno tin elor se va realiza printr-o 
discu ie cu copiii despre mijloacele de transport 
terestre. 
”- Copiii, care sunt mijloacele de transport 
terestre?” 
”- Cu ce mijloace de transport terestre a i c l torit 
voi pân  acum? 
”Care mijloc de transport v-a pl cut cel mai mult? 

Conversa ia 
 

 
 
 
 
 
 
 

Frontal  
 
 
 
Individual  
 
 
 

5.Dirijarea 
înv rii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Explicarea jocului: 
  Copiii vor fi aşeza i pe perini e în semicerc. 
Activitatea se va desfǎşura frontal, cu toatǎ grupa 
de preşcolari. Se vor prezenta: sarcina didacticǎ şi 
regulile jocului.  
b)Jocul de prob : 
La tabla interactiv  va fi o prezentare Power Point 
cu ghicitori despre mijloacele de transport terestre. 
Voi citi prima ghicitoare i prin intermediul pred rii 
tafetei voi solicita un copil s  dea r spunsul. Dup  

aflarea r spunsului le voi prezenta imaginea 
corespunz toare la tabla interactiv  iar ei vor trebui 
s  spun  câte ceva despre mijlocul de transport 
ghicit. 
Exemplu:  
Camer  pe groase roate, 
Duce c l tori în spate, 
În oraş şi în afar  
Chiar şi în întreaga ar . 
(autobuzul) 
Copii ce ti i voi despre autobuz? 
(....autobuzul transport  oameni.) 
e) Jocul propriu-zis 
Voi citi pe rând toate ghicitorile i prin intermediul 
pred rii tafetei voi solicita 
 copiii s  dea r spunsurile la acestea. 
 Pentru fiecare mijloc de transport ghicit  
copiii vor trebui s  spun  ce tiu despre acestea. 
Varianta I: ”A eaz-m  la locul meu!” 
Pe un panou se va afla o plan  cu  
mijloacele de transport terestre. Pe o m su  vor fi 
dou  imagini cu locul pe  
unde mijloacele de transport terestre circul . Copiii 
vor fi solicita i s  descrie cele dou  imagini i s  le 
a eze de-o parte ide 
 cealalt  a imaginii cu miloacele de transport 
terestre, formând astfel dou  grupe: grupa 
mijloacelor de transport care circul  pe ine i 
grupa mijloacelor de transport care circul   
pe osea. Le voi oferi copiilor jetoane cu mijloacele 
de transport terestre pe care va trebui s  le a eze la 
grupa potrivit .  
Varianta II: ”Caut  i potrive te!” 
Pe un panou voi a eza imagini 
 cu urm toarele meserii: doctor, 
 pompier, poli ist, ofer de taxi, ofer de autobuz. 
Pe o m su  vor fi a ezate  
imagini cu mijloacele de transport potrivite pentru 
fiecare meserie de mai sus. Câte un copil va veni i 
va a eza în dreptul meseriei alese mijlocul de 
transport corespunz tor. 
Exemplu: Doctor- salvare. 
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6.Ob ine- 
rea  
performan 
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7. Încheierea 
jocului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEC 
 
a)Intuirea 
materialelor 
 
 
 
 
b)Anun area 
temei 
 
 
 
c)Exerci ii de 
înc lzire a  
mu chilor  
mici ai mâinii  
 
 
 
 
 
 
 
d)Explicarea 
 i 
demonstrarea 
tehnicii de  
lucru 
 
 
e)Efectuarea 

 
Complicarea jocului: ”Adev rat-fals!” 
Copiii vor închide ochii timp de câteva secunde 
pân  când eu voi pune la tabla interactiv  imagini 
cu toate mijloacele mijloace de transport. Voi ruga 
copiii s  deschid  ochii i s  privim împreun  la 
imaginile prezentate. Voi enun a câte o propozi ie 
despre fiecare mijloc de transport iar ei vor trebui 
s  descopere dac  e o propozi ie adev rat  sau 
fals . 
Exemplu:Barca circul  pe osea. Fals: 
Barca circul  pe ap . 
 
 
Voi face aprecieri asupra modului în care s-au 
descurcat în timpul jocului. 
 
 
TRANZI IE: Cânt m: ”Trenul ne a teapt -n 
sta ii!” 
Trenul ne a teapt -n sta ii 
S  ne-alegem destina ii 
Pe trasee noi pornim 
Locuri s  descoperim 
În vagoane ne urc m 

i de drum ne bucur m! 
U-CU-TU-CU! U-CU-TU-CU! 

 
Copiii vor intui materialele cu care vom lucra ast zi 
la activitatea de educa ie plastic : palete cu culoari, 
pahare cu ap , pensule, tablouri cu mijloace de 
transport terestre, erve ele. 
 
”- Dragi copii, ast zi vom realiza la activitatea de 
educa ie plastic  tablouri cu mijloace de transport 
terestre, prin tehnica picturii.” 
 
Se va recita poezia: 
”Mâinile nu stau deloc 
Ci se preg tesc de joc 
Degetele-mi sunt petale 
Se deschid ca la o floare 
Ploaia cade ne-ncetat 
Degetele le-am mi cat 
Spre stânga i dreapta mea 
Le mi c m noi uite-a a 

i apoi le r sfir m 
i la pian frumos cânt m: Do, re, mi,.....” 

 
”- Pentru c  ast zi am discutat despre mijloace de 
transport terestre v  propun s  pict m tablouri cu 
aceste mijloace de transport. ” 
Le demonstrez odat  modul de lucru. 
 
Dau semnalul de începere a lucr rii.  
Eu îi voi supraveghea în timp ce realizeaz  tema, îi 
voi ajuta, dac  este cazul. Voi acorda sprijin unde 
este nevoie. Voi urm ri utilizarea corect  a 
instrumentelor, utilizarea culorilor, dispunerea 
elementelor în spa iul plastic, pozi ia corect  a 
corpului în timpul lucrului. 
 
A. 1. Încetarea lucrului 
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lucr rilor de 
c tre copii 
 
 
 
 
 
 
 
d)Evaluarea 
performan ei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e)Asigurarea 
reten iei i a 
transferului 
 
 
 
 
 
 
 
 
f)Încheierea 
activit ii 

 
 

Cu 2 minute înainte de încheierea activit ii anun  
copiii s   se apropie de finalul lucrarii. 
 Educatoarea  va  aşeza lucrarea fiec rui copil, la 
expozi ie pe un panou .Copiii se ridic  în picioare si 
vin aproape de panou, cu fa a la lucr rile executate 
de ei,  la o distan  apreciabil  (nu foarte apropiat ) 
şi observ  picturile. 
B. Analiza lucr rilor 
Raportarea rezultatelor ob inute laobiectivele 
opera ionale: se realizeaz  frontal, se fac aprecieri 
asupra modului de realizare a lucr rilor, 
raportându-se prin compara ie cu modelul 
educatoarei. 
-Ce a i pictat  voi ast zi?(... o ma in , trenule , 
camion)? 
-Ce mijloce de transport sunt acestea? (...terestre)? 
 
 
Fixarea în memorie a  cunoştin elor şi a posibilit ii 
de a realiza transferuri, de a extinde cunoştin ele la 
situa ii noi. 
-Şti i voi cum s-a numit jocul nostru de astǎzi(Cu ce 
c l torim?) 
-Ce mijloace de transport am pictat noi ast zi? ( 
terestre). 
-Care sunt acestea?(masina, trenul, camionul, 
autobuzul) 
- Pe unde circul  ma ina?(pe strad ) 

 
Se fac aprecieri generale şi individuale privind 
activitatea, gradul de realizare a temei, 
comportamentul copiilor de-a lungul întregii 
activit i. 
Se acord  stimulente : permise de conducere 
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Profesor înv mânt pre colar Popovici Mihaela 

Profesor înv mânt pre colar Pufu Mihaela 
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576. DIN  ACTIVITATEA  NOASTR  
-EXEMPLE  DE  BUNE  PRACTICI- 

 
Educatoare:-Camelia Muşoiu;Gr dini a nr.15-Târgovişte 

                    -Oana Boroş;Gr dini a nr.15-Târgovişte 
 
          Activit ile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar,ofer  cele mai eficiente 
modalit i de formare a caracterului copiilor înc  de la gr dini , deoarece sunt factorii educativi cei 
mai aprecia i şi mai accesibili sufletelor acestora. 
 În cadrul activit ilor extraşcolare se pot organiza cu succes activit i care s  vin  în 
completarea celor desf şurate în aria curricular . 
          Din seria activit ilor desf şurate de-a lungul unui an şcolar, amintim:  
-,,Parada costumelor,,-copiii au purtat costumele unor personaje îndr gite din poveşti(Alb  ca 
Z pada,Scufi a Roşie,Cenuş reasa,Motanul Înc l at etc).Copiii cu cele mai reuşite costume,au 
primit diplome.Juriul a fost constituit din elevi,p rin i,cadre didactice. 
--,,Teatrul magnetic,,C su a din oal ,,.Siluetele personajelor au fost realizate din 
carton,tridimensional,împreun  –elevi,preşcolari,cadre didactice. În partea de jos ,siluetelor le-a fost 
ataşat câte un magnet.A fost folosit  o tabl  magnetic ,aşezat  orizontal,pe care au fost,,plimbate,, 
personajele,în ordinea cronologic  a basmului.Într-o prim  faz  teatrul a fost regizat de cadrele 
didactice,ulterior coiii au ,,mânuit,, siluetele.Activitatea a fost atractiv  şi educativ ,copiii 
participând em iona i şi interesa i,ceea ce ne-a convins s  mai încerc m şi altfel de activit i,ieşite 
din tipar,utilizate demult,dar aproape uitate în prezent.-,,Teatrul de mas ,, ,este o astfel de 
activitate.De aceea am ,,regizat,, împreun  cu cei mici : 
-,,Teatrul de mas -Puf Alb şi Puf Gri,,. La început educatoarea a fost cea care a desf şurat 
activitatea.Siluetele personajelor au fost realizate din materiale reciclabile,împreun  cu elevii.Pentru 
realizarea personajelor:Puf Alb,Puf Gri,Mama Capr , apul Fotograf au fost folosite pahare de unic  
folosin ,textile şi paie pentru suc.Pentru realizarea decorului s-au folosit cutii de carton,pungi 
ecologice,dopuri de plut .Fiind convinşi c  este posibil ca şi cei mici s  pun  în ,,scen  piesa de  
teatru,, , i-am încurajat în aceast  direc ie şi,f când echip -elevi-şcolari-,ne-au delectat cu un 
spectacol minunat.Acesta a fost motivul pentru care am ini iat şi teatrul de mas ,,Frumoasa 
Adormit ,,.Personajele au fost ,de aceast  dat ,procurate din comer  şi adaptate cerin elor 
basmului.S-au prcurat p puşi de dimensiuni mici,care au fost îmbr cate în costume specifice 
fiec rui personaj în parte.Costumele au fost confec ionate de elevi,p rin i,care didactice.Pentru 
decor au fost folosite ,,palate ,,din material plastic. Activitatea şi-a atins scopul 
propus.Deoporiv ,mari şi mici,am fost încânta i de spectacolul oferit de,,micii mari actori,,. 
                  O a alt  activitate desf şurat   a fost:-Tetrul de umbre,,Pungu a cu doi bani,,.Pentru 
realizarea acestui tip de activitate ne-au fost necesare siluetele personajelor,pe care le-am realizat 
din carton.Cei mici şi-au adus şi ei aportul,decupând siluetele pe cotur,iar şcolarii au aplicat 
mânerele,de care s-au sus inut siluetele când au fost proiectate pe ecran.Pentru reuşita 
spectacolului,am apelat la mijloacele moderne:am înlocuit diaskolul cu videoproiectorul şi am 
utilizat,pentro o bun  vizionare, şi ecranul.Într-o prim  faz  un p rinte a mânuit siluetele,apoi rând 
pe rând,şcolari şi preşcolari au fost tenta i s  încerce şi,spunem noi,au reuşit pe deplin. 

       Au fost realizate şi o serie de,, jocuri de rol cu subiecte din poveşti ,,sau ,,dramatiz ri 
ale unor poveşti,,. Dintre care amintim:dramatizarea realizat  cu prilejul s rb torii na ionale 24 
Ianuarie-,,Moş Ioan Roat  şi Unirea,,-, dramatizare realizat  de preşcolari.P rin i,cadre didactice şi 
elevi au fost încânta i de presta ia celor mici.Activitatea a fost deconectant ,dar şi educativ .Cu to ii 
am tr it intens ,emo iona i şi mândri,acea zi de s rb toare.O alt  dramatizare ,a fost, ,,Scufi a 
Roşie,,.Aceast  dramatizare a fost pus  în scen  de şcolarii de la şcoala gimnazial  Şotînga şi de 
preşcolarii de la gr dini a num rul 15-Târgovişte.Spectacolul oferit de cei mici a fost pe m sura 
efortului depus.Copiii s-au prezentat ca adevra i mici actori,delectându-ne,amuzându-ne,f cându-
ne s  fim mândri c  suntem profesorii sau p rin ii lor. 



ÎN LOC DE ÎNCHEIERE…. 
         Într-o lume aflat  într-o permanent  schimbare,copilul priveşte uimit în jurul s u,caut  s  
în eleag ,s  exploreze,s  afle r spuns la tot mai multe întreb ri. 
                        -Cine poate s -l ajute ?                                
 -Cine trebuie s -l ia de mân  şi s -l ajute s  experimenteze,s  descopere,s  g seasc  
r spunsuri? 
 Împreun ,profesori,educatori,p rin i,putem s -l îndrum m,s -l ajut m s  
desluşeasc  tainele universului,s  perceap  fenomenele din lumea înconjur toare,s  socializeze,s  
înve e şi s  se preg teasc  pentru via . 
 
 

577. „COPIL CA TINE SUNT I EU!” 
 

Prof.înv.preşcolar, Bleoju Geanina Alina  
Gr dini a cu P.P.Nr.11 Bârlad 

 
ARGUMENT 
      Este o onoare s  fii voluntar în comunitatea unde tr ieşti, s - i pese de cei din jur. 
      Atunci când d ruieşti iubire, primeşti iubire, când respec i, eşti respecta . 
      Toate aceste valori pot fi cultivate în conştiin a copiilor prin participarea direct  la ac iuni. 
      Piatra de încercare a omeniei e fapta bun  c ci omenia nu se manifest  în vorbe ci în fapte. 
      A trezi şi a dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui ar putea fi una din 
sarcinile de seama ale educatorilor,spirite care transform  valorile sociale în principii de conduitp 
personal . 
      Cu siguran  ,voluntariatul este singura modalitate prin care putem readuce o raz  de speran a în 
sufletele celor pentru care soarta, din p cate, nu a rezervat prea multe bucurii. De asemenea, prin 
voluntariat nu numai c  s dim un zâmbet pe chipul celor care prea rar zâmbesc, dar înv m 
totodat  s  fim responsabili, receptivi la problemele celorlal i…într-un cuvânt: s  fim oameni. 
Inainte de a spune cu nep sare NU voluntariatului, trebuie s  ne gândim c  putem fi noi în locul 
celor în cauz  şi atunci…nu-i aşa c  ajutorul cuiva ne-ar fi adus lacrimi de fericire în ochi şi 
speran a c  nu suntem singuri? 
      Mul i nu ştiu c  în spatele voluntariatului, se ascund prieteni, emo ii, respectul de sine şi, 
implicit, respectul celor din jurul t u fa  de tine, reuşita. Nu numai c  îi aju i pe cei nevoiaşi, în 
primul rând te aju i şi pe tine şi î i construieşti personalitatea, te po i sim i cu adev rat om, care nu 
este frumos doar la exterior, ci şi în interior, iar asemenea sentiment este mai presus decât orice 
hârtie cu valoare material . 
      In România ideea de voluntariat nu este foarte cunoscut . Cred c  în primul rând ar trebui 
insuflat  copiilor de la cele mai mici vârste, astfel încât peste câ iva ani şi ara noastr  s  aib  un 
sector de voluntariat mai bine dezvoltat. 
      Am ini iat acest proiect, având ca activitate principal  strângerea unor cadouri (pachete ce 
con in juc rii, haine, dulciuri, c r i) cu ajutorul institu iilor şcolare în vederea sensibiliz rii şi 
activ rii solidarit ii sociale a comunit ii bârl dene cu privire la dificult ile cu care se confrunt  
copiii proveni i din familii cu situa ie financiar  precar  ,copii afla i în risc de abandon şcolar şi 
familial de pe raza municipiului Bârlad, precum şi în scop educativ. 
    Dac  fiecare dintre noi ar g si un moment în care s  se gândeasc  şi la ceilal i şi s  fac  ceva 
pentru ceilal i, cred c  lumea ar fi mai bun .  
Pentru c  faptele bune au via  lung  şi......... .....cred 
 “Noi, oamenii avem puterea de a schimba lumea”. 
OBIECTIV GENERAL 

     Interac ionarea copiilor din sistemul de înv mânt de mas  cu copiii ce au stabilit  o m sur  
de protec ie social , copii ce provin din familii aflate în dificultate, dezvoltarea integrit tii 
morale a copiilor şi manifestarea altruismului fa  de cei afla i în dificultate. 



ACTIVIT ILE CE SE VOR DESF ŞURA: 
 Ob inerea acordului de colaborare între Gr dini a cu Program Prelungit nr.11 Bârlad şi 

Centrul de Primire în Regim de Urgen  pentru Copilul Abuzat, Neglijat Bârlad. 
 Ob inerea avizelor necesare derul rii proiectului . 
 Stabilirea condi iilor de participare la implementarea    proiectului educa ional „SUNT MIC, 

DAR AM O INIM  MARE!”; 
 Intâlniri de lucru cu beneficiarii directi (beneficiarii Centrului de Primire în Regim de 

Urgen  pentru Copilul Abuzat, Neglijat) şi indirecti (as.soc.,psiholog,educatori specializa i) 
privind participarea la activit ile proiectului; 

 Intâlniri de lucru cu partenerul acestui proiect educa ional; 
 Intocmirea listei participan ilor la activitate; 
 Colectarea cadourilor în gr dini ; 
 Desf şurarea activit ii; 
 Rela ionarea copiilor din gr dini  cu beneficiarii Centrului; 
ASPECTE GENERALE : 

     Centrul de Primire în Regim de Urgen  pentru Copilul Abuzat, Neglijat reprezint  un serviciu 
prin care se asigur   

 echilibrarea, recuperarea, reabilitarea copilului victim ; 
 solu ionarea cazurilor semnalate de abuz, neglijare, exploatare în familie, institu ii de 

înv mânt, institu ii de protec ie social ; 
 plasarea copiilor victime intr-un mediu securizant; 
 acordarea serviciilor de asisten  şi evaluare psihologic , social  a copiilor separa i de 

mediul abuziv. 
LOCA IA: 
     Centrul de Primire în Regim de Urgen  pentru Copilul Abuzat, Neglijat ,Complexul de Servicii 
Comunitare nr.1, Bârlad, str.Epureanu, nr.19. 
GRUPUL INT  ŞI BENEFICIARII PROIECTULUI: 

 Beneficiari direc i : 15 copii beneficiari ai Centrul de Primire în Regim de Urgen  pentru 
Copilul Abuzat, Neglijat şi 21 de preşcolari de la grupa mijlocie de la Gr dini a cu Program 
Prelungit nr.11 Bârlad. 

 Beneficiari indirec i: 
- p rin ii/reprezentan ii legali ai copiilor; 
- personalul de specialitate al Centrului de Primire în Regim de Urgen  pentru 

Copilul Abuzat, Neglijat ; 
- comunitatea mun.Bârlad. 

FINALITATE PROIECT DE AC IUNE COMUNITARA 
“Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câştig m.” 
V.Hugo 
    Acest proiect a fost intitulat sugestiv ”SUNT MIC, DAR AM O INIM  MARE”, deşi avem şi 
voluntari mai mari care au participat la derularea proiectului, aceştia fiind tocmai p rin ii copiilor.  
    Omenia, prietenia, dragostea de oameni am încercat s  le cultiv m în conştiin a preşcolarilor prin 
participarea direct  la acest proiect de ac iune comunitar  între Gr dini a cu P.P.nr.11 Bârlad şi 
Complexul de Servicii Comunitare nr.2 Bârlad Centrul de Ingrijire de Zi. 
    Ei bine, gândi i-v  ca sta i  în picioare într-o camer  complet întunecat , f r  l mpi sau 
întrerup toare de lumin . Pute i aprinde o lumânare, şi brusc exist  o mic  lumin , şi întunericul nu 
mai  pare la fel de r u. Apoi, încet, al i oameni vi se  al tur  pân  când exist  o sut  de oameni cu o 
sut  de lumân ri. Acum aceast   camer  este luminoas  ... şi întunericul a disp rut!  
    Voluntariatul este tot cam aşa. O singur  persoan , cu o lumânare, poate face o diferen .  Dac  
un întreg buchet de persoane se  adun  împreun  s  lucreze la aceeaşi problem , ei pot face mai 
mult bine ... sau chiar pot merge mult mai departe. Fiecare persoan  este important , şi fiecare 
persoan  poate face ceva bun. Poate c  nu putem schimba lumea singuri, dar împreun  putem face o 
diferen  în a ajuta copiii care cresc chiar aici, sub ochii noştri. 



    Partenerii noştri de proiect, nişte oameni sensibili, plini de dragoste şi compasiune fa  de copiii 
au acceptat colaborarea noastr , aşa c  am trecut la fapte. 
    Ştiut fiind faptul c  apropierea Paştelui reprezint  unul din acele momente din an când oamenii se 
simt mai buni, mai darnici, mai generoşi, atât eu cât şi colega şi partenera mea în acest proiect, am 
g sit o mul ime de voluntari şi mari şi mici, p rin i şi preşcolari şi am preg tit câteva pachete (25) 
pentru copiii de la Centrul de Primire în Regim de Urgen  pentru Copilul Abuzat, Neglijat . 
     Le-am d ruit copiilor pachetele preg tite; cadourile  oferite au adus zâmbete pe chipul copiilor 
iar pe noi aceast  r splat  ne-a bucurat enorm şi ne-a f cut s  sim im c  voluntariatul  este cea mai 
în l toare activitate pe care cineva o poate desf şura. 
   Personalul Centrului de Primire în Regim de Urgen  pentru Copilul Abuzat, Neglijat a fost  la fel 
de bucuros şi entuziasmat pentru faptul c  am putut  s  le facem o surpriz   acestor copii, d ruindu-
le tuturor un cadou de Paşte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

578. PROIECT DIDACTIC 
 

Profesor pentru înv mântul preşcolar, Emilia MLADIN,  
Grupa mijlocie cu program prelungit „Fluturaşii” 

Gr dini a Nr. 38, Constan a - Structura Şcolii Gimnaziale Nr.37,Constan a 
 

 
DATA :  
PROFESOR PENTRU ÎNV MÂNT PREŞCOLAR: Emilia Mladin 
UNITATEA DE ÎNV MÂNT: Gr dini a Nr. 38, Constan a 
  Structura Şcolii Gimnaziale Nr.37, Constan a 
GRUPA Mijlocie cu program prelungit „Fluturaşii” 
TEMA ANUAL  DE STUDIU:Cum este, a fost şi va fi, aici, pe P mânt? 
TEMAPROIECTULUI :Au fost şi sunt în jurul nostru 
TEMA S PT MÂNAL :În ograda bunicilor 



TEMA ZILEI : Animale domestice-Pisica 
 
SCOPUL ACTIVIT II: Cultivarea interesului pentru cunoa terea i în elegerea mediului 
înconjur tor prin observarea unor aspecte legate de via a animalelor domestice. 
 
ELEMENTE  COMPONENTE ALE ACTIVIT II : 
I. (ADP) ACTIVIT I DE DEZVOLTARE PERSONAL : 

 Întâlnirea de diminea : 
Rutine: • Salutul, prezen a; 
• Completarea calendarului naturii; 
Mesajul zilei: „Animele domestice”. 
Tranzi ii: •  „Igiena dup  ce m  joc cu animalele” 
    • „Înv m s  fim ascult tori”. 
   II. (ALA 1) ACTIVIT I LIBER ALESE- Centre de interes 

 Bibliotec : „Citim imagini cu animale domestice”  
 Art : ,,M şti”-colorare, desprindere. 
 Joc de mas : “Animale din curtea bunicilor”- puzzle din sfert-jum tate-  întreg 

III. (ADE) ACTIVIT I PE DOMENII EXPERIEN IALE 
 DŞ-Cunoaşterea mediului: Pisica- observare 

 
IV. (ALA 2) ACTIVIT I  RECREATIVE 

 Pisica la pând - joc distractiv 
 
 

 
 

Activitatea începe cu (ADP) ÎNTÂLNIREA DE DIMINEA . În timpul acestei activit i 
copiii vor fi aşeza i în semicerc pentru a putea stabili fiecare un contact vizual cu to i membrii 
grupei.  

Salutul de diminea se realizeaz  prin tehnica comunic rii rotative pornind de la 
educatoare şi este continuat de to i copiii grupei, fiecare salutându-şi colegul din partea stâng . 
Copiii sunt saluta i prin intermediul versurilor: 

Diminea a a sosit, 
To i copii au venit 
În semicer s  ne adun m 
Pe scaunele s  ne aşez m 
Cu totii s  ne salut m 
-Bun  diminea a, fluturaşilor! 
M  bucur c  sunte i aici. 
A-nceput o nou  zi. 
-Bun  diminea a, copii!” 

Ca activitate de grup se vor recita urm toarele versuri înso ite de mişc ri: 
Bun  diminea a, cer frumos!     (ridic  bra ele spre cer) 
Bun  diminea a soare luminos!  (ridic  mâinile sub forma unei coronate deasupra   capului) 
Bun  diminea a micule vânt ce alergi pe p mânt! (imit  mişcarea vântului)     
Bun  diminea a pomişori iubi i!  (mâinile arat  coroana rotund ) 
Bun  diminea a p s ri mari şi mici! (bra ele lateral imit  zborul) 
Bun  diminea a pietre tari!  (picioarele bat podeaua) 
Bun  diminea a grup  de strengari! 
Prezen a,    Dup  ce ne-am adunat 

i frumos ne-am salutat, 



Colegii ne-am intalnit; 
  Cine oare n-a venit?  (se va consemna atât în catalog, cât şî la panou, copiii prezen i 
sau absen i).  
Atentia copiilor se indreapta spre Calendarul naturii  : 

Calendarul e-ncântat 
C  va fi iar completat. 
Cu z pad ,vânt sau ploaie 
Dar mai bine cu mult soare. 

Acesta va fi completat de catre un copil care va ghici raspunsul unei ghicitori despre un 
animal domestic (in spe  pisica). Întreb rile adresate de educatoare pentru stabilirea aspectelor 
privind data (ziua, luna, anul), starea vremii, îi vor fi de folos în completare calendarului naturii. 
Împ rt şirea cu ceilal i– Se poart  discu ii referitoare la animalele domestice, iar copiii î i 
împ rt esc idei, impresii, dorin e cu privire la acestea. 
Activitatea de grup se realizeaz  prin intermediul metodei brainstorming             În ograda bunicii 
( Când spun ograd  la ce v  gândi i?). 
Noutatea zilei- se va realiza prin prezentarea unei machete (pe macheta se g seşte ograda, bunicul, 
bunica, animalele domestice şi ad posturile acestora) (Anexa 4). De pe machet  lipseşte pisica, pe 
care educatoarea o va ata a când se va desf şura activitatea de la ADE-Domeniul ştiin - 
Cunoaşterea mediului. 
Copii sunt atât de fericit ,  
C  în clas  la noi,  
Azi în zi de s rb toare,                           
Am g sit o surpriz  mare. 
O machet  minunat ,  
Pe care o ve i vedea îndat . 
 Lâng  macheta animalelor domestice se afla un s cule  cu ecusoane, pentru a putea fi 
împar i i pentru centrele de interes. Cu ajutorul metodei mâna oarb  vor extrage ecusoane: calu i, 
oi e, c pri e.  
Tranzi ia spre centrele de interes se va face prin urm toarele versuri:  
 Câte unul pe c rare 
 Mergem acum spre sectoare. 
 
OBIECTIVE OPERA IONALE URM RITE:  
  • s  rela ioneze verbal cu colegii, utilizând corect formulele de salut; 
  • s  se exprime corect lexical i gramatical; 
  • s  recunoasc  global i contextual (ajutându-se de imagini) cuvinte sau simboluri din calendarul 
naturii, din catalog (prezent/absent); 
• s  identifice mesajul zilei din discu iile i situa iile prezentate. 
 
STRATEGII DIDACTICE : 
a) Metode i procedee: conversa ia, conversa ia euristic , problematizarea, element surpriz  
(imagini cu animale domestice). 
b) Mijloace de înv mânt: calendarul naturii, catalogul, CD, laptop, imagini, ecusoane, macheta. 
 
FORMA DE REALIZARE : frontal, individual, în grupuri mici       
 
LOCUL DE DESF ŞURARE: Sala de grup  
 
 

579. POVESTEA BOABELOR DE GRÂU 
 

Prof. Mestic Gabriela  



Mestic Anca 
Gr dini a cu Program Prelungit, Nr.1 

Vişeu de Sus , Maramureş 
 

        Ziua debuteaz  cu întâlnirea de diminea ,în cadrul c reia vom face cuno tin  cu musafirul 

nostru PitiClic care a venit la noi pentru a-l ajuta s  pun  în ordine ceea ce a stricat vr jitoarea 

Merlina. Ast zi vom p trunde într-o lume fermecat  i anume „În lumea n zdr van  a boabelor de 

grâu”. Pentru a în elege mai bine drumul bobului de grâu copiii sunt invita i la moar  ,amenajat  în 

centrul tiin , în buc t ria noastr  amenajat  în centrul Art  i la magazinul de pâine amenajat în 

centrul Joc de Rol. La moar  copiii vor fi ruga i de PitiClic s  îl ajute s  pun  f inile m cinate de el 

în pungile corespunz toare(f ina alb  în pungi albe, f ina neagr  în pungi maro, t râ ele în sacii 

mici, grâul în sacii mari),în buc t rie  fetele vor prepara aluatul pentru pâine conform re etei, la 

magazinul de pâine a sosit marfa , copiii vor a eza pe rafturi produsele i pre urile acestora.Fiecare 

sarcin  rezolvat  corect de copii va fii r spl tit  de c tre PitiClic cu bancnote pentru a  putea face 

cump r turi  în magazinul de pâine.Vom trece la activit ile pe domenii experen iale (D  ,DOS) 

Copiii sunt anun a i c  vor asculta ”Povestea  boabelor de grâu” Dup  relatarea pove tii,voi fixa 

mesajul i ideile principale prin sarcini diferite pentru fiecare echip  format  în func ie de primul 

sunet al numelui. 

Sarcinile de lucru pentru fiecare echip  sunt: 

 A ezarea imaginilor din poveste în ordinea cronologic  a drumului pâinii; 

 G sirea produselor de panifica ie i a ezarea acestora pe un spic de grâu;  

 Formularea întreb rilor dup  metoda explozia stelar ; 

 Identificarea ingredientelor care intr  în componen a aluatului de pâine; 

       Pentru c  vr jitoarea Merlina nu a mai revenit în grup  s  ne strice munca propun s  o chem m 

i pe ea în grupa noastr  ,s  ne împrietenim cu ea ,ca s  nu mai strice niciodat  munca nim nui. 

 
  



 
580. ACTIVITATE INTEGRAT  

COMOARA GÂZELOR  
 

Prof. Paşcu Violeta    
Ed. N sui Livia 

Gr dini a cu Program Prelungit, Nr.1, Vişeu de Sus , Maramureş  
GRUPA:mare 
TEMA : “Când/cum si de ce se întâmpl ?” 
SUBTEMA: POPAS ÎN LUMEA INSECTELOR 
ACTIVITATEA: Activitate integrata pe o zi – ALA, ADP, D.Ş., D.O.S., (jocuri liber alese, activit i pe domenii experien iale, activitate 

matematic , activitate practic ) 
           SCENARIUL  ZILEI 

Copiii vor descoperi la intrarea în grupa o albinu  cu un colet mare cu o scrisoare pe el. 
La Întalnirea de diminea  vor deschide coletul şi scrisoarea de la Albinu . În colet vor descoperi toate materialele didactice necesare pe 

parcursul întregii zile. Ca s  ne apropiem mai mult de tema activit ii pe domenii experen iale vom conversa despre insecte. 
Se va citi scrisoarea Albinu ei în care vor g si explica ii cu tot ce vor trebui s  fac  pe parcursul zilei (activit ile pe centre , jocul didactic, 

activitatea practic  etc). 
În cadrul Activit ilor liber –alese , copiii vor descoperi la cele 3 centre materiale legate de tema activit ii integrate a zilei, dar şi de tema 

s pt mânii. 
În cadrul activit ilor pe domenii experen iale activitatea aleas  puncteaz  domeniul ştiin  şi domeniul om şi societate şi am creat obiective 

comune, astfel încât trecerea de la o activitate la alta s  nu prezinte o barier . 
 Activit ile trebuie privite ca un întreg în condi iile în care sarcinile de lucru sunt realizabile, respectând toate etapele de desf şurare ale unei 
activit i. 

ACTIVIT I DE DEZVOLTARE PERSONAL  - Rutina 1 : “Primirea copiilor” (Deprinderi specifice : salutul, desc l area şi dezbr carea 
de haine, aşezarea hainelor,a papucilor şi a gentu elor în dul pioare, înc l area papucilor de cas  etc.) 

DURATA:  30 minute (8-8,30) 
 
ACTIVIT I DE DEZVOLTARE PERSONAL  - Tranzitie 1 : exerci ii ritmice “Insectele gimnaste” 
DURATA: 5 minute 
 

ACTIVIT I DE DEZVOLTARE PERSONAL  - Rutina 2: 
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEA  

Copiii vor fi aşeza i pe sc unele  în form  de semicerc pentru «întâlnirea de diminea  ».  



 Educatoarea  recit   o  poezie – salut : 
„Diminea a  a  sosit 
To i  copiii  au  venit 
În  cerc  s   ne  adun m   
Cu  to i  s   ne  salut m. 
Bun   diminea a , pici! 
M   bucur  c   sunt  aici 
A-nceput  o  nou   zi 
Bun   diminea a , copii!” 

   Copiii  sunt  invita i  s   se  aşeze   . Discu iile  cuprind :  
--prezentarea  musafirilor; 
--observarea  grupei; 
--în  cerc facem  prezen a  în  stilul  grupei  mari: o  feti   num r   câ i  b ie i  sunt  prezen i , un  b iat  num r   câte  feti e  sunt  prezente. 
--discu ii  despre  tema  s pt mânii : În  ce  anotimp  suntem ? Ce  se  întâmpl   prim vara ? Care  sunt  primele  semne  ale  prim verii ? 
Care  sunt  insectele despre care am discutat s pt mâna aceasta? Ce ştim despre ele ? Se completeaz  «Calendarul naturii  ». 
--se observ  şi se deschide coletul din grup  cu materialele necesare pentru activitatea desf şurat  pe parcursul întregii zile. Se citeşte 
scrisoarea de la albinu . Se prezint  tema zilei « Comoara gâzelor » şi activit ile ce le vom desf şura.  

    --voi prezenta  centrele de activitate. 
DURATA : 20 minute 

 Categoria  de  activitate : ACTIVIT I  LIBER-ALESE 
 Sectoare : 1. Joc de rol  

                     2. Arta – pictur  
                     3. Ştiin : fiş  - labirint 

 Tema  activit ii : 1. “ Gospodinele fac pr jituri “ 
                                             2. : “ Fluturi colora i “ 
    3. "Ajut  furnicu a s  ajung  unde trebuie" 
 Tipul  activit ii : mixt  
 Forma  de  organizare : activitate  pe  grupuri  mici, pe  centre  de  interes. 
 Scop:  

 Educarea  tr s turilor  de  voin   şi  caracter  , formarea  unei  atitudini  pozitive fa   de  sine  şi  fa   de  ceilal i; 
 Exersarea  capacit ii  de  cunoaştere  şi  în elegere  a  mediului  înconjur tor  , precum  şi  stimularea  curiozit ii  pentru  investigarea  

acestuia; 
 Stimularea  sim ului  practic  şi  estetic; 
 Stimularea  capacit ii  creatoare. 



 Obiective  opera ionale : 
1. Joc de rol : 

 S  aplice mierea  pe biscuiti; 
 S  orneze pr jiturile f cute; 
 S  aşeze pr jiturile pe farfurioare 

 2. Art : 
 s  picteze folosind tehnicile de lucru însuşite; 
 s  p streze o pozi ie corect  în timpul lucrului; 
 s  p streze ordinea în grupul în care lucreaz ; 

 
3. Ştiin  : 

 s  denumeasc  insecta de pe fiş ; 
 s  identifice drumul fiec rei furnicu e;  
 s  foloseasc  câte o culoare pentru fiecare drum parcurs de furnicu  Sa decupeze cifrele . 

 STRATEGII  DIDACTICE : 
            Metode  şi  procedee: jocul, conversa ia, explica ia, demonstra ia, problematizarea, exercitiul, observa ia. 
  Material didactic  : 
   - la Sectorul Joc de rol: Biscui i, miere de albin , dulcea , farfurii de unic  folosin , linguri e de unic  folosin , şerve ele, 
şor ule e. 
   - la Sectorul Art  : Coli de bloc de desen, acuarele, pensule, ap ; 
   - la Sectorul Ştiin  : fişa individual , creioane colorate.  
 DURATA : 40 minute.  
 BIBLIOGRAFIE  : 

1. „Curriculum pentru înv mântul preşcolar – prezentare şi explicit ri”, Editura Didactic  Publishing House, Bucureşti, 2009 
2. “Programa activit ilor instructiv-educative în gr dini a de copii” - Editura V&Integral,Bucureşti , 2005 
3. Viorica Preda -”Metoda proiectelor la vârste timpurii”, Editura Miniped, Bucureşti, 2002 
4. Cerghit Ioan - Proiectarea lec iei în „Perfec ionarea lec iei în şcoala modern ”,  E.D.P. Bucureşti 
5. M. Dragomir - „Managementul activit ii didactice”, Eurodidact, Cluj, 2001 
6. A.Ana , S.M.Cioflic  - „Proiecte tematice orientative”, Editura Tehno-Art, Bucureşti, 2003 
7. Rafailã, Elena “Educarea creativitã ii la vârsta preşcolarã”, Editura Aramis, Bucureşti, 2002 
8. Eyechil , L ; L z rescu , M.P - „Laborator prescolar : ghid metodologic” , Editura V&Integral, Bucuresti, 2006 

  



 
                                                                                  SCENARIUL  DIDACTIC 
 
EVENIMENTUL 
DIDACTIC 

 
CON INUTUL ŞTIIN IFIC 

STRATEGII DIDACTICE EVALUA-
RE 
(instrumente 
şi indicatori) 

Metode şi procedee Resurse materiale 

             Moment  
         organizatoric 

Se  asigur   condi iile  necesare  unei  bune  desf şur ri  a  
activit ii : aranjarea  mobilierului  pe  arii  de  stimulare  şi  
preg tirea  materialelor  didactice  corespunz toare. Motto-ul 
zilnic  este :,,SUNTEM  VESELI  ŞI  CÂNT M / NU  E  
GREU  S   ÎNV M: / DAR  NOI  VREM  S   NE  
JUC M / ŞI  DIN  JOAC   S -NV M”. 

   

        Enun area                  
        scopului      
          i a  
       obiectivelor    
       opera ionale 

Se va realiza în mod direct prin enun are verbal  a  obiectivele 
opera ionale la nivelul de în elegere al copiilor. 

 
Conversa ia 

  

           Prezentarea   
       con inutului i  
        dirijarea               
       înv rii 

     Se va manifesta interes pentru orientarea copiilor în zonele 
de lucru . 
     Se vor prezenta zonele şi sarcinile propuse, cocomitent cu 
intuirea  materialelor de pe m su e. 
    Se aşeaz  la centre în functie de bulina pe care au extras-o 
din s cule  : echipa verde la centrul cu bulina mare verde, 
echipa albastr  la centrul cu bulina mare albastr , echipa roşie 
la centrul cu bulina mare roşie. 
          Pentru  fiecare  centru (sector) voi  purta  discu ii  
referitoare  la  ceea  ce  vor  realiza  cu  ajutorul  materialelor  
puse  la  dispozi ie  şi  modul  de  utilizare  al  ustensilelor. 
  Se  reaminteşte  copiilor  comportamentul  dezirabil  în  
cazul  acestor  activit i: 
-vorbim  în  şoapt   pentru  a  nu-i  deranja  pe  al ii; 
-s   lucr m  frumos ,  
-s   nu  p t m,  
-s   utiliz m  cu  grij   materialele  ; 

 
Jocul 
Explica ia 
 

 
Buline de culori 
diferite (3 culori) 

Joc de 
orientare 
-dac  se 
aşeaz  la 
locul potrivit 
 



-apreciem  şi  protej m  lucr rile  f cute  de  colegi ;  
-fiecare  joc , lucrare  trebuie  terminate; etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sectorul Joc de rol 
-se vor preg ti pr jituri pentru Dansul gâzelor ; 
-vor intui materialele de pe m su . 

 
Exerci iul 
Conversatia 

 
Biscui i 
Miere 
Farfurii 
Linguri e 

-prin produs 
-dac  
respect  
etapele de 
lucru 

Sectorul  Art   
-vor picta tablouri cu fluturi 
   Copiii vor fi îndemna i s  realizeze modele originale, s  
utilizeze cât mai multe culori. 

 
Explica ia  
Demonstra ia  
Exerci iul  practic 

 
Fişa model 
Acuarele 
Pensule  
 

 
capacitatea 
de uzilizare a 
tehnicilor 
înv ate 
- prin produs 

Sector Ştiin  
-se va identifica insecta de pe fiş ; 
-vor colora drumul parcurs de insect ; 
 

Problematizarea  
 
 

Fişe individuale de 
lucru 
 

Recunoaştere
a insectei şi 
aflarea 
drumului 
corect 
parcurs de 
aceasta 

          Asigurarea              
     feed-back-ului si              
          evaluarea   
     performan elor 

Se  cere  copiilor  s   fac   aprecieri  şi  autoaprecieri  
exprimând  opinii  referitoare  la  modul  cum  s-a  lucrat, cum  
s-a  comunicat , cum  au  colaborat  şi  la  rezultatele  pe  care  
le-au  ob inut.   

Conversa ia  
 

 
 
 

expozi ie 

           Încheierea              
         activit ii 

Voi  face  aprecieri  stimulative  referindu-m   la  fiecare  
grup  în  parte  şi  voi  nominaliza  copiii  care  s-au  remarcat.  
Lucr rile  realizate  vor  c p ta  o  utilitate  şi  anume  
decorarea  s lii  de  grup . 

 
Conversa ia 
 
 

  

 ACTIVIT I DE DEZVOLTARE PERSONAL  – Tranzi ie 2 : Joc cu text şi cânt „Albini a” 
 Se desf şoar  în cerc. Un copil va fi albini a şi va sta în mijlocul cercului cu mâinile la ochi. Ceilal i copii vor cânta cântecelul tinându-
se de mân  şi rotindu-se în cerc. Un copil numit de educatoare va striga albini a pe nume şi aceasta va trebui s  ghiceasc  ce coleg a strigat-o dupa 
vocea acestuia. Copilul care a strigat va lua locul albini ei în mijlocul cercului. 
 DURATA  : 15 minute 



 
ACTIVITATE PE DOMENII EXPEREN IALE 

 
TEMA ACTIVITATII: “Al câtelea fluturaş a zburat?” 
TIPUL ACTIVITATII: consolidare de cunoştin e 
FORMA DE REALIZARE: Joc didactic matematic 
SCOPUL ACTIVITATII: 

 Consolidarea cunoştin elor referitoare la num rarea în limitele 1-9; 
 Aprofundarea cunoştin elor matematice ale copiilor cu privire la cantitate; 
 Num rarea obiectelor dintr-un şir utilizând numeralul ordinal corespunz tor ( primul, al doilea...ultimul); 
 Verbalizarea corect  a ac iunilor desf şurate ( motivare, explicare, utilizarea corect  a limbajului matematic ); 
 Stimularea spiritului de observa ie, a mobilit ii, independen ei şi rapidit ii gândirii; 
 Coordonarea oculo- motorie în utilizarea materialului didactic şi orientarea corect  în câmpul vizual. 
 Utili zarea tehnicilor de lucru înv ate în contexte şi cu materiale noi. 
 Stimularea creativit ii şi originalit ii în realizarea lucr rilor. 

 
 
OBIECTIVE OPERA IONALE: 

 S  precizeze locul fiec rui num r în şirul numeric în limitele 1-9; 
 S  numere obiectele din şir utilizând numeralul ordinal ( primul, al doilea ... ultimul) ; 
 S  rezolve sarcinile de înv are în succesiunea dat , individual sau cooperând în grup folosind un limbaj matematic accesibil şi adecvat; 
 S  analizeze lucr rile respectând criteriile stabilite: acurate e, ordine, finalitate; 
 S  argumenteze r spunsurile la întreb rile adresate de educatoare; 
 S  lucreze independent; 
 S  p streze cur enia la masa de lucru; 
 S  finalizeze lucr rile începute; 
 S  manifeste independen  şi perseveren  în ac iune; 
 S - i manifeste sentimentele de bucurie, satisfac ie, mul umire, în leg tur  cu implicarea proprie în activitate. 

METODE SI PROCEDEE : Explica ia, conversa ia, demonstra ia, exerci iul, expunerea, problematizarea, jocul de rol. 
MATERIAL DIDACTIC : 

Albinu a, Scrisoare şi pachet surpriz , Creioane colorate, Acuarele, Pensule,  Linguri e de plastic, Farfurioare de unic  folsin , Şor ule e, Biscui i, 
Miere de albin , Şerve ele, Fiş  de munc  individual ; Coli de bloc de desen, Fluturi, Cifre, Poliester, Past  de lipit, Pene colorate,  Recompense 
etc.  

REGULILE JOCULUI: 



 Închiderea şi deschiderea ochilor la semnal sonor; 
 Se caut  fluturaşul şi se precizeaz  vecinii; 
 De fiecare dat  se precizeaz  locul corespunz tor fluturaşului; 
ELEMENTE DE JOC:  surpriza, închiderea şi deschiderea ochilor, ghicirea, aplauze, aranjarea copiilor în şir numeric prin deducerea 
logic  a num rului personal; 
SARCINA DIDACTIC :  

 S  sesizeze absen a unui obiect dintr-un şir; 
 S  denumeasc  obiectul care lipseşte cu ajutorul numeralului ordinal corespunz tor (dup  loc, dup  vecini, înainte de, dupa ); 
 S  ia obiectul aşezat între, dup , înaintea altui obiect; 
 S  intuiasc  locul fiec rui num r în şirul numerelor naturale, în raport cu ”vecinii” s i. 
MATERIAL DIDACTIC: 

 9 aripioare- fluturi; 
 Cifre de la 1-9; 
 9 fluturaşi lipi i pe poliester; 
 Pasta de lipit; 
 Pene. 

 DURATA  : 60 minute 
Scenariul didactic 

Evenimente 
didactice 

 
Con inut ştiin ific 

Strategii 
didactice 

Evaluarea 
Instrumen-te i 
indicatori 

1. Moment 
organizatoric 

Asigurarea condi iilor optime pentru desf şurarea activit ii: 
- aerisirea salii de grup ; 
- preg tirea materialului didactic; 
- aranjarea sc unelelor în forma de semicerc; 
- introducerea copiilor în sala de grupa; 

Conversa ia 
 
         
 

 

2.Captarea 
aten iei 

O realizez prin citirea unei scrisori primit  de la o albinu , care ne propune s -i ajut m 
pe prietenii ei fluturaşii s -şi g seasc  locul potrivit.  

Conversa ia 
Intuirea 
materialelor 

 

 
3.Anun area 
temei şi 
obiectivelor 

                  Voi anun a titlul jocului: “Al câtelea fluturaş a zburat?”. 
           Pentru c  voi v  preg ti i s  pleca i la şcoal , sunt convins  c  nu ve i întâmpina 
greut i în rezolvarea jocului nostru. 
           Pentru a g si al câtelea fluturaş a zburat va trebui s  fi i aten i la toate regulile 
jocului nostru. 

 
Conversa ia 

 



4.Desf şurarea 
activit ii 
(jocului) 
a)Explicarea 
regulilor jocului 

Explic copiilor regulile jocului. 
 
La semnal sonor, un fluturaş a zburat, iar copiii identific  al câtelea lipseşte, în func ie de 
locul r mas gol şi precizeaz  vecinii, utilizând numeralul ordinal corespunz tor. 

 
Explica ia 

 

 

b)Jocul de prob  Dup  explicarea regulior jocului vom desf şura un joc de prob , pentru verificarea 
în elegerii regulilor jocului de c tre copii. 
Gradul de dificultate al probelor este conceput în func ie de nivelul de dezvoltare al 
copiilor. 

Demonstra ia 
 
 
Jocul de prob  

corectitudinea 
preciz rii 
numeralului-oral  

c)Desf şurarea 
jocului 
propriu-zis 

                    La întrebarea ”Al câtelea fluturaş a zburat?” se caut  fluturaşul şi se 
precizeaz  vecinii. De fiecare dat  se precizeaz  locul corespunz tor fluturaşului şi se 
denumeşte pozi ia spa ial  cu etapele ”lipseşte...”: 

 primul/ultimul fluturaş 
 Fluturaşul aşezat între al....dup ...înainte....vecinii fluturaşului al.... 

 
Observarea 
 
Conversa ia 
 
Explica ia 
Problematiza-rea 

Frontal   
 
Descoper  
elementul lips  şi 
îl denumesc 
utilizând 
numeralul ordinal 

d)Complicarea 
jocului 

       Se cere copiilor s  aleag  fluturaşul aşezat în, între, dup , înaintea altui fluturaş. Vor 
zbura apoi câte doi fluturaşi şi apoi câte trei. R spunsurile bune sunt încurajate cu 
aplauze. 

 
Exerci iul 
 

Descoper  toate 
elementele 
lips  şi le 
denumesc cu 
ajutorul 
numeralelor 
ordinale 

5. Asigurarea 
feed-back-ului 

Fiecare copil are câte o palet  de culoare verde şi o palet  de culoare roşie. În timp ce 
copiii au ochii închişi, educatoarea ascunde un future sau mai mul i. Când deschid ochii 
educatoarea expune o aser iune ( ex. A zburat al doilea fluturaş ). Dac  aser iunea este 
adev rat  copiii ridic  paleta de culoare verde, iar dac  este fals  ridic  paleta de culoare 
roşie.  Se expun 5-6 aser iuni dup  modelul de mai sus. 
 
Educatoarea prezint  materialele şi sarcinile de lucru din cadrul activit ii practice. 

- Privi i cu aten ie la modelul pe care vi l-am f cut eu! 
Voi va trebui s  v  alege i 5 flutura i pe care sa-i decora i. 
Se fac exerci ii de înc lzire a muşchilor mâinii. 

Aten ionez asupra modului în care trebuie s  lucreze.Dau indica ii generale şi  individuale 

Problematizarea  
 
 
Trierea 
aser iunilor 
 
 
 
 
 
 

Frontal  
Descoper  
elementele lips  
din şirul numeric 
Raporteaz  
afirma ia 
educatoarei la 
datele reale şi 
decid dac  este 
adev rat  sau 
fals  



copiilor şi urm resc modul în care lucreaz .  
Problematizarea  
Exerci iul 

Oral  
Dac  intuiesc 
corect materialul 

6. Evaluarea 
performan elor 

Copiii descriu care sunt fluturii pe care i-au decorat şi care sunt vecinii acestora şi 
caracterizeaz  lucr rile realizate prin utilizarea numeralului ordinal.  

 Practic -
respectarea 
num rului de 
fluturaşi ce 
urmeaz  a fi 
decora i 
-respectarea 
tehnicii de lucru 
-precizarea 
fluturaşilor 
utilizând 
numeralul ordinal 

 
7.Încheierea 
activit ii 

Se fac aprecieri asupra activit ii din ziua respectiv  . Se fac aprecieri şi asupra efortului 
depus de copii pentru finalizarea produselor. Se ofer  recompense. 
Se fac aprecieri generale si individuale. 

 
Conversa ia 
 

Expozi ie 
cuprinzând 
fluturaşii decora i 
  

 
 Jocuri şi activit i recreative : ”Dansul gâzelor” 
               Scopul acestui dans este cultivarea sociabilit ii copiilor, a intercomunic rii libere i civilizate între copii în timpul dansului, fixarea unor 
deprinderi de conduit  individual  de participare activ  la dans i dezvoltarea aten iei voluntare. În timpul dansului copiii vor realiza pa ii i mi c rile 
în func ie de textul cântecelor. Se va urm ri dac  au re inut pa ii de dans i dac  au executat corect mi c rile sugerate de textul cântecelor. 
                            
DURATA : 20 min 
 
 
  



 
581. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATA 

 
Ed. Pop Anamaria Andreea  

Prof. Hapca Maria  
Gr dini a cu Program Prelungit, Nr. 1 , Vişeu de Sus , Maramureş  

 
UNITATEA : Gr dini a cu Program Prelungit Nr.1  Vişeu de Sus 
NIVELUL II: Grupa Ciupercu elor 
TEMA DE STUDIU : „Cum este,a fost si va fi aici pe Pamant?  
TEMA S PT MÂNII: „Parfum şi culoare, natura este în floare” 
TEMA  ACTIVIT II : ”Tablou de primavara” 
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrat  ADE ( D +DOS) 
MIJLOACE DE REALIZARE: 
            ADE: D :Activitate matematicâ-joc didactic 
                               DOS: „Tabloul primaverii”-lipire 
TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare şi verificare de priceperi şi deprinderi 
FORMA DE EVALUARE: frontal  si in echipe 
SCOPUL ACTIVIT II:  

Consolidarea cunostintelor,deprinderilor intelectuale matematice in intervalul 1-8 si a abilitatilor 
practice; 

OBIECTIVE OPERA IONALE:  
s  formeze mul imi de obiecte de acelaşi fel; 
-s  numere cresc tor/descresc tor în limitele1-8; 
-s  indice pozi iile spa iale ale obiectelor cerute de educatoare; 
-s  indice locul obiectelor într-un şir, folosind numeralul ordinal ; 
-s  raporteze num rul de obiecte la cifr  ; 
-sa lipesca corect numarul de elemente date in cerinta; 
-sa coopereze in mod amiabil; 
-sa aprecieze corect lucrarile colegilor; 

STRATEGII DIDACTICE:  
Metode şi procedee:conversa ia, explica ia,problematizarea, demonstra ia, exerci iul,munca in 
echipa,turul galeriei; 
 
Materiale didactice: jetoane cu fluturi si flori,jetoane cu cifre,pomi din polistiren,randunele din 
carton,ciupercute din carton,balot de fan,cosulete cu jetoane,pasta de lipit 
RESURSE              TEMPORALE: 90 minute 

                                 DE SPA IU: sala de grup  

                                 UMANE: educatoarea, copiii grupei mari, 

BIBLIOGRAFIE 
1.“Curriculum pentru înv mântul preşcolar” -2008 
2.Ghid metodic, Înv mânt primar şi preprimar,  Ed. Ceconi, Baia Mare, 2014 
3.“Metodica activit ilor instructiv-educâ ive în gr dini a de copii”, Editura GHEORGHE-CÂR U 
ALEXANDRU, 2009 

 
  



 
SCENARIUL  ACTIVIT II 

 
            Activitatea integreaz  dou  domenii experen iale D  şi DOS 

Prin tranzi ia „1,2,3,4,5 va grupati cu to i aici/Doua echipe sa formam/Pe Zana Primavara 
sa o eliberam!” 

Voi impar i copiii in doua echipe:”echipa fluturilor” si ”echipa florilor”. 
Decorul in care se desfa oara jocul este unul natural,construit sub forma unui traseu cu 

obstacole.Cu fiecare proba rezolvata corect,copiii ca tiga o piesa de puzzle care la final ne arata 
tabloul pe care urmeaza sa il lipim la DOS. 

Din fiecare echipa va veni cate un copil care va desfa ura  cu mine jocul de proba.Se va 
trece la desfa urarea propriu-zisa a acestuia. 

Proba I-Echipa fluturilor:”Numara buburuzele de pe butuc si alege cifra corespunzatoare”. 
             Echipa florilor:”Numara furnicile de pe butuc si alege cifra corespunzatoare”. 
Proba aIIa-Echipa fluturilor:”Numara descrescator in limita 1-8” 
                -Echipa florilor:”Numara crescator in limita 1-8” 
Proba a-IIIa-Echipa fluturilor:”  Al catelea pom nu are frunze?” 

-                      Echipa florilor:”In al catelea pom se afla randunele?”    
Proba aIVa-Echipa fluturilor”Culege 8 ciupercute de sub pom si pune-le in cosul cu cifra 

corespunzatoare”. 
                   Echipa florilor:”Culege 5 ciupercu e din fata balotului de fan si pune-le in co ul 

cu cifra corespunzatoare”. 
Proba aVa-Echipa fluturilor:”Formeaza multimea fluturilor si aseaza cifra corespunzatoare” 
                    Echipa florilor:”Formeaza multimea florilor si aseaza cifra corespunzatoare”. 
La finalul probei aVa copiii au primit toate piesele de puzzle.Copiii descopera astfel un 

tablou de primavara.Tablourile sunt lipite pe pat 
Proba aVIa,complicarea jocului,consta in finalizarea tablourilor incepute la sectorul 

Arta.Tablorile sunt lipite pe pat si in aceleasi echipe in care le-au pictat dimineata,vor lipi atatea 
elenente cate arata cifra. 

Prin metoda ”turul galeriei”sunt analizate lucrarile copiilor. 
Ultima proba a joculul didactic:Echipa fluturilor:”Numara cati copii sunt in echipa florilor si 

ofera-i fiecaruia cate o lalea din vara cu numarul 1”.(in vaza se afla un lacat) 
         Echipa florilor:”Numara cati copii sunt in echipa fluturilor si ofera-i fiecaruia cate o 

lalea din vaza cu numarul 2”.(in vaza se afla o cheie). 
Vom deschide lacatul si in felul acesta o eliberam pe Zana Primavara care vine sa ne 

multumesca pentru ajutor .                       
DEMERSUL DIDACTIC  

 
EVENIMENTUL 

DIDACTIC  
CON INUT ŞTIIN IFIC STRATEGII 

DIDACTICE  
EVALUARE  

1. Moment 
organizatoric 

 

Asigurarea condi iilor optime pentru 
desf şurarea activit ii: se aeriseşte sala 
de grup  şi se preg teşte decorul grupei  

Amenajarea  

spa iului  

educa ional 

 

2. Captarea aten iei   Educatoarea aminteste copiilor despre 
scrisoare primita de la Zana Primavara si 
si se poarta o mica discutie  pe baza 
acesteia. 
-”Cine a rapit-o pe Zana 
Primavara?!(Zeul Fulger) 
-”Ce a facut Zeul Fulger la castelul 

 
 
 
 
- conversa ia 
 
 

Observarea 
comportamentu
lui nonverbal 
Consider ca 
90%din copii 
sunt captati 



Primaverii?”(a trimis un vant puternic si a 
distrus gradina de legume,curtea si flori si 
a spart tablourile) 
-”Vreti sa pornim pe urmele Zanei si sa o 
gasim?”(da) 

3. Anun area temei 
şi a obiectivelor 

 Educatoarea anunta copiii ca astazi vor 
juca impreuna un joc matematic si vor 
lipi un tablou de primavara. 
-”Va trebui sa fiti atenti si sa rezolvati 
sarcinile aflate pe spatele bucatilor de 
puzzle,pentru a castiga piesa de 
puzzle.Veti rezolva exercitii matematice 
si veti lipi un tablou de primavara”. 

                 
- conversatia 

Observarea 
comportamentu
lui nonverbal 
Consider ca 
90%din copii 
sunt interesati 
de tema 
propusa  

 
 

4. Dirijarea  
înv rii 

Jocul de proba 
Educatoarea va executa jocul de proba 
impreuna cu un copil din fiecare echipa. 
 
Desfasurarea propriu-zisa 
Proba I:-Echipa fluturilor:”Numara 
buburuzele de pe butuc si alege cifra 
corespunzatoare”. 
 Echipa florilor:”Numara furnicile de pe 
butuc si alege cifra corespunzatoare”. 
 
Proba aIIa-Echipa fluturilor:”Numara 
descrescator in limita 1-8” 
-Echipa florilor:”Numara crescator in 
limita 1-8” 
 
Proba a-IIIa-Echipa fluturilor:”  Al 
catelea pom nu are frunze?” 
Echipa florilor:”In al catelea pom se afla 
randunele?”    
 
Proba aIVa-Echipa fluturilor”Culege 8 
ciupercute de sub pom si pune-le in cosul 
cu cifra corespunzatoare”. 
 Echipa florilor:”Culege 5 ciupercu e din 
fata balotului de fan si pune-le in co ul cu 
cifra corespunzatoare” 

 
Proba aVa-Echipa fluturilor:”Formeaza 
multimea fluturilor si aseaza cifra 
corespunzatoare” 
 Echipa florilor:”Formeaza multimea 
florilor si aseaza cifra corespunzatoare” 
 

 
-conversatia 
 
 
 
-jocul 
 
 
 
 
-exercitiul 
 
 
-sirul numeric 
de la 1 la 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
problematizare
a 
 
 
 
 
 
- conversa ia 
 
- explica ia 
 
 
 
 

 
Proba orala 
Consider ca 
90% din copii 
reusesc sa 
numere si sa 
aleaga cifra 
corespunzatoar
e 
 
 
Proba orala 
Consider ca 
95% 
Din copii stiu 
sa numere 
crescator si 
descrescator   
   
Proba orala 
Consider ca 
85%din copii 
cunosc 
numeralul 
ordinal 
 
Proba practica 
Consider ca 
95%din copii 
cunosc pozitiile 
spatiale 
 
Proba 
aplicativa 
Consider ca 
90%din copii 
reusesc sa 
formeze  
multimi 



5. Ob inerea 
performan ei 
 

La finalul probei aVa copiii primesc 
ultima piesa de puzzle .Vor reantregi 
puzzle-ul si descopera imaginea unui 
tablou de primavara. 

 
Conversatia 
 
 
Puzzle 

Prob  practic  : 
 
- consider 80% 
din copii stiu sa 
ansambleze 
puzzle-ul 

6. Asigurarea 
reten iei şi a 
transferului de 
cunoştin e 

Complicarea jocului 
Proba aVIa consta in finalizarea 
tablourilor incepute la sectorul 
Arta.Copiii vor lucra in aceleasi echipe ca 
dimineata(o floare si un fluturas).Vor lipi 
atatea elemente cate arata cifra. 
Prin metoda „turul galeriei„sunt analizate 
lucrarile copiilor. 
 
Ultima proba a joculul didactic:Echipa 
fluturilor:”Numara cati copii sunt in 
echipa florilor si ofera-i fiecaruia cate o 
lalea din vara cu numarul 1”.(in vaza se 
afla un lacat) 
Echipa florilor:”Numara cati copii sunt in 
echipa fluturilor si ofera-i fiecaruia cate o 
lalea din vaza cu numarul 2”.(in vaza se 
afla o cheie). 
Vom deschide lacatul si in felul acesta o 
eliberam pe Zana Primavara care vine sa 
ne multumesca pentru ajutor. 

 
 
Munca in 
echipa 
 
 
Turul galeriei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proba practica 
- consider ca 
80% din copii 
vor lipi corect 
numarul de 
elemente 
 
 
 
 
 
Proba 
aplicativa 
-consider ca 
90%din copii  
numara corect . 

7. Încheierea 
activit ii 

 Fixarea temei 
Voi face aprecieri generale si individuale 
referitoare la modul de participare la 
activitate si la felul cum s-au comportat 
in timpul activitatii.Se va desemna echipa 
castigatoare a jocului. 

 
- conversa ia 
 
 

Aprecieri 
verbale 

Recompense 

 
 

582. ÎN  LUMEA POVEŞTILOR 
ACTIVITATE OP IONAL  

NIVELUL I 
Prof.Huszak Rodica 

Prof.Galbîn N sui Liana 
Gr dini a Cu Program Prelungit Nr.1, Vişeu  De Sus,Maramureş 

 
 
 Denumirea op ionalului: În lumea poveştilor 
   Categoriile de activitati implicate: DLC-Educarea limbajului 
                                                                 DOS- Activitate practic  
                                                                 DEC- Educa ie artistico-plastic  
      Grupa : mijlocie B 
      Durata  op ionalului : 1 an  şcolar  
      Num rul  de activit i  pe s pt mân  : 1 
       
 



MOTTO: “Omul este o fiin  care se hr neşte cu poveşti. “ - Tagore 
 
                    ARGUMENT 
 
            Este vârsta la care copilul este fascinat de cuvinte, de povestiri. El poate în elege c  o carte 
de lectur  este o ,,c su  cu poveşti’’, identificând-o cu un t râm cu mistere de care el se simte atras 
şi vrea s  le descopere. 
            Ceeea ce se urm reşte, de fapt, este a-i determina pe copii s -i înve e s  asculte, s  se 
relaxeze şi, treptat, s  ,,simt ’’ cuvintele, frumuse ea şi expresivitatea lor: s  aib  r bdare şi s  
recepteze cu pl cere textele literare. 
 
                    SCOP 
1. Dezvoltarea exprim rii orale, în elegerea şi utilizarea corect  a semnifica iilor structurilor 

verbale; 
2. Educarea unei exprim ri verbale corecte, din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic. 
3. Dezvoltarea creativit ii şi expresivit ii limbajului oral. 
 
                    OBIECTIVE  

1. S  audieze cu aten ie un text, s  re in  ideile acestuia şi s  demonstreze c  l-a în eles. 
Competente specifice: 

 s  urm resc  linia unei poveşti, concomitent cu imaginile din carte ori ascultând 
povestea spus  sau citit  de educatoare; 

 s  asculte şi s  reac ioneze adecvat la poveşti transmise fie prin citire sau povestire, fie 
prin mijloace audio – video; 

 s  demonstreze în elegerea textului r spunzând la sarcini didactice ca: repovestirea, 
dramatizarea, desenul. 

2. S - i îmbog easc  vocabularul activ şi pasiv şi s  utilizeze un limbaj oral corect din punct 
de vedere gramatical. 

Competente specifice: 
 s  manifeste ini iativ  în comunicarea oral  şi interes pentru semnifica ia cuvintelor; 
 s  alc tuiasc  propozi ii simple şi dezvoltate despre personajele din poveşti. 

3. S  recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, în elegând în mod intuitiv 
caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia. 
Competente specifice: 
 s  utilizeze calit ile expresiveale limbajului oral şi ale celui corporal în transmiterea 

unor idei şi sentimente; 
 s  realizeze mini-dramatiz ri pornind de la textul unei povestiri, utilizând vorbirea 

dialogat , nuan area vocii, intona ia, cu sprijinul educatoarei şi folosind cuvinte din text. 
4. S  fie capabil s  creeze el însuşi (cu ajutor) povestiri mici şi dramatiz ri. 

 
                    CON INUTURI: 
      Poveşti, audi ii, diafilme, dramatiz ri, teatru de p puşi,activit i creative (desene,puzzle, 
labirint),activit i practice. 
 
          Nr. activit i – 1/s pt mân  
 
                SEMESTRUL I    
Cocoşelul şi bobul de mei                                                     4 activit i 
S  ştii s  aştep i                                                                     4 activit i 
 Feti a cu chibriturile                                                            2 acrtvit i    
 Evaluare                                                                                1 activitate 
 



                SEMESTRUL II    
 Alb  ca Z pada şi cei şapte pitici                                        2 activit i  
Ursul p c lit de vulpe de Ion Creang                                 4 activit i 
Pungu a cu doi bani de Ion Creang                                    5 activit i 
Coliba iepuraşului-poveste popular                                    2 activit i 
Ridichea uriaş -poveste popular                                         5 activit i 
 Puf Alb şi Puf Gri                                                                  2 activit i 
 Evaluare                                                                                1 activitate 
 
                                           PLANIFICAREA ACTIVIT ILOR 
     SEMESTRUL I 
1.Povestea: Cocoşelul şi bobul de mei –poveste popular  
        Data                  Coninutul înv rii 
    7   octombrie 2016 Poveşti,poveşti...eroi îndr gi i-convorbire 
  14   octombrie 2016 Cocoşelul şi bobul de mei-povestirea educatoarei 
  21   octombrie 2016 Color m imagini din povestea: Cocoşelul şi bobul de mei 
  28  octombrie 2016 Cocoşelul şi bobul de mei -puzzle 
2.Povestea: S  ştii s  aştep i-poveste popular  
 11noiembrie 2016 S  ştii s  aştep i-povestirea educatoarei 
18 noiembrie 2016 Color m imagini din povestea: S  ştii s  aştep i 
25 noiembrie 2016 M şti pentru carnaval cu personajele din poveste 
 
3.Povestea : Feti a cu chibriturile de H.C. Andersen 
 
  2 decembrie 2016 Feti a cu chibriturile-povestea educatoarei 
9 decembrie 2016 Color m imagini din povestea: Feti a cu chibriturile 
16 decembrie 2016 Unde întâlnim personajul ?-evaluare 
 
     SEMESTRUL II 
1 Povestea : Alb  ca Z pada şi cei şapte pitici 
            Data                                  Con inutul înv rii 
 
  13 ianuarie 2017   DVD –Alb  ca Z pada şi cei şapte pitici 
  20 ianuarie 2017   Color m imagini din povestea Alb  ca Z pada 
  27 ianuarie 2017   Modelaj- Vesela pentru piticii din poveste 
 
2 Povestea: Ursul p c lit de vulpe de Ion Creang   
    3 februarie 2017 Audierea poveştii şi clasificarea faptelor şi a personajelor dup  criterii 

date( bine-r u, pozitiv-negativ) 
      17 februarie 2017  Audi ie cântec:Ursul p c lit de vulpe 
     24 februarie 2017  Modelaj :Peştişorii fura i de vulpe 

                      
  3 Povestea: Pungu a cu doi bani de Ion Creang   
       3 martie 2017   Audi ia poveştii şi caracterizarea personajelor 
      10 martie 2017   Labirint-Cum ajunge cocoşul la pungu ? 
      17 martie 2017  Dramatizare: Pungu a cu doi bani 
      24 martie 2017  DVD -Pungu a cu doi bani 
      31 martie 2017  Pungu a cu doi bani-puzzle 

 
4 Povestea: Coliba iepuraşului-poveste popular  
     7aprilie 2017  Povestirea educatoarei -Coliba iepuraşului-poveste popular  



     14 aprilie 2017  Teatru de p puşi:Coliba iepuraşului 
     18aprilie 2017 Coliba iepuraşului-puzzle 

      
5 Povestea: Ridichea uriaş -poveste popular  
      5 mai 2017   Audi ia poveştii şi enumerarea personajelor 
    12 mai 2017   Ridichea uriaş -puzzle 
    19 mai 2017   Color m imagini din povestea: Ridichea uriaş  
    26 mai 2017   Dramatizare:Ridichea uriaş  

 
6 Povestea :Puf Alb şi Puf Gri 
      2 iunie 2017   Audierea poveştii 
     9 iunie 2017   Reconstituire puzzle cuburi  -scene din poveste 
     16 iunie 2017   Povestea îndr git -evaluare finala 

 
   

BIBLIOGRAFIE 
1. Curriculum pentru preşcolari, 2008 ; 
2. Dumitrana,M. ,,Educarea limbajului în înv mântul preşcolar’’, vol. 1, ,,Comunicarea 

oral ’’ ; 
3. Cucinic, C, ,,În c su a cu poveşti’’, Editura Aramis, 2004. 

 
 

583. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRAT  
 

Ins..Fedorciuc Monica  
G.P.P.nr. 1,Vi eu de Sus,Maramureş 

 
UNITATEA :Gr dini a cu Program Prelungit Nr.2, LTH  Vişeu de Sus 
GRUPA:  mic  
TEMA DE STUDIU : : „Cu ce i cum exprim m ceea ce sim im?” 
TEMA S PT MÂNII: ”Zumzet de prim var ” 
TEMA  ACTIVIT II :”Povestea buburuzei” 
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrat   DLC+DOS+ALA2 
MIJLOACE DE REALIZARE 
          ADE: DLC povestirea educatoarei 
                     DOS -activitate practic -lipire 
           ALA2 – Joc de mi care  
TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare de cuno tin e, priceperi i deprinderi 
FORME DE EVALUARE: frontal , individual . 
SCOPUL ACTIVIT II:  
 dezvoltarea capacit ii copiilor de a asculta o poveste în grup,de a rela iona 
cu cei din jur, prin manifestarea unor atitudini de prietenie, toleran  i armonie precum i 
consolidarea priceperii i deprinderii de a lipi diferite materiale pentru a realiza o lucrare practic .       
OBIECTIVE OPERA IONALE:  
 s  re in  ideile principale ale pove tii i mesajul educativ al acesteia prin comportamentul 
personajelor i în raport cu normele morale; 
 s  g seasc  solu ii care vin în ajutorul buburuzei;            
 s  aplice corect bulinele  pe aripile buburuzei, respectând indica iile educatoarei; 
 s  aplice regulile jocului.   
  



 
RESURSE               TEMPORALE:  30 min 
                                  DE SPA IU: sala de grup  
 
                                   
            UMANE: educatoarea, copiii din  grupa mic , Zâna Prim verii 
 
                                   MATERIALE : pozele copiilor, calendarul naturii, mulaje cu buburuze, 
acuarele, pensule, past  de lipit, pahare pentru ap , şerve ele umede, buline, imagini specifice 
pove tii, puzzle cu buburuze in format A4, c r i cu insecte, imagini cu buburuze, album 
 mijloacele didactice: tabla magnetic , laptop    
 
STRATEGII DIDACTICE:  
 metode i procedee: observa ia,conversa ia, explica ia, povestirea, 
problematizarea, demonstra ia, exerci iul, piramida, jocul 
 
BIBLIOGRAFIE  
1. Curriculum pentru înv mântul preşcolar M.E.C.T.  2008; 
2. Lolica, T taru; Adina ,Glava ; Olga,  Chi   Piramida cunoa terii : repere metodice în 
aplicarea curriculumului pre colar  Editura Diamant,Pite ti, 2014 
3. Odarca, Bout, Ghid metodic pentru elevi, studen i i profesori debutan i, Literatur  , Limba 
român  , Comunicare – înv mânt primar i preprimar, Editura Ceconi , Baia Mare , 2014 
4. Revista înv mântului primar i pre colar Nr.1-2/ 2016 i  Nr.1-2/2015 
 
SCENARIUL ZILEI 
 
Activitatea integreaz  dou  domenii experen iale (DLC, DOS) i ALA2. 
Prin tranzi ia Albinu a mea copiii intr  în sala de grup  unde, spre surprinderea lor, o întâlnesc pe 
Zâna Prim var , care le poveste te o întâmplare: 
Zâna: - Copii, şti i unde am fost eu ieri? Am fost în gr din ! Acolo, am întâlnit multe insecte! Dar 
voi şti i ce insecte sunt în gr din ?... O buburuz  mi-a povestit c  este foarte sup rat  c  ploaia si 
vântul i-au sp lat bulinele de pe aripi i acum au p r sit-o to i prietenii! 
        Zâna a auzit c  to i copiii de la grupa mic  sunt foarte harnici i îi roag  pe copii s  o ajute 
pe buburuz  s - i recupereze bulinele. Pentru a o putea ajuta trebuie s -i asculte povestea i s  
g seasc  o solu ie pentru a-i reg si prietenii.  
 Zâna Prim var  iese din grup , vrea sa se întâlneasc  şi cu al i copii, dar va reveni s  se 
joace împreun  cu copiii din grupa mic . 
Copiii sunt anun a i c  vor asculta Povestea Buburuzei. Urmeaz  redarea con inutului pove tii, pân   
la momentul în care copiii sunt pu i în situa ia de a g si solu ii pentru  buburuz  (momentul în care 
buburuza i albina s-au urcat pe o floare i se gândeau…). Copiii, împreun  cu educatoarea încearc  
s  o ajute pe buburuz . 
Tranzi ie: 1-2, 1-2, 
       Mergem to i în pas vioi, 
       La m su e ne-a ez m, 
       i de lucru ne-apuc m!  
Activitatea continu  cu lipirea bulinelor pe aripile  buburuzei (DOS). 
Dup  ce toate bulinele au fost aplicate pe buburuzele de pe masa copiilor se fac aprecieri asupra 
modului de realizare a lucr rilor.  
Tranzi ie: Bat din palme 
     Clap, clap, clap!  
     Din picioare 
     Trap, trap, trap! 



     Ne-nvârtim, ne r sucim 
     Şi la locuri noi pornim! 
 Educatoarea continu  relatarea pove tii, din care reiese c  acum buburuza noastr  arat  la fel ca 
celelalte buburuze i are iar i  o mul ime de prieteni! Copiii sunt cei care i-au venit buburuzei în 
ajutor. 
 Zâna Prim vara revine în grup  le mul ume te copiilor pentru ajutor i le propune s  se joace cu 
to ii un joc: Zboar , zboar  buburuza mea!  
Se apreciaz  activitatea copiilor, Zâna le mul umeşte copiilor pentru ajutorul dat buburuzei şi îi   
recompenseaz  cu buburuze de ciocolat . 

 
DEMERSUL DIDACTIC 

 
EVENIMENTUL 

DIDACTIC  
CON INUT ŞTIIN IFIC STRATEGII 

DIDACTICE  
EVALUARE  

1. MOMENT 
ORGANIZATORIC  

Asigurarea unor condi ii optime pentru 
buna desf şurare a activit ii; 
 Preg tirea materialelor; 

Amenajarea  
spa iului  
educa ional 

 

2. CAPTAREA 
ATEN IEI 

  Zâna Prim vara vine în grup  i 
vorbe te cu copiii: 
Zâna: - Copii, şti i unde am fost eu ieri? 
Am fost în gr din . Acolo, am întâlnit 
multe insecte. Dar voi şti i ce insecte sunt 
în gr din ?..... 
 O buburuz  mi-a povestit c  este foarte 
sup rat  c  ploaia şi vântul i-au sp lat 
bulinele de pe aripi i acum au p r sit-o 
to i prietenii! 
 Zâna a auzit c  to i copiii de la grupa 
mic  sunt foarte harnici i îi roag   s  o 
ajute pe buburuz  s - i recupereze 
bulinele. 

 
 
- observa ia  
 
- conversa ia 
 
 

Observarea 
comportamentu
lui copiilor i a 
manifest rii 
curiozit ii 
pentru lucruri   
noi. 
Se consider  c  
90%  din copii 
sunt capta i.                   

3. ANUN AREA 
TEMEI ŞI A 

OBIECTIVELOR 

 Educatoarea îi anun  pe copii c  vor afla  
ce s-a întâmplat cu buburuza ascultând 
împreun  Povestea Buburuzei.  
 Se repet  titlul poveştii cu 2-3 copii. 

                 
-explica ia 

Se consider  c   
80% din copii 
vor re ine titlul 
pove tii 

4. DIRIJAREA 
ÎNV RII 

  Educatoarea expune povestea cu mimica 
i intona ia necesar , ajutându-se de 

imagini, ce reprezint  personajele 
povestirii: buburuza, albina, vântul, 
ploaia. 
    Con inutul poveştii va fi expus 
urm rindu-se succesiunea momentelor 
principale. 
În timpul povestirii, educatoarea îi 
stimuleaz  pe copii într-un mod interactiv 
s  emit  predic ii, ca de exemplu:  
- Cu cine crede i c  se întâlne te 
buburuza?                        
- Cum crede i c  o poate ajuta 
albina? 
- Ce voci crede i c  se aud?                             
  La punctul culminant al pove tii, 

-povestirea 
 
 
 
 
 
 
problematizare
a 
 
 
 
 
 
-conversa ia 
 
-explica ia 

     
 
   
 
 
 
 
 
Proba oral   
 Se consider  
c  cel pu in 2-3 
copii vor emite 
un r spuns 
 



educatoarea creeaz  momentul problem , 
ca de exemplu: Cum crede i c  o putem 
ajuta pe buburuz ? 
  În acest moment se opre te prezentarea 
textului, se cere copiilor s  dea solu ii sau 
se prezint  solu ia educatoarei,  iar prin 
tranzi ia (1-2, 1-2, Mergem to i în pa i 
vioi/ La m su e ne-a ez m/ i de lucru 
ne-apuc m), educatoarea face integrarea 
în povestire a activit ii practice(DOS). 

 
 
 
 
 
 

 
5. OB INEREA 

PERFORMAN EI 
 

Copiii sunt invita i la m su e, unde sunt 
preg tite materialele necesare : siluete de 
buburuze, buline negre, past  de lipit, 
erve ele umede. 
 Se intuie te materialul  
 Se explic  şi se demonstreaz  
modul de lucru. 
 Se verbalizeaz  de c tre copii 
modul de lucru 
 Se fac exerci ii pentru înc lzirea 
mu chilor mici ai mâinii 
Copiii lipesc buline pe aripile buburuzei. 

 
 
 
-conversa ia 
 
-explica ia 
 
-demonstra ia 
 
 
 
-exerci iul 

Prob  practic  : 
-cel pu in 80% 
dintre copii vor 
aplica buline pe 
aripile 
buburuzei. 
 
 
 
 
-aprecieri 
verbale 

 
6. ASIGURAREA 
RETEN IEI I A 
TRANSFERULUI 
DE CUNO TIN E 

 
Prin tranzi ia: Bat din palme/Clap, clap, 
clap!/ Din picioare/ Trap, trap, trap!/ Ne-
nvârtim, ne r sucim/ Şi la locuri noi 
pornim! se revine la poveste pentru a afla 
finalul.  
Educatoarea le expune copiilor ultima 
parte a povestirii, insistând pe mesajul 
educativ al acesteia. Se subliniaz  ideea 
de prietenie:  Chiar dac  suntem mici sau 
mari, trebuie s  fim prieteni, s  ne 
ajut m, s  împ r im juc riile, dulciurile 
i s  ne juc m împreun  

 
Pentru  valorificarea textului se folose te 
piramida cu urm toarele întreb ri: 
 
1.Cum s-a numit povestea ? (Buburuza) 
 
2.Cine i-a sp lat bulinele buburuzei? 
(ploaia i vântul) 
 
3.Care sunt personajele din poveste? 
(buburuza, albina i copiii) 
    Dup  realizarea piramidei Zâna 
Prim var  revine în grup , bucuroas  c  
buburuza i-a rec p tat bulinele i c  are 
iar i o mul ime de prieteni. Împreun  cu 
educatoarea apreciaz  verbal munca 
copiilor. 

 
 
 
 
 
 
-povestirea 
 
 
-conversa ia 
 
 
 
 
 
 
 
-piramida 
 
 
 

 
 
  
Exprimarea 
sentimentelor, 
tr irilor în 
leg tur  cu 
povestea.  
 
 Proba 
aplicativ  :Se 
consider  c  
80% din copii 
re in mesajul 
pove tii.                           
    
 
Proba  
practic  : 
-cel pu in 80% 
dintre copii vor 
intui corect 
imaginile 
pentru 
realizarea 
piramidei. 



7. ÎNCHEIEREA 
ACTIVIT II 

 Prin tranzi ia  Vine,vine prim vara! se 
face trecerea la activit ile libere ALA2. 
 
  Pentru c  to i copiii au fost cumin i şi 
harnici, Zâna Prim var  le-a adus 
costume de buburuze, flutura i i albinu e 
i le propune s  se joace  Zboar , zboar , 

buburuza mea! Educatoarea explic  
regulile jocului: copiii ”flori” vor g zdui 
câte o buburuz , care, la semnalul 
educatoarei, trebuie s  zboare spre alte 
flori. 
Se vor face aprecieri verbale, globale i 
individuale asupra activit ii desf şurate. 
Copiii vor fi recompensa i cu buburuze  
de ciocolat . 

 
 
 
Conversa ia 
 
Explicarea 
regulilor 
jocului 
 Demonstrarea 
jocului 
 Executarea 
jocului 
 
 
 

 
 
-cel pu in 80% 
din copii vor 
aplica corect 
regulile jocului 
 
Aprecieri 
verbale 
Recompensa 

 
 

584. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRAT  
 

Ed. Dunca Carmen, Gr dini a cu Program Prelungit, Nr. 1, Vişeu de Sus , Maramureş  
 
 
GR DINI A CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 Vişeu de Sus 
GRUPA:  mic  
TEMA DE STUDIU : „Cu ce i cum exprim m ceea ce sim im?” 
TEMA S PT MÂNII: „Iepuraşul va veni, ou  roşii vom ciocni!” 
TEMA ACTIVIT II: ”Preg tim surprize pentru Iepuraş” 
MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrat   

ALA 1 + ADE (DŞ - Activitate matematic - joc didactic) + ALA2 
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare de cuno tin e, priceperi i deprinderi 
FORME DE ORGANIZARE:  individual, frontal, pe grupuri 
FORME DE EVALUARE: oral  - frontal , individual ,  
SCOPUL ACTIVIT II: 
 Consolidarea cunoştin elor, deprinderilor intelectuale prematematice în intervalul 1-3 şi a 
abilit ilor plastice; 
 
 OBIECTIVE OPERA IONALE: 
 

 S  opereze conştient cu cifre pentru a num ra corect în limitele  
1-3; 

 S  raporteze cifra la num rul de obiecte din mul ime i invers în cadrul probelor din joc; 
 S  recunoasc  cele 3 culori cu care vor picta (roşu, albastru, galben);  
 S  aranjeze masa festiv selectând elementele cu aceeaşi cifr ; 
 S  construiasc  coşule e pentru ou , respectând modelul dat, câte unul din fiecare 

culoare; 
 S  aplice corect regulile de joc; 

 
ACTIVIT I DE ÎNV ARE: 
 
ADE (DŞ): Activitate matematic : Roata ou lor de Paşte!- joc didactic 
ALA:  Activit i liber alese pe centre:  



ART : Ou  de Pa te – pictur   
JOC DE ROL: Preg tim masa de Paşte! 
CONSTRUC II: Coşule e pentru ou  de Paşte! 
ALA2: Activit i liber alese - program recreativ: 
 G seşte ou le! - joc distractiv 
 Cântecul lui Yuppi- joc de mişcare 
 Iepuraşu-n iarb - joc distractiv 
 
TRANZI II:   
 Dac  vesel se tr ieşte 
 Bat din palme 
 Trenule ul 
 1-2, 1-2 mergem to i în pas vioi! 
 
REGULILE JOCULUI DIDACTIC: 
Jocul va consta în invârtirea ro ii de c tre copiii aleşi cu ajutorul baghetei magice şi aflarea 
r spunsului la sarcina dat , acolo unde se opreşte s geata. La numirea unui copil, acesta va 
solu iona sarcina cerut  de prob , verbalizând rezultatul. 
Dup  rezolvarea celor 3 probe, la complicarea jocului, copiii vor aşeza în coşule ele construite de ei 
atâtea ou  colorate câte le indic  cifra. Ou le pictate la centrul Art  vor fi aşezate în coşule ele de 
aceeaşi culoare realizate la centrul Construc ii. 
 
SARCINA JOCULUI DIDACTIC: 
 Câte un copil numit de Iepuraş cu bagheta lui magic  va învârti roata şi va rezolva sarcina 
dat :  
 Recunoaşterea culorii ou lor; 
 Num rarea ou lor din imagine; 
 Num rarea şi asocierea cifrei corespunz toare num rului de obiecte dintr-o mul ime (1-3); 
 Aşezarea în coşule e a tot atâtea ou  cât i i arat  cifra, respectând şi criteriul culorii. 
 
ELEMENTE DE JOC: 
 Numirea copilului pentru a da r spunsul cu ajutorul baghetei Iepuraşului; 
 Închiderea şi deschiderea ochilor; 
 Aplauze; 
 Învârtirea discului; 
 Onomatopee; 
STRATEGII DIDACTICE  
METODE ŞI PROCEDEE:  
 Conversa ia 
 Munca în echip  
 Observa ia 
 Explica ia 
 Demonstra ia  
 Exerci iul  
 Jocul 
 Metoda: Amestesc , înghea , f  perechi! 
RESURSE : 
 MATERIALE : jetoane cu cifre, ou  din polistiren, culori acrilice, rotto-discuri, set pentru 
servirea mesei, bagheta magic , roata ou lor de Paşti, siluete de iepuraşi. 
 UMANE : educatoarea, copiii, Iepuraşul 
 TEMPORALE : o zi 



BIBLIOGRAFIE:  
 Curriculum pentru înv mântul preşcolar, prezentare şi explicit ri, Editura Copyright, 
 Bucureşti, 2009 
 Ghid de bune practici pentru educaia timpurie a copiilor între 3-6/7 ani, M.E.C.T. – 2008; 
 Didactica activit ilor matematice în gr dini , Constantin Petrovici Editura Polirom, 
Bucureşti, 2014 
 

SCENARIUL ZILEI 
În apropierea s rb torii de Paşte la grupa mic  a venit un musafir surpriz  care a vrut s  afle 

cum ne preg tim noi pentru Pa te. Era chiar Iepura ul de Pa te care aduce bagheta lui magic  şi un 
co  gol, apoi le explic  copiilor de ce e trist. 

Iepura ul le spune copiilor ca el nu a reu it s  preg teasc  ou le de Pa te, nu are coşuri 
destule, dar a auzit c  to i copiii de la grupa mic  sunt foarte harnici i sper  c  îl vor ajuta s  
vopseasc  ou le, s  construiasc  coşule e pentru ou  şi s  aranjeze masa de Paşte. Iepura ul pu in 
trist îi opte te educatoarei c  el nu ştie s  numere pân  la 3 şi îi roag  pe copii s  îl ajute. 

Pentru a-l înveseli pe Iepura  copiii îi spun c  îl vor ajuta i îi  cânt  un cântecel. 
      Se realizeaz  tranzi ia printr-un cântec cu text şi mi care - „Dac  vesel se tr ie te!” 
Rutin : Gustarea (deprinderi de igien  şi de comportare în timpul mesei) 
Tranzi ie: „Eu sunt locomotiva, 
                    Voi sunte i vagoanele 
                    A eza i-v  în rând, 
                    Mâinile-s tampoanele!” 

Urm toarea etap  a zilei se realizeaz  prin jocul didactic ”Roata ou lor de Paşte!” la 
activitatea matematic  in care copiii vor rezolva sarcinile cerute de Iepuraş şi îl vor înv a s  
numere pân  la 3.  
Jocul cuprinde 3 variante si una de complicare a jocului. Se desf şoar  cele 3 variante ale jocului, 
apoi copiii sunt direc iona i c tre centre pentru a completa materialele necesare jocului. 
Tranzi ia se realizeaz  prin jocul muzical ”Bat din palme”. 
 La centrul Art  vor avea pe mas  ou  din polistiren pe care le vor picta cu culori acrilice in 
roşu, albastru, galben. Copiii recunosc cele 3 culori şi picteaz  câte un ou din fiecare culoare. 
    La Joc de rol copiii vor aranja festiv masa de Paşte şi îi vor invita pe colegii lor la o gustare. 
Farfuriile, ceşcu ele, paharele, şerve elele vor fi numerotate cu cifre în intervalul 1-3, copiii trebuind 
s  le aranjeze dup  cifra indicat  (setul cu cifra 1, setul cu cifra 2, setul cu cifra 3). 
 La centrul Construc ii copiii vor construi coşule e pentru ou  din rotto-discuri, câte unul din 
fiecare culoare (roşu, albastru, galben). 

Când au finalizat sarcina la un centru, copiii merg la un altul amenajat, astfel ca fiecare copil 
s  treac  pe la fiecare centru. 

Când lucr rile sunt finalizate se trece la proba de complicare a jocului didactic. Copiii vor 
aşeza în coşule e atâtea ou  câte le indic  cifra, respectând şi criteriul culorii. 

 Se vor respecta cerin ele jocului, iar copiii vor fi recompensa i cu siluete de iepuraş. 
Pentru evaluarea activit ilor se foloseşte metoda  Amestec , înghea , f  perechi!, în cadrul c reia 
copiii se amestec , se plimb , fac perechi şi apoi, întreba i de educatoare r spund pe rând la 
întrebarea: Ce ai f cut azi? 
Tranzi ie : ”1-2, 1-2 mergem to i în pas vioi” in cealalt  parte a grupei unde Iepuraşul propune 
jocul : ”G seşte ou le!” la ALA 2 - programul recreativ . 

La un semnal dat copiii închid ochii, iar Iepuraşul ascunde ou le. Sarcina este ca ei s  
g seasc  atâtea ou  câte le indic  cifra ar tat  de educatoare. Copiii pun ou le în coşul Iepuraşului. 
Cânt m împreun  ”Cântecul lui Yuppi” apoi desf şur m jocul distractiv ”Iepuraşu-n iarb ”.  

Se apreciaz  activitatea copiilor de pe parcursul zilei şi Iepuraşul le mul umeşte copiilor 
pentru ajutorul dat şi îi recompenseaz  cu ou  de ciocolat . 
 
  



DEMERS DIDACTIC 
 

EVENIMENTUL 
DIDACTIC 

CON INUT ŞTIIN IFIC STRATEGII 
DIDACTICE 

EVALUARE 

1. MOMENT 
ORGANIZATORIC 

 

Se preg teşte materialul didactic 
Pentru început copiii vor fi a eza i în semicerc. 
 

Amenajarea  
spa iului 
educa ional 

 

2. INTRODUCERE 
ÎN ACTIVITATE 
 

Întâlnirea de diminea : Activitatea începe prin cântecul: 
„Bun  diminea a, drag  gr dini !”. 
Copiii se salut  între ei, se face prezen a, complet m calendarul  
naturii şi vorbim despre cum ne preg tim pentru Pa te. 
 

Activitatea de 
grup 
Conversa ia 
Explica ia 

Observarea  
comportamentului 
copiilor 

3. CAPTAREA  
ATEN IEI 

Îşi face apari ia în grup  Iepura ul de Pa te care le spune copiilor ca el  
nu a terminat preg tirile pentru Pa te i c  are nevoie de ajutorul lor. 

Conversa ia Observarea  
comportamentului 
copiilor 

4. ANUN AREA  
TEMEI ŞI A  
OBIECTIVELOR 

Se realizeaz  tranzi ia  
„Dac  vesel se tr ie te!” 
Educatoarea anun  tema zilei: Preg tim surprize pentru Iepuraş şi  
enumer  toate cerin ele Iepuraşului. Acesta ne împrumut  bagheta lui  
magic . 
Ne preg tim pentru jocul didactic la activitatea matematic  în care copiii vor rezolva 
sarcinile cerute de Iepuraş.  
Educatoarea anun  titlul jocului: ”Roata ou lor de Paşte!”şi enun  obiectivele pe 
în elesul copiilor. 
Se repet  titlul jocului de c tre 2-3 copii. 
Pe roat  vor fi aşezate imagini reprezentând mul imi cu ou  de Paşte (cu unul, dou  şi 
trei elemente), fiecare mul ime având câte o culoare (roşu, albastru, galben). Copilul 
indicat de bagheta Iepuraşului va învârti roata, iar acolo unde se va opri s geata se 
rezolv  sarcina jocului. Copiii vor fi recompensa i cu aplauze. 

 
 
Conversa ia 
 
 
Explica ia 
 

Observarea  
comportamentului  
copiilor 
 
Evaluare oral  : 
 
 
 
 - cel pu in 90 % 
dintre copii  re in 
titlul jocului propus; 
 

5. DIRIJAREA  
ÎNV RII 
 

Explicarea regulilor jocului: 
Copilul care va fi numit de educatoare cu ajutorul baghetei magice a Iepuraşului, va 
învârti roata, va rezolva sarcina sau va fi completat de un alt copil dac  va fi cazul. 
R spunsurile corecte vor fi premiate cu aplauze. 
Desf şurarea jocului de prob : 

 
Conversa ia 
 
Explica ia 
 

Observarea  
comportamentului  
copiilor 
 
-cel pu in 90% din 



Jocul de prob  se realizeaz  pentru a se asigura c  sarcinile au fost în elese de c tre 
copii. 
Un copil va veni în fa  şi va rezolva prima sarcin . 
Desf urarea jocului propriu-zis: 
Dup  ce copiii au în eles regulile se trece la executarea jocului propriu - zis. 
Rând pe rând vor veni copiii indica i de bagheta Iepuraşului s  învârt  roata ou lor de 
Paşte şi vor rezolva sarcinile propuse: 

 Varianta I:  recunoaşte culoarea ou lor; 
 
 

 
 Varianta III : num r  şi asociaz  cifra corespunz toare (1-3); 

 

 
 
Demonstra ia 
 
 
Exerci iul 
 
 
 
 
 
 
Exerci iul 
 
 

copii vor aplica 
corect regulile 
jocului; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-cel pu in 95%  
dintre copii recunosc 
culoarea ou lor; 
 
-cel pu in 50%  
dintre copii num r  
şi asociaz  corect 
cifra 
corespunz toare ; 

6.OB INEREA 
PERFORMAN EI 

Dup  rezolvarea celor 2 variante ale jocului educatoarea le reaminteşte 
copiilor rug mintea Iepuraşului de a-l înv a s  numere. Pentru asta  
copiii vor merge la centrele amenajate s  completeze materialele  
necesare pentru continuarea jocului. 
Tranzi ia-”Bat din palme”. 
 
La centrul Art  copiii vor picta cu pensula ou  de Pa te folosind siluete de ou  din 
polistiren, culori acrilice.  
Se intuiesc materialele, ou le model şi se demonstreaz  modul de lucru. 
Copiii recunosc cele 3 culori şi picteaz  câte un ou din fiecare culoare. 
 
La centrul Joc de rol copiii vor aranja festiv masa de Paşti. Se intuiesc materialele 
ce urmeaz  a fi folosite, acestea fiind numerotate cu cifre in intervalul 1-3 ( farfurii, 

 
 
 
 
 
Explica ia 
 
Demonstra ia 
 
Exerci iul 
 
 
 

 
 
 
 
 
- cel pu in 80%  
dintre copii recunosc 
cele 3 culori şi  
picteaz  câte un ou ; 
 
 
- cel pu in 60 % 
dintre copii vor 



tacâmuri, ceşti, pahare, toate din plastic, fa  de mas , şerve ele), copiii trebuind s  
le aranjeze dup  cifra indicat  (setul cu cifra 1, setul cu cifra 2, setul cu cifra 3). 
Educatoarea demonstreaz  copiilor cum se aranjeaz  festiv masa dup  sarcina dat  şi 
se repet  câteva formule de polite e:  
„V  rog s  servi i!” 
„Poft  bun !” 
„S  v  fie de bine!” 
„Mul umesc!”  
 
La centrul Construc ii copiii îl vor ajuta pe Iepuraş construind coşule e pentru ou , 
câte unul din fiecare culoare. 
Se intuiesc materialele (rotto-discuri), se denumesc culorile (roşu, albastru, galben), 
coşule ul model şi se demonstreaz  modul de lucru. 

Explica ia 
 
Demonstra ia 
 
Exerci iul 
 
 
 
 
 
 
Explica ia 
 
Demonstra ia 
 
Exerci iul 

aranja masa dup  
cifra indicat   pe 
fiecare element din 
set; 
 
 
 
 
 
 
 
- cel pu in 70%  
dintre copii vor reuşi 
s  construiasc  dup  
model câte un 
coş din fiecare  
culoare ; 

7.  REALIZAREA  
FEEDBACK-ULUI  

Dup  finalizarea lucr rilor, se face evaluarea la fiecare centru; apoi copiii se reîntorc 
la jocul propus cu materialele realizate de ei. 
Complicarea jocului:  
Explicarea regulilor:  copiii vor aşeza în coşule e tot atâtea ou  câte le arat  cifra, 
respectând şi criteriul culorii. 
Pe fiecare coşule  se afl  câte un jeton cu cifre (1-3). 
La aceast  prob  copiii vor folosi coşule ele construite de c tre ei şi ou le pictate la 
centrul „Art ”.  
Jocul de prob  se realizeaz  pentru a se asigura c  sarcina a fost în eleas  de c tre 
copii. 
Un copil va veni în fa  şi va rezolva sarcina. 
Desf urarea jocului propriu-zis: 
Copiii vor aşeza tot atâtea ou  câte le arat  cifra, respectând şi criteriul culorii. 
Dup  realizarea sarcinilor jocului se fac aprecieri orale, individuale şi de grup asupra 
modului cum s-a desf şurat jocul didactic. Se repet  titlul jocului cu câ iva copii. 
Copiii sunt recompensa i cu siluete în form  de iepuraş. 
În cadrul metodei Amestec , înghea , f  perechi!, copiii se amestec  şi se grupeaz  

 
 
 
 
Explica ia 
 
 
 
 
 
Demonstra ia 
 
 
 
 
 
Exerci iul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-cel pu in 50%  



doi câte doi, apoi pe rând r spund la întrebarea: Ce ai f cut azi? 
Prin r spunsurile lor se vor evalua activit ile de pe parcursul zilei. 
 

 
 
 
 
 
 
Explica ia 

dintre copii vor 
aşeza în coş atâtea 
ou  câte le arat  
cifra, respectând şi 
criteriul culorii ; 

8. ÎNCHEIEREA  
ACTIVIT II 

Tranzi ie :”1-2, 1-2 mergem to i în pas vioi !”   
ALA2:  
Iepuraşul propune jocul : ”G seşte ou le!” 
La un semnal dat copiii închid ochii, iar Iepuraşul ascunde ou le. 
Sarcina este ca ei s  g seasc  atâtea ou  câte le indic  cifra  
ar tat  de educatoare. 
Dup  demonstrarea jocului se trece la desf şurarea lui. 
Copiii pun ou le în coşul Iepuraşului şi le num r  împreun . 
Dup  ce sarcina a fost realizat  cânt m ”Cântecul lui Yuppi” apoi desf şur m jocul 
”Iepuraşu-n iarb ”. 
Fixarea temei. 
Iepura ul de Pa te i educatoarea apreciaz  verbal activitatea copiilor  
de pe tot parcursul zilei recompensându-i pe ace tia cu ou  de ciocolat .  
Iepuraşul le mul umeşte pentru ajutorul acordat. 

 
Explicarea  
regulilor  
jocului 
Demonstrarea  
jocului 
Executarea 
 jocului 
 

 
Observarea  
comportamentului  
copiilor 
 
 
-cel pu in 90% din 
copii vor aplica 
corect regulile 
jocului; 
 
 
Aprecieri verbale 
Recompensa 

 
 
 
  



 
585. SCENET - “COLIBA IEPURAŞULUI” 

- GRUPA MIJLOCIE- 
 

Prof. C ciulan Cristina-Mariana 
Gr dini a P.P.Nr.5 Lugoj, Timiş 

 
 Decor: scena reprezint  o c su  la marginea unei p duri. La geamul c su ei st  un iepuraş. 
 Personaje: doi povestitori, iepuraşul, vulpea, c eii, lupul, ursul, cocoşul. 
 
Povestitorul 1:  
A fost odat-o vulpe 
Şi-un frumos iepuraş 
Ce locuiau aproape 
Ca doi buni vecinaşi. 
Coliba vulpii noastre 
Din ghea  e zidit , 
Iar a lui Iepuril   
Din coji de tei f cut .  
 
Povestitorul 2: 
Cât a fost iarn  afar  
Vulpea se l uda  
Cu casa-i luminoas , 
Pe Ril -l sâcâia. 
Dar când a venit vara 
Coliba s-a topit 
Şi vulpea ho omana 
La iepure-a venit. 
 
Vulpea: 
- Te-ndur , iepuraşe, 
De sup rarea mea, 
Primeşte-m  la tine 
S  st m în casa ta! 
 
Iepuraşul: 
- Nici s  n-aud, vecin , 
De rug mintea ta, 
Pentru c  toat  iarna 
Mi -ai f cut via a grea 
Cu casa-ti luminoas , 
Mereu m  sâcâiai 
C  a mea e-ntunecoas ... 
Mai ştii cum îmi spuneai. 
 
Vulpea: 
- Te rog, vecine drag , 
S  ui i tot ce ziceam 
Şi las -m  în cas , 
M car mai lâng  geam. 
 
Iepuraşul: 
- Hai, vino, linguşito, 

Deşi nu meri i, z u, 
Dar ca un scai, întruna 
Te ii de capul meu. 
 
Vulpea: 
- Ce bine e-n untru! 
E cald şi bune-s toate, 
Dar nu am loc, vezi bine, 
D -te mai la o parte! 
E strâmt  de tot casa, 
Nici s  m  mişc nu pot, 
Aşa c , urecheate, 
Afar  ieşi de tot! 
 
Povestitorul 1: 
R mas f r  c su , 
De vulpe p c lit, 
Cu capul pe l bu e 
Se puse pe jelit. 
 
C elul 1: 
- Dar ce-i, m i, iepuraşe, 
De ce plângi cu-aşa temei? 
 
Iepuraşul: 
-M-a dat vulpea afar  
Din casa mea de tei. 
 
C elul 2: 
- Las  c-o izgonesc, 
Acum m  duc la ea 
Şi o s  reuşesc  
S-o scot din casa ta. 
 
  C eii: 
- Ham, ham, m i vulpe hoa , 
S  ieşi afar -ndat , 
C  dac  venim la tine, 
Î i sc rm n m blana toat . 
 
Vulpea: 
- Când m-oi înfuria şi m-oi ar ta 
F râme v  fac şi v  vin de hac.  
 



Lupul: 
- Hau, hau, hau! Dar ce-ai p it, 
De ce eşti am rât? 
 
Iepuraşul: 
- Cum s  nu plâng, lupule? 
C  îmi num r zilele 
De când vulpea tic loas  
M- a scos afar  din cas . 
 
Lupul: 
- Nu mai plânge, iepuraşe, 
C-o scot eu acum din cas ; 
O s  vad  dumneaei 
C , dac  nu va ieşi, 
Va fi vai de blana ei, 
Amarnic se vac i. 
- Hau, hau, vulpea urâcioas , 
Îndat  s  ieşi din cas , 
C  dac  m  sup r r u, 
Va fi vai de capul t u! 
 
Vulpea: 
- Când m-oi înfuria şi m-oi ar ta 
F râme te fac şi î i vin de hac.  
 
Ursul: 
- Mor, mor, mor, ce s-a întâmplat, 
De eşti sup rat? 
 
Iepuraşul: 
- Vai de mine, ursule, 
Mi -am udat l bu ele  
De necaz şi sup rare 
C  vulpea m-a dat afar . 
 
Ursul: 
- Stai, prietene, ni el, 
C-o rezolv m frumuşel. 
M  duc s  vorbesc cu ea 
S  te lase-n casa ta. 
 
Iepuraşul: 
- Nu cred c-o s  reuşeşti 
Din cas  s-o izgoneşti. 
 
Ursul: 
- Las  c  vede cumetri a 
Ce îi va p i bl ni a! 
Mor, mor, vulpeo, ieşi afar  
Şi las  coliba goal , 
Î i mai pune pofta-n cui, 
C -i a iepuraşului. 
Vulpea: 

- Când m-oi înfuria şi m-oi ar ta 
F râme te fac şi î i vin de hac.  
 
Povestitorul 1: 
Dar vine un alt drume , 
E cocoşul cel iste , 
Cu o coas  la spinare, 
S-o dea pe vulpe afar . 
 
Cocoşul: 
- Cucurigu! Iepuraşe, 
Nu mai plânge dr g laşe, 
C  scot eu vulpea din cas  
Am la spinare o coas . 
 
Iepuraşul: 
- N-ai s  po i, cocoşule, 
Mi -am pierdut speran ele. 
Nimeni nu a reuşit 
Vulpea s-o fi izgonit. 
 
Cocoşul: 
- Las  pe mine şi-o s  vezi 
În cine s  te încrezi. 
Cucurigu! Sunt cocoş 
Cu pinten roş, 
Pe um r in coasa, 
Vulpea tic loas  
S-o gonesc din cas ! 
 
Vulpea: 
- Vai de mine, cine e? 
Stai c  m -mbrac repede. 
 
Cocoşul: 
- Cucurigu! Sunt cocoş 
Cu pinten roş, 
Pe um r in coasa, 
Vulpea tic loas  
S-o gonesc din cas ! 
 
Vulpea: 
- M  cobor de pe cuptor 
Şi-o s  m  încal  de zor. 
 
Povestitorul 2: 
Vulpea r u s-a speriat 
Şi-n p dure a plecat. 
Iepuraşul bucuros 
L-a îmbr işat pe cocoş 
Şi acum stau amândoi 
În coliba cea de tei. 



 
(pe aplauze, copiii ies în fa  cântând)   
 

BIBLIOGRAFIE: 
- B rbulescu, Gabriela, urlea, Stelu a, Dinu- Gavril , Elana şi al ii, Joaca de- a actorii, Editura     
DPH, Bucureşti, 2009; 
- Beruşc , Aurelia, Ghid metodologic al serb rilor şcolare, Editura Editura Didactic  şi Pedogogic , 
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586. ACTIVITATE   EXTRAŞCOLAR  – ,,ZIUA RECOLTEI” 
 

 Prof.înv.preşc. Dorca Laura 
         Prof.înv.preşc. Negrea Eugen Iulian 

Gr dini a P.P.Nr.25 Baia Mare 
Participan i: Educatoarele 
         P rin i de la grup  
Grup int : preşcolarii grupei mijlocii ,,C” 
Denumirea activit ii: ,,Ziua Recoltei” 
Tipul activit ii: Activitate gospod reasc  
Data : 12.10.2016 
Ora de realizare: De la ora 15,oo pana la ora 16,3o 
Locul de desf şurare: Sat Ssar 
Num rul de copii participan i: 15 
 

Scop: Observarea bog iilor toamnei şi exersarea comportamentului gospod resc al copiilor 
prin implicarea lor în activitatea de recoltare de struguri. 
 

Obiective:  
- Participarea activ  la activitate de grup; 
- Imbog irea cunoştintelor despre procesul tehnologic de recoltare de struguri şi 

transformarea lor în must; 
- Dezvoltarea capacit ii de cunoastere şi în elegere a mediului înconjurator; 
- Formarea de comportamente gospod reşti. 

 
Materiale:  coşule e, şor uri, l di e, echipament sportiv pentru fiecare copil. 

 
Preg tirea activit ii: Ne adunam cu to ii în sala de grup  din gr dini . Educatoarea 

prezint  câteva imagini specifice anotimpului toamna şi roag  copiii s  le descrie, se anun  tema 
activit ii lor: ,,Ziua Recoltei” şi faptul c  se va pleca într-o mic  excursie în satul S sar, la colegul 
nostru Tudor unde-i vom ajuta la culeges de struguri pe p rin ii s i. Se prezint  copiilor regulile 
care trebuie s  se îndeplineasc  atunci când plec m într-o vie şi se discut  despre procesul 
tehnologic de culegere şi transformare a strugurilor. Pe baza imaginilor cu fructele toamnei (vi -de-
vie, struguri de diferite soiuri), educatoarea încearc  s  trezeasc  curiozitatea copiilor asupra 
acestora, asupra tot ceea ce reprezint  ei: rodul toamnei, fruct zemos, dulce, din care se poate face 
salat , dulcea , compot, suc, must sau vin. Iar pentru a se ajunge la toate acestea este nevoie ca 
fructele s  treac  prin unele etape de transformare şi , mai întậi, trebuie s  fie culese din vii. Astfel, 
ne gândim şi noi cum am putea s  vedem roadele acestui anotimp transformând o zi obişnuit  într-o 
zi de s rb toare. 

Desf şurarea activit ii: Doamnele educatoare prezint  activitatea gospod reasc  şi faptul 
c  to i împreun  vom merge în satul S sar pentru a culege struguri din via p rin ilor lui Tudor, 
colegul nostru. Se reamintesc unele reguli care trebuie respectate atunci cand plec m într-o vie şi ce 



trebuie s  facem acolo. Fiecare copil primeste echipamentul necesar, iar apoi toata lumea porneşte 
cu microbusul în localitatea S sar. Ajunşi aici, înso i i de câ iva p rin i, începem recoltatul 
strugurilor. Observ m şi înv m cum se realizeaz  întreg procesul corect, ce facem cu strugurii şi 
în ce sunt ei transforma i. Bucuria lucrului bine f cut se citeşte pe chipul nostru... La final, suntem 
aprecia i pentru h rnicia noastr  şi osp ta i cu bun t i de c tre p rin i. 

Evaluarea activit ii: Întorşi la gr dini , fiecare preşcolar va analiza coşul cu struguri 
primit şi va încerca s  realizeze un tablou cu struguri. 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
587.  ACTIVIT I EXPERIEN IALE PRIVIND  DEZVOLTAREA SOCIO-

EMO IONAL  A PREŞCOLARILOR 
 

Prof. pt. înv mânt preşcolar Uleanu Cristina 
coala Gimnazial  Vr ne ti-C line ti, jud. Arge  

 
Motto: 
“Natura ne aseam n , educa ia ne deosebeşte” 
                                             Confucius 
 

La fel ca majoritatea lucrurilor care dau un sens vie ii noastre şi ne aduc satisfac ie, educa ia 
este un proces extrem de complex şi de profund. Întreaga dezvoltare uman  e influen at  de 
procesul de socializare, respectiv de integrarea social  şi de identitatea persoanei. 

Vârsta preşcolar  se caracterizeaz  prin dezvoltare accelerat  în toate planurile: fizic, 
cognitiv şi socio-emo ional. Aceste planuri se afl  în strâns  interac iune. La vârsta preşcolar , jocul 
este principala modalitate de socializare a copilului. El deschide în fa a copilului nu doar universul 
activita ii, ci şi universul extrem de variat al rela iilor interpersonale. Este o realitate ştiin ific , 
faptul c  to i copiii înva  comportamentul din interac iunea cu cei din jurul s u.Jocul d  
posibilitatea preşcolarului de a-şi apropia realitatea înconjur toare, de a-şi însuşi func ia social  a 
obiectelor, de a se familiariza cu semnifica ia socio-uman  a activit ilor adul ilor19. 

În perioada preşcolar , limbajul emo iilor câştig  rapid în acurate e, claritate şi complexitate 
şi, ceea ce este semnificativ, raportarea la posibilele cauze ale sentimentelor oamenilor e din ce în 
ce mai frecvent . La vârsta de trei ani, copilul denumeşte şi recunoaşte emo ii precum:bucuria, 
furia, frica şi triste ea, ajungând ca la vârsta de 5-6 ani aceast  „palet ” de etichete verbale  s  fie 
mult mai ampl  incluzând ruşinea, vinov ia sau jena. Din moment ce sunt capabili s  vorbeasc  
despre emo ii înseamn  c  pot încerca s  aib  propriile emo ii şi s  asculte ce spun al ii despre 
emo iile lor. 

Caracterul  dominant al activit ii ludice  st  la baza conceperii activit ilor instructiv-
educative cu preşcolarii pe coordonatele generale ale jocului specific vârstei.Conceperea jocului  ca 
form  de activitate este cel mai important aspect particular al formelor pe care le îmbrac  înv area 
la acest nivel. 

În sprijinul celor expuse, al turat vom exemplifica modul în care imbinarea activit ii 
educatorului cu cea a profesorului psiholog au ca finalitate dezvoltarea socio-emo ional  a copiilor 
de vârst  preşcolar  incluşi în înv mântul preşcolar. 

“Anim lu ele prietenoase”. Se realizeaz  dintr-un şirag de m rgelu e un cerc în mijlocul 
clasei. Împreun  cu copiii se st  în afara lui ei având ca sarcin  s  îşi imagineze c  sunt într-o 
p dure, urmând ca fiecare s -şi aleag  ce animalu  sau obiect şi-ar dori s  fie dintr-un set de 
marionete de deget. Dup  ce fiecare şi-a ales ce şi-ar dori s  fie sarcina lor este de a ocupa un loc în 
interiorul cercului, oriunde îsi doresc ei ( în centrul, spre marginea sau chiar în afara lui ). Apoi pe 
rând trebuie s  se prezinte prin intermediul anim lu elor şi s  spun  dac  le place aici în p dure, 
dac  nu le place, de ce anume nu le place, cu cine ar dori s  se împrieteneasc , cu cine nu, etc. Dup  
aceste discu ii copiii intr  în locul juc rioarelor din cerc ocupând acelaşi loc ca şi acestea, urmând 
ca la indica iile cadrului didactic de a alege cu cine s  se împrieteneasc  s  se in  de mânu e pân  
în momentul în care niciunul dintre ei s  nu aib  o mânu  liber , ci s  formeze un cerc al prieteniei 
inându-se cu to ii de mânu e. 

OBIECTIVE:  
 cunoaşterea rela iilor dintre copii la nivel de grup 
 crearea unui mediu armonios de lucru în cadrul grupului 

                                                      
 

 



 crearea sentimentului de încredere în ceilal i  
 integrare la nivel de grup 
 relevarea unor aspecte din personalitatea copilului prin identificarea cu personajele 

alese. 
MATERIALE FOLOSITE : marionete de deget, şirag de m rgelu e sau sfoar . 

                            
 

“Harta c tre inima celorlal i”. Se deseneaz  copiilor o inim  mare pe un carton A2 şi se 
cere acestora s -şi imagineze c  este inima lor care con ine diferite emo ii, dar şi bun tate, iubire şi 
prietenie. Copiii îşi aleg câte o culoare pentru a-şi reprezenta drumul care este desenat sub forma 
unui labirint, întortocheat şi lung. La cap tul fiec rui “drum” sunt postate numele lor. Sarcina 
copiilor este aceea de a construi drumul c tre inima unui alt copil. Apoi au loc discu ii despre cum 
este pentru ei harta, dac  le place ceea ce au realizat, cum este pentru ei drumul c tre inima 
celorlal i şi despre ce se intampl  din punctul lor de vedere dac  ceilal i ajung la inima lor plin  de 
emo ii, bunatate, iubire şi prietenie. 
OBIECTIVE: 

 lucrul în echip  
 sporirea interac iunii dintre copii 
 dezvoltarea imagina iei si a creativita ii 
 constientizarea faptului c  uneori pentru a ne împrieteni cu ceilal i poate s  fie dificil, 

dar nu imposibil 
 creşterea stimei de sine prin faptul c  au realizat ceva împreun  şi rezultatul final este 

unul bun datorit  contribu iei fiec ruia indiferent cât de mic  sau mare a fost aceea. 
MATERIALE FOLOSITE: cartoane A2, postit-uri, carioci, stickere 

 

     
 

“ Planeta prieteniei”. Sarcina copiilor este aceea de a-şi imagina c  se afla pe o planet , dar 
nu orice planet , ci pe una a prieteniei şi c  fiecare dintre ei fac parte din aceeaşi planet  şi ca to i s  
fie prieteni aici este important ca ei s  ofere câte ceva în aceast  planet . Se prezint  copiilor  câteva 
variante de ce anume pot oferi, ei urmând s  aleag  ( dragoste, iubire, fericire, în elegere, prietenie 
etc. ). Mai apoi copiii au sarcina de a construi împreun  o planet  a prieteniei.  
OBIECTIVE: 

 dezvoltarea abilita ilor sociale 
 dezvoltarea capacit ii de lucru in echip  
 sporirea capacit ii de comunicare în grup 
 stimularea implic rii în rela ii 

MATERIALE FOLOSITE: cartoane, carioci, creioane colorate  



 
 
“Ne apreciem prin mânu e”. Se deseneaz  copiilor conturul mâinii stângi şi al celei drepte. 

În conturul mâinii stângi se trec lucrurile pozitive ( calit ile ) pe care consider  c  le de in dintr-o 
list  de exemple oferit  de cel care organizeaz  activitatea. În cea de-a doua mânu  se trec acele 
lucruri pozitive pe care ceilal i le v d la ei ( Cum sunt eu? Cum m  v d ceilal i ?) Cel despre care se 
vorbeste este rugat s  in  mânu ele la urechi pân  când ceilal i îl descriu urmând ca descrierea s  
fie o surpriz  pentru ei.  
OBIECTIVE: 

 Creşterea stimei de sine 
 Cunoaştere/ autocunoaştere 

MATERIALE FOLOSITE: coli, creioane colorate, carioci 

             
 

“Mai aproape de cel lalt”. Fiecare copil  primeşte câte o sfoar  şi au sarcina de a-şi 
imagina c  acea sfoar  reprezint  leg tura care îi ajut  s  fie mai aproape de ceilal i. Pe rând fiecare 
copil va ine în mânu  sforile celorlal i. Cel din fa a lor are sarcina de a le pune întreb ri legate de 
modul în care el se simte in diferite momente ( ex. Cum m  simt eu când este soare şi merg la 
plimbare? Cum m  simt eu când m  joc? Cum m  simt eu când m  ceart  cineva? Cum m  simt eu 
când vine noaptea? Etc ). În r spunsurile lor copiii trebuie s  identifice emo iile de baz : bucurie, 
triste e, furie şi fric . Cu cât ghicesc mai multe r spunsuri cu atat fac mai multi paşi în fa  şi ajung 
mai aproape de cel care ine sforile. 
OBIECTIVE: 

 dezvoltarea capacit ii de empatie 
 dezvoltarea capacit ii de comunicare 
 sporirea interac iunii între copii 
 dezvoltarea abilit ilor sociale 

MATERIALE FOLOSITE: sfoar                           

                 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Debesse, Maurice(coord.),Psihologia copilului de la naştere la adolescen , Bucureşti, EDP, 1970 
2.Golu, Florinda, Psihologia dezvolt rii umane, Bucureşti, Editura Universitar , 2010 
3. Piaget, I.,Psihologia copilului, Editura Ştiin ific , Bucureşti, 1975 
  



 
588. “FAMILIA” 

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRAT  
 

Educatoare: Prof. Liea Aurora 
Gr dini a: P.P. Nr.7 Lugoj 

GRUPA: Mic   
TEMA ANUAL  DE STUDIU: “CINE SUNT/ SUNTEM?” 
TEMA S PT MÂNII: “Eu şi familia mea” 
TEMA ZILEI: “Familia drag ” 
TIPUL ACTIVIT II: predare- înv are 
FORMA DE REALIZARE: activitate integrat  
 ACTIVIT I DE ÎNV ARE 

I.ACTIVIT I  DE  DEZVOLTARE  PERSONAL  (ADP): 
     Întâlnirea de diminea  „Ziua-i mai frumoas  dac  mi-o petrec acas !” 
     Rutine: “M  joc cu oricine, c-aşa e frumos şi bine!”. 
     Tranzi ii: „Familia de statui”- joc pentru dezvoltarea autocontrolului 
 
II.  ACTIVIT I  LIBER  ALESE (ALA I) – CENTRE DE INTERES: 
    Art : “ Pâinici pentru masa în familie”- modelaj 
    Joc de rol: “De-a masa în familie”  
 
III.  ACTIVIT I PE DOMENII EXPERIEN IALE (ADE): 
      DLC: memorizare- “Familia” 
 DEC:dactilopictur  – “Rochia mamei” 
 
IV.   ACTIVIT I LIBER ALESE (ALA II) 
   -  Joc de mişcare: “Trenule ul” 

SCOP:  
- Dezvoltarea capacit ii de a memora şi reproduce voluntar şi logic poezia; 
- Dezvoltarea creativit ii şi îndemân rii în tehnica dactilopicturii. 

  



OBIECTIVE OPERA IONALE: 
ALA I: 

Art : “ Pâinici pentru masa în familie”- modelaj 
          - s  modeleze plastilina conform cerin elor; 
 - s  lucreze curat şi ordonat. 
 Joc de rol: “De-a masa în familie” 
 - s  aranjeze corect pe mas  tacâmurile şi farfuriile; 
 - s  aplice reguli de igien .  
 
ADE ( DLC+ DEC): 
 - s  asculte cu aten ie poezia; 
 - s  memoreze  poezia logic, reproducând-o corect, clar şi expresiv, respectând pauzele impuse de punctua ie, ritmul şi rim ; 

 - s  r spund  la întreb ri privind con inutul poeziei; 
 - s  denumeasc  materialele şi ustensilele puse la dispozi ie; 
 - s  compun  spa iul plastic utilizând tehnica dactilopicturii; 
 - s  adopte o pozi ie corect  la masa de lucru conform indica iilor primite; 
 - s  lucreze curat şi ordonat; 
 - s  finalizeze lucr rile. 
 ALA II: -   Joc de mişcare: “Trenule ul” 

 - s -şi coordoneze mişc rile corpului cu ritmul şi melodia. 
 
STRATEGII DIDACTICE: 
Metode: conversa ia, explica ia, demonstra ia, exerci iul, turul galeriei, 
Mijloace de înv mânt : calendarul naturii,imagini cu membrii familiei,plastilin ,vase de buc t rie de juc rie, culegere de texte literare,planş  
legat  de poezie ,foi de desen, planşa model  a educatoarei, panou, acuarele, şerve ele,recompense. 
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupuri mici. 
LOC DE DESF ŞURARE: sala de grup  
DURATA:  1 zi 
 
BIBLIOGRAFIE: 

 “Curriculum pentru înv mântul preşcolar ( 3-6/7 ani)”, M.E.C.T., Bucureşti, 2008; 
 Ana Motora Ionescu, “Cântece şi jocuri muzicale pentru preşcolari”, E.D.P., Bucureşti, 1980; 
 Revista Înv mântul Preşcolar şi Primar nr.3-4/ 2012, Editura Arlequin, Bucureşti, 2012; 
 Georgeta T., Magdalena A., “Sugestii metodice şi culegere de texte literare”, Editura Delta Cart Educa ional, Piteşti, 2010. 



DESF URAREA ACTIVIT II  
 

EVENIMENT 
DIDACTIC 

 
CON INUTUL   ŞTIIN IFIC 

STRATEGII  DIDACTICE EVALUARE 
METODE  

ŞI 
PROCEDEE 

MIJL.  
DE ÎNV. 

FORME 
DE ORG. 

 

1. Moment 
organizatoric 

 Se creeaz  condi iile necesare desf ur rii eficiente a activit ii: 
- aranjarea mobilierului; 
- preg tirea materialului didactic; 
- intrarea ordonat  a copiilor în sala de grup ; 
 - a ezarea lor pe sc unele în semicerc. 

 
Instructajul 
 

   

2. Captarea 
aten iei 

Copiii sunt antrena i într-o scurt  conversa ie referitoare la familie, 
folosind o familie de ursule i de pluş. 

Conversa ia 
 

Ursule i de 
pluş 

Frontal 
 

Obs. 
comport.  

3. Anun area 
temei i a 

obiectivelor 

„Haide i s  le facem o surpriz  ursule ilor şi s  înv m o poezie 
frumoas , care se numeşte „Familia”, apoi vom picta o rochie pentru 
mama. 

 
Conversa ia 
Explica ia  

 
 

Frontal 
 

Obs. 
comport. 
copiilor 

 
4.Reactualizarea 

cunoştin elor 

  O voi realiza printr-o scurt  conversa ie despre familie:   
- Din cine e format  familia? 
- Ce face acas  fiecare membru al familiei? 
- Voi o ajuta i pe mama/bunica? 

 
Conversa ia 
 

  
Frontal 
 

Obs. 
comport. 
copiilor 

 
5. Prezentarea 
noului con inut 

şi dirijarea 
înv rii 

 

Familiarizarea copiilor cu poezia 
  Se va expune con inutul poeziei pe în elesul copiilor f când leg tura 
cu planşa care reprezint  o familie format  din tata, mama şi trei 
copii. Voi explica cuvintele necunoscute precum ,,nume”(numele de 
familie), ,,prenume”(cum sunt striga i de copii,prieteni). 

Recitarea model a poeziei 
  Voi recita model poezia de dou  ori, clar şi expresiv, folosind tonul, 
mimica, nuan area vocii, pauza adecvat  .  
   

Înv area poeziei de c tre copii 
  Poezia va fi memorat  pe unit i logice în felul urm tor: 
- se recit prima strof  şi se repet  cu câte doi copii de dou - trei ori, 
- se recit  prima cu a doua strof  şi se repet  cu al i doi copii de dou - 
trei ori. 
- în final se va recita poezia cu doi- trei copii. 

 
Conversa ia 
 
 
Explica ia 
 
 
 
 
expunerea 
 
 
 
 
Exerci iul 

 
 
Planş  
 

 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe grupuri 
mici 

 
 
Obs. 
comport. 
copiilor 



 
6. Ob inerea 

performan elor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Copiii se vor a eza la m su e unde au preg tite materialele pentru 
activitatea plastic . Ei vor trebui s  picteze cu degetul pentru a realiza 
rochia mamei.  
   Se intuiesc materialele necesare realiz rii lucr rii.  
- Ce ave i voi pe m su e? 
  Se prezint şi se analizeaz  modelul educatoarei. 
- Privi i, ce am pictat pe aceast  planş ? 
- Cu ce seam n  petele? 
- Ce culoare am folosit?  
  Se va explica i demonstra modul de realizare a lucr rii. 
- Iar acum copii, v  explic cum vom picta rochia mamei. Ast zi 
pict m cu ajutrul degetului. Pentru a picta înmuiem degetul în culoare 
şi apoi aplic m pe foaia de desen ca o amprent . 
  Se efectueaz  exerci ii de înc lzire a mu chilor mici ai mâinii:  
- mişc m dege elele; 
- închidem şi deschidem pumnul; 
- ne sp l m mânu ele; 
- cânt m la pian. 
  Li se atrage aten ia s  lucreze curat şi ordonat în vederea finaliz rii 
lucr rii.  
  Executarea temei de c tre copii 
  Voi da semnalul de începere a lucrului. Copiii vor lucra pe un fond 
muzical pentru a crea o ambian  afectiv  propice. Voi trece printre 
mesele de lucru pentru a oferi ajutor individual, sau unele explica ii 
suplimentare.  
  Lucr rile vor fi expuse la panou şi se va face analiza lor cu ajutorul 
copiilor. 

 
Conversa ia 
 
 
 
 
 
Explica ia 
 
 
Demonstra ia 
 
 
 
 
 
 
 Exerci iul 
 
 
 
 
 
 
Turul galeriei 

  
 
 
Planşa 
model  
 
 
 
Acuarele 
 
 Foi de 
desen 
Şerve ele 
  
CD-player 
CD  
 
 
 
 
 
Lucr rile 
copiilor 
 
Panou 

 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
Individual 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Obs. 
comport. 
copiilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Asigurarea 
feedback-ului 

  Se fixeaz  titlul poeziei şi se vor pune întreb ri: 
- Cum se numeşte poezia înv at  ast zi? 
- Care sunt membrii familiei din poezie? 

  
Conversa ia 
 

  
Frontal 
 

Aprecieri 
verbale 
 

8. Încheierea 
activit ii 

  Voi face aprecieri generale şi individuale asupra modului în care au 
participat la activitate cât şi a comportamentului. Puiul de urs”face şi 
el “ aprecieri pozitive apoi le voi împ r i recompense. 

Conversa ia  Frontal Aprecieri 
verbale 

 



 
589. PROIECT DIDACTIC: ,,C L TORIE ÎN LUMEA PRIETENIEI” 

 
Teoc Elena-Georgiana 

Gr dini a cu P.P. ,,Scufi a Ro ie”, Alba Iulia 
Coman Maria Floare 

Gr dini a cu P.P. ,,Scufi a Ro ie”, Alba Iulia 
 

Nivel: I 
Activitatea: integrat   DLC/DEC 
Tema: ,,C l torie în lumea prieteniei” 
Tipul activit ii:  

- transmitere i asimilare de cuno tin elor despre prietenie i prieteni;               
- formare de priceperi i deprinderi; 

Mijlocul de realizare: lectur  dup  imagini, amprentare; 
Scopul activit ii: 
 Activizarea vocabularului copiilor i îmbog irea lui cu cuvinte noi;  
 Dezvoltarea capacit ii de a realiza o lecturare dup  un ir de ilustra ii; 
 Manifestarea unor atitudini de prietenie, toleran  şi armonie în rela iile cu cei din jur; 
 Utilizarea unor tehnici i materiale specifice artei; 
 Educarea gustului pentru frumos, a sensibilit ii artistice; 
Obiective opera ionale: 
Domeniul experien ial: Domeniul Limb  i Comunicare 

 S  descrie imaginile prezentate; 
 S  recunoasc  prietenia în imaginile prezentate; 
 S  r spund  corect la întreb rile adresate; 

Domeniul experien ial: Domeniul Estetic i Creativ 
 S  lucreze corect folosind tehnici specifice picturii; 
 S  lase amprente folosind mâna, pe copacul pus la dispozi ie; 
 S  lucreze corect i îngrijit; 

Metode i procedee de lucru: 
               *conversa ia            *explica ia             * turul galeriei              *demonstra ia   *exerci iul    
*expunerea 
Material didactic: imagini cu i despre prietenie, acuarele, pahare, erve ele, carton pe care se 
afl  desenat un copac, buline ro ii; 
 Modalit i de evaluare: 
     Forma de evaluare: formativ   
     Metode de evaluare: prin apreciere verbal ; analiza lucr rii colective, observarea 
comportamentului copiilor;  
Forma de organizare: individual, pe grupuri. 
Efectivul grupei: 26 copii 

Etapele 
activit ii 

Con inutul  
instructiv-educativ 

Strategii 
didactice 

Evaluare 

1.Moment 
organizatoric 
 

 
 
 

       Asigurarea condi iilor pentru buna desf urare a 
activit ii: 

 Aerisirea s lii de grup ; 
 Preg tirea materialului didactic; 
 Intrarea organizat  a copiilor în sala de 

grup . 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.clipartsalbum.com/asp/cliparts.asp?Language=EN&AreaCode=RO&LCID=1033&Source=Categories&Currentpage=2&Nextpage=1&Subcategories_ID=174&S=apples


2. Introducerea 
în activitate 
 
 
3.Anun area 
temei şi a 
obiectivelor 
 
 
 
 
 
4.Desf urarea 
activit ii  
 
a)Intuirea 
ilustra iilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)Fixarea 
con inutului 
ilustra iilor 
 
 
 
 
 
 
 
 

       În cadrul întâlnirii de diminea  se va face: 
prezen a copiilor, completarea calendarului naturii, 
discu ii referitoare la tema abordat  în aceast  
s pt mân . 
 Le comunic copiilor c  ast zi vom face o c l torie 
în  ,,Lumea Prieteniei”. Pentru a putea observa mai 
bine cum arat  aceast  lume, ne vom urca într-un 
trenule  i vom pleca într-o c l torie imaginar . 
     C l toria noastr  se va desf ura în sala de 
grup , unde au fost lipite imagini cu i despre 
prietenie. Vom porni f când trenule ul spre fiecare 
imagine i o vom analiza.  
      Prima imagine ilustreaz  copii care sunt prieteni 

i se joac  frumos împreun ;  
a doua imagine ilustreaz  copii care se ajut  unii pe 
al ii;  

 
a treia imagine, copii care se joac  afar  împreun ; 

 
 iar ultima imagine ilustreaz  mai multe mânu e 
pictate. 
 
  
 
 
Toate aceste imagini vor fi analizate de copii. 
Exemplu 1: La prima imagine trenule ul se va opri, 
iar copiii se vor a eza în fa a imaginii, vor spune 
ceea ce vad, descriind imaginea prezentat . Vom 
discuta despre ceea ce fac copiii din imagine, de ce 
se in de mân , cum se simt ei, unde se afl , etc. 
Exemplul 2: La ultima imagine trenul se va opri, iar 
copiii vor analiza i aceast  imagine. Ultima 
imagine ilustreaz  mai multe mânu e pictate. Dup  
ce vom analiza culorile folosite, vom stabili dac  
aceste mânu e, sunt prietene sau nu.  
În continuare le propun copiilor, s  plec m cu 
trenule ul spre m su e i s  pict m i noi mânu e ca 

 
 
 
Conversa ia 
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590. MICII ARTI TI 
Activitate op ional  Nivelul: II (5-6ani) 

 
Prof.: Achih ie Sanda 

   G.P.P.,,Prichindel” - Suceava 
 
 
Argument   

Arta îl aduce pe om mai aproape de frumos, îi ofer  posibilitatea s  creeze frumosul, s -l 
descopere sub aspecte noi. Gr dini a este primul factor care contribuie în mod organizat la 
conturarea personalit ii umane. Activitatea plastic  din gr dini  este foarte îndr git  de copii, ei 
fiind atraşi de culoare, de diversitatea tehnicilor de lucru,a materialeleor prin care îşi pot dovedi 
originalitatea, creativitatea,sim ul estetic i î i  pot da frâu liber imagina iei şi fanteziei . 
Obiective de referin  :         

 Redarea unor  teme plastice specifice desenului / picturii/ modelajului; 
 Ob inerea unor efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;  

 
 
c)Intuirea 
materialului 
 
 
 
 
d)Demonstrarea  
temei 
 
 
 
 
 
 
 
e)Executarea 
temei de c tre 
copii  
 
 
 
5.Evaluarea 
 
 
6.Încheierea 
activit ii 

în ultima imagine lecturat .  
Tema lucr rii este: ,,Mânu e prietene”. 
     Copiii se vor a ez  la m su e i se analizeaz  
materialul pus la dispozi ie pentru activitate 
(acuarele,  pahare cu ap , erve ele).  
Le voi explica copiilor ceea ce au de f cut. Tehnica 
folosit  va fi amprentare. Cu ajutorul degetului 
ar t tor vom picta palma stâng  i degetele acesteia. 
Pentru a demonstra prietenia dintre noi propun ca 
aceste palme s  fie amprentate pe un cop cel 
(realizat pe o coal  mare de carton) pe care îl voi 
ar ta copiilor. 
Prima mân  amprentat  va fi a mea pentru a 
demonstra copiilor modul de realizare. 
      Vom face exerci ii de înc lzire a mâinilor: 
închidem i deschidem pumnii, strângem pumnii, 
mori ca, mi c m degetele, etc. 
       În timpul realiz rii picturii, copiii vor fi  
supraveghea i i vor primi indica ii individuale sau 
colective dup  caz. Se va avea grij  ca în timpul 
lucrului copiii s  aib  o pozi ie corespunz toare. 
 Evaluarea se va face analizând mânu ele prietene 
amprentate pe cop cel i comparând ultima imagine 
lecturat  cu cop celul realizat de c tre noi. 
      Încheierea activit ii se va face prin recitarea 
poeziei ,,Prietenia” înv at  în zilele anterioare. 
       Drept r splat  pentru buna purtare şi munca 
depus , fiecare copil va primi câte o surpriz  dulce. 

 
 
 
 
Explica ia 
 
 
 
 
Demonstra ia 
 
 
 
 
Exerci iul 
 
 
 
Conversa ia 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Practic-
aplicativ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
Recompe
nse 



 Cunoa terea ,diferen ierea i utilizarea corect  a  materialelor şi instrumentelor  de lucru 
specifice activit i orplastice i practice ; 

 Compunerea , în manier  original  , creativ  a  spa iul plastic, utilizând materiale şi tehnici 
diverse alese de ei;  

 Dezvoltarea sim ului practic şi estetic; stimularea expresivit ii şi imagina iei creatoare prin 
activit i plastice şi practice. 

 Formarea şi consolidarea deprinderilor tehnice de desen, pictur  şi a unor abilit i practice 
specifice nivelului de dezvoltare al copiilor; 

 Utilizarea  unui limbaj adecvat cu privire la diferitele activit i plastice concrete; 
 S  realizeze lucr ri practice şi plastice inspirate din natur , via a cotidian  şi poveşti, 

valorificând deprinderi de lucru însuşite şi utilizând atât materiale specifice, cât şi materiale 
refolosibile şi deşeuri; 

Con inuturi : 
 Materiale i  instrumente i specifice artelor plastice: desen, pictur , modelaj  i activit ilor 

practice : plan e de desen de dimensiuni diferite, creioane colorate , carioca, ceracolor, cret , 
creioane , c rbune ,acuarele, gua e, culori acrilice, tu , cernel , decolorant, pensule, 
estompe, diferite suprafe e de lucru: sticl , lemn, faian , plastilin , argil , 
plan ete,materiale din natur , materiale refolosibile, lipici, aracet- pentru realizarea 
lucr rilor practice.  

 Tehnici de lucru  specifice desenului, picturii, modelajului : tehnica acuarelei, tehnica 
temperei si a guasei, tehnica colajului si decolajului, tehnica monotipiei, tehnica desenarii cu 
ceara, tehnica decolorarii cu pic, tehnica imprimarii cu tesaturi rarite, tehnica picturii pe 
sticla, tehnica frotajului, tehnica amprentei si a stampilei, tehnica modelajului. 

 Amestecuri de culori i nonculori – identificarea culorilor din steaua culorilor , de  pe lucr ri 
plastice, reproduceri de art , în natur , recunoa terea culorilor primare/binare, calde/reci, 
nonculori ; ob inerea culorilor binare 9oranj, violet, verde) pa baza amestecurilor de culori 
primare ; ob inerea nuan elor prin amestecul a dou  culori vecine din steaua culorilor. 

 Elemente de limbaj plastic : punctual , linia, pata pictural . Exerci ii de recunoa tere si 
diferen iere a liniei/punctului ca elemente de construc ie (contur) i ca elemente decorative, 
identificarea liniei/punctului ca element de limbaj plastic, observându- se ce pot exprima , 
compunerea unui spa iu plastic in care s  se eviden ieze linia/punctul ca element de limbaj 
plastic. 

 Forme elaborate în compozi ia plstic  :compozi ii libere  ob inute prin folosirea elementelor 
de limbaj plastic, compozi ii pe suport umed/uscat cu diferite instrumente  , compozi ii 
figutative sau nonfigurative realizate cu diferite materiale si tehnici de lucru. 

 Valorificarea poten ialului expresiv al elemntelor de limbaj plastic –compozi ii figurative , 
nonfigurative, organizarea echilibrat  a suprafe elor  

Mijloace de realizare: modelaj, desen, pictur  : cu estompa, dactilopictur ,  prin stropire, 
amprentare,decolorare,fuzionarea culorilor 
Resurse materiale: Blocuri desen,  acuarele (guase, tempera), pensoane de diferite m rimi, 
carton,carioci,creioane colorate,plastilin , plan ete,materiale diin natur , sfoar , be i oare, stampile,  
Evaluare : Expozi ii tematice, temporare sau permanente cu lucr ri ale copiilor; Concursuri cu 
tematic  artistico-plastic  ;Portofoliile copiilor; Decora iuni interioare specifice diferitor momente 
din an ; Album  de art ” cuprinzând cele mai frumoase lucr ri; 
 
PLANIFICAREA ACTIVIT ILOR 

TEMA MIJLOC DE  
REALIZARE 

Resurse 
Materiale 

STRATEGII Data 

DIDACTICE  EVALUARE 
„C l torind prin 
lumea culorilor” 

Joc de art  Foi  
Tempera, 
Pensoane 

Explica ia 
Exerci iul 

Expozitie Sept 

 „Baloane colorate” Dactilopictur  Foi Explica ia Expozi ie Oct 



Tempera Exerci iul 
Demonstra ia 

„Covorul toamnei” Stampilare cu 
frunze 

Foi 
Tempera 
Frunze 

Explica ia 
Exerci iul 
Demonstra ia 

Expozi ie Oct 

“Livada toamna” 
 

Imprimarea cu 
palmele 
Dactilopictura 

Foi 
Tempera 
 

Explica ia 
Exerci iul 
Demonstra ia 

Decora iuni 
interioare 

Oct 

„Co ul bogatei 
toamne” 

Pictur  
 
 

Foi 
Tempera 
Pensoane 

Explica ia 
Exerci iul 
Demonstra ia 

Expozi ie Oct 

“Buchet de 
crizanteme” 
 

Amprentarea cu 
corole de 
crizanteme 

Foi 
Tempera,pensoa
ne 
Flori 

Explica ia 
Exerci iul 
Demonstra ia 

Expozi ie Nov 

„Fantezia  culorilor” Suflarea petelor de 
culoare cu paiul 

Foi 
Tempera 
Paie  

Explica ia 
Exerci iul 
Demonstra ia 

Decora iuni 
interioare 

Nov 

“Prosop tradi ional” Exerci ii plastice Foi 
Carioca 

Explica ia 
Exerci iul 
Demonstra ia 

Album Nov 

„Noaptea magic  de 
iarn ” 
 

Decolorare  Foi  
Cerneal  
Be i oare,clor 

Explica ia 
Exerci iul 
Demonstra ia 

Expozi ie Dec 

„Globuri colorate” 
 

Desen decorativ 
(carioca) 
 

Foi 
Carioca 
 

Explica ia 
Exerci iul 
Demonstra ia 

Expozi ie Dec 

 “ Mos Craciun cu 
plete dalbe” 
 

Pictura cu pasta de 
dinti 

Tempera 
,pensoane 
pasta de din i 

Explica ia 
Exerci iul 
Demonstra ia 

Expozi ie Dec 
 

„Dansul fulgilor de 
nea” 

Fuzionarea liber  
 

Foi 
Tempera 
Pensoane 

Explica ia 
Exerci iul 
Demonstra ia 

Decora iuni 
interioare 
 

Ian 

„Fularul schiorului” Pictur  cu firul de 
a  

Foi,tempera 
Sfoar  

Explica ia 
Exerci iul 
Demonstra ia 

Expozi ie Ian 

„P durea iarna” Pictur  cu pensonul Foi 
Tempera 
Pensoane 

Explica ia 
Exerci iul 
Demonstra ia 

Expozi ie Ian 

„Micii artisti” Tehnici la alegerea 
copiilor 

Carioci,creioane 
Tempera 
Pensoane 

Explica ia 
Exerci iul 
Demonstra ia 

Album de 
picturi 

Febr 

“Melcii dupa ploaie” tampilare cu 
laveta rasucita 

Foi 
Tempera 
Lavete 

Explica ia 
Exerci iul 
Demonstra ia 

Expozi ie Febr 

„ erpi întin i la 
soare” 

curgerea libera  Coli, acuarele, 
pensule, 
 

Explica ia 
Exerci iul 
Demonstra ia 

Expozi ie Febr 

„M r ioare  , 
m r i oare” 

pictura marmorat  
(tragerea petelor de 
acuarela groasa cu 
bucati de carton) 

Coli, acuarele, 
pensule,carton 
 

Explica ia 
Exerci iul 
Demonstra ia 

Expozitie Mart
ie 
 



„Flori pentru mama” Pictur  cu be i orul Coli, acuarele, 
pensule,estompe 
 

Explica ia 
Exerci iul 
Demonstra ia 

Expozi ie Mart
ie 
 

„Farmecul  
primaverii” 

Pictur  pe pânz -
lucrare colectiv  

Coli, acuarele, 
pensule,estompe 
 

Explica ia 
Exerci iul 
Demonstra ia 

Decora iuni 
interioare 

Mart
ie 
 

„Peisaje de 
prim vara” 

Desen   Creioane 
colorate. 
Ceracolor 
Foi  

Explica ia 
Exerci iul 
Demonstra ia 

Expozi ie Mart
ie 
 

„Flori surori” Tehnica plierii Coli , acuarele, 
pensoane, 

Explica ia 
Exerci iul 

Abum Mart
ie 
 

„Ou  încondeiate” Compozitia 
decorativa (carioca) 

Creioane 
colorate 
Ceracolor,carioc
i 
Coli, ou  

Explica ia 
Exerci iul 
 

Expozi ie 
concurs 

Apr 

„Co ul cu legume” Stampilare cu 
legume 

Legume, 
acuarele pensule 
, coli 

Explica ia 
Exerci iul 
Demonstra ia 

Expozi ie Apr 

„Armonia 
prim verii”  

Pictur  prin 
stropire 

Foi , 
acuarele,pensule 
 

Explica ia 
Exerci iul 
Demonstra ia 

Expozi ie Mai 

„Pete de culoare” Tehnica monourmei 
 

Coli ,tempera 
Plan ete 
 

Explica ia 
Demonstratia  
Exerci iul 

Concurs „Cea 
mai interesanta 
lucrare” 

Mai 

„T vite pentru 
prajituri” 

pictura pe tava de 
carton 

T vi e ,acuarele, 
estompe, 
pensule 

Explica ia 
Exerci iul 

Expozitie Mai 

  „Buburuze” Pictur  pe pietre Pietre, acuarele, 
estompe, 
pensule 

Explica ia 
Exerci iul 

Diplome Mai 

„De ziua copilului” Pictur  
Desen 

Foi, acuarele, 
pensoane,estom
pe,cr.colorate, 
carioci 

Explica ia 
Exerci iul 
 

Expozi ie, 
concursuri  

Mai 

„Cer instelat” Pictur  prin stropire Foi, acuarele, 
pensule, periu e 

Explica ia 
Exerci iul 

Diplom  Iunie  

„Micii pictori” - evaluare: diferite 
tehnici invatate 
 

Foi, acuarele, 
pensoane,estom
pe 
cr colorate, 
carioci 

Explica ia 
Exerci iul 
 

Diplom  Iunie 

„Fantezie i culoare” - evaluare: diferite 
tehnici inv ate 

Foi, acuarele, 
pensoane,estom
pe 
creioane 
colorate, 
carioci 

Explica ia 
Exerci iul 
 

Diplome 
 

Iunie 
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591. PROIECTUL ERASMUS +KA2 
“Leg turi între trei genera ii: Jocuri f r  vârst ” 

 
Prof.G zdac Vasilica-Şcoala Gimnazial  “ Tiberiu Morariu “ Salva, Jud.Bistri a-N s ud 

 
 

Rezumat: In Engleza: 
The motto of this project is “Bridging three generations” namely grandparents, parents 

and grandchildren. Such bridge will be constructed using the traditional games and toys that 
oldest living generations used to play in their childhood period. There are numerous projects 
already realized on games and toys. Therefore, this project will mostly use the theme of 
traditional games and toys as an instrument for creating a common ground where the 
grandparents and the grandchildren can improve the interaction between them. Discovery of the 
traditional games and toys itself will be organized as an opportunity to increase interaction 
between the oldest living generation( grandparents) and youngest generation(grandchildren) at 
schools. 

Keywords :# traditional games, generations, innovations, grandparents, grandchildren In 
Româna: 

Motto-ul acestui proiect este "Leg turi între trei genera ii", adic  bunici, p rin i i nepo i. 
Prin intermediul proiectului se vor construe leg turi folosind jocurile tradi ionale i juc riile pe 
care cele vechile genera ii le-au folosit pentru a se juca în perioada copil riei lor. Exist  
numeroase proiecte cu aceasta tematic  referitoare la jocuri i juc rii. Prin urmare, acest proiect  
va folosi tema jocurilor tradi ionale  ca un instrument pentru crearea unui spa iu educational 
comun în care bunicii i nepo ii vor interac iona . Descoperirea jocurilor tradi ionale i a 
juc riilor va fi  organizat  ca o oportunitate de a cre te conexiunea  dintre cele trei genera ii în 
cadru formal si non-formal. 

Cuvinte cheie: jocuri traditionale, generatii, inovatie, bunici, copii 
 
Noul program al Comisiei Europene Erasmus + sprijin  proiectele de parteneriat strategic în 

domeniul ܈colar şi propune s  sprijine dezvoltarea, transferul şi/sau implementarea de practici 
inovatoare, precum şi implementarea de ini iative comune cu scopul promov rii, cooperarii, 
nv rii reciproce (peer learning) şi schimbului de experien  la nivel european. 

În apelul pentru anul 2015 institu ia noastr  a depus şi a primit finan are un grant de 24.836 
euro ca şi partener în cadrul unui parteneriat strategic cu înc  şapte unit i de inv mânt europene 
pe tema jocurilor tradi ionale.  Parteneriatul strategic Erasmus +KA2 : “BRIDGING THREE 
GENERATIONS  : TIMELESS GAMES AND TOYS”- LEG TURI ÎNTRE GENERA II: JOCURI 
F R  VÂRST  ( 2015-1-TR01-KA219- 

021800_6) este construit pe funda ia unui proiect de cooperare educa ional  eTwinning. 
Coordonatorul nostru este şcoala Haci Sabanci Ortaokulu Ankara, Turcia iar ceilal i parteneri sunt:  



St.Colman’s PS and All Saints’ Nursery Unit, Annaclone, UK, OGEC de Billom-Ensemle Scolaire 
Notre Dame, Billom, Franta, International School of Bergen, Bergen, Norvegia, State School 
Instituto Comprensivo-Via Santi Savarino, Roma, Italia, Grundzale Pamatskola, Grunzale, Letonia, 
General Secondary School Nikola Vaptsarov ,Aytos, 

Bulgaria şi Şcoala Gimnazial ” Tiberiu Morariu “Salva ,România. 
 
Scopul proiectului nostru este conceperea unor leg turi emo ionale şi creative de interac iune 

între genera iile de copii, p rin i/ bunici utilizând jocurile şi juc riile tradi ionale într-o perspectiv  
integrat  

pentru crearea unui mediu educogen propice dezvolt rii holistice a copiilor. Proiectul se va 
derula pe durata a doi ani de zile ( 1 septembrie 2015-31 August 2017) si cuprinde activit i de 
înv are, vizite de studiu, ateliere cu bunicii şi p rin ii copiilor, conceperea unei curricule 
transdiciplinare, materiale didactice auxiliare, editarea de c r i, conceperea de h r i interactive, 
aplica ii digitale,  jocuri educa ionale, calendare , mobilit i de înv are şi mobilit i virtuale ale 
elevilor. Printre obiectivele principale ale proiectului se numara dezvoltarea de  competen e 
lingvistice, digitale, sociale ale elevilor şi cadrelor didactice implicate în proiect precum şi a 
introduce o dimensiune european  în cadrul institutiei noastre si in cadrul comunitatii rurale. Într- o 
societate în care informa ia şi viteza ei de r sp ndire este prioritar , leg turile dintre genera ii se 
stabilesc din ce în ce mai dificil iar cunoştii ele şi experien ele genera iilor trecute se pierd. 
Proiectul nostru va restructura şi va moderniza leg turile clasice de transmitere a cunoştiin elor şi 
experien elor de la o genera ie la alta, iar aceste no iuni nu se vor pierde ci vor constitui funda ia 
pentru dezvoltarea complet  a copiilor de vârsta timpurie . 

Pe tot parcursul proiectului sunt prev zute 8 evenimente de formare de scurt  durat  şi o 
întâlnire transna ional  cu to i partenerii implica i din fiecare ar  participant . 

În perioada 26-31 Octombrie 2015 , Şcoala Gimnazial  “Tiberiu Morariu” Salva s-a 
desfaşurat primul eveniment de formare de scurt  durata desf şurat de c tre şcoala coordonatoare 
Haci Sabanci Ortaokulu Ankara, Turcia la care au participat  un grup de patru cadre didactice din 
şcoala noastra : prof. Ilovan Oana, prof. Pop Ana – Adriana, prof. Pop Anamaria şi prof. Cuceu 
Lumini a – Maria. 

În cadrul acestei întâlniri s-a vizitat şcoala partener  şi s-a asistat la deschiderea 
manifest rilor la care au luat parte guvernatorul Ankarei, reprezentantul Ministerului Educa iei din 
Turcia precum şi alte personalit i din domeniul educa iei. Impresionant a fost discursul 
directorului şcolii care s-a axat pe unitate între popoarele lumii, indiferent de ras , religie, cultur , 
pe faptul c  întâlnirea noastr , a tuturor partenerilor din cadrul proiectului la Ankara, dovedeşte 
înc  o dat , unitate şi împotriva terorismului interna ional. S-a discutat despre sistemele de 
înv mânt europene, s-au prezentat institu iile partenere, s-au stabilit datele urm toarelor 
mobilit i, derularea activit ilor din primul an, precum şi prezentarea influen ei şi importan ei 
jocului în via a copilului, asupra dezvolt rii emo ionale a acestuia în toate institu iile partenere 
implicate în acest proiect multilateral, jocul ca activitate şi modalitate de restabilire a leg turii 
dintre genera ii. S-a vizitat şi o gr dini  privat , Gr dini a Universit ii din Ankara pentru a 
observa desf şurarea activit ilor  într-o institu ie cu programul intensiv în limba englez . 

Un punct important în derularea activit ilor a fost alegerea logo-ului proiectului (propunerea 
Italiei), dintre propunerile şcolilor partenere precum şi propunerea pentru imnul proiectului 
(propunerea Letoniei). 

Pe lâng  activit ile legate de proiect gazdele noastre au propus un program variat şi foarte 
interesant: întâlnirea cu Preşedintele Sindicatului din înv mânt, vizitarea a mai multor 
moschei, a Mausoleului lui Ataturk, Muzeul Civiliza iei Anatoliene, Muzeul Cultural al copiilor, 
Muzeul de istorie din Ankara, precum şi numeroasele bazare de dulciuri, mirodenii şi suveniruri. 
Workshop – urile la care am participat au fost foarte interesante, deoarece informa iile primite 
în cadrul seminariilor (,,Traditional Games with Special Focus on Intangible Cultural Heritage”, 
,,Techniques and Recommendations on Curriculum Development”) ne-au ajutat s  în elegem mai 
bine termenii în care trebuie conceput un material didactic optional despre joc şi importan a sa în 



educarea copilului, precum şi modalitatea implement rii acestuia în activitatea şcolar  şi/sau 
extraşcolar , astfel încât leg tura dintre genera ii s  nu se distrug . Toate activit ile realizate în 
cadrul acestei mobilit i au avut un caracter formativ deoarece dezvolt  cadrelor didactice 
implicate competen e digitale, civice şi lingvistice. 

Echipa de proiect din România a tr it o experien  deosebit  în zilele de 29 şi 30 
octombrie când, împreun  cu to i partenerii din cadrul proiectului, a vizitat aşa numita ,,a zecea 
planet  a Sistemului Solar” – Cappadocia. Zon  vulcanic , de o frumuse e uimitoare, datorit  
reliefului s u foarte interesant, Cappadocia ne-a dezv luit o parte din misterele ei: Lacul s rat (al 
doilea lac din lume, ca m rime), Valea Ihlara, Oraşul subteran din Derinkuyu, Muzeul din aer 
liber din Göreme, meşteşugul ol ritului la Chez Ali, foarte multe peisaje unice în lume. A fost 
impresionant! 

În perioada 7-11 Martie 2016 în oraşul Aytos, Bulgaria s-a desf şurat al doilea eveniment 
de formare de scurt  durata pentru profesori derulat de c tre General Secondary School Nikola 
Vaptsarov la care au participat  dou  cadre didactice din cadrul institu iei noastre : prof. Ilovan 
Oana şi prof. Pop Anamaria. 

Obiectivele acestei întâlniri au urm rit formarea pe termen scurt a profesorilor implica i în 
mobilitate prin intermediul atelierelor de lucru privind identificarea nivelului de evaluare ini ial  a 
elevilor ,bunicilor şi profesorilor implica i în activit ile proiectului, nivel m surat prin 
intermediul observa iilor curente si chestionarelor aplicate. Prin intermediul prezent rilor multi-
media s-a sugerat diverse modalit i de integrare in curriculum şcolar a activit ilor legate de 
p puşile tradi ionale precum şi influen a teatrului de p puşi în dezvoltarea emo ional  a 
preşcolarului şi a şcolarului mic. Un punct important al activit ilor l-a constituit vizionarea 
filmelor cu interviuri cu diverşi actori activi în plan local şi regional pe tema juc riilor 
tradi ionale. Discu iile prezente în cadrul acestei întâlniri au vizat structura „Societal curricula”, 
produsul intelectual, web-site-ul proiectului ,termenele limit  pentru urm toarele activit i 
lunare. Un alt obiectiv important al acestei întâlniri a fost acela de a disemina impactul, 
produsele/rezultatele proiectului, procesul de dezvoltare al proiectului precum şi planificarea 
activit ilor comune ce se vor desf şura în cadrul proiectului pân  în Mai 2016, la urm toarea 
întâlnire de proiect din Billom,Fran a . 

S-a vizitat şcoala partener  unde s-a asistat la ceremonia de începere a întâlnirii la care au 
luat parte oficialit ile locale precum şi alte personalit i regionale din domeniul educa iei. S-
au vizitat alte şcoli asociate si gr dini e din Aytos, unde elevii au prezentat numeroase şi 
interesante momente artistice, culturale şi media. 

Impactul social şi cultural al acestei întâlniri a fost marcat printr-o vizit  de studiu la 
Nessebar, Kazanlak, Veliko Târnovo. Nessebar este unul dintre cele mai vechi oraşe din Europa, 
construit pe vechile ruine ale aşez rii trace Mesambria. “Mesambria” însemn  “oraşul lui Melsa”, 
probabil întemeiatorul aşez rii şi a fost dat de greci atunci când au colonizat aşezarea în anul 510 
dup  Hristos. Patronul oraşului a fost ales zeul Apolo, grecii construind un templu şi un teatru în 
onoarea sa. Din secolul III dupa Hristos aici încep s  fie b tute monede de aur. 

Kazanlak este un alt oraş cu o importan a cultural , fiind unul dintre cele mai mari 
cinsprezece centre 

industriale din Bulgaria. Unul dintre simbolurile aşez mânturilor este dat de extrac iile de 
ulei de trandafir. 

Veliko Târnovo este un important centru universitar, cultural, istoric ܈i turistic al Bulgariei. 
Vestigiile istorice bine conservate, p strarea ܈i continuarea artei tradi܊ionale me܈te܈ug re܈ti sunt 
principalele atrac܊ii ale ora܈ului.O alta destina ie a fost Dealul Tsarevets care pare s  fi  fost locuit 
de c tre traci înc  din sec. XIII i.H.. În sec. XII, Palatul ܉arului ܈i Patriarhia Bulgariei erau localizate 
pe dealul Tsarevets, iar casele boierilor precum ܈i multe biserici erau situate pe dealul Trapezitsa. 
Râul Yantra se unduie܈te printre dealurile ce formeaz  regiunea Veliko Târnovo. 

O ultim  destina ie din vizita de studiu a fost Arbanassi unde casele sunt din lemn şi 
piatra, cu garduri tot din piatr . Practic fiecare cas  parca s-ar dori o mini fortareata. Totul este într-
o unitate perfect  şi nimic nu iese din decor.Se spune c  locuitorii satului erau negustori creştini 



ortodocşi veni i din Grecia şi Albania ( numele satului provine din cuvântul de origine albanez  
“arbanas”=muncitor la câmp). 

În perioada 9-13 Mai 2016 în oraşul Billom,Franta s-a desf şurat al treilea eveniment de 
formare de scurt  durata pentru profesori derulat în institu ia OGEC de Billom-Ensemle 
Scolaire Notre Dame şi au participat patru cadre didactice din cadrul şcolii noastre: prof. Ilovan 
Oana , prof. Codrea Maricuta  , prof.Linul Crina si directorul institu iei noastre prof. Pop 
George.Au participat 28 de cadre didactice din echipele de proiect partenere. 

Unul dintre obiectivele acestei întâlniri a urm rit formarea pe termen scurt a profesorilor 
implica i în mobilitate prin intermediul atelierelor de lucru şi vizitelor de studiu privind integrarea 
cu succes in procesul de inv mânt a elevilor cu ADHD prin intermediul jocurilor tradi ionale ,cu 
implicarea bunicilor şi p rin ilor elevilor, consilierilor şcolari, psihologi, doctori şi cadre didactice. 
Aceast  formare s-a finalizat cu documente de mobilitate Europass pentru toate cadrele didactice 
participante. 

Un alt obiectiv al acestui eveniment educa ional a fost realizarea workshopurilor pe 
tematica produsului intelectual al proiectului optionalul interdisciplnar „Societal Curricula”. 
Profesorii participan i au fost selecta i pe grupe de lucru pentru ciclul de inv mânt preşcolar, 
ciclul de înv mânt primar şi gimnazial. S-a stabilit scopul, obiectivele , metodele de lucru şi 
formele de activit i propuse a fi  integrate in acest material auxiliar educa ional care va fi 
definitivat pân  in luna septembrie a anului curent. 

Prezent rile multi-media cu tematica jocurilor de societate/ mas  tradi ionale au constituit 
un important prilej de schimburi de experien  între parteneri şi au urm rit rolul social şi de 
identificare între genera iile implicate în proiect a unor canale de comunicare propice. Jocurile de 
mas /societate prezentate au fost schimbate între parteneri care vor organiza evenimente sociale cu 
jocuri de societate locale si primite de parteneri cu cele trei genera ii elevi, bunici şi p rin i ca 
forma de diseminare şi pentru a urm ri gradul de impact al proiectului nostru în cadrul 
comunit ii şcolare. Discu iile prezente în cadrul acestei întâlniri au vizat grupurile de Facebook 
ale proiectului, pagina de Twitter, web-site-ul proiectului ,spa iul virtual Twinspace de pe portalul 
eTwinning, derularea întâlnirii transna ionale în luna iunie în Letonia, termenele limit  pentru 
urm toarele activit i planificate. 

Un alt obiectiv important al acestei întâlniri a fost acela de a prezenta modalit i diverse de  
a celebra 9 Mai-Ziua Europei prin intermediul diferitelor forme de exprimare sau altor forme de 
art . Echipa român  a prezentat semne de carte care au fost distribuite elevilor din şcoala 
gazd  şi magne i distribui i cadrelor didactice participante în aceast  mobilitate . 

S-a vizitat şcoala partener  unde s-a asistat la ceremonia de incepere a întâlnirii la care au 
luat parte oficialit ile locale şi confesionale . S-a vizitat primaria si consiliul local Billom 
unde s-a asistat la un concert de muzic  clasic . S-au vizitat alte şcoli asociate si gr dini e din 
Billom, Clermont-Ferrand unde elevii au interac ionat cu profesorii parteneri, au prezentat diferite 
activit i . 

Impactul social şi cultural al acestei întâlniri a fost marcat printr-o vizit  de studiu la 
Clermont- Ferrand, Thiers, Puy de Dôme unde s-au vizitat muzee, catedrale, tipografii şi fabrici 
de hârtie medievale şi Maison de L’Europe pentru prezentarea pe larg strategiei programului 
Erasmus + şi a proiectelor finan ate de c tre Comisia European . 

În perioada 20-23 Iunie 2016 în oraşul Grundzale, Letonia s-a derulat întâlnirea 
transna ional  organizat  de Grundzale Pamatskola la care au participat doua cadre didactice din 
cadrul Şcolii Gimnaziale 

,,Tiberiu Morariu” Salva :prof. Ilovan Oana, prof.Moldovan Floare.Au participat 16 
cadre didactice din echipele de proiect partenere. 

Întâlnirea transna ional  a urm rit discutarea nivelului de implementare a activit ilor 
proiectului, nivelul de colaborare şi comunicare între parteneri, nivelul de interac iune la nivelul 
comunit ii locale cu bunicii/parin ii elevilor şi a altor membrii marcan i, nivelul de interes al 
profesorilor implica i în echipele de management şi implementare. 



Un alt obiectiv al acestui eveniment educa ional a fost discutarea modalit ii de completare 
a datelor de raport din cadrul platformei Comisiei Europene „Mobility Tool”, cu exemple 
concrete prin intermediul unui atelier de lucru. Coordonatorul turc a explicat partenerilor 
modalitatea de completare a raportului intermediar cerut de c tre agen iile na ionale ca şi form  
de monitorizare a primului an de proiect. 

Partenerii au stabilit data fiec rui eveniment de formare de scurt  durat ( Italia, Norvegia, 
Irlanda de Nord, Romania) care se vor derula în şcolile partenere în cursul anului şcolar viitor 
şi au discutat despre modalit ile de realizare ale activit ilor viitoare. 

Cadrele didactice participante au discutat despre „Societal curricula”,produsul intelectual 
care va fi  

finalizat în curând şi implementat în anul şcolar urm tor. 
Un alt obiectiv important al acestei întâlniri a fost acela de a prezenta modalit i diverse de 

evaluare intern  la nivelul şcolii a proiectului prin intermediul formelor de educa ie non-formal . 
Echipa român  a prezentat posterul cu fotografii” Primul an de proiect” şi colec ia de c r i 
poştale „Jocuri f r  vârst  „ cu instantanee fotografice colec ionate de elevii noştri care 
ilustreaz  jocuri din copil ria bunicilor, acestea au fost distribuite cadrelor didactice partenere . 

Şcolile participante au prezentat şi alte modalit i de evaluare a echipelor de proiect, a 
produselor realizate, a modalitatilor de diseminare şi vizibilitate a proiectului precum şi metode 
de imbun t ire a unor componente sau ac iuni. S-au analizat rezultatele evalu rii interne a 
primului an de proiect strategic KA2, domeniul şcolar ob inute prin aplicarea unor chestionare 
in format digital.S-a discutat despre web-site-ul, paginile de Facebook,Twitter,Twinspace-ul 
proiectului şi modalit ile de îmbog ire  ale acestora. 

S-a vizitat şcoala partener  unde s-a asistat la ceremonia de incepere a întâlnirii la care au 
luat parte şi oficialit ile locale .S-a vizitat primaria si consiliul local Smiltene unde s-a asistat 
la o prezentare media despre aceasta regiune şi la tradi ia local  a s rb torii Solsti iului de var . 

Impactul social şi cultural al acestei întâlniri  a fost marcat  printr-o vizit  de studiu in 
capitala Riga 

unde s-au vizitat muzee, catedrale, pia a de ierburi şi de juc rii tradi ionale. 
Datorit  impactului pe care îl avem la nivelul comunit ii şcolare regionale şi pentru c  

proiectul implic  activit i formale cu activit i non-formale, atrage ca şi actori importanti în 
procesul didactic prezen a bunicilor şi a p rin ilor încercându-se conservarea patrimoniului 
imaterial tradi ional al satului romînesc consider m c  reprezint  o buna practic  la nivel 
regional şi na ional pentru educa ia timpurie.Prezentarea activit ilor în pres , dar şi în re ele 
social-media contribuie la creşterea dimensiunii educa ionale a institu iei noastre şi la promovarea 
calit ii actului educa ional ca un model demn de urmat şi de alte institu ii de înv mânt. 

La nivelul profesorilor impactul const  în aplicarea de metode noi la clas , de însuşire a 
competen elor digitale şi de exprimare într-o limb  str in , de regândire a strategiilor de lucru cu 
elevii şi influen a pozitiv  pe care o au jocurile tradi ionale în mediul şcolar la toate nivelurile 
de înv mânt. La nivelul elevilor aceştia au manifestat un interes crescut atât asupra activit ilor 
formale dar în special asupra activit ilor non-formale, atelierele de lucru cu bunicii, activit i în 
care pot aplica competen ele digitale şi lingvistice. La nivelul p rin܊ilor/bunicilor şi a altor 
membrii ai comunit ii locale s-a eviden iat o deschidere pentru activit ile şcolii, au în eles 
utilitatea cunoştiin elor pe care le au şi modul de a le transmite, propunând realizarea unor activitati 
non-formale cât mai des ca forma de comunicare dar şi de socializare. 

Implicarea şcolii noastre în cadrul acestui proiect  contribuie în mod pozitiv la dezvoltarea 
dimensiunii europene a educa iei, dar şi a propriei institu ii de înva mânt. Consider m ca aceste 
experien e constituie modele de urmat pentu cei care doresc s  completeze aplica iile pentru 
ob inerea finan rii din partea Comisiei Europene pentru asemenea proiecte de colaborare educativ  
cu diferite institu ii de înv mânt din Europa. 

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului 
Erasmus Plus, noul program al Uniunii Europene în domeniul educa܊iei, form rii profesionale, 
tineretului ܈i sportului.Toate informa iile pe care le furniz m reprezint  responsabilitatea exclusiv  a 



echipei de proiect, iar Agen ia Na ional  pentru Programe Comunitare în Domeniul Educa iei şi 
Form rii Profesionale şi Comisia European  nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit 
con inutul acestor informa ii. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
https://www.facebook.com/groups/713238598806560/ 
https://www.facebook.com/groups/1709628389250699/ 
https://www.facebook.com/groups/424818621052415/ 
https://www.facebook.com/groups/1655930394661071/  
 https://twitter.com/bridge_ERASMUS 
www.bridging3generations.com 
www.erasmusplus.ro 
www.etwinning.net 

 
  

https://www.facebook.com/groups/713238598806560/
http://www.facebook.com/groups/1709628389250699/
http://www.facebook.com/groups/1709628389250699/
https://www.facebook.com/groups/424818621052415/
http://www.facebook.com/groups/1655930394661071/
http://www.facebook.com/groups/1655930394661071/
https://twitter.com/bridge_ERASMUS
http://www.bridging3generations.com/
http://www.erasmusplus.ro/
http://www.etwinning.net/


 
592. PROIECT DE ACTIVITATE :”ZIUA LAMPIOANELOR” 

 
PPIP Linul Crina,  Gr dini a cu Program Normal Salva, Scoala Gimnaziala ”Tiberiu Morariu” Salva, Jude ul Bistrita-Nasaud 

 
 

 Data: 13.11.2014 
 Unitatea: Gr dini a cu Program Normal Salva 
 Nivel: II (5-6ani) 
 Grupa: Mare, ”Stelutelor” 
 Educatoare: Linul Crina 
 Tema anual  de studiu: Tem  independent  
 Tema s pt mânii: ”Uite cât de multe tiu!” 
 Titlul activit ii:”Ziua lampioanelor” 
 Tipul activit ii: Consolidarea cuno tin elor 
 Forma de realizare: Activitate integrat  
Categorii de activit i abordate: 

o Activit i de dezvoltare personal  (ADP) : 
  - Rutine: Primirea copiilor 
   Micul dejun 
 Întâlnirea de diminea : ”Prietenia înseamn ...” 
  - Tranzi ii: ”E diminea ”, ”Dac  vreau s  cresc voinic”,. 
o Jocuri i activit i didactice alese:   
    Joc de mi care:  ”Dansul lapinioanelor”       
o Activit i pe domenii experien iale (ADE) 
     Domeniul Limb  i Comunicare: ”Legenda Sfantului Martin” – teatru de umbre 
     Domeniul Estetic i Creativ: ”Lampinioane” - pictur  pe sticla 
 
Obiective generale:  
 O1- Consolidarea capacit ii de exprimare oral , în elegere i utilizare corect  a semnifica iilor structurilor verbale orale. 

 O2- Cunoa terea unor caracteristici ale personajelor din poveste pe baza în elegerii con inutului acesteia i respectarea normelor de comportare 
în societate. 

 O3- Educarea independen ei în ac iune, a perseveren ei, a încrederii în sine, a gustului estetic  prin utilizarea unor tehnici de lucru specifice 
activit ilor plastice (pictura). 



 
Obiective opera ionale: pe parcursul i pân  la sfâr itul activit ii copiii vor fi capabili s : 
 o1- S  vizioneze  cu aten ie con inutul poveştii ” Legenda Sfantului Martin”; 
o2-S  utilizeze cuvintele noi din textul pove tii: „amugeasca ,cavaler, mantia, în propozi ii corecte din punct de vedere gramatical şi lexical; 
 o3- S  r spund  la întreb rile adresate pe marginea teatrului de umbre, folosindu-se de imaginile ce sugereaz  derularea logic  a evenimentelor 
prezentate; 

 o4- Sã redea tema prieteniei prin tehnici specifice activitã ilor plastice, respectiv, pictura; 
 o5- S  amenajeze ara Prieteniei în sala de grup , cu elementele realizate pe grupuri (sectoare); 
 o6- S  colaboreze pe parcursul activit ii, pentru rezolvarea sarcinilor. 
 
Strategii didactice:  

o Metode i procedee:  
  m1- conversa ia; 
  m2- explica ia;  
  m3- povestirea; 
  m4- exerci iul; 
  m5- demonstra ia; 
  m7- Brainstrorming-ul. 
o Mijloace de înv mânt:  
  M1- Calendarul naturii; 
  M2- Zana Toamna;  
  M3- Panoul pentru teatru de umbre; 
  M4- Siluietele; 
  M5- Lampa; 
  M6- Borcane; 
  M7- Flori ; 
  M8- Lampinion model; 
  M9- Acuarele; 
  M10- Pensule; 
  M11- Pahare cu ap ; 
  M12- Palete pentru acuarele; 
  M 13- CD - Cântec „O lume minunat ”; 
  M 14- Decor Toamna; 
  M 15- Recompense 



 
Forme de organizare: 
o F1-frontal; 
o F2-individual; 
o F3-pe grupuri mici. 
 
Sistem de evaluare:  
o Forme de evaluare: 

  E1-evaluare ini ial ; 
  E2-evaluare formativ . 

o Metode de evaluare: 
  Me1-chestionare oral ; 
  Me2-observare curent ; 
  Me3-analiza produselor activit ii. 
 
Resurse temporale: 2 ore 
Finalitatea zilei:se va realiza prin amenajarea rii Prieteniei i desf urarea Carnavalului Prieteniei, iar to i cei care au muncit, sunt invita i. 
Bibliografie: 

 “Curriculum pentru înv mântul preşcolar, 3-6/7 ani “, MECT, 2008; 
 “Activitatea integrat  în gr dini ” - ghid pentru cadrele didactice din înv mântul preuniversitar, Didactica Publishing House, 2008; 
 “Introducere în pedagogia preşcolar “, A.Glava, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002; 
 “Abordare în maniera integrat  a activit ilor din gr dini ” - ghid pentru proiecte tematice, V.Preda, Editura Humanitas Educational, 2005; 

 
 
Scenariul zilei:  
 
 Activitatea zilei debuteaz  cu : 

1. Întâlnirea de diminea  
2. Salutul 
3. Prezen a 
4. Calendarul  
5. Împ rt şirea cu ceilal i 
6. Activitatea de grup,  



7. Nout ile zilei includ mesajul care prezint  informa ii referitoare la activit ile care se vor desf şura pe parcursul zilei: „Dragii mei, azi, în 
grupa noastr  va avea loc un carnaval al prieteniei i am s  v  povestesc câte ceva despre Piticul Prietenos i despre aventurile lui atunci cand 
era în c utarea rii Prieteniei i astfel, ast zi o s  afla i despre „Aventurile Piticului Prietenos”.” Numesc doi pre colari i îi rog s  repete titlul 
pove tii. Voi începe redarea textului povestirii folosind o voce şi un ton potrivit cu importan a faptelor povestite. Voi folosi o mimic  şi gesturi 
expresive, voi schimba ritmul vorbirii,  adecvate fiec rui moment al povestirii i voi explica cuvintele necunoscute atunci când le întâlnim. 

 
 În cele ce urmeaz , prezint copiilor materialele necesare pentru amenajarea rii Prieteniei (activitatea pe centre). 
 Pe parcurs trec i dau indica ii acolo unde este nevoie. La final se prezint  lucr rile i se amenajeaz  ara Prieteniei cu produsele ce s-au 
realizat i prin turul galeriei vor fi v zute de c tre to i copiii. Adresez aprecieri verbale individuale i globale asupra modului cum s-a desf urat 
activitatea i asupra modului de realizare a sarcinilor. Printr-un moment de tranzi ie copiii p r sesc sala de grup , moment în care sala de grup  va fi 
amenajat  pentru desf urarea carnavalului i a jocurilor. 
  
 La finalul activit ii, în continuarea carnavalului, copiii, împreun  cu piticul cel prietenos, se vor juca jocul de mi care „Scaune muzicale” i 
jocul distractiv ”Rece-cald! Caut  c ciuli a piticului!”. 
 La final, adresez aprecieri verbale individuale i globale asupra modului cum s-a desf urat activitatea i asupra modului de realizare a 
sarcinilor, dup  care voi împ r i recompense. 
 
 

Demers didactic 
 
Res.  
Temp. 

Secven ele  
activit ii 

Ob. 
Oper
. 

Con inut tiin ific Strategii 
didactice 

Sistem de 
evaluare 

m M F Me  E  
1' 1. Moment 

organizatoric 
     Voi asigura condiiile psiho-pedagogice necesare bunei desf şur ri 

a activit ii (aerisirea s lii de grup , preg tirea materialelor necesare, 
aranjarea mobilierului-sc unelele, m su e). 
 

     

25' 2. Introduce-
rea în 
activitate 

 
 
 
 
 
o1 
 

Activitatea debuteaz  cu intrarea copiilor în sala de grup  
i se vor a eza pe scaunele în form  de semicerc, astfel încât fiecare 

copil s  aib  contact vizual cu ceilal i copii ai grupei. 
 Urmeaz  apoi  momentul în care vom face pu in  mi care i 
vom recita poezia ”Dac  vreau s  cresc voinic!”:  
   ”Dac  vreau s  cresc voinic 
   Fac gimnastic  de mic! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Frontal  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Unu, doi, unu, doi,  
   Face i to i la fel ca noi!” 
   Alerg m ca iepura ii 
   i zbur m ca flutura ii! 
   Facem tumbe, fel de fel,  
   Ca i ursul Martinel 
   Îns  cel mai bine-i c ,  
   Facem i gimnastic ! 
   Unu, doi, unu, doi,  
   Face i to i la fel ca noi!” 
Dup  recitarea poeziei, copiii se vor a eza pe scaune,  se vor lua de 
mâini i vor rosti împreun :  
   ”Bun  diminea a! 
   Diminea a a sosit,  
   To i copiii au venit! 
   A-nceput o nou  zi,  
   Bun  diminea a, dragi copii!” 
 Fiecare copil roste te ”-Bun  diminea a!” i precizeaz  cum se 
simte i motivul pentru care se simte într-un anume fel, astfel 
realizându-se  Salutul. 
 Prezen a se va realiza prin intermediul unei scurte poezii:  
   ”Dup  ce ne-am a ezat 
   i frumos ne-am salutat,  
   Colegii ne-am întâlnit,  
   Oare cine n-a venit?”, iar  un copil va veni la 
Calendarul naturii  i va a eza pozele copiilor la rubrica Prezen i sau 
Absen i. 
 Înainte de a se stabili coordonatele zilei se va interpreta poezia 
”7 zile fiecare 
  ” apte zile fiecare 
   S pt mâna tiu c  are! 
   Nu-i nici una oarecare 
   Toate sunt pline cu soare! 
   Luni e ziua cea mai lung  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Frontal  
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o1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Hai, veseli s  fim! 
   Mar i pe cifre le-nv m,  
   i s  socotim! 
   Miercuri, pân  pe la prânz 
   Cântecele tim! 
   Joi, din plastilin  
   i din cuburi, construim! 
Vineri, poezii frumoase 
   i pove ti rostim! 
   Sâmb t , cu mic, cu mare 
  În drume ii pornim! 
   Iar duminic  e timpul  
   S  ne odihnim!” 
 Se stabilesc coordonatele zilei: ziua s pt mânii, data, luna, 
anul, anotimpul, condi iile meteorologice i se vor completa la 
Calendarul naturii :  
 
   ”Meteorologul ne va spune, 
   De e ploaie sau e soare,  
   Putem merge la plimbare? 
 Împ rt şirea cu ceilal ieste momentul în care, pe baza unei 
num r tori copilul ales vine şi îşi exprim  propriile idei, griji, 
experien e despre joaca cu prietenul/ prietena cel/cea mai bun/ . 
Colegii adreseaz  întreb ri sau fac comentarii.  
   ”Bun  diminea a salut m , 
   i voioşi ne aşez m 
   Într-un cerc frumos i mare 
   S  ascult m copilul care, 
   Azi vrea s ne povesteasc  
   Şi s  ne uimeasc  .” 
 
 În cadrul activit ii de grup, se prezint  pre colarilor Piticul 
Prietenos care a f cut i el o c l torie în ara Prieteniei i este tare 
bucuros c  a sosit la prietenii lui din grupa mijlocie. El o s  numeasc , 
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printr-o num r toare, câ iva prieteni care vor veni lâng  el i vor 
spune ce înseamn  pentru ei prietenia, notând pe hârtie toate 
impresiile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Povesti-
rea  
 
 
 
 
 
 
 
Povesti-
rea  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calenda
rul 
naturii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flip-
chart 

 
Indivi-
dual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 

 
 
 
 
Chestio-
nare 
oral  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2' 3. Anun area 
temei i a 
obiectivelor 

 
o1 

  Componenta nout ile zilei include mesajul care prezint  informa ii 
referitoare la activit ile care se vor desf şura pe parcursul zilei: 
„Dragii mei, azi, în grupa noastr  va avea loc un carnaval al prieteniei 
i am sa va povestesc câte ceva despre Piticul Prietenos i despre 

aventurile lui atunci cand era în c utarea T rii Prieteniei i astfel ast zi 
o s  afla i despre „Aventurile Piticului Prietenos”.” 
Numesc doi pre colari i îi rog s  repete titlul pove tii. 
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Voi începe redarea textului povestirii folosind o voce şi un ton 
potrivit cu importan a faptelor povestite, pe baza unui plan:  Voi folosi 
o mimic  şi gesturi expresive, voi schimba ritmul vorbirii,  adecvate 
fiec rui moment al povestirii,voi explica cuvintele necunoscute atunci 
când le întâlnim i voi prezenta plan ele, în ordinea desf ur rii 
pove tii. 

1. Piticul prietenos pleac  spre ara Prieteniei pentru a bucura 
lumea de acolo cu jongleriile pe care el tie s  le fac . 
2. Pe drum întâlne te pe Ro -Împ rat li îi cere ajutorul ca s  
ajung  în ara Prieteniei. 
3. Odat  ce au pornit spre ara Prieteniei, Piticul Prietenos îi 
cunoa te si pe ceilal i fra i ai lui Ro -Împ rat, care sunt foarte 
l ud ro i i cert re i. 
4. Piticul Prietenos reu este s  îi împace pe cei apte fra i 
l ud ro i, f cându-i s  în eleag  c  to i sunt la fel de 
prieteno i,  i astfel  reu esc s  ajung  în ara Prieteniei. 
5. Prietenii au ajuns la Castelul Prieteniei, dar nu tiau cum s  
deschid  poarta castelului i deodat  cei apte fra i s-au înal at 
spre cer i ploaia s-a oprit. Ace tia i-au dat mâna i au format 
un curcubeu. 
6. Poarta Castelului s-a deschis i Piticul Prietenos a în eles c  
semnul prieteniei este curcubeul, reu ind s  intre i s  bucure 
lumea de acolo cu jongleriile lui. 

Dup  expunerea pove tii, voi intreba copiii dac  povestea a fost pe 
placul lor i le voi cere s  povesteasc  subiectul poveştii cu ajutorul  
planşelor PPT, dirijînd povestirea spre sesizarea mesajului poveştii, 
prietenia. Acest moment îl voi desf şura sub denumirea ,,Povesteşte 
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mai departe”. La final, voi numi un pre colar care s  vin  i s  
povesteasc  întreg firul pove tii „Aventurile piticului prietenos”. ”. În 
încheierea activit ii de educare a limbajului, voi ruga pre colarii s  se 
gândeasc  la un alt final al pove tii piticului nostru, ideile acestora 
fiind notate pe flipchart i dezb tute cu întreaga grup  de pre colari. 
 
 Voi aprecia comportamentul copiilor pe parcursul povestirii, 
dar i desf urarea activit ii. 

PPT 
 
Flip-
chart 
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„Dragi copii, iat  c  piticul prietenos a ajuns în final, în ara 
Prieteniei, unde se poate bucura împreun  cu noi. El î i dore te foarte 
mult s  amenajeze i s  decoreze Castelul prieteniei i de aceea v-a 
preg tit câteva suprize la centrele de lucru deschise ast zi: la centrul 
ART , o s  picta i tablouri pentru a decora Castelul Prieteniei. Pute i 
picta tablouri din poveste sau tablouri în care voi, împreun  cu 
prietenii vo tri v  juca i. La centrul BIBLIOTEC , o sa picta i la 
Masa Luminii, invita ii pentru Carnavalul Prieteniei. O sa a eza i 
invita ia pe Masa Luminii, o s  copia i titlul „Invita ie la 
carnaval”,apoi o s  picta i, invita iile a a cum dori i voi. La centrul 
JOC DE ROL, vom realiza pr jituri pentru invita ii care vor veni la 
carnaval. Ave i la dispozi ie pi coturi, biscui i, pe care îi ve i picta cu 
crem  de ciocolat , iar la centrul CONSTRUC II o s  construi i 
castelul prieteniei. Fiecare copil va folosi doar o singur  culoare 
pentru cuburile de pe masa lui. La final, toate cuburile pictate, le ve i 
folosi pentru a realiza, împreun , un castel al prieteniei.” Dup  ce le-
am prezentat ceea ce au de lucru la fiecare centru, îi îndemn s   
mearg  la centrul la care doresc s  lucreze. 
 Dup  ce sarcinile au fost prezentate i explicate, împreun  cu 
pre colarii, vom executa câteva exerci ii de înc lzire a mu chilor mici 
ai mâinilor, cu ajutorul poeziei:  
   ”Mâinile nu stau deloc 
   Ci se pregtesc de joc! 
   Degetele-mi sunt petale,  
   Se deschid ca i o floare! 
   Plou , plou  ne-ncetat 
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   Degetele le-am mi cat 
   Spre stânga i spre dreapta mea 
   Le mi c m noi, uite-a a! ”  
 Pre colarii încep i lucreaz . Pe parcurs trec i ofer indica ii 
acolo unde este nevoie. La final se prezint  lucr rile i se amenajeaz   

ara Prieteniei cu produsele ce s-au realizat i prin turul galeriei vor fi 
v zute de c tre to i copiii. Adresez aprecieri verbale individuale i 
globale asupra modului cum s-a desf urat activitatea i asupra 
modului de realizare a sarcinilor. Printr-un moment de tranzi ie copiii 
p r sesc sala de grup , moment în care sala de grup  va fi amenajat  
pentru desf urarea carnavalului i a jocurilor. 
„Dragi copii, pentru c  a i reu it s  îl face i fericit pe piticul prietenos, 
ne vom da mâinile i vom face un cerc mare. Vom dansa to i împreun  
ascultând cantecul „O lume minunat ”.” 
 La finalul activit ii, în continuarea carnavalului, copiii, 
împreun  cu piticul cel prietenos, se vor juca jocul de mi care „Scaune 
muzicale” . În cadul acestui joc voi aranja scaunele pe dou  rânduri, 
spate în spate, cu unul mai pu in decât num rul copiilor. Copiii vor 
avea ca sarcin  s  se deplaseze în jurul sc unelelor, pe un fundal 
muzical mai ritmat. În momentul când se opre te muzica, ei î i vor 
ocupa locurile iar cel care r mâne f r  scaun va trebui s  ias  afar  din 
joc, luând cu el un sc unel. În cadul jocul distractiv ”Rece-cald! Caut  
c ciuli a piticului!”, sc unele vor fi aranjate în form  de semicerc. 
Piticul va ascunde c ciuli a, apoi va alege câte un copil s  îi caute 
c ciula. În momentul în care copilul ales s  caute c ciuli a piticului se 
apropie de ea, to i copiii vor spune „CALD”, iar dac  se îndep rteaz , 
vor spune „RECE”, sugerându-i acestuia dac  se îndreapt  în direc ia 
bun .  
 Câ tig torii vor fi aplauda i de c tre colegii lor i felicita i. 
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La final, adresez aprecieri verbale individuale i globale asupra 
modului cum s-a desf urat activitatea i asupra modului de realizare a 
sarcinilor.  
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3' 7. Încheierea 
activit ii 

 Carnavalul Prieteniei continu  i cei mici primesc recompense pentru 
activitatea desf urat . 
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Legenda Sfântului Martin 

Era o zi de noiembrie. Nori grei, cenuşii acopereau cerul. Un vânt înghe at smulgeaultimele frunze uscate din copaci şi le m tura înaintea sa. Pe 
un drum de ar  din Fran a c l rea un grup de tineri. Veneau din Italia. Din porunca Împ ratului, cavalerii erau pe drumul spre noul lor loc de serviciu. 
Trebuiau s  se gr beasc ,dac  voiau s  ajung  în urm toarea localitate înainte de c derea nop ii. Începu s  plou  violent. Din cauza frigului, p mântul 
începuse s  înghe e şi deveni dintr-o dat  neted şi alunecos. C l re ii trebuiau s  fie aten i s  nu le alunece caii şi înaintau foarteîncet.Când începu s  
amurgeasc , unul dintre ei deveni ner bd tor şi spuse: 

– Vede i oraşul din zare? Trebuie s  fie Amiens. Trebuie s  ne gr bim, în curând seînchid por ile. 
– Are dreptate, spuse un altul; caii noştri se pot odihni întreaga noapte, aşa c  nu trebuie s -i cru m acuma. Haide i mai repede! B rba ii îşi 

îmboldir  caii. Doar unul dintre ei nu vroia s  se gr beasc  şi r mânea tot mereu în urm . Era tân rul cavaler Martin. El avea grij  de calul s u cel 
credincios, care îl slujea de atâta vreme aşa de bine. El prefera s  c l reasc  precaut pe drumul prost şi înghe at şiavea grij  ca animalului s u s  nu i se 
întâmple nici un r u. În curând, camarazii s i nu se mai z rir . 

Vântul se înte i, ploaia se transform  într-o z pad  deas . Fulgii de z pad  îl loveau peMartin în fa  ca nişte ace. El se înv lui şi mai strâns în 
mantia sa. inea strâns h urile cumâinile rebegite de frig. Era deja întuneric, când Martin ajunse la Amiens. Poarta cea mare a oraşului era înc  
deschis . Când voi s  treac  prin ea, calul s u se opri brusc. Cavalerul trase de h uri, dar calul nu se urni din loc. El îl cioc ni pe gât şi îi vorbi. Nu 
ajut  la nimic. Calul s u nu f cea nici un pas mai departe. Atunci Martin coborî de pe cal şi abia atunci z ri un om s rman, care c utaad post de vânt şi 
vreme într-o niş  a zidului ce înconjura oraşul. Avea pe el doar câteva zdren e şi tremura de frig.Martin, care pe drum împ r ise adesea pomeni 
oamenilor s rmani, nu mai avea acum nimic decât veşmântul de cavaler şi mantia sa c lduroas . Voia s -l ajute şi pe acest om. F r  s  ezite, îşi lu  
sabia şi t ie mantia în dou . O jum tate o d du omului s rman, iar pe cealalt  şi-o puse peste umeri. Repede şi f r  s  aştepte mul umire, se urc  din 
nou pe cal şi c l ri maideparte, c utându-şi tovar şii. Îi g si într-un han mare. Acolo st teau cu obrajii înroşi i în fa a paharelor de vin şirachiu, beau şi 
cântau. Când Martin se apropie de ei, unul spuse: 

– Ia te uit , a venit şi Martin! Îns  altul îl împinse într-o parte şi şopti: 
– Taci, e ceva cu Martin! Uit -te la mantia lui!Când observar  c  Martin mai avea doar o jum tate de mantie, se uitar  surprinşi unul la altul. 

Ce se întâmplase? Unuia dintre cavaleri îi fu ruşine c  se gr bise împreun  cu ceilal i, f r  s  se uite în jurul s u. El întreb : 
– Este posibil ca tu s - i fi împ r it pân  şi mantia, pentru a ajuta un s rman?Martin r spunse cu simplitate: 
– Da, dar am procedat aşa cum aş fi f cut-o pentru un frate. În noaptea aceea, pe Martin îl trezi o lumin  str lucitoare. Hristos îi ap ru cu 

înf işareaomului s rman. El purta jum tatea de mantie, şi le spuneaÎngerilor: 
– Martin m-a îmbr cat. Aceast  tr ire l-a impresionat pe Martin pân  în adâncul inimii. S-a sim it chemat s  slujeasc  creştinismul. S-a l sat 

botezat şi şi-a încheiat, cât mai repede posibil, serviciul decavaler. A ac ionat altruist între oameni, din bun tatea şi iubirea sa. Mul i cavaleri i-au urmat 
exemplul. 
 



 
593. PROIECT DIDACTIC DARURILE TOAMNEI 

 
Profesor Bo u Tatiana 

Gr dini a cu P. P. Nr.10 Hu i 
 
GRUPA: Mare 
TEMA ANUAL : ,, Când, cum şi de ce se întâmpl ?” 
TEMA PROIECTULUI: „Bog iile toamnei ” 
TEMA S PT MÂNII: „Fructe de toamn ” 
TEMA:  „Darurile toamnei” 
MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrat  
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare de cunoştin e şi deprinderi 
FORME DE ORGANIZARE: în grupuri, în perechi, individual, frontal 
CATEGORII DE ACTIVIT I: Cunoaşterea mediului: Concurs –„Darurile toamnei” 
                                                    Activitate practic : Colaj –„Tablou de toamn ” 
CENTRE: Ştiin : Concurs –„Darurile toamnei” 
                 Art : Colaj –„Tablou de toamn ” 
                 Bibliotec  : „Cartea toamnei” 
                 Joc de rol: „Salata de fructe” 
SCOPUL ACTIVIT II: Consolidarea şi aplicarea cunoştin elor şi deprinderilor însuşite în 
leg tur  cu diferite aspecte ale anotimpului toamna. 
OBIECTIVE OPERA IONALE:  

O1- S  formeze grupe de fructe dup  anumite criterii(m rime, culoare); 
O2- S  coloreze florile care înfloresc toamna; 
O3- S  precizeze modul în care diferite vie uitoare se preg tesc pentru anotimpul rece; 
O4- S  descrie succint muncile care se desf şoar  în anotimpul toamna; 
O5 -S  citeasc  jetoane cu imagini de toamn ,asamblându-le într-o carte; 
O6- S  prepare dup  o re et  dat  o salat  de fructe; 
O7- S  realizeze colaje având ca subiect fructe, legume sau flori specifice toamnei; 

STRATEGII DIDACTICE 
METODE ŞI PROCEDEE: conversa ia, explica ia, jocul de rol, exerci iul, demonstra ia munca 
independent  i turul galeriei. 
MATERIAL DIDACTIC:  

tiin : computer, soft educa ional „Piticlic Toamna”, creioane colorate, fişe, ruleta, zar, 
jetoane cu imagini de toamn , frunze decupate; 

Bibliotec : coli de diferite culori în form  de frunze,jetoane, lipici, creioane colorate, 
şabloane, imagini cu aspecte de toamn  suitaş, foarfece, perforator; 

Art : legume şi fructe de toamn , scobitori, aracet, sâmburi, boabe de porumb, boabe de 
fasole, m lai, griş,hartie glasee,castane, dovleac,bure i, acuarele, pensule; 

Joc de rol: struguri, mere, pere, gutui, frişc , şerve ele, cu ite , linguri, fund pentru tocat, 
castronele;                              

DEMERSUL DIDACTIC AL ACTIVIT II 
Reactualizarea cuno tin elor-Copiii vor fi introduşi în sala de grup , unde vor participa la înt lnirea 
de diminea  dup  urm torul plan: 
-salutul 
-prezen a 
-stabilirea coordonatelor temporale:anotimpul, luna, ziua s pt mânii 
-completarea calendarului naturii 
-aspecte caracteristice toamnei:  
fructe, legume, flori,  preg tirea vie uitoarelor pentru anotimpul rece i munci specifice. 



Captarea aten iei- Educatoarea prezint  pre colarilor un coş plin cu fructe şi legume de 
toamn , în care se afl  şi o scrisoare de la Zâna Toamna. 

 Citeşte copiilor scrisoarea, în care Zâna le cere s  îi arate cat de multe lucruri au înv at ei 
despre ea. 

Anun area temei i a obiectivelor:  
Se va realiza în mod direct, prin anun area temei şi a ascopului activit ii, în termeni accesibili 
preşcolarilor. 
 Prezentarea optim  a con inutului- Prin obervarea i prezentarea centrelor de 
activitate cu materialele şi sarcinile specifice se va face de c tre educatoare. 
Copiii intuiesc materialele de la fiecare centru, ascult  cerin ele educatoarei şi sarcinile pentru 
fiecare dintre centre; îşi aleg semnul individual şi îl aşaz   în  compartimentul corespunz tor zonei 
în care vor s  lucreze. 
La centrul tiin  
Copiii se vor împ r i în dou  echipe:Echipa Strugurilor şi Echipa Perelor. 
Vor participa, pe rând la fiecare dintre probele concursului: 
Proba 1: „Ruleta harniciei” - Rotesc ruleta şi descriu succint activitatea observat  pe jetonul în 
dreptul c ruia s-a oprit. 
Proba 2 : „Arunc  zarul” - Numesc animalul observat pe fa a unde s-a oprit zarul, precizând modul 
în care acesta se preg teşte pentru anotimpul rece. 
Proba 3: „ Piticlic”- Folosind softul educa ional Piticlic Toamna vor sorta merele dupa culoare şi 
dup  m rime. 
Proba 4: „Flori surori”- Primesc fişele de lucru. Taie cu o linie florile care nu înfloresc în anotimpul 
toamna. Le coloreaz  pe cele care înfloresc toamna. 
Echipa care rezolv  corect sarcinile propuse pentru fiecare dintre probe, primeşte la sfârşitul probei 
o frunz . 
Câştig  echipa care la sfârşitul concursului are num rul cel mai mare de frunze. 
Art - Copiii vor realiza, folosind materialele puse la dispozi ie, colaje reprezentând fructe, legume, 
flori de toamn . 
Joc de rol- Copiii vor preg ti salata de fructe, respectând re eta ilustrat . 
Bibliotec -  Dup  ce vor „citi” imaginile puse la dispozi ie, copiii vor decupa, vor desena, vor 
colora vor lipi diverse imagini pentru a realiza file din cartea toamnei. 
La final le vor asambla pentru a ob ine cartea toamnei. 
 Evaluarea performan ei- Dup  încheierea activit ilor la centre, copiii trec în 
grup pe la fiecare centu şi apreciaz  acttivitatea proprie si pe cea a colegilor, acordând câte un m r 
vesel, în func ie de corectitudinea cu care au realizat sarcinile. 
Zâna Toamna le-a trimis copiilor drept recompens  ecusoane pe care le vor purta în piept. 
 Asigurarea reten iei i transferului- Aşeza i în semicerc, copiii vor cânta cantece 
despre toamn   şi vor recita poezii pentru a-i mul umi Zânei Toamna pentru darurile primite. 
 Încheierea activit ii- Se vor face aprecieri verbale asupra modului în care s-a 
desf şurat activitatea i vor dansa Valsul  toamnei. 
   Bibiografie: 

1. Breben, S. şi colaboratorii, „Metode  interactive  de  grup – ghid metodic”, Editura 
Arves, Craiova, 2002; 

2. Culea, Lauren ia (coord.), Aplicarea Noului Curriculum pentru educa ia timpurie – o 
provocare?, Editura Diana, Piteşti, 2008 

Preda, V., „Abordare în manier  integrat  a activit ilor din gr dini ”, Editura Humanitas 
Educational, Bucureşti, 2005. 
 
  



 
594. PROIECT DIDACTIC 

 
Prof. Înv mânt preşcolar SANDA BULARDA 

Gr dini a cu P.P. nr. 2 - Bîrlad 
 

Grupa: mare 
Activitate  : Educaie pentru societate 
Tema activit ii: „Arca lui Noe ” 
Tipul de activitate: verificarea unor deprinderi de cîîonduit  moral  
Forma de realizare: jocuri şi activ. interdisciplinare 
Scopul activit ii: 

 Cunoaşterea i observarea comportamentelor copiilor provocate în joc prin crearea unor 
situa ii limit , extreme; 

Obiective opera ionale: 
 Pe parcursul şi la sfârşitul activit ii, copiii vor fi capabili: 

O1 -  S  explice când şi unde se folosesc formulele de polite e ( când salu i, ceri sau 
primeşti ceva etc.) ; 

O2 -  S  diferen ieze un comportament negativ de unul pozitiv dezaprobându-l pe primul ; 
O3 -  S  se exprime corect, fluent, coerent în limba român . 
O4 -  S  manifeste curaj în ac iuni ; 
O5 -  S  dea dovad  de altruism, loialitate i devotament fa  de prietenul cel mai bun ; 
O6 -  S - i testeze limitele i spiritul de sacrificiu pentru cauze nobile ; 
O7 -  S  manifeste dragoste şi respect fa  de persoanele cunoscute ; 
O8 -  S  doreasc  s  adopte în conduita proprie acte de conduit  asem n toare cu cele ale 

persoanajelor din pove ti. 
O9 -  S  interpreteze corect rolurile din jocul de rol, dovedind c  au în eles cum trebuie s  

se comporte într-o situa ie dat , în raport cu anumite persoane. 
Metode şi procedee:instructajul, demonstra ia, conversa ia, expunerea, explica ia,povestirea, 

jocul de rol. 
       Material didactic : decor ilustrând  oceanul cu pe ti i arca lui Noe, cortin  în fundal, curcubeu 
ata at pe cortin , juc rii,  viet i marine reale (corali, scoici, pe ti împ ia i) obiecte folosite la jocul 
de rol ( c r mizi, bule de ap , colac de salvare), recompense. 
      Material bibliografic : 

- „Programa activit ilor instructiv- educative în gr dini a de copii”–    
             Bucureşti 2005; 

- „Curriculum pentru înv mântul preşcolar ( 3-6/7 ani)”.      
      Forme de organizare: frontal, individual şi pe grupe  
      Locul de desf şurare: sala de grup 
      Durata: 30minute 
 

DESF ŞURAREA ACTIVIT II 

Nr. 
Crt. 

 
Evenimentul 

didactic 

 
Ob. 
op. 

 

 
Con inutul ştiin ific 

Strategii 
didactice 

Evaluare 
(instrumente 
şi indicatori) 

I.  Momentul 
organizatoric 

 
 

 
 
 
O1 

Voi aşeza sc unelele sub form  de barc  
şi voi preg ti cele necesare pentru buna 
desf şurare a activit ii : 
-amplasarea curcubeului pe cortin  ; 
-preg tirea oceanului cu pe ti; 
-aerisirea s lii de grup ; 

Instructajul  Observarea  
comporta-
mentului. 
Corectarea  
inutei. 



-intrarea ordonat  în sala de grup , 
salutul.  

II.   Captarea 
aten iei 

 
O3 

Descoperirea curcubeului 
Pe cortina din fundal, curcubeul este 
acoperit cu o pânz . Dup  ce copiii 
,,urc ,, în barc , acesta este descoperit iar 
copiii vor povesti despre apari ia i 
semnifica ia lui a a cum este consemnat 
în povestea biblic  „Arca lui Noe” 

Surpriza 
 
 
 

Conversa ia 
 

Interesul 
pentru 
con inutul 
surprizei. 

III.   Anun area 
temei şi 

enun area 
obiectivelor 

 
 
O2 
 
 
 
 
 
 
 
 
O3 

- Ce zice i copii, vre i s  ne imagin m c  
ast zi noi suntem cei ale i s  salv m 
omenirea cu „Arca lui Noe” i s  
încerc m  s  ne comport m cat mai 
corect în diferite situa ii, s  demonstr m 
c  putem tr i în armonie al turi de 
ceilal i i c  putem înfrânge orice 
obstacol ap rut în cale cu mult curaj i 
bun tate ? 
Copiii vor fi împ r i i în dou  
echipe(galben  i albastr ) i aşeza i pe 
cele dou  laturi ale b rcii. 
-V d c  fiecare dintre voi a i adus de 
acas  juc ria preferat  pentru a o lua cu 
voi pe arc . 

Conversa ia 
 
 

Explica ia  

Observarea  
comporta-
mentului. 
 

IV.   Dirijarea 
înv rii 

 
 

 
O2 
 
 
 
 
O3 
 
 
 
 
 
O6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O4 
 

Port o conversa ie cu copiii despre felul 
în care erau Noe i familia lui, despre 
cum se comportau ceilal i cu ei, despre 
cât de iubitori  i ascult tori erau Noe şi 
ai lui fa  de Dumnezeu i despre cum 
reac ionau ace tia la provoc rile 
r ut cioase ale celorlal i. 
I.Îi voi pune pe copiii s  se ridice i s -
i prezinte unul celuilalt juc ria 

preferat  i importan a acesteia pentru 
fiecare. In acest timp a ez pe unul dintre 
sc unele un vas cu vopsea, astfel încât 
acel copil s  nu se mai poat  a eza. 
Pentru a-i rec ştiga locul va trebui s  
renun e la juc ria preferat  sau aleag  s  
stea în picioare pe toat  durata 
activit ii. Se repet  ac iunea pentru câte 
2-3 copiii din fiecare echip. 
II .Fiecare sc unel va avea prins câte un 
fir de a  de pescuit. Copiii î i vor 
imagina c  sunt pescari i vor trage de 
firul de undi  în speran a c  vor g si 
un pe te. Doar un copil din fiecare 
echip  va avea la cap tul firului ag at 
ceva, respectiv un pe te arici i o stea 
de mare , (ambele reale). Cele dou  
viet i vor fi acoperite imediat ce sunt 
scoase din « ap  » astfel încât copiii s  

Conversa ia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explica ia 
 
 
 
 

Conversa ia 
 

 
Explica ia 

Conversa ia 
 
 

Explica ia 
 
 

 

Observarea  
comporta-
mentului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observarea  
comporta-
mentului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observarea  
comporta-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O3 
 
 
 
 
 
 
 
 
O8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O5 

nu le poat  vedea  iar apoi vor fi trecute 
din mam  în man , de la un copil la 
altul. In tot acest timp copiii vor ine 
ochii închi i pentru a le putea observa 
curajul/frica fa  de necunoscut/pericol. 
Va fi ocolit copilul care va refuza s  
ating  vietatea, iar pentru cei curajo i, 
echipa va primi stelu e de mare drept 
recompense. 
III .În spatele fiec rui copil, pe ,,ap ,, se 
afl  câte o bulin  argintie care 
reprezint  ,,luciul apei,,. Fiecare copil 
se va ,,oglindi,, în bulina sa i va 
exprima cu voce tare un cuvânt care s -
l caracterizeze (frumos, curajos, bun, 
puternic, etc.) iar apoi câ iva dintre ei 
vor fi solicita i s  argumenteze 
autocaracterizarea f cut . 
IV.Copiii care s-au caracterizat vor fi 
îndemna i s  caute sub ,,bula de ap ,, i 
vor descoperi câte un pe ti or auriu. 
Precum în povestea ,,Pe ti orul de aur,, 
, acesta poate fi luat acas  sau poate 
îndeplini o dorin  dac  este l sat în 
ap . Dorin a va reflecta întrebarea 
,,Cum a  vrea s  fiu ?,, Cei care aleg s -
l arunce în ap  precum b trânul pescar, 
va exprima cu voce cum i-ar dori el s  
fie. Pentru pe ti orii elibera i, echipele 
vor primi stele de mare drept 
recompense. 
V.Câte doi copii curajo i din fiecare 
echip  vor fi îndemna i s  ,,mearg ,, pe 
ap  c lcand pe ni te buline cu 
sustenabilitate. Una dintre acestea va 
avea gol sub ea. Atunci cand copilul va 
c lca în gol va c dea în ,,ap ,, i va 
trebui salvat cu un colac de 
salvare.Fiecare echip  va avea un 
singur colac iar dac  ambii copiii vor 
c lca în gol vor putea salva doar unul. 
Echipa va decide asupra celui salvat. 
(Vor fi analizate i consemnate reac iile 
copiilor). 

 
 

Conversa ia 
 

  
 
 

Explica ia 
 
 
 
 
 
 
 

Povestirea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explica ia 
Demonstra ia  

mentului. 
Interes 
pentru a 
finaliza 
sarcina 
 
 
Consemna-
rea 
comporta-
mentelor 
Autocaracte-
rizare 
 
 
 
 
 
Observarea  
comporta-
mentului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizarea 
reac iilor 
copiilor 

V.  Evaluarea O1 
 

O9 

 Se realizeaz  prin jocul  « La  pescuit ».  
Copiii vor interpreta rolul de pescar şi 
cump r tor de pe te. Voi urmari s  
utilizeze formulele de polite e potrivite. 

Explica ia 
Joc de rol 

Joc de rol: 
 “La 
pescuit” 



VI.   Încheierea 
activit ii 

Se fac aprecieri generale asupra modului 
de desf şurare a activit ii şi asupra 
modului de comportare al copiilor. 
În finalul activit ii copiii vor primi 
stelu ele de mare ca tigate de cele dou  
echipe. 
Copiii ies din sala de grup  cântând 
« Arca lui Noe». 
În acelaşi timp se ofer  şi recompense 
copiilor. 

Explica ia 
Conversa ia  

 

Observarea  
comporta-
mentului. 
Stimulare 

 
 

595. ROLUL ACTIVIT ILOR EXTRACURRICULARE ÎN EDUCA IA COPIILOR 
 

Profesor înv mânt pre colar GHECIU RODICA 
Gr dini a cu P.P. nr. 2 - Bîrlad 

 
“S  nu-i educ m pe copiii no tri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai 

exista când ei vor fi mari i nimic nu ne permite s  tim cum va fi lumea lor. Atunci s -i 
înv m s  se adapteze.”                

                                                              (Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 
 Procesul instructiv educativ din gr dini  presupune şi alte forme de munc  didactic  
complementare activit ilor obligatorii. Acestea sunt sunt activit ile extracurriculare şi se 
desf şoar  sub îndrumarea doamnelor educatoare. 

Activitatea extracurricular , în sine, prin structura, con inut specific, este firesc 
complementar  activit ii de înv are realizat . Rolul acestor activit i extracurriculare au un 
caracter colectiv care conduc la « sudarea leg turii » dintre cei mici, îi înva  s  tr iasc  în grup, s  
apar in  unui grup. 

Doresc ca s  prezint câteva activit i extracurriculare desf urate în acest an colar în 
gr dini a noastr ( raport activit i cu descriere, finalita i). 
             TEMA Let s do it! 
             DATA sâmb t , 24 septembrie 2016 
              LOCUL DESF UR RII Zona Obor 
RESURSE UMANE  

 53 copii  
  8 cadre didactice 
 10  p rin i 

RESURSE MATERIALE 
 Saci menajeri 
  M nu i de unic  folosin  

DESCRIEREA ACTIVIT II 
   În ziua de 24 septembrie, pre colarii gr dini ei cu program prelungit nr. 2, înso i i de 5 

cadre didactice i un num r de  10 p rin i au participat la 
ac iunea de voluntariat Let’s Do It, Romania!  cu scopul de a 
educa şi responsabiliza copiii , în calitate de viitori cet eni, cu 
privire la necesitatea p str rii unui mediu curat i s n tos.  La 
ora 9 ace tia s-au reunit în zona Obor unde au primit de la 
organiza ia Let’s Do It, Romania! saci menajeri i m nu i de 
unic  folosin  i au colectat de eurile în mod selectiv. De eurile 
colectate au fost apoi ridicate de c tre reprezentan ii CUP 
Barlad. 

 



REZULTATE OB INUTE 
        În urma acestei ac iuni de voluntariat s-au strîns 130 saci 
de euri.  A fost un moment extraordinar pentru ora ul nostru, în care 
am ar tat c  lucrurile pozitive, de amploare, sunt posibile şi aici, atunci 
când oamenii, indiferent de vîrst , se unesc pentru o cauz  comun . 

TEMA  MOBILITATEA INTELIGENT  ŞI 
EFICIENT . O  INVESTI IE PENTRU EUROPA! 
DATA 16.09.2016 
LOCUL DESF UR RII Teatrul de var  din Bîrlad 
RESURSE UMANE  

 98 COPII 
 15 CADRE DIDACTICE 
 1 ASISTENT  MEDICAL  
 6 ÎNGRIJITOARE 
  85 P RIN I 

RESURSE MATERIALE 
 Corzi 
 Diplome 
 Baloane colorate 
 Bomboane 

DESCRIEREA ACTIVIT II 
Vineri, 16 septembrie 2016, pre colarii Gr dini ei cu 

program prelungit nr. 2 Bîrlad înso i i de doamnele educatoare i 
de p rin i au participat la Teatrul de var  din Bîrlad la activit ile 
organizate cu ocazia s pt mînii europene a mobilit ii. Scopul 
acestor activit i a fost  de a sublinia faptul c  mobilitatea 
sporeşte în mod clar calitatea vie ii, ajutând la reducerea polu rii 
aerului, a polu rii fonice, a accidentelor şi la reducerea num rului 
persoanelor obeze.S-a urm rit informarea popula iei care a fost 
încurajat  s  în eleag  de ce rolul mişc rii şi al sportului sunt atât 
de importante pentru bun starea fizic  şi mental  a oamenilor. La 
Teatrul de Var , prichindeii au s rit coarda i al turi de ei, i unii 

dintre p rin i, iar fr iorii lor de doi – trei ani nu au putut decât s  priveasc  admirativ, pentru 
c  proba era prea grea pentru ace tia. Organizatorii, Prim ria Bârlad în colaborare cu unit ile 
colare din ora , i-au r spl tit cu bomboane.  

REZULTATE OB INUTE 
        Aceast  activitate a fost un prilej pentru p rin i i copii de a afla mai multe despre rolul 
mi c rii pentru s n tate, importan a înlocuirii deplas rii cu autoturismul cu mersul pe jos, i un 
prilej pentru p rin i de a petrece timp de calitate cu copiii lor. 

 
TEMA Educa ie prin joc 
DATA 5.10.2016 
LOCUL DESF UR RII SALA DE GRUP  
RESURSE UMANE  

 COPII 
 4 CADRE DIDACTICE 
 1 ASISTENT  MEDICAL  

 2  ÎNGRIJITOARE 
  P RIN I 

RESURSE MATERIALE 
 TUNELURI,  



 PUNTE MERS ÎN ECHILIBRU,  
 CERCURI,  
 SEPARATOARE, 
  MINGI COLORATE,  
 DIPLOME,  
 BALOANE COLORATE, 
  CD,  
 CALCULATOR,  

DESCRIEREA ACTIVIT II 
      Cu ocazia Zilei Mondiale a Educa iei , un num r de 102 pre colari ai Gr dini ei cu 

program prelungit nr. 2, împreun  cu doamnele educatoare au s rb torit aceast  zi deosebit  
printr-o serie de jocuri i activit i recreative. 

REZULTATE OB INUTE 
        Aceast  activitate a fost un prilej pentru copii de a afla mai multe 
despre semnifica ia acestei zile i jocurile propuse au fost tot atîtea 
prilejuri de a înv a noi lucruri într-n mod pl cut. 
 

DIPLOM

Premiul …….. 

Se  acorda preșcolarului__________________________________

din grupa___________________, Grădinița cu P.P.nr. 2, localitatea

Bîrlad ,  judetul Vaslui pentru rezultatele obtinute la   

concursul sportiv ”Cupa educaţiei ”  din cadrul activitatii

“ ZIUA MONDIALA A   EDUCATIEI”

5.10.2016

Organizator ,                                                                             Director,

Prof. Gheciu Rodica

 
 
Educa ia prin activit ile extracurriculare urm re te identificarea i cultivarea talentelor i 
aptitudinilor copiilor, cultivarea unui stil de via  civilizat, precum i stimularea comportamentului 
creativ în diferite domenii.  
 
 

596. PROIECT DE ACTIVITATE 
 

prof. înv. pre c. F tu Mihaela 
prof. înv.pre c.: Toma Aurica 

Gr dini a nr. 185, sector 5, Bucure ti 
 
Educatoare:prof. înv. pre c. F tu Mihaela 
 prof. înv.pre c.: Toma Aurica 
Nivelul: I – grupa mijlocie 1 
Unitatea de înv mânt: Gr dini a nr. 185, sector 5, Bucure ti 
Tema activit ii: „Micul detectiv”  
Tipul activit ii: verificare i sistematizare a cuno tin elor i deprinderilor 
Forma de realizare: joc didactic 
Forma de organizare: pe echipe, frontal 
Durata: 20-25 minute 

 
Scop: dezvoltareacapacit ii de aîn elegeşi utiliza numere si cifre, întrebuin ând un 
vocabularadecvat 
 
OBIECTIVE: 
 

 S numerecorectcâteobiectesuntînfiecaregrup format ; 
 S asociezecorectnum rul icifra la cantitate i invers; 



 S utilizezecorectnumeralelecardinale iordinaleînlimitele 1-5; 
 S indentificepozitiaunuiobiectîntr-un irutlizândnumeralul ordinal; 
 S respecteregulilejoculuipropus; 
 S foloseasc  un limbajadecvatactivit ilormatematice; 

 
SARCINA DIDACTIC : 

 Num rareacorect  a elementelor din fiecaregrup înlimitele 1-5; 
 Asociereacorect  a num rului icifrei la cantitate i invers; 
 Identificareapozi ieiutilizândnumeralul ordinal. 

 
REGULILE JOCULUI:  
 

Copiii respect  preciz rile educatoarei, respect  ordinea de intrare în joc, aşaz  la panou  
grupele de obiecte şi cifrele corespunzatoare, aplaud  r spunsurile corecte, îşi încurajeaz  echipa. 
 
ELEMENTE DE JOC: 
 

Surpriza, m nuirea materialului, întrecerea, aşteptarea, închiderea şi deschiderea ochilor, 
aplauze. 
 
STRATEGII DIDACTICE: 

1. Metode iprocedee: conversa ia, explica ia, exerci iul, jocul; 
2. Mijloacedidactice:panou “Înparc”, panou “La ad postulca eilor”, cifre, ca eldalmatian, 

panoupentruscoruldintreechipe, medalioane, recompense. 
3. Forma de evaluare:verificare oral , observarea curent , aprecieri stimulative. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
Curriculum pentru înv mântul preşcolar(3-6/7 ani), 2008 
M. Neagu, G. Beraru, Activit i matematice în g dini , Editura AS’S, 2006; 

DEMERSUL DIDACTIC 

Nr. 
Crt. 

Etapelea ctivit ii Con inutul tiin ific Strategii 
didactice 

Evaluare 

1. Moment 
organizatoric 

Se creaz  condi ii optime pentru 
desf şurarea activit ii (aşezarea 
mobilierului, aerisirea s lii de grup , 
preg tirea materialelor necesare). 
 

  

2. Captarea aten iei Copiii vor fi introdu i în sala de 
grup  iar educatoarea le va povesti 
copiilor ca pe drumul spre gr dini  
s-a întalnit cu Andrei, un copil 
sup rat ca i-a pierdut ca elul în parc. 
Eu tiu c  în aceasta grup  sunt doar 
copii iste i i m-am gândit ca îl putem 
ajuta pe Andrei sa î i g seasc  ca elul 
pierdut. 
“Vre i sa îl ajutam pe Andrei s  î i 
gaseasc  c elul i astfel noi sa 
devenim mici detectivi?”  
Avem i cateva indicii pentru a g si 
ca elul pierdut. 

 
 
 
Conversa ia 
 

Observarea 
comportamentului 
copiilor 
 
 
Interesul  copiilor 
pentru surpriz  



Îi felicit pe copii pentru ca au dat 
dovada de buntate si ne asez m  pe 
sc unelele preg tite. 
 

3.  Anun area temei i a 
obiectivelor propuse 

Se prezint  tema jocului „Micul 
detectiv”, şi faptul c  în cadrul  
activit ilor de ast zi se urm reşte 
evaluarea cunoştin elor pe care le 
de in in cadrul activitatilor 
matematice. 
Jocul se va desfasura în sala de grup  
pe echipe (echipa rosie i echipa 
verde). Echipele se vor forma în 
functie de ecusoanele primite. Fiecare 
echip  va avea un conducator (lider). 
Voi explica regulile i sarcinile 
jocului i m  voi asigura c  au fost 
în elese de to i copiii. 
 

Conversa ia Observareacomport
a-
mentuluicopiilor ia
nalizareaîn elegerii
mesajuluitransmis 

4. Dirijarea înv rii JOCUL DE PROB : 
Le voi ar ta copiilor un panou ce ne 
va duce în parcul unde Andrei i-a 
pierdut c elul. Vom c uta to i ca eii 
prezen i în parc, îi vom num ra i le 
vom asocia cifra corespunzatoare. 
VARIANTA 1:  
M  voi asigura, înca odata c  regulile 
jocului „Micul detectiv” au fost 
în elese i vom trece la desf urarea 
jocului propriu-zis. 
Voi anunta copiii c  vom continua 
c ut rile c elului tot în parc. Un 
copil de la grupa ro ie va veni în 
c utarea c eilor din parc,  îi va 
num ra iar un coleg de echip  va 
alege cifra corespunz toare c eilor 
g si i pe care o va aseza la baza 
panoului. Aceea i sarcin  o vor avea 
i pre colarii echipei verde. Dupa 

fiecare raspuns corect fiecare echip  
va primi câte o bulin  la panoul de 
scor pentru a afla la sfâr it ce echipa 
este castig toare. 
Voi solicita copiilor sa î i pun  mâna 
la ochi pentru a ne imagina cum ne 
plimbam prin parc pentru a g si 
ca elul pierdut (timp în care voi 
produce mici modificari pe panouri). 
Voi desemna un copil de la echipa 
rosie pentru a c uta ca eii ce se 
plimb  pe lânga banca din parc. Dupa 
ce au aflat num rul lor vom alege 

Conversa ia 
 
Explica ia 
 
Exerci iul 
 
Jocul 
 
 
 
 
Conversa ia 
 
Explica ia 
 
Exerci iul 
 
Jocul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Participarea activ  a 
copiilor. 
 
 
 
 
 
Capacitatea copiilor 
de a lucra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



cifra corespunz toare ca eilor g si i. 
Aceea i sarcin  o vor avea i 
pre colarii de la echipa verde. Pentru 
fiecare r spuns corect echipele vor 
primi înca o bulin  la panoul de scor.  
VARIANTA 2: 
Pentru c  nu am gasit ca elul în parc, 
acolo unde l-a pierdut Andrei, haide i 
sa ne gândim unde am putea s -l 
c ut m. Eu cred c  ar fi bine s  
mergem i la un adapost pentru c eii 
pierdu i. Ne acoperim din nou ochii 
pentru a ne imagina drumul din parc 
pana la ad postul de ca ei.  
Voi prezenta copiilor un alt panou  pe 
care vor avea cu ti pentru ca ei i o 
cifr . Ei trebuie s  pun  câte un ca el 
la fiecare cusc  dar nu mai multi sau 
mai putini decât le indic  cifra aflat  
pe panou. Astfel voi verifica 
cuno tin ele copiilor despre asocierea 
cantit ii la num r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conversa ia 
 
Explica ia 
 
Exerci iul 
 
Jocul 

 
 
 
 
 
 
Observareacomport
a-
mentuluicopiilorsim
odulacestora de 
lucru 
 

5. Obtinerea 
performantelor sau 
complicarea jocului 

VARIANTA 3: 
Pentru c  nu am avut prea mult 
succes la ad postul de ca ei, iar 
ca elul lui Andrei tot nu l-am g sit eu 
m-am gândit sa ne întoarcem în 
parcul unde acesta a fost pierdut. Ne 
acoprim din nou ochii pentru a ne 
imagina drumul înapoi în parc.  
Voi prezenta copiilor panoul din parc 
unde acum vom gasi câte un grup de 
5 c ei dintre care 1 este cel pierdut. 
Haide i s  vedem dac  acum îl g sim.  
Voi solicita copiilor s  num r m 
c eii din parc i s  le asociem cifra 
corespunz toare (astfel verificând 
numeralul ordinal).  
Acum c  am g sit ca elul pierdut 
haide i s  vedem al câtelea c el din 
grup este pentru a fi siguri c  alegem 
ca elul corect cand îl vom duce 
st pânului.  
Aceea i sarcina o vor avea ambele 
echipe, iar la fiecare r spuns corect 
fiecare echip  va primi o nou  bulin  
la panoul de scor pentru a afla la 
sfâr it  care echip  a ajutat mai mult 
la c utarea ca elului. 
 
 

 
 
Conversatia 
 
Explicatia 
 
Exercitiul 
 
Jocul 

 
 
Observarea 
comportamentului 
copiilor i modul 
acestora de lucru 
 



6.  Asigurarea feed-
back-ului 

Acum c  am reu it s  g sim ca elul 
pierdut al lui Andrei eu zic sa îl 
ducem st pânului lui ce îl asteapt  
ner bd tor. 
Pe podea vor fi a ezate cifre de la 1 la 
5. Copiii vor trebui s  treac  pe la 
fiecare cifr  în ordine cresc toare 
pân  la u a unde îi asteapt  ca elul 
dalma ian ce le ofer  mici surprize 
pentru c  l-au c utat i l-au ajutat s  
î i g seasc  i el st pânul. 
 

 
Conversa ia 
 
Explica ia 
 
Exerci iul 
 

Observarea 
comportamentului 
copiilor 

7.  Incheierea activitatii Se formuleaz  concluzii asupra 
modului de respectare a regulilor şi 
sarcinilor de joc. Se repet  titlul şi 
scopul jocului. 
Se fac aprecieri stimulative asupra 
desf şur ri jocului şi particip rii 
copiilor la activitate. 
 

Conversa ia 
 

Aprecieri verbale 
 

 
 

597. PROIECT DE CERCETARE 
DEZVOLTAREA COGNITIV  A COPILULUI PRIN 

INTERMEDIUL ACTIVIT ILOR INTEGRATE 
 

Prof. înv. pre colar: Porumbel Nicoleta 
G.P.N. Ipote ti, Jud. Olt 

 
 Argument: Am abordat aceast  tem  deoarece activitatea integrat  reprezint  activitatea 
specific  reformei curriculare propus  de noul Curriculum pentru înv mântul preşcolar. 
Abordarea integrat  este o împletire a con inuturilor într-o form  atractiv , flexibil , mobilizatoare, 
care conduce activitatea copilului spre investigare, documentare, cercetare şi aplicare practic  a 
celor înv ate. Întregul program se realizeaz  prin joc, dar nu un joc întâmpl tor, ci unul organizat 
în care copilul are prilejul s  exploreze medii diferite şi s  îndeplineasc sarcini fie individual, fie în 
grupuri mici. 

Scopul cercetarii fiind de a identifica efectele desf şur rii unor activit i integrate în 
dezvoltarea cognitiv  a preşcolarilor. 

Obiectivele cercet rii: -  identificarea tipurilor de activit i integrate ce pot fi utilizate în 
programul zilnic al copiilor la gr dini ;  
- stabilirea modalit ilor de antrenare a proceselor psihice prin intermediul activit ilor integrate;  
-  eviden ierea efectelor cognitive produse de activit ile integrate. 

Ipoteza  cercet rii: Dac  se utilizeaz  activit i integrate în procesul instructiv-educativ 
atunci eficientiz m dezvoltarea cognitiv  a copilului. 

Grupul supus cercetarii a fost omogen atât din punct de vedere al posibilit iilor intelectuale, 
cât şi al mediului social din care provin copiii. 

În etapa initiala cu caracter constatativ, am aplicat un test ini ial. 



 
Pe baza rezultatelor de la testul ini ial am organizat activit i integrate, de trei tipuri, cu 

copiii: 
_ Activit i integrate care au înglobat ALA+ADE+ADP – în cadrul acestor activit i cunoştin ele 
din cadrul mai multor discipline au fost îmbinate armonios pe durata unei zile întregi, şi, cu acest  
prilej,în activitatea integrat  au intrat şi jocurile şi activit ile alese; 
_ Activit i integrate care au înglobat ALA+ADE – în cadrul acestor activit i, activitatea integrat  
pe domenii experien iale s-a desf urat pe centre de interes, şi, cu acest prilej, în activitatea 
integrat  au intrat şi activit ile alese (ALA1); 
_ Activit i integrate pe domenii experien iale - în cadrul c rora cunoştin ele din cadrul mai multor 
domenii au fost focalizate pe anumite domenii experien iale în cadrul aceleaşi activit i, iar jocurile 
şi activit ile alese s-au desf şurat în afara acesteia. 
        În urma desf şur rii unor activit i integrate, am aplicat un test de evaluare pentru a vedea 
progresele realizate de copii. 

 



       Progresul realizat de copii a dovedit eficien a desf şur rii activit ilor integrate, drept 
urmare am continuat s  desf şor şi alte activit i de acest tip. 
 
       Aceast  prob  de evaluare utilizat  la sfârşitul interven iei a avut rolul de a verifica în ce 
m sur  subiec ii au realizat progrese în dezvoltarea cognitiv . 
 

 
 
     CONCLUZII: În urma cercetarii care s-a realizat, s-au desprins mai multe concluzii: 
_ proiectarea şi utilizarea adecvat  a activit ilor integrate contribuie la dobândirea unor cunoştin e 
temeinice de c tre copii, le dezvolt  acestora gândirea divergent  şi îi ajut  s  identifice şi s  
realizeze rela ii cauzale între idei şi concepte; 
_ activit ile integrate satisfac nevoia de mişcare a copiilor, momentele statice fiind armonios 
îmbinate cu momentele de ac iune; 
_ introducerea unor modalit i practice de lucru în cadrul activit ilor integrate fac ca preşcolarul s  
devin  un element activ; 
_ activitatea integrat  se dovede te a fi o solu ie pentru o mai bun  corelare a activit ilor de 
înv are cu via a societ ii, cultura i tehnologia didactic . 
     inând cont de rezultatele care s-au ob inut, se poate desprinde ideea c  ceretarea şi-a atins 
scopul, obiectivele stabilite la începutul cercet rii au fost atinse, iar ipoteza de lucru şi anume dac  
se utilizeaz  activit i integrate în procesul instructiveducativ atunci eficientiz m educativ 
dezvoltarea cognitiv  a 
copilului a fost confirmat . 

BIBLIOGRAFIE: 
◦ *** Curriculum pentru înv mânt pre colar (2009), Editura Didactica Publishing 
House, Bucure ti. 
***Ministerul Educa iei, Cercet rii şi Tineretului (2008), Ghid de bune practici pentru 
Educa ia Timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani, Bucureşti. 
Culea, L. (coord.) (2008), Activitatea integrat  din gr dini  – ghid pentru cadrele 
didactice în înv mântul preuniversitar, Editura Didactica Publishing House, 
Bucureşti. 
  



 
598. PROIECT DE PARTENERIAT EDUCA IONAL 

” MAGIA S RB TORILOR” 
 

Prof. Mizileanu Mirela, Gradinita “Floare De Colt”, Bucuresti, Sector 3 
 

 INI IATOR PROIECT: prof. Mizileanu Mirela 
 
COORDONATORI: 
 Director/ prof. Costea Florica,  
 prof. Icleanu Liliana,  
 prof. Ene Silvia,  
 prof. Mizileanu Mirela, 
 prof. Berechet Raluca Aurelia 
 prof. Harabagiu Gina Izabela 

 
EDUCATOARELE GRUPELOR: 

  Mic  A- prof. Vasile Nicoleta, Mic  B- prof. Marin Elena,  Mic  C- prof. Strat Maria 
Lucia/Ungureanu Mirela, Mic  D - prof. Mizileanu Mirela, 
 Mijlocie A- prof. Stanica Petra Mijlocie B- prof. Icleanu Liliana Mijlocie C - prof. 
Berechet Raluca Aurelia,  
 Mare A- prof. Ene Silvia, Mare B- Dragulin Gina Izabela, Mare E- prof. Zaharia Nela/ 
prof. Simescu Adelina. 

ARGUMENT 
    Societatea actual , chiar dac  se caracterizeaz  prin transform ri rapide în via  şi activitatea 
tuturor, s rb torile de peste an sunt un bun prilej de medita ie, introspective, de analiz  a sufletului 
omenesc ce se bucura în preajma oric ror s rb tori. Momentele de s rb toare ne dau ocazia s  
reflect m mai mult asupra lucrurilor de substan , fiindc  fiecare are o esmnificatie aparte şi 
profund . Perioada prescolaritatii se caracterizeaz  prin formarea de deprinderi ce se exprim  în 
automatisme pentru întreaga via  a individului. De aceea, în aceast  perioad , odat  formate aceste 
deprinderi, ele se internalizeaza şi ajung s  func ioneze la nivel de principiu, sus inând un grad înalt 
de civiliza ie. Înc  de mici  copiii trebuie forma i s  respecte natura, mediul în care tr iesc, 
asimilându-l ca pe propria cas , la fel şi evenimentele care fac parte din via a oamenilor cu 
frumoase obiceiuri şi tradi ii pe care le vor respecta de-a lungul vie ii ca într-o rutin . 
Astfel noi, adul ii, educatori, p rin i, avem datoria de a le transmite valori fundamentale de 
convie uire şi de comuniune cu cei din jur, s  în eleag  semnifica ia s rb torilor, s  înve e s  le 
respecte şi s  le înfrumuse eze. 
În cadrul acestui parteneriat, cu ajutorul şi implicarea p rin ilor urm rim s  desf şur m activit i 
prin care copiii s -şi însuşeasc  aceste comportamente şi pe care s  le dezvolte de-a lungul vie ii, 
chiar s  le îmbun t easc . 
 Orice activitate uman , fie a copiilor sau a adul ilor, este sus inut , orientat  de o motiva ie. 
Motiva ia pentru copii se afla în îns şi denumirea proiectului-“magia”, prin care copiii atraşi şi 
fascina i, simt bucuria şi fream tul evenimentelor. Dincolo de prilejul oferit prin derularea 
proiectului de dezvoltare a creativit ii copiilor, imagina iei şi talentului se contureaz  un alt aspect 
deosebit de important şi anume manifestarea emo iilor, dezvoltarea inteligen ei emo ionale, a 
încrederii în for ele proprii, dezvoltarea capacit ii de cooperare şi empatie. 
 

SCOPUL 
 Experimentarea de c tre educatoare şi preşcolari a unor situa ii noi, stimulative pentru 
procesul cognitiv, adaptarea comportamentului la situa ii inedite şi diverse, prin desf şurarea de 
activit i creative care s  marcheze s rb tori şi evenimente din via a oamenilor; 



 Educarea sentimentelor de prietenie, toleran , armonie şi bun  dispozi ie în rela iile cu 
copiii preşcolari din grupele partenere; antrenarea copiilor în activit i specifice vârstei, în vederea 
dezvolt rii armonioase; 

OBIECTIVE 
 s  ini ieze activit i care presupun dezvoltarea climatului afectiv – pozitiv; 
 s -şi formeze reprezent ri corecte asupra sinelui şi a celorlal i; 
 s  justifice diferite acte de comportament;  
 s  descrie şi s   dezvolte rela ii şi atitudini sociale  
 s  manifeste dorin a de participare la activit ile proiectului; 
 s  stabileasc   rela ii de prietenie şi colaborare între copiii din celelalte grupe ale gr dini ei, 
promovarea dialogului dintre copii ; 
 s  atrag  copiii în organizarea şi desf şurarea unor activit i cu caracter extracurricular care 
s  conduc  la socializarea copiilor; 
 

P R I IMPLICATE: 
 Educatoarele de la grupa; 
 P rin ii copiilor din grupa; 
 

OBLIGA IILE PAR ILOR: 
Educatoarea are obliga ia sa: 
v     Aduc  la cunoştin a p rin ilor scopul şi con inutul programului educativ desf şurat în gr dini ; 
v     Informeze p rin ii despre standardele de creştere şi dezvoltare ale copiilor în func ie de vârst ; 
v     Contribuie la diseminarea bunelor experien e educative în rândul p rin ilor; 
v     Asculta cu aten ie şi atribuie importanta cuvenit  informa iilor primite de la p rin ii copiilor; 
v     Acorda consiliere individual  şi/sau în grup pe teme de educa ie în familie şi în institu ia preşcolar . 
    P rin ii au îndatorirea: 
v     S  continue în familie programul educa ional propus în gr dini ; 
v     S  participle activ în cadrul parteneriatului familie-gradinita; 
v     S  dea dovad  de perseverent  în ac iunile educative, solicitând sprijinul educatoarei ori de câte ori 
este cazul. 

OBLIGA II COMUNE 
P r ile implicate trebuie s  colaboreze cât mai eficient pentru a dezvolta direc iile de ac iune formative-
educativa antrenate institu ional dar şi pentru a g si rezolv ri concrete la necesit i de diverse 
categorii:financiare,practice-aplicative,organizatorice. 
    DURATA: 1 an   
   GRUP INT : 
v     Copiii grupelor 
v     P rin ii copiilor 
v     Educatoarele grupelor 
 
RESURSE UMANE: 
v     P rin i 
v     Bunici 
v     Cadre didactice 
v     Psihologul gr dini ei 
v     Copii 
 
 RESURSE MATERIALE: 
v     Materiale informative din domeniul educa iei şi din domeniul studiat 
v     Reviste de specialitate 
v     Psihologia copilului 
 



 
RESURSE FINANCIARE: 
v     Dona ii din partea p rin ilor 
v     Sponsoriz ri. 
 
 
FORME DE REALIZARE 
 convorbiri; 
 vizite; 
 activit i muzicale; 
 activit i artistico-plastice; 
 activit i practice; 
 jocuri distractive; 
 expozi ii. 
 
Tehnici de monitorizare 
 înregistr ri foto; 
 realizare de album; 
 program artistic 
 

CALENDARUL ACTIVIT ILOR PE PERIOADA  DERUL RII PARTENERIATULUI 
An şcolar 2015-2016 

Perioad  Tema Modalit i de realizare Locul desf şur rii Responsabili 
Octombrie Ziua recoltei-“S rb toarea 

dovleacului” 
Prepararea unor meniuri pe 
baz  de legume sau fructe 

Sala de grup  Educatoare 

Noiembrie “De la s mân  la planta” 
Sf. Andrei 

Plantarea de semin e grâu  Sala de grup  Educatoare 

Decembrie 
 

“Atelierul lui Mo  
Cr ciun!” 

“Am plecat s  colind m” 

Pictur  pe figurin  de ipsos 
Program artistic 

Sala de grup  
Sala de festivit i 

Educatoare 

Ianuarie “Solii armoniei” Activit i dedicate” Zilei 
Interna ionale pentru 

Nonviolen  în Şcoal ” 

Sala de grup  Educatoare 

Februarie “Mult e dulce şi frumoas  
limba ce-o vorbim” 

Activitate literara-poezie şi 
proza 

 în comun- Ziua 
Interna ional  a Limbii 

Materne 

Sala de grup  Educatoare 

Martie “1 Martie c l tor, î i 
aduce-un m r i or” 

Confec ionare m rtişoare 
Expozi ie cu vânzare 

Sala de grup  Educatoare 

Aprilie ”Surprizele iepuraşului” Activitate practica-obiecte, 
ornamente pentru Paşti 

Sala de grup  Educatoare 

 
Mai “Flori în mii de forme şi 

culori”-de Ziua Floriilor” 
Crea ii sub diferite forme, 
de flori(picturi, desene, 
colaje, confec ii, etc)-

Expozitie 

Sala de grup  Educatoare 

Iunie “Copacul prieteniei” Activitate  
artistico-plastic  

 în comun-de Ziua 
interna ional a copiilor. 

Sala de grup  Educatoare 

 



Evaluarea 
Portofolii cu desene, fotografii, CD; 
Expozi ii cu lucr ri ale copiilor; 
Programe artistice, serb ri; 
Analiza modului de implicare a partenerilor în realizarea proiectului; 
 
 

599. „MIRACOLUL PRIETENIEI” 
-PROIECT EDUCA IONAL- 

Prof. Popa Cristina/ 
Prof. Basoc C t lina- Loredana 
Gr dini a cu P.P. Nr. 11, Bârlad 

 
 Proiectul educa ional „Miracolul prieteniei”, face parte din categoria proiectelor cultural- 
artistice, i a fost desf urat din nevoia de a forma unele competen e de comunicare unui grup de 
pre colari i colari de la Gr dini a cu P.P.Nr. 11, Bârlad, respectiv de la coala Gimnazial  
„George Tutoveanu”, Bârlad. 

Argument 
Mediul educa ional a suferit, în ultima perioad , dezechilibre majore datorate transform rilor 

sociale i economice ce au avut loc la nivel mondial i local, ceea ce a dus la necesitatea unor solu ii 
ameliorative, precum parteneriatele. 
 Parteneriatele, trebuie privite ca o atitudine abordat  în sprijinul dezvolt rii societ ii prin 
prism  educativ , presupunând participare la o ac iune educativ  comun , interac iuni constructive 
acceptate de to i partenerii, comunicare eficient  între parteneri, ac iuni comune cu respectarea 
rolului fiec rui participant, interrela ionare. De asemenea, parteneriatele presupun unitate de cerin e, 
decizii i ac iuni educative, subordonate actului educativ propriu- zis. 
 Cheia succesului într- o societate democratic  este capacitatea de a comunica, de a rela iona 
cu semenii s i. Comunicarea, preocuparea pentru copii, rela iile, comunitatea sunt patru concepte 
fundamentale pe care se bazeaz  înv mântul pre colar. Fiecare grup de copii este o comunitate 
care apreciaz  prietenia, amabilitatea, colaborarea, competi ia, care rezolv  probleme, controverse 
i exploreaz  idei noi.  

 Vârsta copiilor între 3 i 10 ani, este caracterizat  deo nevoie intens  de activitate fizic , de 
a participa cu mult  pl cere la activit i desf urate în cadrul grupului, rela iile de prietenie, fiind i 
ele o chestiune urm rit  în mod constant. În acest sens, este oportun  extinderea ariei de colaborare 
prin ini ierea de parteneriate care s  deschid  un câmp mai larg de observare, de cunoa tere i 
dezvoltare a sociabilit ii copiilor. 
 Colaborarea dintre pre colarii i colarii din unit i diferite de înv mânt, este o activitate 
organizat , sus inut , con tient , direc ionat  spre problemele educative ale acestora. Aceste 
activit i întregesc activitatea educativ  a colii, aducând un plus informa ional copiilor i 
completând condi iile concrete ale educa iei acestora.  
 Pornind de la ideea c copiii devin capabili s  în eleag  lumea în care tr iesc i s  o 
transforme, s  se cunoasc  pe sine, s  recepteze i s  transmit  mesaje, exprimându- i gândurile i 
sentimentele prin comunicare, am propus încheierea unui parteneriat între Gr dini a cu P.P. Nr. 11, 
Bârlad i coala Gimnazial  „George Tutoveanu”, Bârlad. Astfel, am urm rit o colaborare 
interinstitu ional  i interdisciplinar  între cadre didactice i elevi/ pre colari care provin din medii 
colare diferite ( coal /gr dini ). 

 Crearea i dezvoltarea unor canale de comunicare eficiente, interac iune, schimbul de 
experien , reciprocitatea, interdependen a, cunoa terea i formarea unor valori morale, sunt aspecte 
care au direc ionat acest parteneriat. 
 Ne- am dorit ca rela iile de prietenie ce s- au stabilit între elevii i copii cuprin i în aceste 
activit i, s  pun  bazele unor mentalit i, comportamente, atitudini i responsabilit i ce vor defini 
frumos „maturul de mâine”. 



Obiectivul general al proiectului a fost formarea unor competen e de comunicare prin 
promovarea dialogului, i colaborarea în cadrul rela iilor interumane.  

În cadrul acestui proiect s- a urm rit formarea abilit ilor de comunicare i întrajutorare a 
pre colarilor i colarilor implica i în proiect, cunoa terea unor aspecte ale mediului de via  i 
înv tur  a altor copii, facilitarea dobândirii unor sentimente de simpatie, în elegere, ata ament 
reciproc, respect fa  de semeni, indiferent de pozi ia social  sau etnie, oferirea de oportunit i de 
exprimare a sentimentelor i gândurilor în cadrul activit ilor comune; familiarizarea cadrelor 
didactice implicate în proiect cu metode noi de stimulare a interesului copiilor prin educa ie, 
dezvoltarea cooper rii i colabor rii între cadrele didactice din cele dou  institu ii de înv mânt; 
cre terea gradului de implicare a p rin ilor copiilor implica i în proiect, în educa ia i activit ile 
gr dini ei, respectiv ale colii; 

Activitatea 1: „S  ne cunoa tem”- mas  rotund ; 
La activitate au participat cadrele didactice implicate în proiect, stabilindu- se atribu iile 

fiec ruia i  activit ile parteneriatului. S- au purtat discu ii cu privire la importan a proiectului i 
impactul pe care realizarea activit ilor trebuie s  îl aib  asupra copiilor, rezultatele a teptate.  

Activitatea 2: „Ace tia suntem noi, copii ca i voi!”- vizit  la unitatea partener ; 
În cadrul vizitei, copiii de la cele dou  unit i s- au cunoscut, punând în practic  abilit i şi 

deprinderi de comportare civilizat , utilizând formule de salut cunoscute şi apropiindu- se de noii 
prieteni de joac .  

Cadrele didactice au dirijat dialogul şi interac iunea copiilor, le- au  observat reac iile şi 
comportamentul în fa a întâlnirii cu persoane noi şi au discutat despre aspectele care vor asigura 
buna desf şurare a proiectului.  

Activitatea 3: „Bucuria împodobirii bradului de Cr ciun!”- activitate- practic ; 
 S rb toarea Cr ciunului a constituit un prilej de bucurie pentru to ii copiii şi o ocazie 
deosebit  pentru ca preşcolarii şi şcolarii s  s rb toreasc  şi s  comunice.  
 În cadrul activit ii, s- au purtat discu ii despre semnifica ia bradului de Cr ciun şi emo iile 
pe care to i copiii le tr iesc an de an. Dirija i de cadrele didactice, preşcolarii şi şcolarii au lucrat în 
echip  pentru realizarea unor ornamente de brad cât mai originale. În timpul lucrului, s- a pus 
accent pe spiritul de cooperare , cei mari oferindu- le ajutorul celor mici, sco ându- se în eviden  
importan a prieteniei şi a bun t ii, mai ales în perioada s rb torilor.  
 La sfârşit, toate ornamentele au fost aşezate într- un brad „ special” al prieteniei.  
 Activitatea 4: „ i cei mari i cei mici, îl iubim pe Eminescu!”- program artistic; 
 Cadrele didactice de la cele dou  unit i de înv mânt au preg tit în prealabil activitatea, 
înv ând cu copiii poezii şi cântece reprezentative poetului Mihai Eminescu.  
 În cadrul activit ii, preşcolarii şi şcolarii au prezentat cât mai frumos ceea ce au înv at, 
dovedindu- şi dragostea pentru crea iile scriitorului. Fiecare grup de copii, a venit cu materiale 
despre via a şi activitatea acestuia, toate materialele strângându- se într- un portofoliu al proiectului.  
 Activitatea 5: „Mama- i cântec, mama- i soare, mama- i dulce alinare!”- activitate- 
practic ; 
 În cadrul activit ii, preşcolarii şi şcolarii au lucrat în echipe pentru a realiza felicit ri pentru 
ziua mamei. Copiii au împ rt it împreun  dragostea pentru cea care le- a dat via  şi au discutat 
despre cât de important  este mama şi ce înseamn  pentru ei. 
 În timp ce au realizat lucr rile, preşcolarii şi şcolarii au intonat cântece cunoscute despre 
mam . Toate felicit rile, au fost prinse într- un album. 

Activitatea 6: „Pa tele ne-aduce- n cas , bucuria Învierii!”- discu ii cu preotul; 
 La activitate a fost invitat preotul paroh Vîrlan Sorinel, de la Biserica „Sf. Trei Ierarhi” din 
Bârlad. Acesta le- a vorbit copiilor despre semnifica ia ou lor de Paşte, despre via a Domnului 
nostru Iisus Hristos şi despre cum a fost r stignit pe cruce.  
Copiii au fost provoca i la discu ii, la sfârşitul activit ii aceştia trebuind s  redea prin intermediul 
desenului no iunile înv ate de la preot.  

Activitatea 7: „Sub copacul prieteniei”- activitate ecologic ; 
            În cadrul activit ii preşcolarii şi şcolarii, înso i i de cadrele didactice şi p rin i,au plantat în 



parcul din centrul oraşului un copac al „prieteniei”, care s  le aduc  aminte de activit ile 
proiectului, de prietenii şi rela iile nou- formate. 
Activitatea s- a finalizat prin oferirea de diplome tuturor copiilor implica i în proiect. 

Activitatea 8: „Împreun  la final!”- activitate de monitorizare i evaluare; 
În cadrul activit ii s-a  prezentat gradul de atingere al obiectivelor proiectului, specificându- 

se modalitatea de monitorizare şi evaluare a proiectului. Finalitatea proiectului a constat în 
realizarea unei reviste cu poze, materiale informative şi descrierea activit ilor proiectului. 

Rezultatele proiectului: 
Rezultate cantitative: o expozi ie cu lucr ri ale proiectului, pliante ( material informativ) 

despre existen a proiectului i activit ile sale, un album cu felicit ri de ziua mamei, o mini- revist  
a proiectului; 

Rezultate calitative: atitudini pozitive fa  de sine i fa  de al i copii, spirit de ajutor 
reciproc, comportamente tolerante i altruiste fa  de cei din jur; 

Impactul implement rii proiectului: Implementarea proiectului a avut impact asupra 
beneficiarilor direc i ( pre colari i colari), prin formarea i dezvoltarea unor abilit i de 
comunicare, socializare, cooperare, spirit de prietenie; cadrelor didactice, prin antrenarea  
capacit ilor de a crea medii stimulative pentru colari i pre colari, acumularea de noi experien e; 
gr dini ei, prin extinderea parteneriatelor, cre terea prestigiului unit ii în comunitate; comunit ii 
colare, prin valorificarea rezultatelor proiectului; 

Diseminarea proiectului s- a realizat astfel: în gr dini , prin prezentarea activit ilor 
proiectului în cadrul edin elor cu p rin ii, promovarea prin prezentarea proiectului în cadrul 
Comisiei metodice pe unitate, a edin elor Consiliului profesoral; în cadrul comunit ii educative, 
prin promovarea proiectului în cadrul Cercului Pedagogic; în cadrul comunit ii l rgite, prin 
promovarea prin pliante i postere, mass- media, publicarea de articole în revista unit ii; 

 
FOTOGRAFII DIN TIMPUL ACTIVIT ILOR 

   
 

   
  



 
600. PROIECTUL EDUCA IONAL  

„ECOGR DINI A-NATURA, PRIETENA MEA” 
 

L p dat Ligia, Gr dini a P.N. Nr. 2 Mangalia 
 

A. INFORMA II DESPRE APLICANT 
Numele unit ii de înv mânt 
aplicante 

GR DINI A P.N. NR.2 MANGALIA 
(Structur  a Liceului Teoretic ,,Callatis” Mangalia) 

Adresa complet  Str. Rozelor, Nr. 42A, Mangalia, jude  Constan a 
Nr. de telefon/fax   0341108086 
Adres  poşt  electronic  grd2.mangalia@yahoo.com 
COORDONATOR 
Nume, prenume 

 
L P DAT LIGIA 

Func ia Profesor înv mânt preşcolar 
Adres  poşt  electronic  ligia.lapadat@yahoo.com 

 
 B. INFORMA II DESPRE PROIECT 

B.1.Titlul proiectului NATURA, PRIETENA MEA 
B.2.Categoria în care se 
încadreaz  proiectul: 

-ecologic                                                                          

  
C. DESCRIEREA PROIECTULUI 

  
 D. PREZENTAREA PROIECTULUI 

D.1. Analiza de nevoi şi obiectivul general ale proiectului  
      Ecologia contemporan  studiaz  structura, func ionalitatea şi conservarea ecosistemelor. 
Civiliza ia uman  are un rol foarte important în evolu ia ecosistemelor de pe planeta noastr , 
dar, din p cate, omul nu pare s  fie conştient de imensul rol pe care îl are. Pentru a cunoaşte 
modul de func ionare a sistemului din care facem şi noi parte este esen ial ca omul s  fie 
educat în spiritul respectului pentru mediul înconjur tor, pentru ca el s  devin  conştient de 
faptul c  nu este st pânul naturii, ci parte a ei.  
      În acest context, a devenit tot mai necesar  educarea maselor, în special a tinerei 
genera ii, în vederea însuşirii unei concep ii ecologice unitare, în special ast zi, când se 
înregistreaz  o influen  crescut  a omului asupra naturii. 
      Copiii ar trebui s  aib  şanse de a dezvolta conexiuni personale cu natura. În cazul în 
care ei sunt încuraja i pentru a explora lumea fizic  — pentru a afla despre plante şi animale 
locale, pentru a observa şi anticipa modele sezoniere — sunt mai multe şanse de a dezvolta 
dragostea pentru natur . Ea se va traduce într-un angajament pe toat  durata vie ii, într-un 
comportament civilizat fa  de natur , bazat pe ocrotirea şi protejarea mediului. 
      Proiectul „Ecogr dini a-Natura, prietena mea” se doreşte a fi o punte de leg tur  om-
natur , un mijloc de sensibilizare şi apreciere a frumosului, dar şi un mijloc de ac iune în 
problemele de mediu, atât la nivel local cât şi la nivel global.  
Obiectivul general al proiectului 
      Îmbog irea şi sistematizarea cunoştin elor copiilor despre mediul înconjur tor, prin 
însuşirea unor reguli de natur  ecologic  ce asigur  echilibrul om-natur  şi prin oferirea 
oportunit ii de explorare şi observare direct  şi nemijlocit  a acesteia 

 

1.Num r de preşcolari implica i:150 
2.Activit i desf şurate: crosscurriculare, extraşcolare  
3.Num r de parteneri: gr dini e şi şcoli partenere din Mangalia, p rin ii preşcolarilor, 
reprezentan i ai comunit ii 



D.2. Obiectivele specifice ale proiectului 
a) privind copiii preşcolari:  
-stimularea copilului pentru a desf şura activit i cu caracter experimental şi demonstrativ 
prin care s  contribuie la p strarea s n t ii mediului în care tr ieşte (colectarea materialelor 
refolosibile, recoltarea plantelor medicinale şi a unor fructe benefice s n t ii, îngrijirea unor 
spa ii verzi, cultivarea plantelor ornamentale, economisirea apei sau a energiei electrice etc.);  
-îmbog irea vocabularului activ cu termeni din domeniul ecologic 
-însuşirea unor norme de comportament ecologic specific asigur rii echilibrului dintre 
s n tatea individului, a societ ii şi mediului 
-stimularea imagina iei şi a creativit ii 
-încurajarea copilului pentru a-şi exprima independent opinii şi st ri sufleteşti 
b) privind cadrele didactice :  
-familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a copilului pentru desf şurarea 
unor activit i cu caracter ecologic în vederea însuşirii unor cunoştin e din domeniul 
respectiv 
-abilitarea cadrului didactic cu capacitatea de a construi un mediu educa ional care s  
motiveze copilul în procesul de protejare a naturii 
c) privind p rin ii şi al i factori educa ionali din comunitate: 
-conştientizarea p rin ilor şi a altor factori educa ionali din cadrul comunit ii cu privire la 
rolul lor în formarea şi dezvoltarea propriilor copii 
-creşterea implic rii p rin ilor şi altor factori educa ionali din cadrul comunit ii în 
activitatea gr dini ei şi în crearea unui mediu sigur şi s n tos pentru to i 
-implicarea autorit ilor locale şi a altor factori ai comunit ii în rezolvarea problemelor 
administrativ-financiare care vor ap rea pe parcursul derul rii acestui program 

 
D.3. Grupul int  c ruia i se adreseaz  proiectul 
-preşcolarii din gr dini  
-elevii din şcolile partenere 
-p rin ii preşcolarilor 
-cadre didactice (educatori, înv tori) 
-comunitatea local  

 
D.4. Durata proiectului 
Un an şcolar  

 
D.5. Descrierea activit ilor proiectului 
Activitatea nr. 1 
Titlul activit ii:” Ziua interna ional  a animalelor” 
Tipul activit ii: ecologic  (de informare) 
Data/perioada de desf şurare: octombrie 
Locul desf şur rii: Gr dini a P.N.Nr. 2 Mangalia 
Num rul de participan i pentru fiecare categorie (preşcolari, cadre didactice, p rinti, 
reprezentan i ai comunit ii etc.): 90 copii, 7 cadre didactice, 15 p rin i, reprezentan i ai 
comunit ii locale 
Responsabil: L p dat Ligia 
Beneficiari: copii, cadre didactice, p rin i, comunitate 
Metode/mijloace de realizare: confec ionarea materialelor informative, activitate practic , 
carnaval şi concurs tematic 
Modalit i de evaluare: expozi ie de lucr ri şi fotografii 
Descrie i pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: 
Se vor confec iona împreun  cu p rin ii preşcolarilor materialele necesare (pliante, ecusoane, 
stegule e, costume şi m şti reprezentând diverse animale). Se vor purta discu ii despre 



necesitatea protej rii animalelor domestice şi s lbatice. Se vor realiza jocuri de rol, euritmii 
prin care copiii s  dramatizeze aspecte din via a animalelor şi diverse elemente ale mediului 
înconjur tor. Se va desf şura un concurs de cunoştin e referitoare la lumea animalelor. 
Activitatea nr. 2 
Titlul activit ii: ”Eco - m r işoare”  
Tipul activit ii: ecologic  
Data/perioada de desf şurare: martie 
Locul desf şur rii: Gr dini a P.N. Nr. 2 Mangalia 
Num rul de participan i pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, p rinti, 
reprezentan i ai comunit ii etc): 150 preşcolari, 30 elevi, 11 cadre didactice, 20 p rin i 
Responsabil: L p dat Ligia 
Beneficiari: copii, cadre didactice, p rin i, comunitate 
Metode/mijloace de realizare: colectarea de deşeuri şi materiale refolosibile, confec ionarea 
de m r işoare ecologice 
Modalit i de evaluare: expozi ie cu produsele realizate, album de fotografii 
Descrie i pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: 
Copiii împreun  cu p rin ii şi cadrele didactice vor confec iona m r işoare şi alte obiecte 
decorative specifice s rb torilor prim verii, utilizând tehnici de lucru variate şi materiale 
refolosibile, colectate anterior. 
Activitatea nr.3  
Titlul activit ii: „Copiii - prietenii naturii” 
Tipul activit ii: ecologic  
Data/perioada de desf şurare: aprilie 
Locul desf şur rii: Gr dini a P.N. Nr. 2 Mangalia 
Num rul de participan i pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, p rinti, 
reprezentanti ai comunit ii etc): 150 preşcolari, 20 p rin i, 7 cadre didactice, 2 îngrijitoare 
Responsabil: L p dat Ligia 
Beneficiari: copii, cadre didactice, p rin i, comunitate 
Metode/mijloace de realizare: p strarea cur eniei în sala de grup  şi în curtea gr dini ei, 
îngrijirea florilor din incinta gr dini ei, plantarea de copaci şi r saduri de flori 
Modalit i de evaluare: album de fotografii 
Descrie i pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: 
Copiii împreun  cu adul ii vor participa la amenajarea spa iului verde din curtea gr dini ei, 
plantând puie i, r s dind flori, vopsind b ncu e şi ornamente de gr din  etc. La final se va 
realiza o prezentare cu imagini şi fotografii din timpul şi dup  finalizarea activit ilor. 

 
D.5. Rezultatele aşteptate ca urmare a implement rii proiectului 
      Datorit  caracterului crosscurricular al proiectului, acesta urm reşte stimularea 
particip rii copiilor, al turi de p rin i, la ac iuni de protejare şi ap rare a mediului 
înconjur tor împotriva polu rii, prin educarea spiritului etic-cet enesc. 

 
D.6. Modalit i de monitorizare şi evaluare a rezultatelor proiectului 
-întocmirea rapoartelor activit ilor desf şurate; 
-elaborarea unui jurnal al proiectului; 
-realizarea unui album cu fotografii din timpul activit ilor. 

 
D.7. Indicatorii de evaluare ai proiectului 
-rezultatele ob inute de preşcolari la concursurile de cunoştin e generale desf şurate 
-originalitatea m r işoarelor confec ionate din materiale reciclabile 
-îmbog irea spa iului verde al gr dini ei cu flori şi puie i 
 

 



D.8. Beneficiarii direc i şi indirec i ai proiectului 
Beneficiari direc i: preşcolarii gr dini ei, cadrele didactice, p rin ii copiilor 
Beneficiari indirec i: comunitatea local  

 
D.9. Impactul estimat al implement rii proiectului asupra grupului int   
Prin observarea şi explorarea direct  şi nemijlocit  a naturii, copiii vor demonstra dragoste şi 
pre uire pentru aceasta, iar comunitatea va câştiga cet eni cu un deosebit spirit ecologic. 

 
D.10. Asigurarea continuit ii proiectului 
-organizarea anual  a „Zilei Animalelor” 
-organizarea periodic  de ac iuni de îngrijire a spa iului verde al gr dini ei, în func ie de 
anotimp 
-amenajarea unui spa iu dedicat acestui proiect în incinta gr dini ei 

 
D.11. Activit i de promovare/mediatizare şi de diseminare din timpul implement rii 
proiectului şi dup  încheierea acestuia 
Informarea prin mass-media local  a ac iunilor ce urmeaz  a fi desf şurate în cadrul 
proiectului şi publicarea recenziei şi a fotografiilor din cadrul activit ilor 

 
D.12. Partenerii implica i în proiect; modalit i de desf şurare a parteneriatului   
Gr dini e şi şcoli din Mangalia – participare la ac iunile proiectului 
P rin ii copiilor – implicare în organizarea şi desf şurarea activit ilor; asigurarea materialelor 
necesare desf şur rii proiectului 
Comunitatea local  din Mangalia – participare la ac iunile desf şurate; mediatizarea ac iunilor 
proiectului 

 
E. DEVIZ ESTIMAT DE CHELTUIELI  (acolo unde este cazul) 
Nr. 
crt. 

Descrierea 
cheltuielilor 

Fonduri 
proprii 

Finan are 
solicitat  
MENCŞ 

 

Total 
sum  
RON 

 

Finan ri anterioare pe 
acelaşi proiect 

Surse 
proprii 

MENCŞ TOTAL 
 

1          
  
  

  
  
  

  
  
   

Total Ron      

 
F. INFORMA II DESPRE UNITATEA DE ÎNV MÂNT 
F.1. Descrierea unit ii de înv mânt 

Tipul unit ii de înv mânt 
(gr dini , şcoal , liceu, palat, club) 

GR DINI A P.N. NR. 2 MANGALIA 
(Structura Liceului Teoretic „Callatis” Mangalia) 

Num rul cadrelor didactice  Total :7                   Femei: 7            B rba i:  
Num rul elevilor înmatricula i Total :150        Fete:   B ie i: 
Num rul claselor participante la proiect  2 grupe mici, 2 grupe mijlocii, 3 grupe mari 

F.2. Particip ri anterioare la alte programe/proiecte 
DA ( în acest caz, completa i tabelul de mai jos) 
NU 
An Finan at de c tre Titlul proiectului 

 Fonduri proprii „Educ m Aşa!”, „Kalokagathia”, „S  citim pentru mileniul III!“ 

 
 G. INFORMA II DESPRE POTEN IALII PARTENERI 
-numele institu iei, adresa complet , nr. de telefon/fax, adres  poşt  electronic , persoana de contact 

 
x 



 
601. GR DİNİ A-MICUL MEU UNIVERS 

 
Prof.înv.preşc.Ştef nescu Lumini a 

Şcoala Gimnazial  Nr.133 Sector 4 Bucureşti 
 

    Reforma sistemului de înv mânt are ca obiective schimbarea mentalit ii şi formarea unor 
dasc li reflexivi, utilizarea calculatorului în activitatea didactic , în op ionale şi în alte activit i 
non-formale. Când, cum, cine ar trebui s  întreprind  schimb ri care s  conduc  la formarea 
cadrelor didactice sunt întreb ri care au condus la o flexibilizare a sistemului de formare. Pia a de 
programe de formare este deschis  oric ror organiza ii care pot furniza strategii eficiente care s  
conduc  la integrarea european  a înv mântului. Lumea în care tr im se schimb  şi odat  cu ea şi 
educa ia. Sursele de informare pentru adul i şi copii se multiplic  încât pentru cei atraşi de nou, de 
spectaculos, una pare mai atractiv  decât alta. Observ m zilnic în joaca copiilor o lume a lor care 
aduce comportamente, teme, idei, probleme absolut noi. Copiii primesc prin diferite canale prea 
multe informa ii pe care nu le re in şi nu au nici capacitatea de selec ie a acestora. 
    Efortul copiilor trebuie s  fie unul intelectual, de exersare a proceselor psihice şi de cunoaştere, 
de abordarea altor demersuri intelectuale interdisciplinare decât cele clasice prin studiul mediului 
concret şi prin corela iile elaborate interactiv în care copiii îşi asum  responsabilit i, formuleaz  şi 
verific  solu ii, elaboreaz  sinteze în activit i de grup, intergrup, individual, în perechi. Ideile şi 
solu iile grupului au înc rc tura afectiv  şi originalitate atunci când se respect  principiul 
flexibilit ii. Activit ile pentru copii trebuie s  aib  un caracter spontan, s  contribuie la 
dezvoltarea independen ei în gândire şi ac iune. Educatoarea trebuie s  fie entuziasmat  dup  
fiecare reuşit , progres înregistrat de grup sau de copil pentru preg tirea motiva iei urm toarelor 
sarcini. 
    Situa iile de înv are rezolvate prin diferite metode dezvolt  copiilor gândirea democratic  
deoarece ei exerseaz  gândirea critic  şi înteleg c  atunci când analizeaz  un personaj, 
comportamentul unui copil, o fapt , o idee, un eveniment, ei critic  comportamentul, ideea, faptul, 
nu critic  personajul din poveste sau copilul, adultul. Metodele înva  copiii, c  un comportament 
întâlnit în via a de zi cu zi poate fi criticat pentru a înv a cum s -l evit m. Ei aduc argumente, 
g sesc solu ii, dau sfaturi din care cu to ii înva . Este îns  important  alegerea momentului din 
lec ie, dintr-o zi, personajul-copil şi fapta lui deoarece ele reprezint  punctul cheie din reuşita 
aplic rii metodei şi nu trebuie s  afecteze copilul. 
    Noua abordare educa ional  prin metoda proiectelor se distinge ca o metod  global  cu caracter 
interdisciplinar, care stimuleaz  şi dezvolt  pe multiple planuri personalitatea în curs de formare a 
copilului. Valoarea pedagogic  a metodei proiectelor la vârste timpurii const  în aceea c  fiecare 
educatoare are posibilitatea de a ad uga noi şi noi informa ii referitoare la tema propus   de copii, 
p rin i sau educatoare, ea având rol de ghid. De asemenea, aceast  metod  vine în sprijinul unei mai 
strânse colabor ri cu familia, cu al i copii, cu specialişti, cu membri ai comunit ii locale, este o 
metod  modern  folosit  şi în alte ri. Promovând activit i de înv are prin metoda proiectelor, 
înv area propriu-zis  devine o preocupare a copilului, şi nu o sarcin  primit  de la educatoare, şi 
dincolo de sala de grup . Copiii caut  imagini, discut  cu adul ii sau cu al i copii despre un lucru, 
fiin  sau fenomen, fiecare vine cu nout i în cadrul proiectului în dezbatere. Imaginile aduse de 
copii ajut  la confec ionarea  şi ulterior la completarea unui „Jurnal al clasei” şi al unui „Calendar al 
naturii”. 
    O observare atent  şi permanent  a manifest rilor copilului şi o cunoaştere real  a 
particularit ilor psihologice şi individuale ale acestuia sunt instrumente de lucru ale educatoarei 
atât în timpul derul rii proiectului, cât şi în atribuirea de func ionalit i a rezultatelor proiectului ce 
se va desf şura. Aceasta este necesar  pentru a crea copiilor o motiva ie puternic  şi a-i implica 
afectiv, cunoscut  fiind puterea acestor componente psihice în procesul înv rii. 
    Un proiect este o extindere, o investigare a unui subiect din afara idealului sau practicului, c tre 
care copilul îşi îndreapt  întreaga aten ie şi energie. Proiectul poate fi dus la bun sfârşit de întreaga 



grup , de un grup mic de copii sau ocazional, de un singur copil. Unul dintre avantajele activit ii 
de proiect este faptul c  las  mai mult  libertate de exprimare şi ac iune atât pentru copil, cât şi 
pentru educatoare. 
    Al turi de abordarea interdisciplinar , organizarea modular  şi înv area asistat  de  calculator, 
predarea integrat  a cunoştin elor este considerat  o strategie modern  de organizare şi desf şurare 
a con inuturilor, iar conceptul de activitate integrat  se refer  la o activitate în care se îmbr işeaz  
metoda de predare-înv are a cunoştin elor îmbinând diverse domenii şi constituirea deprinderilor şi 
abilit ilor preşcolarit ii. 
    Activit ile pot fi desf şurate integrat dupa scenarii zilnice cu generice distincte, care reunesc 
activit i comune şi la alegere, dar din zona respectiv  sau prin scenarii în care se reg sesc 
fragmentele de activit i dintr-o s pt mân  cu generice de zi, respectând tema  şi subtema 
s pt mânii. 
    Scenariul educatoarei îi orienteaz  pe copii s  opteze pentru diverse centre, care ofer  
posibilitatea alegerii domeniilor de înv are şi a materialelor. Varietatea acestora încurajeaz  copiii 
s  manifeste, s  observe, s  gândeasc , s -şi exprime ideile, s  interpreteze date, s  fac  predic ii. 
De exemplu, alfabetizarea, ca centru de activitate, ofer  posibilitatea de a-şi exersa liber opiniile, de 
a audia poveşti, a crea poveşti, a motiva st ri sufleteşti, a dezvolta dialoguri. 
    Copiii îşi asum  responsabilit i şi roluri în microgrupul din care fac parte, participând la jocuri 
de rol interesante, ini iate la sugestia celor din jur sau create chiar de ei. Jocurile de manipulare 
direc ioneaz  copiii spre exersarea con inutului matematic, spre jocuri pe calculator, jocuri de 
reconstituiri, de m surare. Centrul art  este mereu foarte populat; ajut  copiii în realizarea 
coresponden elor între elementele de limbaj plastic prin utilizarea unor tehnici variate.    La 
completarea scenariului ne pot fi de real folos vizitele, plimb rile, întâlnirile cu specialiştii. 
Tematica acestora este aleas  astfel încât prin activit ile integrate s  se înlesneasc  contactul cu 
lumea înconjur toare. 
 

BIBLIOGRAFIE: 
PREDA VIORICA-Educa ia pentru ştiin  în gr dini , Editura V&Integral, Bucureşti, 2000 
BULBOACA ANCA-Metoda proiectelor de cercetare, în Revista Înv amântul Preşcolar nr.1-2/ 
2001 si nr.3-4/2001. 
LAZARESCU PAISI,EZECHIL L.E.-Laborator preşcolar, Bucuresti,2002 
 
 

602. PROIECT  EDUCA IONAL   
EDUCA IE  FINANCIAR  

„BANII SE CÂ TIG  PRIN MUNC !” 
 

Prof. Înv. Pre colar ovea Rodica 
Gr d. „Pe ti orul De Aur”, Zlatna 

 
ARGUMENT 

 
Educa ia financiar  este procesul prin care dobândim cuno tin e, aptitudini, abilit i care 

permit luarea unor decizii mai bune în ceea ce prive te gestionarea resurselor noastre, iar pe baza 
unor informa ii corecte s  facem analize i s  tim cui putem cere ajutor i sfaturi pentru a putea 
beneficia din plin de banii no trii. 
 Educa ia financiar  ne înva  cum s  gestion m veniturile noastre i s  cheltuim mai pu in, 
cum putem face economii pentru unele situa ii neprev zute, cum s  adun m banii sau cum s  
economisim pentru diferite obiective din via a noastr  de zi cu zi. Educa ia financiar  ne ajut  s  
men inem un echilibru financiar. 
 Deoarece în zilele noastre avem la dispozi ie o gam  larg  de servicii care ne pot u ura via a 
dar în acela i timp ne ajut  i s  ne atingem obiectivele, trebuie s  fim bine informa i despre 



instrumentele financiare pe care le folosim, iar pentru a putea utiliza aceste servicii, avem nevoie s  
în elegem în ce m sur  satisfac nevoile noastre i ce obliga ii avem noi în calitate de clien i. 
 Prima etap  în educa ia financiar  este aceea de a în elege cum se câ tig  banii, apoi dup  ce 
tim de unde avem banii trebuie s  avem o eviden  a cheltuielilor pentru a ne putea planifica ceea 

ce dorim pe viitor. 
 Deoarece este greu de explicat pe în elesul copiilor conceptul de educa ie financiar , acest 
proiect vrea s  dezvolte respectul copiilor fa  de bani i în primul rând fa  de munc , pentru c  ei 
vor trebui s  tie c  dac  nu muncim nu avem bani s  ne cump r m ceea ce dorim. Cei care 
muncesc în familie i aduc bani sunt p rin ii pe care trebuie s -i respecte deasemenea, deoarece 
datorit  lor, copiii pot s   primeasc   lucrurile dorite.  
 Copiii trebuie s  tie s  dr muiasc  banii, pentru c  sunt câ tiga i cu mult  trud , i s  nu-i 
risipeasc  pe unele lucruri care nu le sunt folositoare, ci mai bine s  îi adune într-o pu culi  pentru 
a face economii. 
 În acest scop voi desf ura proiectul de EDUCA IE FINANCIAR  pentru a-i înv a i pe 
p rin i în primul rând s  nu cad  întotdeauna la rug min ile copiilor i s  fac  totul pe placul lor, ci 
s  le explice de fiecare dat  situa ia, pentru a în elege c  banii nu cad din copaci, i sunt munci i cu 
mult  trud  i sudoare. 
 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

 
1. Durata proiectului: an colar 2016-2017 (o activitate pe lun ). 

 2. Scopul proiectului: 
 creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice, copiilor, p rin ilor acestora i a 

unor persoane din comunitate în activit i de educa ie financiar  i cunoa terea mai 
bun  a particularit ilor culturale române ti; 

 conturarea unei imagini complete a modului în care banii sunt percepu i, cheltui i, 
economisi i, împrumuta i, investi i în societatea de azi, concomitent cu dobândirea 
unor abilit i de gestionare a banilor. 

 3. Obiective specifice: 
 a) Pentru copii: 

 formarea unui comportament ra ional în rela ia cu banii, prin antrenarea copiilor în 
activit i ce stimuleaz  gândirea logico-creativ ; 

 promovarea conceptului de educa ie financiar  la copii cu triada p rin i-copii-
educatori; 

 imprimarea respectului copiilor fa  de bani i fa  de munc ; 
 asigurarea alfabetiz rii copiilor de vîrste mici în domeniul financiar, prin 

introducerea unor no iuni de baz  legate de bani, bune deprinderi legate de utilizarea 
banilor, precum i prin cunoa terea bunelor practici legate de acest domeniu, 
începând chiar cu deprinderea de a economisi; 

 însu irea unor norme de comportament care promoveaz  strategii pozitive de 
dep ire a conflictelor i dezvoltarea respectului fa  de sine, i fa  de cei din jur; 

 stimularea imagina iei i creativit ii copiilor. 
b) Pentru cadrele didactice: 

 proiectarea i desf urarea unor activit i de stimulare a interesului pentru educa ia 
financiar ; 

 adaptarea strategiilor i a mediului pentru a r spunde nevoilor copiilor de cunoa tere 
a modului de lucru cu banii; 

 antrenarea i stimularea creativit ii cadrelor didactice, în vederea implement rii 
primelor no iuni de educa ie financiar  la copiii pre colari;  

 familiarizarea cadrelor didactice cu activit ile i materialele specifice acestui 
proiect, precum i cu modalit ile multiple de utilizare a acestora la grup ; 

● între inerea unei comunic ri eficiente cu p rin ii referitoare la temele desf urate. 



c) Pentru p rin i i al i factori educa ionali: 
  con tientizarea p rin ilor i a altor factori educa ionali cu privire la rolul lor în 

activit i de educa ie financiar ; 
 asigurarea transmiterii unor informa ii, deprinderi i bune practici legate de educa ia 

financiar , care pot duce la schimbarea mentalit ii adul ilor din jurul copiilor; 
 implicarea autorit ilor i ai altor factori ai comunit ii în rezolvarea problemelor 

administrative care vor ap rea. 
 4. Grup int : 

 pre colarii grupei mari din cadrul GPN ,, Pe ti orul de aur” Zlatna. 
5. Resurse umane: 

 pre colari, educatoare, p rin i, alte persoane din comunitate. 
 6. Resurse materiale: 

 bani adevra i, bani de juc rie care îi imit  pe cei adev ra i, revista „De la joc ... la 
educa ie financiar ”, fi e diferite adecvate temelor.  

 7. Resurse informa ionale: 
 programul dup  care se desf oar  proiectul, suport logistic oferit de speciali ti, 

proiectul unit ii, c r i, reviste, CD, DVD, soft-uri educa ionale. 
 8. Resurse financiare : 

 proiectul nu posed  un buget propriu dar va fi sus inut financiar de c tre p rin ii 
copiilor implica i în proiect. 

 9. Analiza proiectului: 
 dorin a educatoarei de perfec ionare i afirmare profesional ; 
 deschiderea fa  de acest program; 
 oportunitatea pentru afirmarea competen elor profesionale; 
 eficacitatea în organizarea proiectului educa ional, cu obiectiv final în cre terea    

actului educa ional; 
 posibilitatea deplas rii copiilor la b ncile i magazinele din ora . 

 10. Viziunea proiectului: 
 diversificarea mijloacelor de formare continu ; 
 popularizarea experien ei pozitive; 
 implicarea tuturor furnizorilor de educa ie în promovarea intereselor copiilor; 
 utilizarea resurselor materiale i umane ale unit ii. 

 11. Strategii de dezvoltare: 
 dezvoltarea profesional  a educatoarelor; 
 dezvoltarea înv mântului modern, deschis, flexibil; 
 investi ia în resurse umane competente care sunt dornice de autodep ire; 
 evaluarea comportamentelor copiilor pe parcursul activit ilor; 
 evaluarea atitudinii educatoarei fa  de realizarea acestui proiect educa ional; 
 abordarea unui management axat pe îmbun t irea continu  a con inuturilor 

educative i a strategiilor de realizare a proiectului. 
 

PLAN  DE  AC IUNE 
Pentru a dezvolta copiilor respectul fa  de bani, fa  de munca p rin ilor i a oamenilor mari 

în general, acest proiect are în vedere familiarizarea copiilor cu tot ceea ce înseamn  bani, resurse 
financiare i modul cum se câ tig  acestea. 
 Acest lucru se va realiza  pe parcursul programului prin desf urarea mai multor tipuri de 
activit i, i chiar activit i pe care copiii le vor agrea. 
 - fi e i jocuri adecvate temei, desf urate în sala de grup ; 
 - vizite la b ncile existente în ora , BCR, CEC BANK; 
 - vizitarea magazinelor din ora  unde vom merge împreun  cu copiii. 
 Prin activit ile propuse în acest proiect am c utat s  armoniz m dimensiunile emo ionale, 
mentale, sociale i spirituale spijinind astfel dezvoltarea personalit ii copiilor. 



 Una din principalele mijloace de stimulare a interesului copiilor pentru educa ia financiar  
îl constituie jocul, indiferent de grupa de vârst . Copiii a teapt   cu mult  pl cere jocul, pentru c  
acesta duce la o implicare total  a acestora în respectarea sarcinilor i regulilor cerute. 
 Sper m ca în desf urarea proiectului s  se implice i p rin ii i persoane din comunitate, 
pentru ca la sfâr itul lui s  ne atingem obiectivele propuse i s  contribuim la o bun  motivare a 
copiilor de a pune pre  pe bani i pe munca p rin ilor. 
 
SUS ENABILITATEA  PROIECTULUI 
 Proiectul va fi continuat i în anii urm tori prin modalit i noi de implicare a copiilor i a 
p rin ilor din grupul int  dar i de la alte grupe existente în gr dini a noastr . 
 
EVALUAREA PROIECTULUI  
 Evalaurea intern : 

 Realizarea portofoliului proiectului (programul activit ilor desf urate, albume cu 
fotografii); 

 Rapoarte ale echipei referitoare la impactul pe care l-a avut proiectul;  
 Realizarea unui C.D. cu imagini din activit ile derulate în proiect; 
 Expozi ie cu lucr ri ale copiilor; 
 Realizarea unui portofoliu final cu activit ile desf urate; 
 Aprecieri finale. 

Evaluarea extern : 
 Întocmirea unui raport de evaluare a activit ii desf urate în cadrul proiectului 

educa ional; 
 Expunerea proiectului în cadrul Comisiei Metodice; 
 Popularizarea rezultatelor proiectului în sesiune de comunic ri sau simpozioane 

locale, jude ene. 
  

BIBLIOGRAFIE 
 1. LIGIA GEORGESCU-GOLO OIU, Educa ie financiar  prin joc, Editura explorator. 
 2.LIGIA GEORGESCU-GOLO OIU, De la joc...la educa ia financiar , Editura 
Explorator, 2015. 
 3. www.didactic.ro 
 

CALENDARUL  ACTIVIT ILOR 
 

Nr.  
crt.  

Data 
desf ur rii 

Tema  
activit ii 

Modalit i  de  
realizare 

Locul  
desf ur rii 

Responsabil 

1. SEPTEMBRIE 
2016 

“Implementarea 
proiectului” 

Prezentarea 
proiectului în fa a 

p rin ilor 
 

Sala de  
grup  

Educatoarea 
grupei 

 

2. OCTOMBRIE 
2016 

„Povestea monedei” Povestea 
educatoarei 

 
 

Sala de grup  Educatoarea 
grupei 

3. NOIEMBRIE 
2016 

“În vizit  la banc ” Vizitarea celor 
dou  b nci din ora  

B.C.R. i C.E.C. 
BANK 

C.E.C. BANK 
B.C.R. 

Educatoarea 
grupei 

4. DECEMBRIE 
2016 

“La ce ne folosesc 
banii?” 

Discu ii  
Convorbiri 

Sala de grup  Educatoarea 
grupei 

 

http://www.didactic.ro/


5. IANUARIE 
2017 

Labirint 
„Traseul Dariei 

pân  la magazin” 
 

Fi  care reprezint  
labirintul 

Sala de grup  Educatoarea  
grupei 

6. FEBRUARIE 
2017 

„La cump r turi” Vizit   la 
magazinul Profi 

din ora  

Mgazinul  
Profi 

 
 

Educatoarea  
grupei 

7. MARTIE 
2017 

„B nu ul” 
de Ilinca Ioni  

Memorizarea  
poeziei 

Sala de grup  
 
 
 

Educatoarea 
grupei 

8. APRILIE 
2017 

„Meseria este 
br ar  de aur!” 

Prezentare diferite 
meserii 

Sala de grup  
 
 
 

Educatoarea 
grupei 

9. MAI 
2017 

„Pinochio i copacul 
cu monede” 

Dramatizare Curtea  
gr dini ei 

 
 

Educatoarea 
grupei 

10. IUNIE 
2017 

„Evaluarea 
proiectului i a 

activit ilor 
desf urate” 

Prezentarea 
albumului cu 
fotografii i a 

lucr rilor copiilor 

Sala de grup  Educatoarea 
grupei 

 
 

603. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRAT  ,,CIUBO ELELE OGARULUI” 
 
Prof. MOTOŞ CRISTINA, Gr nini a P. N. Darova 

 
EDUCATOARE: Prof. MOTOŞ CRISTINA 
UNITATEA: GR DINI A P.N. DAROVA 
GRUPA: MIJLOCIE  
TEMA ANUAL  DE STUDIU: ,,CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPL ?” 
TEMA PROIECTULUI: ,,TOAMN , TOAMN  DARNIC ” 
TEMA S PT MÂNII:,, PE C R RILE TOAMNEI” 
TEMA ZILEI: ,,CIUBO ELELE OGARULUI „ 
ACTIVIT I DE ÎNV ARE: 
     1. ADP - Întâlnirea de diminea : "Ce ştii despre…?" 
      - Tranzi ie: "Iepuraşul up" 
      2.ACTIVIT I LIBER ALESE(ALA I) 
      -Ştiin : Labirint: "Uneşte punctele şi spune ce animal ai   
                           descoperit!" (fiş ) 
       -Art : Mototolire:"Blana ursului" 
                        Rupere:  "Bl ni a iepuraşului" 
      3.ACTIVIT I PE DOMENII EXPERIEN IALE(ADE) 
             Activitate integrat :DLC / DOS : 
Povestea educatoarei: Ciubo elele ogarului, de C lin Gruia  /  Lipire : Personaje din poveste 
      4.ACTIVIT I LIBER ALESE(ALA II): 
             Jocuri distractive: "Ursul doarme" 
        " Iepuraşii la varz " 



SCOP: Dezvoltarea deprinderii de a audia cu aten ie un text şi a deprinderii de exprimare corect  
sub aspect lexical, gramatical, stimularea, vorbirii coerente şi expresive şi de a realiza lucr ri 
practice, valorificând cunoştin ele de baz  instituite. 
OBIECTIVE OPERA IONALE:  
                   O1- s  r spund  corect la întreb ri, formulând r spunsuri clare şi  
                   concise; 
                   O2 – s  rup  şi s  mototoleasc  hârtia colorat ; 
                   O3- s  asculte cu aten ie con inutul poveştii; 
                   O4- s  reproduc  fragmente din poveste, folosindu-se de imagini, cu     
                   ajutorul intrebarilor puse de educatoare; 
 O5- s -şi îmbog easc  vocabularul cu unele cuvinte: iarmaroc,               ciubo ele, galbeni, ogar, 
han; 
 O6- s  denumeasc  materialele de lucru; 
 O7- s  lipeasc  diferite materiale pe o suprafa  dat , realizând        personajele din poveste ;  
 O8- s  foloseasc  în mod corect materialele puse la dispozi ie pentru    realizarea temei propuse; 
                    O9- s  execute mişc rile sugerate de jocul cu text şi cânt. 
STRATEGII DIDACTICE: 
Metode: conversatia, problematizarea, expunerea, povestirea, explicatia, exercitiul, succesiunea 
evenimentelor, munca pe grupuri. 
 Mijloace de înv mânt: Calendarul naturii, ecusoane, fişe, creioane 
 colorate, hârtie colorat , hârtie creponat , planşe care s  ilustreze      povestea, iepuraş de pluş, 
ecusoane, macheta reprezentând o secven  din poveste, siluete, urs, iepure, ogar, lipici, hârtie 
mototolit  maro, hârtie  rupta gri, paste f inoase, şerve ele, be işoare, crengi, frunze decupate,  
LEGO,  eşarf , varz  .  
Forme de organizare: frontal, pe grupuri, individual 
DURATA: o zi 
LOC DE DESF ŞURARE: sala de grup  
BIBLIOGRAFIE: 
  „ Curriculum pentru înv mântul preşcolar 3-6/7 ani” , 2008 
   Culea L., Sesovici A., Grama F., Pletea M., Ionescu D., Anghel N. – „Activitatea integrat  din 
gr dini ” – Ed. Didactica Publishing House, Bucureşti, 2008 
   Dumitru G., Novac C., Mitrache Al., Ilie V., ş.a – „Didactica activit ilor instructiv – educative 
pentru înv mântul preşcolar” -  Ed. Didactica Nova, Craiova, 2005 
   Ciobotaru M., Antonovici Ş., Popescu M., Fenichiu D. – „Aplica ii ale metodei proiectelor” - Ed. 
CD PRESS – edi ia a II- a revizuit , Bucureşti,  2008  

SCENARIUL ZILEI 
        Activitatea debuteaz  cu Întâlnirea de diminea  în care copiii au posibilitatea de a-şi 
împ rt şi ideile, de a-şi manifesta starea de spirit, de bun  dispozi ie. Copiii sunt aşeza i în semicerc 
pentru a avea contact vizual cu to i membrii grupei.  
         Salutul porneşte de la educatoare şi este continuat de to i copiii grupei cu o formul  specific : 
”Diminea a a sosit  
                                                  To i copiii au venit 
                                                   În semicerc s  ne aşez m  
                                                   Şi frumos ne salut m” 
       Prezen a se realizeaz  prin strigarea catalogului şi consemnarea în acesta a copiilor absen i. 
       Calendarul naturii  este completat în urma întreb rilor adresate de educatoare cu privire la 
stabilirea anotimpului, a c rei zile din s pt mân  suntem, fenomene care caracterizeaz  ziua. 
      Împ rt şirea cu ceilal i . Acest moment solicit  întreaga grup  şi contribuie la realizarea unei 
intercunoaşteri, la exprimarea liber  în fa a celorlal i, înv ând în acelaşi timp s  se asculte între ei: 
convorbire: "Ce ştii despre?"  
       Noutatea zilei se realizeaz  prin prezentarea unui iepuraş de pluş sub form  de surpriz . 



      Tranzi ia se realizeaz  prin jocul cu text şi cant “Iepuraşul up ”. Astfel se trece la activitatea 
pe centre, unde vor fi prezentate materialele şi sarcinile de lucru:    
-la Ştiin :  copiii vor trebui s  uneasc  punctele şi s  coloreze     animalul descoperit  
 -la Art : copiii trebuie s  rup  şi s  mototoleasc  hârtia colorat .   
       Ziua continu  cu ADE – activitatea integrat  DLC+ DOS (Educarea limbajului+ Activitate 
practic ) dup  care voi încheia activitatea cu jocurile distractive: "Ursul doarme", " Iepuraşii la 
varz " ( ALA 2) . 
                DESF ŞURAREA ACTIVIT II 

EVENIMENT 
DIDACTIC/ 
SECVEN E 
DIDACTICE 

CON INUTUL 
ŞTIIN IFIC 

SRATEGII DIDACTICE EVALU-
ARE 

METO-DE 
ŞI 

PROCE-
DEE 

MIJ. 
DE 

ÎNV. 
 

FORME 
DE 

ORG. 

1.Momentul  
organizatoric 

  Voi asigura condi iile 
optime pentru desf şurarea 
activit ilor 
- aerisirea s lii de grup ; 
- aranjarea mobilierului; 
-preg tirea materialului 
necesar pentru activitate;  
- intrarea ordonat  a copiilor 
în sala de grup  

conversa-
ia 

   

2.Captarea 
aten iei 

Prin prezentarea unui iepuraş 
de pluş sub form  de 
surpriz . 

conversa-
ia 

iepuraş 
de pluş 

frontal  

3.Anun area 
temei şi a 
obiectivelor 

Astazi am s  v  spun 
povestea "Ciubo elele 
ogarului", de C lin Gruia 
dup  care vom finaliza 
macheta început  în aceast  
s pt mân .  

conversa- 
ia 

 

 frontal Observarea 
comportame

ntului 
copiilor 

 

4. Dirijarea 
înv rii 

   Se expune coninutul 
poveştii,folosindu-se 
inflexiunea vocii, mimica şi 
gestica corespunzatoare. Pe 
parcursul povestirii se 
explic  cuvintele noi. 
Povestea este expus  dupa 
urm torul plan: 
1. Plecarea iepuraşului c tre 
iarmaroc pentru a-şi cump ra 
înc l ri; 
2. Întâlnirea iepuraşului cu 
ogarul; 
3.  Oprirea celor doi drume i 
la han; 
4.  Servitul mesei; 
5.P c lirea iepuraşului- 
acesta fiind obligat s  
pl teasc  masa ogarului; 
6. Dreptatea pe care şi-a 

expunerea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



f cut-o iepuraşul. 
 
Fixarea con inutului se va 
face prin prezentarea 
imaginilor din poveste prin 
intermediul întrebarilor: 
-  De ce a plecat iepurele 
spre iarmaroc? 
-  Câ i bani avea la el? 
- Cu cine se întâlneşte 
iepurele în p dure? 
- Unde s-au oprit cei doi 
drume i? 
- Ce se întâmpla la hanul 
ursului? 
- Cum şi-a facut iepurele 
dreptate? 
- Ce crede i, îl va prinde 
vreodat  ogarul pe iepure? 
- Cum a i fi procedat voi 
dac  era i în locul iepurelui? 
- Deci: "Ce ie nu- i place, 
altuia nu-i face! " 
             (morala textului) 
Tranzi ie: Joc cu text şi 
cânt"Iepuraşul up,Tup" 

 
 
conversa ia 
 
explica ia 
exerci iul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Succesi-
unea 
evenimente
lor 

 
 
imagini 
din 
poveste 

 
 
 

 
 
Aprecieri 
pozitive 
asupra 
raspunsu-
rilor corecte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbal  

5. Ob inerea 
performan e-
lor 

  Intuirea materialelor  
Voi împ r i copiii în trei 
grupuri (vor fi repartiza i la 
m su e în func ie de 
ecusoane) :  
-primul grup  va avea de 
realizat prin tehnica lipirii 
cele trei personaje din 
poveste (iepuraşul, ogarul şi 
ursul) astfel: pentru iepuraş 
buc i rupte de hârtie glasat  
gri, pentru ogar paste 
f inoase  şi hârtie creponat  
maro pentru urs;  
-al doilea grup va lipi frunze 
decupate de diferite culori pe 
crengu e din natur ; 
-al treilea grup va construi 
"hanul" din poveste cu 
ajutorul pieselor LEGO. 
Copiii enumer  materialele 
de la cele trei m su e. 
Explicarea  modului de 
lucru  
 Voi trece pe la fiecare grup 
şi voi explica modul de 

conversa-
ia 

expunerea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siluete 
urs,     
iepure, 
ogar, 
lipici, 
hârtie 
mototoli  
maro, 
hârtie  
rupt  gri,             
paste 
f inoase 
şerve ele 
  
 
 
frunze 
decupate 
crengu e 
lipici 
şerve ele  
 
LEGO 

pe grupe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pe grupuri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

lucru: aplicarea materialelor 
de pe m su  pe siluetele 
personajelor; lipirea 
frunzelor pe crengu e şi 
realizarea hanului cu ajutorul 
pieselor LEGO.  
Înc lzirea muşchilor mici 
ai mânii . 
 Se efectueaz  exerci ii de 
înc lzirea  a muşchilor mici 
ai mânilor: " Degetele-mi 
sunt petale/ Le deschid ca 
pe-o floare/ Boboc-floare, 
boboc-floare/ Iar acum le 
r sfir m/ La pian noi  s  
cânt m". 
 
Executarea temei de c tre 
copii  
 Le urez spor la treab . 
 În timp ce copiii lucreaz  îi 
supraveghez, îi ajut şi îi 
îndrum acolo unde este 
nevoie. 

 
 
 
 
 
 
 
explica ia 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
exerci iul 

 
 
 
 
 
 
 
individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pe grupuri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicativ- 
practic  

6. Asigurarea 
reten iei 

  Se va realiza prin 
îmbinarea/ montarea pieselor 
realizate de c tre copii pe 
macheta reprezentând o 
secven  din poveste. 

conversa ia  
explica ia 
exerci iul 

siluetele 
persona-
jelor 
hanul din 
poveste 
copacii 
din 
p dure 

pe grupuri 
frontal 

Aprecieri 
pozitive 
asupra  
modului 
cum au 
realizat 
macheta. 

7. Încheierea 
activit ii 

   Se fac aprecieri asupra 
modului cum au r spuns şi 
au lucrat în cadrul activit ii 
integrate. 
Se va da copiilor 
posibilitatea sa priveasca in 
voie macheta şi planşele 
povestirii. 
    Copiilor li se vor acorda 
"recompense dulci" 

conversa ia macheta 
planşele 
povestirii 
"recom-
pense 
dulci" 

frontal Aprecieri 
pozitive 



 

604. JOC I ÎNV ARE ÎN AER LIBER 

 

Prof. Elena Manolache, Gr dini a Nr. 39 Ploieşti 

 

 Parcul ,,Constantin Stere” din Bucov este oaza de linişte, r coare şi aer curat pe care o 

frecvent m cu preşcolarii în fiecare var .  

 Iat , câteva exemple de activit i pe care le-am desf şurat cu copiii de la grupa mare, în anul 

şcolar trecut.  

 În Gr dina Zoologic  am observat p s rile şi animalele, într-un mediu aproape natural, iar 

mai apoi, dup  o pauz  activ , de joac , am rezolvat la umbra stejarilor, o fiş  individual  cu tema  

,,Coloreaz  animalele care au corpul acoperit cu blan , indiferent de mediul în care tr iesc”. 

Informa iile tocmai acumulate, au uşurat rezolvarea sarcinii didactice. Copiii au recunoscut şi 

colorat animalele domestice şi s lbatice despre care ştiau de mult, dar şi animalele din mediul 

acvatic (vidra, nutria sau nurca), pe care tocmai le observaser .  

 O vizit  la Zoo este totdeauna un prilej de acumulare de informa ii, de consolidare a 

cunoştin elor, de exersare a unor deprinderi de comportament corect, în diferite situa ii de via . 

 Un alt moment interesant şi atractiv pentru copii este acela în care, al turi de p rin i sau 

bunici, pornim în c utarea insectelor. Unii scormonesc printre frunze şi ramuri, cu borc nele 

preg tite pentru capturarea vie uitoarelor, al ii alearg  dup  fluturi, fluturându-şi plasele, al ii mai 

curajoşi sap  p mântul afânat, în dorin a de-a g si râme, viermişori, coropişni e. În toat  aceast  

agita ie se aud glasuri fericite, se v d ochii plini de bucuria reuşitei, se citeşte pe chipuri curiozitatea 

descoperirii unor vie uitoare nemaiv zute. Dup  un timp de c ut ri, ne aşez m la umbra deas  a 

copacilor şi ne descriem prada, ajuta i de adul ii care ne înso esc. Evident c  se acord  şi premii 

pentru cel mai bogat insectar şi cea mai bogat  recolt . 

 Dincolo de toate situa iile de înv are pe care le ofer  acest loc, Parcul Bucov, cu aleile sale 

betonate, este i locul ideal pentru desf şurarea unor activit i sportive, precum: alergare, deplasare 

cu trotineta, cu bicicleta ori cu rolele. Aici batem mingea în voie, s rim coarda, facem plaj , juc m 

şah, alerg m, mânc m la iarb  verde... Aici înv m, jucându-ne. Aici ne sim im liberi s  râdem, 

s  cânt m, s  recit m, s  fim copii! 

 

  



 
605. PROIECT DIDACTIC 

 
Soporan Cornelia – Gr dini a cu Program Prelungit nr.2 Aiud 

Tuluş Antoanela - Gr dini a cu Program Prelungit nr.2 Aiud 
 
CATEGORIA DE ACTIVITATE : - Educarea limbajului 
GRUPA: mare                                                        
TEMA: „LEGENDA RÂNDUNICII” 
TIPUL : predare - consolidare 
MIJLOACE DE REALIZARE : Lectura educatoarei 
OBIECTIVE FUNDAMENTALE : 

 dezvoltarea capacit ii de a cunoaşte şi a în elege mediul înconjur tor; 
 educarea capacit ii de exprimare corect  în rela iile interpersonale; 
 cultivarea interesului şi a pl cerii pentru înv area prin cooperare; 
 stimularea gândirii critice, a ini iativei. 

OBIECTIVE OPERATIONALE:   
 s  raspund  la ghicitoare ;  
 s  stabileasc  caracteristicile definitorii ale rândunicii ; 
 s  identifice caracteristicile randunicii şi sa descrie infatişarea sa ; 
 s  defineasc  cuvântul «migrator » 
 s  urmareasca legenda cu interes; 
 s  în eleag  termenul de ,,legend ,, 
 s  în eleag  sensul cuvintelor necunoscute; 
 s  ştie num rul personajelor ; 
 s  raspund  corect la întreb ri ; 
 s  selecteze adjectivele care o caracterizeaz  pe Rândunic  
 s  precizeze care sunt personajele pozitive şi care sunt cele negative   
 s  stabileasc  traseul migra iei rândunicii ; 
 s  dea exemple de alte p s ri migratoare 
 s  dea exemple de întâmpl ri ciudate cu privire la locul ales pentru cuib rit 

1. afective: 
 s  participe la activit ile de înv are în grup, atât în calitate de vorbitor, cât şi în                      

calitate de auditor 
 s  manifeste interes pentru activitate; 
 s  coopereze în timpul activit ii; 

2. psiho – motorii: 
 s  mânuiasc  materialele puse la dispozitie; 

STRATEGII DIDACTICE : 
      a) Metode şi procedee: observarea, explica ia, conversa ia, povestirea, demonstra ia,      
problematizarea, schimba perechea, predarea – înva area reciproc , turul galeriei. 

b) Mijloace didactice: album cu ilustra ii reprezentând p s ri c l toare, rândunica, barza, cuc, 
pelican, pupaza, tablou reprezentând medii de via  ale pasarilor c l toare, coşule e cu siluete cu 
rândunici şi cuiburi, jetoane cu litere R.I.C.P., fişe de lucru, instrumente de scris. 
c) Metode de evaluare: evaluare oral , evaluare scris  (fişa de munc  pe grupe), analiza 
produselor (turul galeriei), apreciere verbal . 

Forme de organizare: frontal , individual , pe grupe. 
 
 
 
 



SCENARIU DIDACTIC 
GRUPA: mare 
CATEGORIA DE ACTIVITATE : Educarea limbajului 
                                                        
TEMA: „LEGENDA RÂNDUNICII” 
TIPUL : predare - consolidare 
MIJLOACE DE REALIZARE : Lectura educatoarei 
 
 

EVENIMENTE 
DIDACTICE 

METODE CON INUT INFORMA IONAL SRTATEGIA DIDACTICA 

ACTIVITATEA EDUCATOAREI ACTIVITATEA COPIILOR EVALUARE RESURSE ŞI 
MANAGEMENT 

1. 
MOMENT 
ORGANIZATORI
C 

 Se va realiza: 
- aerisirea s lii de grup ; 
- aranjarea mobilierului in 

semicerc; 
- ordonarea şi distribuirea 

materialului didactic 
necesar. 

 
Se preg tesc pentru începerea 
activit ii. 

  

2. 
CAPTAREA 
ATEN IEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ghicitoare 
 
 
 
 
 
Schimba 
perechea 
 
 
 
 
 
 

Coada ca o furculi  
Roşioar  sub b rbi  
Toamna ea pleac  din ar  
Primavara vine iar . 
Ghici cine este? 
 
Ca s  v  aminti i cât mai multe 
despre rândunic , ne vom juca un 
joc:”Schimb  perechea” 
Fiecare copil va lua din coş câte o 
surpriz  (siluete cu randunici si 
cuiburi). 
Copiii care au luat din coş siluete 
cu randunici, vor forma un cerc în 

 
 
Copiii r spund la ghicitoare 
 
....Rândunica 
 
 
Copiii se grupeaz  pentru 
costituirea grupelor de lucru. 
 
 
 
 
Formeaz  doua cercuri concentrice 

 
 
 
 
 
 
 
Oral  

 
 
 
 
 
 
 
Coşulet cu siluete 
cu rândunici şi  
cuiburi 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ANUN AREA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

exterior, iar cei care au luat siluete 
cu cuiburi, formeaz  un cerc în 
interior. Se formeaz  astfel 
perechi: o rândunic  cu un cuib. 
La semnalul „Schimb  perechea” 
copiii randunic  se deplaseaz  la 
cuibul urm tor. 
Aminti i-v  şi spune i în pereche 
tot ce şti i despre rândunic . 
„Stop, schimb  cuibul”, 
urmatoarea randunic  formeaz  
pereche cu cuibul urmator şi 
completeaz  descrierea randunicii. 
Copilul randunic  re ine toate 
propozi iile formulate cu fiecare 
cuib şi le prezint  la sfarşitul 
jocului. 
Jocul continua pân  la epuizarea 
cunoştin elor copiilor despre 
randunic , sau pân  fiecare copil 
randunic , face pereche cu fiecare 
cuib. 
Forma i un singur cerc. Spune i ce 
v-a i amintit despre randunic ? 
Cunoaste i şi alte p s ri 
migratoare? 
Selecta i p s rile migratoare şi 
aşeza i-le pe fiecare în mediul s u. 
Se realizeaz  astfel reactualizarea 
cunoştin elor despre rândunic . 
 
Astazi vom înv a „Legenda 
rândunicii”-în care vom descoperi 
şi alte lucruri interesante despre 

şi lucreaz  în perechi. 
 
 
 
La semnalul educatoarei schimb  
perechea şi re in cât mai multe 
informa ii despre rândunic . 
 
 
Rândunica este o pasare c latoare 
(migratoare) care parcurge în 
fiecare an distan e foarte mari 
pentru a-şi asigura hrana şi 
existen a. 
Are corpul acoperit cu pene şi 
fulgi, se hr neşte cu insecte pe 
care le prinde în zbor, face 4-6 ou  
pe care le cloceşte, îşi creşte puii 
cu foarte mult  grija împreun  cu 
perechea sa al turi de care r mâne 
pân  la sfarşitul vie ii. 
Rândunelele sunt solidare unele cu 
altele, se ajuta în caz de nevoie, se 
sprijin  pentru creşterea puilor sau 
înl turarea unui pericol, 
reconstruc ia cuibului. Îşi 
construiesc cuiburi în cele mai 
neobişnuite locuri (straşina 
caselor, balcoane, în orice loc unde 
este deschidere permanent ). 
 

 
 
 
Imagini cu 
r ndunici în 
diferite ipostaze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jetoane cu p sari  
Panou redând 
diferite medii de 
via  ale p sarilor 
 
 
 



TEMEI 
 
 
 

acest  pasare migratoare, ne ajut  
s  afl m cum a luat fiin a, adic  
cum s-a n scut aceast  minunat  
pasare. 

4.DIRIJAREA 
ÎNVA RII 

Lectura  Se va expune legenda folosind o 
mimic  şi o tonalitate adecvat . 
(anexa 1) 

Ascult  cu interes prezentarea 
legendei 

  

5.OBTINEREA 
PERFORMAN EI 

Predarea-
invatarea 
reciproca 

Pentru fixarea con inutului 
legendei, fiecare copil va extrage 
dintr-un bol o liter . Copiii care au 
aceeaşi litera vor forma un grup. 
Se precizeaz  ce simbolizeaz  
fiecare litera R.I.C.P. 
R- rezumatorii- vor rezuma textul 
audiat 
 

 
Se constituie în grupe dup  
criteriul anun at 
 
 
 
Tr ia o data demult, o zân  care 
avea o fat  pe nume Rândunica. 
În apropierea lor locuia Mama-
P durii, o bab  col oasa şi urat  
foc, care îi puse gând r u fetei. 
Într-o zi pe cand Randunica se 
juca voios  printre flori, Baba- 
Cloan a, o lu , o pref cu într-o 
feti , micu  şi îi dete drumu într-
o gr dini , departe de mama ei. În 
zadar plângea zi şi noapte c  
nimeni nu o auzea. 
Zefirul încearc  s  o ajute dar nu 
reuşeste şi este nevoit s  o lase 
într-o gr din  unde se preschimb  
într-o floare alb  şi rotunjoar . 
Vine un înger salvator care îi 
îndeplineşte dorin a şi o 
transform  într-o pas re ager  care 
zboar  ca o s geat  pân  la mama 
sa. 

 
Explica ia, 
demonstra ia 
 
 
 
 
 
Oral   

 
Jetoane cu litere 
R.I.C.P. 



  I- întreb torii- confirm  sau 
infirm  raspunsurile sau le 
întregesc cu explica ii. 

- Unde locuia Rândunica? 
- Cine era feti a pe nume 
Rândunica? 
- Cine a r pit-o? 
- Cine a încercat s  o salveze din 
gradina? 
- De ce era trist  feti a? 
- Ce anume şi-a dorit ea? 
- În ce a transformat-o îngerul? 
- Cum era Mama-P durii? 
- Ce înv m din acest  poveste? 

Oral  
 
 

 

  C- clarificatorii- cu ajutorul 
educatoarei clarific  
sensul/întelesul cuvintelor şi 
expresiilor necunoscute din text. 

- legend = poveste care con ine 
elemente fantastice; 
- inim  veninoas  = rea 
- puse gând r u = plan necurat; 
- degetar = c p cel din metal cu 
care se împinge acul; 
- mâhnit  = întristat, îndurerat; 
- m nunchi de frunze = o mân  de 
frunze; 
- zboar  ca o s geat  = zboar  
repede; 
- ager  = iute, sprinten . 
 

 
Oral  

 

  P- prezic torii- g sesc alt final 
pentru textul prezentat. 

Mama fetei bolnav  de grija şi 
dorul ei, cere ajutor Zanei Florilor 
care nu mai poate rupe vraja Babei 
Cloan e, dar descoper  o împ r ie 
a randunelelor unde ea se 
cas toreşte cu prin ul de acolo şi 
devine împarateasa pentru toate 
rândunelele din lume. Mama ei 
moare împ cat  fiindc  o ştie pe 
ea fericit . 

 
Oral  

 



6. EVALUAREA Turul 
galeriei 

Se formeaz  grupe de câte patru 
copii. 
Fiecare grup  are ca sarcin  
realizarea unui desen cât mai 
original prin care s  redea cât mai 
multe elemente din legend . 
Se expun toate lucr rile pe un 
panou, formând astfel o galerie 
expozi ional . 
La semnalul educatoarei, grupurile 
de copii trec pe la fiecare exponat, 
observ  şi comenteaz  critic. 

Coopereaz  în grup pentru 
realizarea aceleiaşi 
sarcini:completarea tabloului cu 
cat mai multe elemente 
caracteristice. 
Examineaza tablourile realizate de 
fiecare grup . 
Observ  şi comenteaz  în calitate 
de vizitatori şi critici. 
Se întorc la locurile initiale pentru 
a-şi reexamina desenul şi a aduce 
corec iile necesare. 

Inva are prin 
cooperare 

Fişe de lucru, 
instrumente de 
scris 
 
 
 
 
 
 
Analiza produselor 
activit ii. 

7. ÎNCHEIEREA 
ACTIVIT II 

 Se cânta cântecul „ Rândunic  
frumuşic ” 
Se fac aprecieri asupra modului de 
participare al copiilor la activitate 
Se ofer  recompense siluiete cu 
rândunici. 

Interpreteaz  cântecul 
 
Ascult  

 
Aprecierea 
verbal  

 
Stimulente 

 
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:  

1. Breben Silvia, Goncea Elena, Ruiu Georgeta, Fulga Mihaela -Metode interactive de grup – Ghid metodic, Ed. Arves 
2. Legende populare romaneşti, Ed. Minerva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
606. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRAT  

 
Grangure Daniela- Gr dini a cu program prelungit "C su a Fermecat ", Craiova 
Manolache Ileana- Gr dini a cu program prelungit "C su a Fermecat ", Craiova 

 
Grupa: Mare  
Tema anual : „Cum este, a fost şi va fi via a pe p mânt?” 
Proiectul: Iubim animalele 
Subtema/Tema s pt mânii: "În s lb ticie" 
Tema activit ii integrate: „Descurc  povestea” 
Elemente componenete ale activit ii integrate: Activitate pe domenii experien iale 

--Domeniul Ştiin  şi Domeniul Om şi societate  
Mijloace de realizare a activit ii: repovestirea, jocul didactic 
Motiva ia/ Nivelul de preg tire al grupei: Copilul analizeaz  mental imaginile expuse şi 

apoi îşi exprim  verbal ideile, opiniile, sentimentele proprii. Folosind metode interactive se va 
stimula dezvoltarea proceselor psihice senzoriale şi de cunoaştere: gândirea, limbajul, spiritul de 
observa ie.  

Jocul didactic valorific  experien a acumulat  în condi ii diverse, realizeaz  o conexiune 
între cunoştin ele anterioare şi cele noi, care reprezint  o asociere, o structurare, o ierarhizare a ceea 
ce ştiu copiii despre a nimalele p durii. Activitatea dezvolt  gândirea critic  (prin posibilitatea dat  
copilului de a-şi sus ine ideea argumentând-o); este atractiv  deoarece copilul se joac  având la 
dispozi ie diverse materiale;  

Condi ii ini iale: copiii au fost familiariza i cu con inutul poveştii „C su a din oal ”; ei 
cunosc animalele s lbatice şi modul de via  al acestora. Copiii au fost familiariza i cu metodele 
interactive de grup ce sunt utilizate în activitate. 

Scop:  
- informativ: verificarea cunoştin elor copiilor despre personajele animale din poveşti. 
- formativ: participarea la activitatea de înv are în grup în mod activ, exersarea aten iei, 

perspicacit ii, a spiritului de observa ie şi a promptitudinii în gândire;     
- educativ: educarea abilit ilor de interrela ionare. 
Obiective opera ionale: 
DS 

- s  grupeze animalele dup  diferite crietrii (blan , m rime, copite); 
- s  numere în limitele 1-8 şi s -şi însuşeasc  corect numerealul ordinal (primul, al doilea, ... 

ultimul); 
- s  identifice schimb rile f cute în şirul animalelor; 

DOS 
- s -şi exprime propriile opinii, sentimente, atitudini; 
- s  alc tuiasc  propozi ii simple şi dezvoltate, eleborând planul poveştii „C su a din oal ” pe 

baza unui suport intuitiv; 
- s  se exprime clar, logic, fluent, utilizând formele specifice povestitorului şi dialogul; 
- s  interpreteze rolul diferitelor animele, reproducând versul-cheie care descrie personajul. 
- s -şi dea mâinile şi s  formeze hora prieteniei asemenea animalelor care au format o familie în 

c su a g sit . 
Resurse materiale: personajele poveştii- siluete, machet  – p durea, oala din p dure, creioane 

carioca, fişe de lucru, 
Resurse procedurale: ciorchinele, repovestirea, cubul, conversa ia euristic , diagrama Venn, 

înv area prin descoperiere. 
Modalit i de valuare:  
- continu , prin analiza comportamentului copiilor, a gradului de participare la activitate, 

analiza r spunsurilor, pozitivarea lor;  



- final , prin fişe de lucru.  
Desf şurarea activit ii integrate /Descrierea proiectului 

 Evenimen
-tul 
didactic 

Con inutul activit ii Strategii 
didactice 

1 Moment 
organiza- 
toric  

pregatirea materialului, 
amenajarea salii de clasa 

 

2
  

Captarea 
atentiei  

Evocare: Prezint copiilor o machet  care ilustreaz  
cadrul natural şi cer s  completeze acest cadru cu animalele 
care pot tr i în p dure (metoda ciorchinelui). 

Observa ia  
Expunerea 
Conversa 
ia 

 
 
Planşe 
didactice   

3 Reactuali
zarea 
cunostin 
elor 

dobândite 
anterior 

Aşez pe macheta care ilustreaz  p durea, sub form  de surpriz , 
o oal  r sturnat . 

- Cu ce seam n  aceast  oal ? (cu o c su ) 
Cer copiilor s  denumeasc  povestea în care se vorbeşte 

despre „o oal  mare care ine loc de cas  minunat ”. 
Copiii vor fi solicita i s  aleag  din cadrul-p dure numai 

animalele care sunt prezente în povestea „C su a din oal ” 
(înv area prin descoperire) 

Conversa- 
ia  

4
  

Enun area 
scopului 
şi a 
obiective 
lor 

Sunt enun ate: 
- tema activit ii 
- obiectivele  

Expunerea  

5 Prezenta 
rea 
con inutu 
lui şi 
dirijarea 
înv rii  

Realizarea sensului (repovestirea şi metoda cubului) 
Un copil repovesteşte primul fragment din poveste, 

fragment care aduce în scen  primul personaj (şoricelul). 
Educatoarea este cea care fragmenteaz  povestirea copilului 
prin semnalul „stop”. Un alt copil caut  silueta şoricelului şi o 
aplic  pe cadran lâng  oal . Grupul de copii care are sarcina 
descrierii îşi desemneaz  un reprezentant care descrie 
personajul. Grupul care are sarcina de a analiza, trebuie s  
recite versurile cheie care caracterizeaz  personajul. Alt grup 
trebuie s  asocieze personajului diferite însuşiri sau 
onomatopee, s  diferen ieze analogii între personaje şi 
întâmpl ri. 

Procedeul se repet  pân  ce toate animalele din poveste 
îşi fac apari ia în scen . În continuare, copiii sunt cei care 
trebuie s  g seasc  momentul când s  spun  „stop” 

 
 
 
 
 
Repovesti- 
rea  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pădure 

Copaci  

Bros uţă  

Urs  

Iepure  

Lup  Vulpe  

Mistreţ  

Şoare e  



povestitorului.  
Dup  ce termin  de povestit şi de aşezat animalele în 

jurul oalei, copiii sunt solicita i s  numere animalele şi s  indice 
ordinea intr rii lor în c su  (numeralul ordinal).  

Cer copiilor s  închid  ochii şi eu modific locul 
animalelor în şirul format.  

Copiii trebuie s  observe schimbarea, s-o indice şi s-o 
exprime tot prin numeralul ordinal.  

Dup  descriere, analiz , asociere şi aplicare, copiii sunt 
solicita i s  compare: s  grupeze animalele din poveste dup  
anumite criterii (m rime; cu blan  sau f r  blan ; cu copite sau 
cu gheare) – metoda diagramei Venn. 

Personajele din povestea „C su a din oal ” (criteriul 
m rime) 

           

 
În mod similar se întocmesc şi diagramele Venn pentru 

celelalte criterii. 

 
 
 
Conversa- 
ia 

 
 
 
 
 
 
Compara ia  
 
 
Diagramele 
Venn 
 
 
 

6
  

Asigurare
a feed-
back-ului 

Reflec ii  
Solicit copiii s  reflecteze asupra situa iei în care 

animalele din c su  au fost solicitate de vulpe şi de lup s  fie 
primite în c su a lor,dup  algoritmul metodei: 

1. descrie o situa ie dat  (ex. vulpea roag  animalele din 
c su  s  o primeasc  în untru);  

2. compar  dou  situa ii (ex. venirea iepuraşului şi 
venirea vulpii) 

3. asociaz  cuvântul cu alte cuvinte  
4. analizeaz  comportamentul (vulpii) 
5. aplic  informa iile dobândite pentru a descrie 

comportamentul (animalelor din c su ) 
6. argumenteaz  (ex. De ce crede i c  le-a fost greu s  

accepte propunerea lor?) 
- Animalele mici şi neajutorate au dat dovad  de 

prietenie adev rat   şi de bun  în elegere. 

 
metoda 
cubului 
argumenta- 
re 

 

7
.
  

Evaluarea  Toate aceste animale s-au sim it ca într-o familie, chiar 
dac  erau diferite. La fel şi noi putem fi prieteni, s  ne d m 
mâinile şi s  ne prindem într-o hor . Se danseaz  hora 
prieteniei pe o melodie ritmic .  

Se fac aprecieri pozitive, stimulative asupra particip rii 
copiilor la activitate. 

 

  
BIBLIOGRAFIE:  

1. M.E.C.T.- Programa activit ilor instructiv-educative în gr dini a de copii  (3-6/7 ani) edi ie 
revizuit , 2008 

ANIMALE 

MARI 

Ursul 

Vulpea  

vâneaz

ANIMALE 

MICI 

Broscu a 

Şoarecele 

 

ELEMENTE 

COMUNE 

S lbatice 

Se hr nesc



2. M.E.C.T.- Unitatea de Management al Proiectelor pentru Înv mântul Preuniversitar – 
Proiectul pentru reforma educa iei timpurii, modulul 3 - Noi repere ale educa iei timpurii în 
gr dini , 2010 

3. M.E.C. – Instruirea diferen iat , aplica ii ale teoriei inteligen elor multiple, ghid, C.N.P.P., 
2001 

4. Breben, S., Gongea, E., Ruiu,G., Fulga, M.- Metode interactive de grup- Ghid Metodic – Ed. 
Arves, Craiova, 2006 

5. Cerghit, I. - Metode de înv mânt, Ed. Polirom, Iaşi, 2006 
6. Ciolan L.– Înv area integrat  – Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar- seria 

Collegium Ştiin ele Educa iei, Ed. Polirom, Iaşi, 2008 
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ARGUMENT 

 
         Motiva ia alegerii op ionalului ,,În lumea minunat  a  poveştilor” survine din experien a 
muncii cu copilul la activit ile de educarea a limbajului, unde am constatat c  preşcolarii  nu mai 
sunt interesa i de poveşti, nu mai tr iesc via a ilustrat  în c r i.  
         „Limba este l caşul de ad post al Fiin ei!” –spunea Heidegger. S -i construim, cu grij  şi 
responsabilitate, l caşul de ad post cel mai îngrijit cu putin  fiin ei de mâine şi astfel, s  ajut m 
copilul s  se construiasc  pe sine. 
          Grija pentru educarea limbajului la copii trebuie s  constituie o preocupare permanent  a 
p rin ilor şi mai ales a educatoarelor. 
          Particularit ile vorbirii preşcolarilor sunt legate, în primul rând, de vârsta acestora. Limbajul 
se dezvolt  şi progreseaz  ca un continuum la copil, iar nou  educatoarelor, ne revine sarcina de a 
organiza şi planifica experien ele de limbaj ale fiec ruia, în func ie de ritmul propriu de dezvoltare. 
Drumul parcurs de copil în lumea limbajului, cu ajutorul educatoarei, de la vârsta de 3 ani şi pân  la 
6-7 ani, este, de fapt, un drept incontestabil al etapei sale de dezvoltare, care îi confer  în etapa 
urm toare, şcolar , şanse egale indiferent de mediul sau unitatea preşcolar  din care provine .Este 
evident, aşadar, c  un copil preşcolar nu poate şi nu trebuie s  fie inut departe de mediul cultural al 
spa iului c ruia îi apar ine, gândind c  aceasta este sarcina şcolii. El tr ieşte înconjurat de c r i, 
reviste, ziare, afişe, firme, numerede maşini; televizorul şi calculatorul fac parte integrant  acum din 
via a lui. E vorba deci de o provocare a acestui sfârşit de mileniu: PARIUL  LIMBAJULUI  ŞI  AL 
COMUNIC RII CU OMUL MODERN. 
         Agresiunea audio-vizualului în domeniul informa iilor, de multe ori facile şi nocive, lipsa 
posibilit ilor de selec ie, necesit  g sirea unor modalit i de atragere a copiilor  c tre un univers 
pl cut, atractiv, relaxant, cum este  acela al poveştilor. Cândva mirific, acest univers trebuie 
redescoperit de c tre copii, prin ini ierea şi parcurgerea unor teme interesante, bogate în con inut 
informa ional, cu valen e formative şi capabile s  readuc  în conştiin a lor adev ratul sens al 
copil riei. 

 Literatura pentru copii, prin profunzimea mesajului, gradul de accesibilitate şi nivelul 
realiz rii artistice, se dovedeşte capabil  s  intre într-o rela ie afectiv  cu cei c rora le este destinat : 
copiii.  

Mesajul artistic al operelor pentru copii contribuie la educarea acestora în spiritul unor 
virtu i morale alese (cinste, demnitate, adev r, curaj).  
          Prin limbajul specific al c r ii pentru copii, personajele exponen iale, epicul dens, conflictul 
împins spre suspans şi senzorial, deznod mântul fericit, literatura pentru copii contribuie la 
formarea şi modelarea caracterelor, la stimularea dorin ei de cunoaştere şi perfec iune. Formarea şi 
modelarea caracterelor, deprinderilor copiilor cu normele de comportare civilizat  a sentimentelor 
morale, curajul, perseveren a, respectul pentru munc , sunt cerin e c rora opera literar , prin 
specificul ei, aduce o contribu ie major . 
           De aceea, consider c  op ionalul ales ofer   posibilitatea propun torului de a-i convinge chiar 
pe preşcolari s  devin  prietenii c r ilor, aducându-le ca argument cuvintele lui Charles W.Eliot : 
,,C r ile sunt cei mai t cu i prieteni; sunt cei mai accesibili şi în elep i consilieri şi cei mai 
r bd tori profesori”. 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                             OBIECTIVE CADRU 
 

 Dezvoltarea  exprim rii orale ,întelegerea şi utilizarea corect  a semnifica iilor structurilor verbale 
orale; 

 
 Educarea unei exprimari verbale orale corecte din puct de vedere fonetic,lexical si sintactic 

 
 Dezvoltarea creativitatii şi expresivit tii limbajului oral 

 
 OBIECTIVE DE REFERINTA 

 
1. S   manifeste interes pentru ,,citit”/ascultat; 

Exemple de comportament : 
- S  urmareasca linia unei povesti spus  sau citit  de educatoare cu imagini din carte sau f r  

imagini; 
- S  asculte şi s  reac ioneze adecvat la poveşti; 
- S  demonstreze în elegerea textului apelând la diferite modalit i de redare  a acestora; 

 
2. S   transpun  în via a de zi cu zi ideile din textele povestite sau citite de educatoare; 

Exemple de comportament : 
- S  spun  dac  şi de ce i-a placut (sau nu) povestea; 
- S   raporteze comporamentul unor personaje din poveste la comportamentul lor; 
- S   motiveze de ce le plac car ile de poveşti. 

 
3. S  înteleag  continutul şi mesajul operei literare; 

Exemple de comportament : 
- S   redea sub îndrumarea educatoarei întelesul celor povestite; 
- S   spun  ce înva a ei din poveste; 
- S   desprind   unele norme şi reguli de comportare. 

 
4. S   înteleag  în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale textului spus sau ,,citit”; 

Exemple de comportament : 
- S   re in  expresii ritmate,rimate,cuvinte noi din text; 
- S  utilizeze vorbirea dialogat ,nuan area vocii şi intona ia; 
- S   îşi exprime emo iile,sentimentele şi tr irile proprii folosind gestica şi mimica. 
 

5. S   se exprime corect,fluent în limba român ; 
Exemple de comportament : 
- S   pronun e corect şi clar sunetele limbii române; 
- S    se exprime în propozitii simple şi dezvoltate; 

 
BIBLOGRAFIE:  
 

  Lecturile copil riei,editura EDUARD, antologie şcolar  complet , Constan a, 2007. 
Antologie de texte literare, editura ARAMIS PRINT,Bucureşti, 2005. 
Şi noi vom fi actori, culegere de dramatiz ri pentru copii, editura M IASTRA, Tg. Jiu, 2006. 
S  dezleg m tainele textelor literare, edituraCARMINIS,Piteşti, 2004. 

RESURSE: 
a) materiale: c r i ilustrate pentru copii, pliante, planşe, c r i de colorat, jetoane, juc rii, culegere 

de texte literare, m şti, diferite articole vestimentare; 



b) umane: copii, educatoare,p rin i; 
c) de timp: un an şcolar; 
d) metode folosite: înv area prin descoperire,povestirea, explica ia, demonstra ia, exerci iul, 

problematizarea, jocul, metoda ciorchinelui, metoda cubului, metoda braistorming, conversa ia 
euristic . 

EVALUARE: 
-oral : prin chestionare, jocuri de rol, mini-şez tori pe diverse teme, programe educative. 
-scris : prin aplicarea fişelor individuale cu caracter interdisciplinar, prin executarea de lucr ri 
individuale şi pe grupuri inspirate din con inutul temelor propuse, prin concursuri de desene etc. 

 
                                                         CON INUTURI 

POVEŞTI, AUDI II, DIAFILME,TEATRE DE P PUŞI, DRAMATIZ RI, JOCURI CU ROL, 
ACTIVIT I CREATIVE ( DESENE,  PUZZLE, LABIRINTURI ,ETC.),JOCURI DIDACTICE 
SEMESTRUL I 
  „FATA BABEI ŞI FATA MOŞNEAULUI „  ION CREANG       ---4 ACTIVIT I 
,,PRÂSLEA CEL VOINIC ŞI MERELE DE AUR”de P. ISPIRESCU”  ”---4 ACTIVIT I 
„URSUL P C LIT DE VULPE” de ION CREANG   ”                              ---3 ACTIVIT I 
EVALUARE:                     ---1 ACTIVITATE 
„RECUNOAŞTE POVESTEA ŞI PERSONAJUL”—JOC 
SEMESTRUL AL II-LEA 
,,ALB  CA Z PADA”de FRA II GRIMM”      ---3 ACTIVIT I 
„HARAP ALB” de ION CREANG  ”                 --- 3 ACTIVIT I 
 „COLIBA IEPURAŞULUI” de OCTAVIA CAPITA      -- 3 ACTIVIT I 
„ SOACRA CU TREI NURORI ” ION CREANG        ---3 ACTIVIT I 
„MOTANUL ÎNC L AT” CHARLES  PERRAULT ”       ---4 ACTIVIT I 
JOCURI DIDACTICE DE EVALUARE     ---5  ACTIVIT I 

 
BIBLIOGRAFIE:  
Programa activit ilor instructiv-educative în gr dini a de copii, Bucureşti—2000 
Magdalena Dumitrana --Educarea limbajului în înv mântul preşcolar, volumul I—

Comunicarea oral  
Constan a Cuciinic,-- În c su a cu poveşti  , Editura Aramis 

 
 

608. ACTIVIT ILE INTEGRATE ÎN EDUCA IA TIMPURIE 
 

Prof. înv. pre c. Mihu Marina, Gr dini a Nr.3/12 Vaslui 
Prof. înv. pre c. Cazacu Nela, Gr dini a Nr.3/12 Vaslui 

 
Integrarea activit ilor în educa ia timpurie semnific  

modul în care cadrul didactic armonizeaz  con inuturile mai 
multor domenii experien iale, exploatând resursele din mai multe 
centre de activitate cu scopul atingerii mai multor obiective 
referin . Abordarea integrat  a con inuturilor asigur  stimularea 

copiilor pe mai multe domenii de dezvoltare, acordându-le egal  
aten ie tuturora.  

Pentru realizarea unei activit i integrate, cadrul didactic trebuie s  gândeasc  asupra tipurilor 
de sarcini pe care copiii le vor realiza în diferite centre de activitate din sala de grup , decizia 
asupra num rului de centre deschise într-o zi depinzând de tipul de tem  al activit iişide 
con inuturile vizate. 



Pentru exemplificare, în continuare voi expune activitatea integrat  cu tema ”Povestea lui 
Dino”, activitate de verificare i consolidare de cuno tin e, desf urat  în s pt mâna de evaluare a 
proiectului ”Animale de azi i de ieri”. 
SCOPUL  ACTIVIT II:  
- Consolidarea şi sistematizarea cunoştin elor despre dinozauri; 
- Dezvoltarea capacit ii de exprimare corect , clar  şi coerent  în propozi ieşi fraz ; 
- Dezvoltarea  unor abilit i practice specifice nivelului de dezvoltare motric . 
CATEGORII DE ACTIVITATE : 
ADP: 
1. Întâlnirea de diminea  – salutul, prezen a, data, calendarul, noutatea zilei: „Ghiceşte ce ai 
pip it?” – joc senzorial 
2. Rutine: “Vreau s  devin paleontolog!” – deprinderea de a cerceta şi descoperi nout i; 
3. Tranzi ii: „Dinozaurii” – recitarea în cor a poeziei, „Cântecul lui Dino” – cântec,  
ALA 1: 
1. Bibliotec : „Puiul de dinozaur” – linia frânt  – antrenament grafic; 
2. Ştiin  : „Dinozauri carnivori – dinozauri erbivori” – grupare; 
3. Nisip şi ap : „Vestigii de dinozauri” 
ALA 2:  
1. Joc de mişcare: „Feri i-v  de T-Rex!” 
2. Joc de aten ie:”Unde s-a ascuns Dino?” 
3. Vizionare desene animate: „T-Rex Express”, volumul 7 
ADE: „Povestea lui Dino” – activitate integrat  (DLC +DOS) 
educarea limbajului(repovestire) + activitate practic  şi elemente de activitate casnic  –(aplica ie) 
OBIECTIVE  OPERATIONALE:  

ALA: 
O1: s  traseze linia frânt , dup  model; 
O2: s  grupeze dinozaurii în carnivori – erbivori, constituind şi familiile unora dintre ei; 
O3: s  execute exerci ii de cercetare şi descoperire a unor vestigii ascunse în nisip, folosind 

instrumente şi tehnici potrivite; 
O4: s  asambleze p r i din scheletul descoperit, constituind o fosil  de dinozaur. 
O5: s  participe activ la jocurile şiactivit ile propuse, folosind cunoştin ele dobândite în 

contexte variate. 
ADE: 
O1: s  identifice p r i componente ale corpului lui Dino;  
O2: s  lipeasc  p r ile componente ale corpului unui dinozaur, realizând o lucrare estetic ; 
O3: s  completeze piramida, r spunzând întreb rilor pe marginea textului poveştii: 
O4:s  povesteasc  pe scurt „Povestea lui Dino”, exprimându-se corect în propozi ieşi coerent 

pe firul textului. 
MATERIALE DIDACTICE : juc rie din pluş în form  de dinozaur, siluete de dinozauri, fişe, 
carioci şi creioane colorate, cutie cu nisip, schelet de dinozaur în forma unui puzzle, DVD şi DVD-
player, tablouri din poveste, tabl , benzi colorate, jetoane, stimulente, carton colorat, lipici. 
FORME DE ORGANIZARE : Activitate frontal ,  pe grupuri mici,  în perechi şi individual . 
METODE ŞI PROCEDEE: conversa ia, explica ia, demonstra ia, exerci iul, lucrul în perechi, 
jocul, brainstorming, povestirea, piramida, turul galeriei 
EVALUARE : continu  
SCENARIUL ACTIVIT II: 

Activitateaîncepe cu Întâlnirea de diminea , în cadrul c reia se va face prezen a, se va 
completa calendarul naturii cu data şi fenomenele meteo specifice zilei şi se va prezenta noutatea 
zilei: întâlnirea cu Dino, personajul principal din „Povestea lui Dino”. Copiii vor juca jocul 
senzorial „Ghiceşte ce ai pip it?”, în cadrul c ruia vor pip i mai multe animale pe care trebuie s  le 
recunoasc . Printre acestea se va strecura şi Dino – personajul principal al zilei.  



Dup  întâlnirea cu Dino, copiii îl includ în categoria dinozaurilor, apoi îşi reactualizeaz  
cunoştin ele despre dinozauri prin enun area rapid  a câtorva tr s turi 
caracteristice („Ce şti i despre dinozauri?”). 

Pentru a-şi consolida cunoştin ele 
despre dinozauri, copiii trec la lucru pe 
sectoare, grupându-se dup  culoarea 
preferat : roşu, galben, albastru – culorile 
care definesc şi sectorul ales: 
BIBLIOTEC  - copiii vor completa o fiş  
care ilustreaz  un pui de dinozaur ieşit din 
ou, la care trebuie s  traseze linia frânt  

care ilustreaz  cr p tura oului, dar şi solzii dinozaurului, apoi vor putea colora imaginea; ŞTIIN  
- copiii vor grupa siluetele dinozaurilor de pe mas  în dinozauri erbivori şi dinozauri carnivori, apoi 
vor putea completa şi familiile unora dintre ei; NISIP ŞI AP  -  copiii vor lucra în pereche, 

descoperind în cutiile cu nisip p r i din scheletul unui dinozaur, pe 
care le vor cur a cu pensonul şi le vor asambla pe mas , 
constituind fosile de dinozauri. 

Prin tranzi ia „Dinozaurii” – recitarea poeziei în cor, copiii se 
reunesc de la lucrul pe sectoare şi analizeaz  rezultatele fiec rei 
grupe, apoi se preg tesc de gustare, exersând acum câteva dintre 
deprinderile însuşite (sp larea mâinilor, deplasarea ordonat , 
preg tirea, servirea şi strângerea gust rii). 

Dup  servirea gust rii, copiii se vor aşeza pe pernu e, în 
semicerc, unde vor începe activit ile pe domenii experien iale. 

Pe un panou, în fa a copiilor se g sesc planşele care ilustreaz  „Povestea lui Dino”, copiii 
amintindu-şi con inutul poveştii prin citirea acestor imagini. Pentru fixarea ideilor principale ale 
poveştii, dar şi pentru actualizarea cunoştin elor care vor folosi activit ii practice, copiii particip  la 
completarea piramidei ilustrate pe tabla aflat  în fa a lor, sub forma unui joc: piramida este ilustat  
pe tabl  pe patru nivele, fiecare fiind desenat cu o anumit  culoare şi r spunzând la o anumit  
întrebare; copiii completeaz  fiecare nivel al piramidei, rând pe rând, de jos în sus, folosind 
elementele ilustrate prin jetoanele puse la dispozi ie în partea de jos a tablei; 

1.Pentru completarea primului nivel, copiii r spund la întrebarea „Cum ar ta Dino?”, iar 
r spunsul este sugerat de p r ile corpului, confec ionate din carton colorat şi care vor fi asamblate 
prin lipire la activitatea practic . Din acest moment, prin tranzi ia „Cântecul lui Dino”, copiii trec la 
mese pentru a realiza dinozaurul prin asamblarea şi lipirea p r ilor componente ale corpului. Pentru 
a ajunge la produsul finit – Dino – copiii parcurg câteva etape: 
intuirea materialelor din coşule e; prezentarea şi intuirea modelului educatoarei; demonstrarea şi 
explicarea modului de executare a temei; verificarea în elegerii de c tre copii a modului de lucru; 
exerci ii de înc lzire a musculaturii mici a mâinilor; executarea propriu-zis  a temei de lucru; 
verificarea modului de execu ie şi corectarea eventualelor greşeli; afişarea tuturor lucr rilor şi 
analizarea corectitudinii execu iei. 

Dup  încheierea activit ii practice copiii se reîntorc la activitatea de educarea limbajului, 
folosindu-se aceeaşi tranzi ie „Cântecul lui Dino”,  şi continu  s  completeze nivelele r mase 
necompletate din piramid . 

2. Pentru completarea celui de-al doilea nivel, copiii r spund la întrebarea „Cine l-au ajutat pe 
Dino s  nu mai fie singur pe lume?”, iar ca r spuns, copiii vor aplica jetoanele cu cei doi pui de 
bufni  alb  şi spiriduşii de la fabrica de juc rii; 

3. Pentru completarea celui de-al treilea nivel, copiii vor r spunde întreb rii „Cum era 
Dino?”, iar copiii vor r spunde aplicând jetoanele care ilustreaz  „prietenos” şi „iste /deştept”; 

4. La ultimul nivel copiii ataşeaz  dinozaurul realizat la activitatea practic , r spunzând la 
întrebarea „Despre cine se vorbeşte în poveste?”. 



Dup  completarea piramidei se trece la povestirea întregului con inut de c tre câ iva copii, 
folosid drept suport ajut tor tablourile afişate înc  de la început. 

Copiii pot şi ajuta i sau completa i de ceilal i copii sau de d-na educatoare. 
Îndrept aten ia copiilor asupra lui Dino care le-a fost prezentat la începutul activit ii şi 

concluzion m unde îl putem întâlni – la fabrica de juc rii, deoarece dinozaurii au disp rut de mul i 
ani de pe P mânt. 

Dino este un dinozaur erbivor şi el trebuie s  se fereasc  de T-Rex, care este un dinozaur 
carnivor. Din acest moment se trece la ALA 2 şi copiii joac  jocul de mişcare „Fereşte-te de T-
Rex!”. 

În timpul jocului anterior, Dino s-a ascuns foarte bine şi nu poate fi g sit. În continuare se 
desf şoar   jocul de aten ie: ”Unde s-a ascuns Dino?”. Copilul care îl g seşte pe Dino este cel care 
îl va ascunde mai departe. 

Activit ile liber alese se vor încheia cu vizionarea de desene animate: „T-Rex Express”, 
volumul 7, moment în care se vor întâlni şi cu Dr. Scott – paleontologul, care le va mai împ rt şi 
câteva nout i din lumea dinozaurilor. 

La finalul activit ii, copiii vor participa la evaluarea rezultatelor activit ii de ast zi. Astfel, 
fiecare va primi câte o bulin  pe care o vor aplica lâng  dinozaurul care a fost realizat cel mai 
corect. Copiii care au realizat cele mai reuşite lucr ri vor fi aplauda i şi aprecia i de to i colegii şi de 
d-na educatoare. To i copiii vor primi ecusoane cu Dino şi vor primi în dar juc ria pe care au 
realizat-o la activitatea practic , dovedind prin confec ionarea acesteia c  sunt şi ei iste i ca Dino.  
 

BIBLIOGRAFIE: 
 Toma, G., Ristoiu, M., Anghel, M., Nicolae, I., Petre, D., Suport pentru aplicarea noului 
curriculum pentru înv mântul preşcolar, Editura Delta Cart Educa ional, Piteşti, 2008 
 Curriculum pentru înv mântul preşcolar, Editura Didactica Publishing House, Bucureşti, 
2009. 
 
 

609. PARTENERIATUL GR DINI  - COAL  CONTINUITATE I EFICIEN  
 

Prof. Zetu-Ungureanu Greta-Magda 
G.P.N. „Voinicelul” structura G.P.N. “Scufi a Roşie” F lticeni 

 
        Parteneriatul educa ional este forma de comunicare, cooperare i colaborare în sprijinul 
copilului la nivelul procesului educa ional. El presupune o unitate de cerin e, op iuni, decizii i 
ac iuni educative între factorii educa ionali. 
        Parteneriatul educa ional se desf oar  permanent i împreun  cu actul educa ional propriu-zis. 
        El se refer  la cerin a ca proiectarea, decizia, ac iunea i evaluarea în educa ie s  fie realizate în 
cooperare i colaborare dintre institu ii, influen e i agen i educa ionali. 
        Conceptul de parteneriat educa ional are valoare de principiu în pedagogie i este o extensie de 
la principiul unit ii cerin elor în educa ie.  
       Înv mântul preşcolar se prezint  ca cea mai larg , modern  şi adecvat  m sur  în serviciul 
copilului în vederea preg tirii lui pentru şcoal  şi a valorific rii poten ialului biopsihic de care 
dispune fiecare fiin  uman .Reprezint  din acest punct de vedere piatra de temelie, premisa 
dezvolt rii ulterioare, baza de la care se porneşte în construirea personalit ii fiec rui viitor 
cet ean. 
          Preg tirea copilului pentru şcoal  este considerat  tot mai mult „func ia major ” obiectivul 
formativ final al activit ii instructiv-educative din gr dini . 
          Educa ia presupune deopotriv  dragoste şi competen .O privire retrospectiv  asupra 
înv mântului preşcolar ne relev  faptul c  şcoala româneasc  a dat rii educatoare bine preg tite, 
sensibile la frumos, cu tact pedagogic, angajate conştient în aceast  activitate nobil  şi plin  de 
migal , care vizeaz  preg tirea copilului pentru şcoal , pentru via . 



         În cele ce urmeaz  îmi propun s  abordez un aspect legat de optimizarea integr rii copilului în 
şcoal  şi a unui debut şcolar bun. Am în vedere constituirea, înc  din preşcolaritate, a unor 
reprezent ri sociale despre mediul şcolar care joac  rolul unor mediatori subiectivi care influen ez  
felul de a percepe, a selecta, a evalua, a alege şi hot rî rapoturile copilului cu acest nou mediu. 
         Preg tirea copilului pentru şcoal  şi, în general, pentru via , se realizeaz  în mod progresiv, 
începând din primii ani ai existen ei şi se continu , intensificându-se în gr dini  pentru c  numai 
într-un proces organizat se poate realiza punerea de acord a nivelului de dezvoltare psihic  cu 
cerin ele mereu sporite pe care le solicit  şcoala. 
         Intrarea în clasa preg titoare necesit  o anumit  maturizare a copilului, pentru a se putea 
integra regimului şcolar f r  dificult i deosebite. 
         Chiar dac  mai exist  greut i trebuie s  remarc m preocuparea educatoarelor pentru 
preg tirea copiilor în vederea integr rii în activitatea şcolar . Multe din problemele r mase înc  
nerezolvate în programe sau în planurile de înv mânt şi-au g sit rezolvarea în activitatea 
educatoarelor. 
          Se impune, în continuare, în mod deosebit, o mai strâns  corelare între con inutul 
înv mântului preşcolar şi a celui primar. Înv torii recunosc întotdeauna c  se lucreaz  mai uşor 
cu copii care au urmat înv mântul preşcolar pentru c  aceştia au o serie de deprinderi formate din 
gr dini . În situa ia în care po i s  ai o clas  preg titoare format  din copii care au frecventat 
gr dini a, perioada preabecedar  se scurteaz  sim itor şi se poate acorda mai mult timp perioadei de 
înv are a literelor. 
          Pentru ca elevul s  treac  mai uşor de la activitatea de tip preşcolar la activitatea şcolar  este 
necesar ca fiecare înv tor, care pred  la clasa pregatitoare, s  cunoasc  specificul activit ilor 
organizate cu preşcolarii şi  performan ele copiilor iar educatoarele s  cunoasc  cerin ele clasei 
pregatitoare, pentru c  primul trebuie s  ştie de unde porneşte, iar cealalt  unde s  ajung . 
          În acest sens am încheiat un parteneriat educa ional între G.P.N. „Scufi a Roşie” F lticeni şi 
Şcoala Gimnaziala „Ioan Ciurea”clasele a IV a, activitate cuprins  în proiectul de colaborare „S  ne 
cunoaştem înv ând împreun ”. Am privit parteneriatul ca o colaborare reciproc avantajoas  şi de 
sprijin între cele dou  institu ii de înv mânt, încheiat sub forma unui protocol, în care partenerii se 
angajeaz  s  întreprind  anumite ac iuni şi s  ating  anumite scopuri în beneficiul copiilor, acest 
parteneriat bazându-se pe ideea de beneficiu pentru to i. 
         Pe m sura derul rii parteneriatului s-au dezvoltat diferite niveluri de implicare şi activit i ce 
au inclus în primul rând sprijinirea direct  a copilului, centrat  pe înv area individual  în alte 
condi ii decât în gr dini  sau chiar forme de colaborare bazate pe promovarea unor tipuri specifice 
de schimb ri în sistem. 
         Pentru ca parteneriatul s  fie de calitate am urm rit s  r spund  unor principii: 

 Stabilirea unui sistem comun de management şi comunicare în cadrul parteneriatului pentru 
a asigura viabilitatea acestuia; 

 Definirea clar  atât de c tre gr dini  cât şi de şcoal  a beneficiilor ob inute din aceast  
colaborare; 

 Toate activit ile s  aib  obiective clare de înv are din curriculum pentru copiii participan i 
şi s  fie monitorizate, evaluate şi înregistrate pentru a sprijini dobândirea de cunoştin e, 
abilit i şi competen e de baz  în vederea preg tirii pentru şcoal . 

Voi ar ta, în cele ce urmez , motivul care ne-a f cut s  credem c  „nimic nu-i întâmpl tor”, voi 
vorbi despre frumoasele şi rodnicele noastre întâlniri de aici şi de acolo, despre ce-am înv at şi ce-
am în eles, despre prietenie, curaj, optimism, bucuria de a tr i, competi ie şi colaborare. 
       În vederea cunoaşterii copiilor şi abord rii celor mai eficiente metode pentru adaptarea acestora 
la specificul activit ii şcolare, am desf şurat împreun  cu elevii ample ac iuni ce au cuprins mese 
rotunde cu participarea unor metodişti, formatori, psihologi, vizite, activit i practice, programe 
artistice. 
      Astfel au fost prezentate materiale cu referire la: 

 „Eficien a demersului educa ional prin cunoaşterea copilului la intrarea în şcoal ”; 
 „Evolu ia limbajului la copilul preşcolar, calea spre integrarea şcolar ”; 



 „Încurajarea creativit ii la vârsta preşcolar ”; 
 „Jocul-activitate didactic ”; 
 „Unele probleme privind şcolarizarea copiilor de şase ani”. 

În urma audierii şi a discu iilor pe marginea acestor materiale, în care au fost abordate 
metodele şiprocedeele cele mai eficiente, înv torii şi educatoarele au reuşit s  se familiarizeze cu 
particularit ile psiho-pedagogice a copiilor atât de vârsta preşcolar  cât şi şcolar . De obicei, 
pentru lacunele întâlnite la elevii clasei I, se d  vina pe educatoare în loc s  se g seasc  solu ii 
ameliorative. Adev rul este c  li se cere copiilor, sub aspect cantitativ, mult mai mult decât sunt 
posibilit ile lor de în elegere şi de înv are, iar deseori nu sunt preg ti i pentru gradul de dificultate 
cu care se confrunt  în procesul educativ din diferite momente. 
      Contradic iile dintre solicit rile externe şi posibilit ile interne sunt cauze majore ale adpt rii 
dificile. Datorit  particularit ilor psihice de vârst , pragul cu cele mai multe dificult i adaptative 
este trecerea de la înv mântul preşcolar la cel primar. 
       S-au desf şurat ac iuni comune cu prilejul diverselor evenimente pe parcursul anului şcolar: 
       1. „Carnavalul toamnei”- activitate desf şurat  la Clubul copiilor şi elevilor; 
       2. „S rb torile iernii”- confec ionare de m şti şi podoabe pentru s rb torile de iarn ; 
       3. „Eminescu şi copiii- activitate desf şurat  la biblioteca şcolii; 
       4. „Mam  bun , mam  iubitoare” – activitate practic  în vederea confec ion rii de felicit ri; 
       5. „Oul de Paşte” – tradi ii populare româneşti – activitate practic ; 
       6. „De ziua noastr ” – întreceri sportive, desene pe asfalt, program artistic, carnaval. 
       Ca obiective generale urm rite în cadrul acestor ac iuni pot aminti: 

 Formarea şi dezvoltarea abilit ilor sociale care s  conduc  la maturitatea psihosocial ; 
 Capacitatea de a se detaşa, de a c p ta independen  în contextul mediului înconjur tor, 

prezentând echilibru, maturitate, stabilitate, rezisten  la dificult i, dobândind capacit i şi 
cât mai multe resurse de adaptare şi integrare social ; 

 Stabilirea unor rela ii interpersonale corecte, diferen iate în func ie de vârst , statut, situa ii 
concrete; 

 Cunoaşterea şi respectarea normelor de bun  convie uire a codului bunelor maniere 
(polite e, stim , respect). 

Ca obiective specifice ne-am propus: copilul s  poat : 
 S  lucreze în echip ; 
 S  dobândeasc  încrederea în sine şi în ceilal i, precum şi respectul de sine şi fa  de 

ceilal i; 
 S  stabileasc  un sistem propriu de comunicare cu covârsnicii; 
 S  se joace şi s  înve e împreun  cu ceilal i, s -şi asume atribu ii şi roluri în echip ; 
 S  îşi dezvolte sentimentul de empatie şi capacitatea de a-şi controla emo iile. 

       Aceste activit i au favorizat incitarea la gândire şi stimularea poten ialului copiilor, folosindu-
se din plin înv area dirijat , dar şi cea spontan , facilitând o mai bun  comunicare între copii 
aceştia fiind încuraja i în a dobândi instrumentele cognitive necesare intr rii în clasa I. Întreaga 
ambian  din cadrul acestor activit i desf şurate în comun au oferit copiilor oportunit i multiple 
de manifestare a poten ialit ilor şi le-a asigurat r spunsuri adecvate la întreb rile pe care le-au pus. 
       Materialul didactic a fost selectat corespunz tor nivelului de în elegere al copilului, pentru a 
stimula cunoaşterea şi curiozitatea sa. Astfel li s-au oferit multiple posibilit i s  aud , s  vad , s  
pip ie, s  modeleze, s  decupeze, s  manevreze obiecte, s  denumeasc , s  clarifice, s  comunice. 
       Posibilit ile de a oferi copiilor experien e de înv are sunt multiple, îns  capacitatea 
educatoarei de a organiza înv area, de a identifica cele mai bune metode care pot fi implicate şi 
puterea ei creativ  de a realiza contexte simbiotice adecvate joac  un rol imens. Important este s  se 
in  seama de preferin ele şi interesele copilului. Organizând copilului experien e complexe de 

înv are se înlesneşte un transfer pe orizontal , deschis valorilor educa iei permanente, se fac 
progrese de la diversitate spre unitatea cunoştin elor care exprim , în fond, unitatea cunoaşterii 
cerut  de unitatea în diversitatea existen ei. 



       Din cele ar tate se observ  clar c  este indispensabil  leg tura dintre gr dini  şi şcoala 
primar . Adaptarea corespunz toare a copiilor la activitatea de înv are depinde în mare m sur  de 
activitatea din gr dini . De asemenea colaborarea dintre educatoare şi înv tor este benefic  
pentru formarea şi educarea copiilor. 
      Educa ia pre colar  este considerat  tot mai frecvent ca o treapt  distinct  i necesar  a 
procesului de înv mânt, dar i parte integrant  a structurilor educative globale, ca prim  faz  a 
educa iei permanente. La intrarea în clasa preg titoare copilul trebuie s  posede cuno tin e, 
deprinderi i aptitudini, corespunz toare integr rii în clasa preg titoare, tactul pedagogic i 
m iestria cadrului didactic, metodele i procedeele folosite de acesta constituind un mijloc pre ios 
de realizare a sarcinilor instructiv-educative pentru integrarea, cu succes, a copiilor în activitatea 
colar . 
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610. ,,POVESTEA EMO IILOR" 
 

Prof. înv. preşcolar: Axinia Vasilica, G.P.P. ,,Prichindel”, Suceava 
 

 
“S  fii inteligent emo ional înseamn  s  g seşti justa propor ie între ra ional şi efectiv, astfel 

spus s  st pâneşti arta de a fi sup rat, pe cine trebuie, cât trebuie , când trebuie şi cum trebuie” 
(Aristotel)   
 Domeniul şi tipul de educa ie în care se încadreaz : 
      -   Domeniul om şi societate-Noile educa ii (educa ia emo ional ) 
 Tipul de proiect: jude ean  
Argumentarea proiectului propus:    

 În perioada preşcolar , copilul tr ieşte o amplificare şi diversificare a st rilor afective, dar i 
se contureaz  şi posibilitatea de  valorizare a acestora.  

Studii recente au relevat faptul c  rela iile afective şi st rile emo ionale contureaz  ceea ce 
denumim”  inteligen  emo ional ”. Aceasta  se manifest  printr-o bun  comunicare cu cei din jur, 
prin empatie, în legere şi  conduit  civilizat  în plan social.  In acest context  educa ia de tip 
preşcolar işi propune ca obiectiv prioritar stimularea unor comportamente şi atitudini   bazate pe  
generozitate, spirit de echip , receptivitate şi  implicare  prin ac iuni de voluntariat în plan 
comunitar. 

Pornind de la premiza c  inteligen a emo ional  constituie liantul între persoana şi mediul 
din care face parte, în acest context  unul dintre obiectivele gr dini ei şi familiei este educarea 
copiilor în sensul omeniei, generozit ii, receptivit ii la durerile şi bucuriile celor din jur. 

Pân  nu demult omul a fost considerat o fiin  ra ional , iar emo iile nu trebuiau exprimate 
în public deoarece însemna un act de imaturitate din partea acelei persoane.Datorit  cercet torilor, 
specialştii au ajuns la concluzia c  de fapt omul este o fiint  emo ional , şi dac  aceste emo ii sunt 
educate beneficiile ob inute în urma  acestui proces sunt enorme. 

Inteligen a emo ional  redefineşte imaginea despre lume şi om. Ast zi se ştie c  emo iile 
sunt cele mai importante resurse ale omului. Inteligen a general  creşte dac  se dezvolt  intelige a 
emo ional . 

Cercet rile au ar tat c  succesul la locul de munc  sau în via  depinde 80% de inteligen a 
emo ional  şi doar 20% de intelect. 



Dac  intelectul ne ajut  s  rezolv m probleme, s  facem calcule mintale sau s  proces m 
informa ii, inteligen a emo ional  ne permite s  fim creativi şi s  ne folosim emo iile pentru a ne 
rezolva problemele.  

Inteligen a emo ional  este « abilitatea de a percepe şi exprima, de a asimila emo ii în 
gândire, de a întelege prisma emo iilor şi de a regla emo iile proprii şi ale altora ». Salovey, Mayer, 
Caruso, 2000. 

Dac  emo iile sunt conştientizate în totalitate, în ciuda faptului c  unele dintre ele spun 
despre noi lucruri pe care nu am vrea s  le auzim, trebuie s  înv m s  le gestion m în mod 
constructiv în vederea atingerii unui anume scop.În acest proces este esen ial întelegerea faptului c  
orice emo ie are o latur  pozitiv , cât şi o latur  negativ , iar acest lucru este valabil şi în cazul 
emo iilor considerate în mod tradi ional negative aşa cum ar fi mânia. 

Inteligen a emo ional  desemneaz  capacitatea de a recunoaşte emo iile proprii şi ale 
celorla i, de a şti ce înseamn  s  te sim i bine, s  fii fericit şi vesel, ce înseamn  s  fii trist, sup rat; 
în plus presupune cum s  treci de la emo ii negative la emo ii pozitive.                                
 
 
            Analiza SWOT : 
Puncte tari: 
 posibilitatea de a parcurge teme variate şi de actualitate; 
 interrela ionare pozitiv  prin comunicare, negociere, conflict constructiv; 
 informare din surse variate; 
 schimb de experien ;  
 dotarea cu materiale noi; 
 posibilitatea abordarii creative şi interactive; 
 nevoia valorific rii experien ei pozitive în domeniu, legat  de tema proiectului 
Oportunit i: 
 perfec ionarea continu  a cadrelor didactice prin înv are permanent ; 
 ieşirea din “tiparul curricular”; 
 to i participan ii pot oferi alternative valoroase de solu ionare a tematicii; 
 se pot exprima propriile nemul umiri, dar şi expecta iile  prin exprimarea dorin elor şi  

satisfac iilor; 
 informatizare, actualizare; 
 participare necondi ionat  cu materiale proprii, la fiecare tem ; 
 promovarea propriilor idei; 
 posibilitatea test rii cunoştin elor; 
Puncte slabe: 
 lipsa dotarilor necesare; 
 timp insuficient; 
 neimplicarea activ  a tuturor membrilor; 
 planificarea unor teme care nu prezint  interes pentru to i;  
 dificult ti de comunicare; 
 superficialitate în preg tirea materialelor; 
 dificult i în armonizarea timpului.      
Amenin ri: 
 mentalit i retrograde în rândul cadrelor didactice şi p rin i; 
 interesul sc zut pentru “nou”; 
 participarea este  activ  doar când se urmaresc scopuri personale; 
 evitarea  responsabilit ilor; 
 impunerea unor idei, solu ii. 
 cre terea num rului de copii care manifest  probleme destul de grave de adaptare la diferite 

situa ii; 
 



Scop: 
-Formarea şi dezvoltarea comportamentului socio - emo ional al preşcolarilor, ssttiimmuullaarreeaa  uunnoorr  
ccoommppoorrttaammeennttee  şşii   aattii ttuuddiinnii       bbaazzaattee  ppee    ggeenneerroozzii ttaattee,,  ssppii rrii tt  ddee  eecchhiippăă,,  rreecceeppttiivvii ttaattee  şşii     iimmppll iiccaarree    pprriinn  aaccţţiiuunnii   
ddee  vvoolluunnttaarriiaatt  îînn  ppllaann  ccoommuunnii ttaarr 
Obiective: 
-identificarea propriilor emo ii în diverse situa ii; 
- identificarea emo iilor altor persoane în diverse situa ii; 
-identificarea emo iilor asociate unui context specific; 
-recunoasterea emo iilor pe baza componentei nonverbale: expresia facial  şi postura; 
-transmiterea verbal  şi nonverbal  de  mesajele afective; 
-numirea de situa ii în care apar diferen e între starea emo ional  şi exprimarea ei extern ; 
-exprimarea empatiei fa  de alte persoane;  
-exprimarea emo iilor complexe precum ruşine, vinov ie, mândrie, prin identificarea cauze 
-folosirea de strategii de reglare emo ional ; 
-initierea şi s  mentinerea unei interac iuni cu un alt copil; 
-rezolvarea în mod eficient a conflictelor ap rute. 
Modalit i de realizare a obiectivelor: 
 Popularizarea evenimentelor din cadrul calendarului propus; 
 Organizarea de dezbateri, prezent ri de referate pe teme de interes pt. p rin i i copii; 
 Organizarea de: activit i practice şi aplica ii pe teme specifice întâlnirilor dintre parteneri;  
 Întâlniri cu partenerii implica i în proiect;  
 Expozi ii de lucr ri, fotografii;  
 Vizion ri de spectacole 
Modalit i de evaluare: - evaluari periodice la grupa dupa parcurgerea de activitati cu continuturi 
similare, întalnire cu specialişti, expozi ii, programe artistice, dramatiz ri, spectacole, portofolii, 
C.D-uri, DVD-uri, albume foto, jurnal – “Povestea emo iilor ” , pliante, etc 
Calendarul activit ilor (diagrama activit ilor): 
1. ,,La început de drum”-lansarea proiectului 
2.,,La mul i ani, dragi bunici!"-program artistic  
3. ,,Fa pe cineva sa zambesca”-joc de relationare      
4.,,Cum te-ai simti daca?”-convorbire 
5."Poveastea lui Leo” -lectura eductoarei cu ajutorul softului educational 
6. ,,Zidul prieteniei »-joc de relationare 
7. ,,Pantofiorii roşii"-lectura educatoarei 
8. ,,C l torie prin Împ r ia emo iilor”-desen 
9. “ Roata vorb rea ”   - joc exerci iu 
10. ,, La sfârşit de drum”-prezentare Power Point-evaluarea proiectului 
Metode şi tehnici de lucru:  
-conversa ii, exerci ii practice, problematizarea, observa ia, înva area prin descoperire , înva area 
prin cooperare, experimente, povestiri tiin ifice,  expozi ii, jocuri de rol, plimb ri, excursii, 
concursuri etc.. 
Forme de organizare: 
-individual,pe grupe, frontal 
Rezultate preconizate :  
 Buna comunicare si colaborare între copii şi adul i în toate etapele proiectului; 
 Educarea sim ului practic şi estetic; 
 Calendarul de activit i; 
 Pliant cu sugestii pentru p rin i şi copii;  
 Fotografii; 
 Parteneriate şi colabor ri; 
 CD-uri cu înregistr ri 
 Expozitie cu lucr rile copiilor. 



 Particip ri la concursuri 
 Particip ri la simpozioane 
 Jurnalul proiectului ,,Povestea emo iilor” 

  EVALUARE   
-afişarea şi popularizarea proiectului şi ac iunilor propuse pentru ca to i cei implica i s -şi 
organizeze resursele materiale şi de timp; 
-realizarea de fotografii şi desene(lucr ri), confec ionate de copii în timpul desf şur rii proiectului; 
-amenajarea unei expozi ii cu lucr rile copiilor; 
-pliante, afi e      
Activit i de promovare/mediatizare, diseminare: 
- Popularizarea tuturor activit ilor din cadrul proiectului la nivelul unit ii; 
- Apari ii mass-media; 
- Publicarea unor articole în Revista gr dini ei ; 
- Realizarea unei reviste care s  ilustreze activitatea din cadrul proiectului; 
- Mas  rotund . 
-Participarea la diferite concursuri si simpozioane potrivite temei 
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611. „C L TORIA  FLUTURAŞILOR” 
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATӐ 

 
prof.înv.preşcolar: Costin Angelica,Borza Alina, Gr dini a cu P.P. Nr.3, Vaslui 

 
 

 
 
UNITATEA DE ÎNV MÂNT: Gr dini a cu P.P. Nr.3- 
Vaslui PROF.ÎNV.PREŞCOLAR:   Costin Angelica,Borza 
Alina NIVELUL/ GRUPA: Mic  ,,Fluturaşii” 
TEMA ANUAL : ,,Cu ce şi cum exprim m ceea ce 
sim im” TEMA PROIECTULUI: ” Prim vara, 
anotimpul bucuriei” SUBTEMA: ,,Fluturaş, drag 
fluturaş” 
TEMA ZILEI: ,,C l toria fluturaşilor!” 
MESAJUL ZILEI :  ,,La bine la greu, prieteni mereu !” 



FORMA DE REALIZARE : Activitate cu con inut 
integrat:ADP+ADE(DOS,DPM)+ALA1+ALA2 MIJLOC DE REALIZARE : povestire, joc de 
mişcare, joc exerci iu, îmbinare, lipire, dans tematic; TIPUL DE ACTIVITATE: predare-
înv are 

SCOPUL ACTIVIT II: îmbog irea cunoştin elor referitoare la rela iile interumane de 
prietenie, întrajutorare şi formarea deprinderii motrice de baz  – târâre pe genunchi şi palme. 
 
I. ACTIVIT I DE DEZVOLTARE PERSONAL (ADP): 

ÎD :,, Iubim florile pentru c ...” 
R:,,Am încredere în tine!”(deprinderea de a avea o atitudine pozitiv  fa  de cei din jurul s u); 
T:  „Prin p dure” –joc muzical; ,”Ploaia”- recitativ ritmic, ,,Fluturii poznaşi”-cântec, 

„Culorile”- joc muzical; 
 
II.  ACTIVIT I PE DOMENII  EXPERIENğIALE: 

AI: (DOS – Educatie pentru societate+ DPM – Educa ie fizic ): „Cei trei fluturaşi” – povestire, joc 
de 
mişcare 
 
Obiective opera ionale: 

- O1 - s  descopere mesajul lecturii; 
- O2 - s  aprecieze în situa ii concrete comportamente şi atitudini în raport cu normele 

cunoscute; 
- O3 - s  execute mişc rile motrice de baz - târâre pe genunchi şi palme; 
- O4 - s  interac ioneze cu partenerii de joc pentru a rezolva sarcina dat ; 

 
SARCINA DIDACTIC : Verificarea deprinderilor motrice însuşite, prin aplicarea acestora în 

contexte diferite. 
REGULILE JOCULUI : 

 La semnalul sonor al educatoarei, grupa fluturaşilor execut  târârea pe genunchi şi palme 
rezolvând în cadrul centrelor de antrenament, sarcinile – dialogul cu floarea; 

 Pentru fiecare execu ie corect  se acord  un zâmb rici. 
 
ELEMENTE DE JOC : semnal sonor (fluier), mânuirea materialelor, aplauze, stimulente 
personalizate, mişcarea, medalii „Cel mai bun prieten”. 
JOCURI ŞI ACTIVIT ğI DIDACTICE ALESE (ALA): 

1. Activit i pe centre de interes: 
BIBLIOTEC : 
Tema activit ii:  ,, Scen  din 
poveste” Mijloc de realizare: joc 
exerci iu Obiective 
opera ionale: 

- O5 - s  recunoasc  personajele din povestea ascultat ; 
- O6 - s  realizeze cartea cu personajele selectate 
Metode şi procedee: explica ia, demonstraia, exerci iul, conversaia, lucru în grup şi 
individual; 

Material didactic: siluietele personajelor din poveşti, coper ile c r ii, şiret colorat. 
ART : 

Tema activit ii:  ,, Fluturii prieteni” 
Mijloc de realizare: lipire 

Obiective opera ionale: 
- O7 - s  denumeasc  materialele primite; 
- O8 - s  lipeasc  p r ile componente în realizarea fluturaşului din poveste; 



Metode şi procedee: explica ia, demonstraia, exerci iul; 
Material didactic: aripi decupate de diferite culori bee frig rui, lipici, carton; 

JOC DE MAS : 
Tema activit ii:  ,,Cei trei 
fluturaşi” Mijloc de realizare: 
puzzle  Obiective opera ionale: 

- O9 - s  îmbine  piesele pentru a reda imagini din poveste; 
- O10 - s  aşeze imaginile în ordinea desf şur rii evenimentelor; 

Metode şi procedee: explica ia, exerci iul; 
Material didactic: piese puzzle, carton; 

2. Jocuri recreative: 
,,Coarda colorat -curcubeul” - dans tematic 

- O11 - s  execute mişc ri ritmice specifice dansului; 
- O12 - s -şi coordoneze mişc rile cu muzica. 

 
,, Fluturaşii şi florile” – joc cu text şi cânt 

- O13 - s  execute mişc ri ritmice specifice textului; 
- O14 - s  respecte regulile jocului manifestând spirit de echip  şi fair play; 

 
STRATEGIA DIDACTIC : 

a) metode şi procedee: povestirea, jocul, explicaia, conversatia, demonstra ia, exerci iul, 
problematizarea, braistorming,  ”Turul galeriei”. 

b) material didactic: Panoul ,, Ast zi sunt prezent”, calendarul naturii, fluier, truse lego, 
imagini cu fluturi si flori, lipici, carton, sc unele, tunel, obstacole-stative cu flori, 
panouri, CD-player, costuma ii de fluturi. 

c) forma de organizare : frontal, pe grupe, 
individual. RESURSE:  - umane: educatoarea şi 
grupa de copii; DURATA : o zi 
LOCUL DESF ŞUR RII : sala de grup  . 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:  
,, Curriculum pentru înv mântul preşcolar, 3-6/7 ani”, MECT, 2008 
„ Metode interactive de grup”- Ghid metodic- Editura Arves 
- „Jocuri didactice integrate pentru  înv mântul preşcolar”- material auxiliar, 

FloricaMitu, Stefania Antonovici  Editura Humanitas Educational,2005. 
,, Educa ia fizic  la preşcolari” - Ghid metodic- Editura Sport- Turism 

 
SCENARIUL ZILEI 

 
ADP: ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAğ : 

Activitatea debuteaz  cu întâlnirea de grup între copii şi educatoare, prin intermediul salutului de 
diminea . 
I. SALUTUL  

 “Bun  diminea a, Fluturasi! ” 
 Se completeaz  Calendarul naturii cu datele caracteristice (ziua, luna,anul), starea 

vremii 
 Prezen a – Se verific  la panou dac  toate fotografiile colegilor prezen i sunt puse 

pe 
panoul“Bun  diminea a, Fluturaşi! ” 

 



II.  ÎMP RT ŞIREA CU CEILALğI /ACTIVITATEA DE GRUP: 
 ”Iubesc florile pentru c ...” se va realiza prin intermediul unei discu ii 

despre semnifica ia culorilor. Copiii vor fi  îmbr ca i în culoare predominant 
calde, care simbolizeaz  c ldura, candoarea, iar Zâna , va purta un 
echipament identic. Se vor adresa întreb ri referitoare la motivul sup r rii 
Zânei . 

 Activitatea de grup :Interpretarea cântecului: ” Buna dimineata gradinita!”,înv at 
anterior. 

III.  NOUTATEA ZILEI : Educatoarea, costumat  ỉn Zâna  Fluture îi invit  pe copii în 
lumea minunat  a florilor, provocându-i s  devin  cei mai buni fluturaşi şi prieteni adevarai. 

 MESAJUL ZILEI:,, La bine la greu, prieteni mereu !” 
 RUTINA: ,, Am încredere în tine!”( depr. de a avea o atitudine pozitiv  fa  de 

cei din jurul t u); 
 TRANZIğII:  „ Prin p dure”, cântec „Ploaia!”- recitative ritmice „Fluturii 

poznaşi,,- cântec;  ,,Culorile,,-cântec . 
În cadrul activit ii pe domenii experien iale cu tema : ”Cei trei fluturaşi” se pune accent pe 

îmbog irea cunoştin elor referitoare la rela iile interumane de prietenie, întrajutorare şi formarea 
deprinderii motrice de baz  – târâre pe genunchi şi palme. Copiii audiaz  povestirea, desprind 
mesajul, şi fac aprecieri, în situa ii concrete, prin analiza comportamentelor şi atitudinilor în raport 
cu normele cunoscute. Prin recitativele ritmice « Ploaia » se face trecerea la activitatea de educaie 
fizic , copiii vor fi  familiariza i cu deprinderea motric  târâre pe genunchi şi palme. Fixarea 
deprinderii înv ate se realizeaz  prin jocul de mişcare « Fluturaşii  salvatori » redând 
principalele momente ale povestirii. 

Florile bucuroase c  au fost salvate au o surpriz  – flori multicolore pentru copii şi un 
zâmb rici pentru Zâna Fluturaşilor. Se execut  jocul liniştitor « Fluturii şi florile». Pentru fiecare 
execu ie corect  se acord  un zâmb rici. 

Urmeaz  tranzi ia „Fluturii poznaşi,,-cântec, preg teste lucrul pe centrele de interes. Fiecare 
copil se 
îndreapt  spre centrul de interes care este marcat cu aceeaşi culoare ca a aripioarelor. Astfel, la 
sectorul 

„Bibliotec ”,  copiii vor alege personajele din poveste pentru a realiza „Cartea cu 
personaje din poveste”, la sectorul „Joc de mas ”,  realizeaz  puzzle cu scene din poveste.  La 
sectorul „Art ” vor lipi aripioare decupate, colorate   pentru realizarea temei : ”Fluturii prieteni”. 
Lucr rile finalizate de la centrele de interes sunt apreciate de c tre copii, prin Turul galeriei, dup  
care vor desf şura dansul tematic „Coarda colorat -curcubeul” şi ,, Fluturaşii şi florile” – – joc cu 
text şi cânt. 

La finalul zilei se fac aprecieri generale şi individuale asupra desf şur rii activit ii şi drept 
r splat , preşcolarii primesc m şti cu zâmb rici şi medalii  pentru „Cel mai bun prieten”. 
 
 

612. PROIECT DE ACTIVITATE 
 

prof. înv. pre colar ari Giorgiana Daniela, Gr dini a Nr. 273, Bucuresti, Sector 6 
 

NUME: ari Giorgiana Daniela       
Gr dini a: Nr. 273 
DATA : Octombrie 
 GRUPA : Mare  
TEMA ANUAL  : “Cine sunt/suntem? 
TEMA PROIECTULUI : “ Inva  despre mine” 
DOMENIUL DE ACTIVITATE :  Dos –  Educa ie pentru societate ; 
TEMA ACTIVIT II :  “ Jocul emo iilor” 



TIPUL DE ACTIVITATE : consolidarea cunoştin elor însuşite anterior; 
MIJLOC DE REALIZARE : Joc didactic; 
DURATA : 35 – 40 minute; 
SCOPUL ACTIVIT II :  Consolidarea cunoştin elor referitoare la emo ii şi sentimente; 
                                                Diferen ierea st rii emo ionale şi exprimarea ei extern . 
OBIECTIVE OPERA IONALE : 
- S  recunoasc  şi s  descrie verbal anumite schimb ri ale expresiei emo iilor; 
- S  identifice rela ia de cauzalitate dintre comportamentul uman, emo ia tr it  şi expresia 

respectiv  a fe ei; 
- S  recunoasc  manifestarea  emo iilor ap rute în situa ii variate; 
- S  manifeste receptivitate la emo iile celorlal i. 

 
SARCINA DIDACTIC   : 
- ridicarea jetoanelor care redau expresia corpului corespunz toare unor sentimente; 
- alegerea imaginii corecte pentru completarea ciorchinelui; 
- recunoaşterea unor emo ii de baz , pe baza componentei non-verbale;  
- reconstituirea fe ei umane prin folosirea unor elemente care redau diferite expresii; 
- rostogolirea mingii, urmat  de întrebare şi raspuns adecvat. 

REGULILE JOCULUI : 
- Copiii vor ridica doar jetoanele potrivite pentru ilustrarea unei anume emo ii de baz ; 
- Copiii vor alege  pe rând jetonul corespunz tor pentru ilustrarea cauzei emo iei de bucurie; 
- Copiii vor ridica doar jetonul “Smiley Face” corespunz tor sunetelor auzite; 

 
ELEMENTE DE JOC :  surpriza, mânuirea materialelor, aplauzele, recitativul ritmic, folosirea 
mingii, mima, stimulente. 

 
STRATEGIA DIDACTIC  
1. METODE DIDACTICE :  conversa ia, explica ia, demonstra ia, problematizarea, metoda 

“Ciorchinele”, metoda “R.A.I.”(r spunde, arunc , interogheaz ); 
 

2. MATERIALE DIDACTICE :  planşe reprezentative pentru diferite emo ii de baz , jetoane cu 
expresiile fe ei  si cu motivarea unei anumite emo ii, “Smiley Face”(pentru 3 emo ii), panou de 
polistiren, tabl  magnetic  şi magne i, minge moale, CD-player şi CD-uri, recompense, dou  
stelu e cu expresii diferite, coşule e, elemente detaşabile ale fe ei umane şi conturul unei fe e, 
dou  coşuri legate cu fund  roşie şi albastr . 

 
 
  



DESF ŞURAREA ACTIVIT II: 
EVENIMENTUL 
DIDACTIC 
 

            CON INUTUL 
               ŞTIIN IFIC 
 

METODE ŞI 
PROCEDEE 
DIDACTICE 

EVALUARE 

Moment 
organizatoric 
 
 
 
 
 
 
 
Captarea 
Atentiei 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anun area temei, 
a obiectivelor şi a 
regulilor jocului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESF ŞURARE
A JOCULUI 
Efectuarea 
jocului de prob   
 
 
 
 
 
 
 
 

  Se creaz  condi iile psiho-
pedagogice necesare desf şur rii 
activit ii în bune condi ii: 
- aranjarea m su elor; 
- preg tirea materialului didactic; 
- aerisirea s lii de grup  

 
  Se va face prin câteva versuri, urmate 
de introducerea  surpriz  a celor doua 
stelu e cu expresii diferite(vesel  şi 
trist ): 
   “ De e mic, sau de e mare, 
      Omul multe fe e are: 
      Una vesel , una trist , 
      Sau uimit , ori fricoas , 
      Curioas , furioas , 
      Hotarât , bosumflat , 
      Vom afla acum, pe dat !”  
 
Se va anun a tema activit ii şi 
obiectivele în termeni accesibili 
copiilor: 
- ast zi vom desf şura un joc, care 

se numeşte “Jocul emo iilor”. 
- vom încerca s  o înveselim pe 

stelu a cea trist , ar tându-i cât de 
multe ştim noi despre emo ii şi 
cum ne manifest m în situa ii 
diferite. 

- Pentru aceasta copiii vor ridica 
doar jetoanele potrivite pentru 
ilustrarea unei anumite emo ii şi 
vor ridica doar jetonul  

- corespunz tor sunetelor auzite. 
 
Se va explica procedeul de joc : un 
copil vine la panou şi  intuieşte 
imaginea prezentat , identificând 
emo ia de pe chipul copilului; 
- Ce este desenat în imaginea 

aceasta? 
- Cum este copilul?(vesel). 
- De unde şti acest lucru?(pentru ca 

ride). 
- De ce este vesel? 
- Pentru c  a primit o juc rie. 

Ceilal i copii vor c uta în coşulet 
şi vor alege jetonul care red  un 

 
 
 
 
 
 
 
Conversa ia 
Explica ia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explica ia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explica ia 
Demonstra ia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversa ia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
comportament
ului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual   
 
 
 
 
 



 
 
Executarea 
jocului de c tre 
copii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIANTA 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIANTA 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIANTA 3 
 
 
 
 

copil vesel, ridicându-l. 
 

- Se procedeaz  ca la jocul de 
prob , intuindu-se înc  cinci 
planşe care redau diferite emo ii 
de baz (bucurie, triste e, team , 
uimire, la copii şi la mame. 

- Dupa  intuirea imaginii care 
reprezint  personaje triste, un 
copil va mima triste ea; ceilal i 
copii vor mima şi ei aceeaşi 
emo ie. 

- Dup  intuirea imaginii care 
reprezint  un copil speriat se vor 
recita în cor, versurile: 
“- Iepuraş, ce faci aici? 
Îl întreab  Moş Arici. 
 De ce plângi aşa de tare? 
M-am speriat de-o fiar  mare! 
St  acolo lânga lac 
Şi tot face : oac-oac-oac!” 
Apoi vor mima sperietura. 

 
Se va efectua folosindu-se 
metoda “Ciorchinele”: 
Pe panoul de polistiren va fi 
plasat  central imaginea unei 
mame bucuroase. Pe rând copiii 
vor alege din mai multe imagini 
doar pe acelea   care reprezint  
motive pentru care mama ar putea 
fi bucuroas  şi le vor plasa în 
jurul imaginii de pe panou, sub 
forma de ciorchine. 

 
Se va folosi  CD-ul, care va reda 
pe rând  sunete specifice râsului 
şi plânsului. Copiii vor alege şi 
ridica din coşule  doar imaginea  
Smiley Face reprezentativ  
pentru sunetele auzite şi o va 
pune într-unul din cele dou  
coşuri legate cu fund  roşie 
pentru bucurie şi albastr  pentru 
triste e. 
 
 
Se va realiza prin reconstituirea la 
panou (de c tre trei copii) a unor 
expresii  ale emo iilor umane, 
folosindu-se elemente detaşabile 
(gura şi sprâncene), obtinându-se 

 
 
Conversa ia 
 
 
 
 
Mima 
 
 
 
 
 
 
 
Recitativ ritmic 
Mima  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metoda”Ciorchi
nele” 
 
Conversa ia 
 
Exerci iul 
 
Problematizarea  
 
Exerci iul 
 
 
Problematizarea  
 
 
 
 
 
 
 
 
Explica ia 
 
Exerci iul 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual  
Frontal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual   
 
 
 
 
 
 
 
Individual  
 
 
Frontal  
 
 
 
 
 
Individuala  
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual  
 
Frontal  
 
 



 
 
 
 
 
Ob inerea 
performan ei şi 
realizarea 
 FEED-BACK-
ului 
 
 
 
 
Incheierea 
activit ii 

astfel diferen ierea st rii 
emo ionale şi exprimarea ei 
extern . Copiii vor mima expresia 
respectiv . 

 
Metoda R.A.I. – Copiii vor fi 
aşeza i în cerc. Un copil 
rostogoleşte mingea c tre un 
altul,punându-i o întrebare. Cel 
care primeşte mingea trebuie s  
r spund  şi s  adreseze la rândul 
lui o întrebare altui copil. Se va 
repeta de 5-6 ori. 
 
Copiii vor fi informa i c  stelu a 
trist  s-a înveselit, pentru c  i-a 
pl cut cum au r spuns ei. Vor 
primi stelu e stimulente. Se va 
cânta o strof  din cântecul “Dac  
vesel se tr ieşte”. 
 
 

Mima 
 
 
 
 
 
Jocul 
 
Metoda R.A.I. 

 
 
 
 
 
 
 
Frontal  

 
MATERIAL BIBLIOGRAFIC :  

- Curriculum pentru înv mântul preşcolar, 3-6/7 ani”, MECT, 2008; 
- Botiş, A. & Mihalca, L. Despre dezvoltarea abilit ilor emo ionale şi sociale ale copiilor, fete 

şi b ie i, cu vârsta pin  în 7 ani. Ghid pentru cadrele didactice din înv mântul preşcolar,  
UNICEF România,(2007); 

- Taiban, M. Jocuri didactice pentru gr dini a de copii. Editura Didactic  şi Pedagogic , 
Bucuresti, (1976); 

- Varzari, E. & Taiban, M. Metodica cunoaşterii mediului înconjur tor, a dezvolt rii şi 
corect rii vorbirii copiilor preşcolari. Manual pentru liceele pedagogice de educatoare. 
Editura Didactic  şi Pedagogic , Bucuresti, (1978). 

 
 

613. JOCUL SENZORIAL ,,GR DINILE MAGICE” 
 

Prof. Vodi  Anca-Camelia 
Gr dini a Nr.273 Sector 6 Bucure ti 

 
Jocul este extrem de important pentru copil. Dac  v  opri i vreodat  s  privi i cum se joac  

copiii, ve i vedea cât sunt de ocupa i, de serioşi, de plin de zel în activitatea pe care o desf şoar . 
Jocul este situa ia ce ofer  prilejurile cele mai bogate prin care copilul înv  experimentând 

activ. Este important pentru copii s -i activizam, s -i implic m şi s  le oferim oportunit i pentru a-
şi utiliza imagina ia dându-le prilejul de a fi originali.  

Pentru copil, jocul este munc  sa, iar adul ii nu trebuie s  minimalizeze nici aceast  
activitate, nici seriozitatea cu care ea este îndeplinit  de cei mici. Ar trebui s  se bucure c  micu ii 
înv  f când efectiv ceva, aşa cum spune un vechi proverb chinez:  

,,Aud şi uit,  
V d şi in minte,  
Fac şi în eleg.” 



Copiii recep ioneaz  informa ii prin toate sim urile. Ei îşi activeaz  toate sim urile - nu doar 
v zul şi auzul - într-o mai mare m sur  decât adul ii. De aici porneşte necestitatea de a le oferi 
posibilitatea unor experien e multisenzoriale care îi ajut  s  înve e în maniera care le este cea mai 
potrivit .  

Exist  o vârst  care întruneşte condi iile optime pentru exerci iile senzoriale. Este vârsta 
cuprins  între 4 şi 5 ani, când se trezeşte curiozitatea vie a copiilor pentru obiecte şi însuşirile lor: ei 
întind mâini cercet toare, au privirea uimit  în fa a noului şi urechea ciulit  la orice zgomot.  

Înaintea acestei vârste, de la 3 la 4 ani, s-ar p rea c  pre colarul se mul umeşte cu cuvinte. 
Îndat  ce obiectul este denumit, copilul îl consider  cunoscut şi clasificat. Ştie c  va putea s -l fac  
s  ap r  numindu-l. Pe scurt, el este satisf cut.   

 La grupa mic , educarea sim urilor trebuie s  p streze o form  cât mai apropiat  de aceea 
pe care o iau în mod spontan exerci iile şi jocurile copiilor foarte mici.  

Mediul trebuie s  fie conceput în aşa fel încât s  permit  realizarea unor experien e multiple, 
în domenii variate. Mai cu seam  copiii foarte mici nu pot s  stabileasc  raporturi, adic  s  
efectueze compara ii. Este indispensabil ca exerci iile propuse s  fie cât mai apropiate de tr irile din 
via a zilnic .  

 Grupa mijlocie este prin excelen  apt  pentru educa ia senzorial . Psihologia copilului e 
aceea care ne arat  calea. ,,Pe m sur  ce se dezvolt , scrie Piaget, activitatea perceptiv  devine o 
surs  de descentr ri, de transfer ri, de compara ii, de transpuneri, de anticip ri, şi, în general, de 
analiz  mai mobil  care tinde c tre reversibilitate.” (Psihologia copilului)  

În grupa mare, educa ia senzorial  este în general practicat  ca scop în sine. Observarea 
lucrurilor devine un mijloc de revizuire şi de sintetizare a aporturilor analizelor f cute cu ajutorul 
sim urilor. Prin educa ia senzorial  se aduce o contribu ie la dezvoltarea capacit ii de sesizare a 
tuturor nuan elor şi a detaliilor fine, precum şi a ariei unei însuşiri descoperite în cursul observ rii 
unui obiect oarecare. 

Aceast  diversitate din punct de vedere al unghiurilor de abordare tinde s  procure copiilor 
posibilitatea unor experien e variate care, toate la un loc, le vor permite s  p trund  şi s  în eleag  
mai bine mediul în care tr iesc. Caracteristica unitar  a educ rii sim urilor în cadrul celor dou  
nivele de vârst  din gr dini  const  în aceea c  ea trebuie s -şi caute inspira ia, justificarea utilit ii 
sale, c ile de dezvoltare şi scopurile în via a specific  fiec rei perioade de vârst .  

 Educa ia senzorial  nu poate fi realizat  decât dac  se procedeaz  în mod metodic, f r  a 
uit  c  ea se integreaz  într-un ansamblu în care trebuie din când în când recompensat , cu ajutorul 
unor exerci ii variate. Ele nu vor trezi interesul copiilor decât în cazul când au fost adaptate la grupa 
respectiv  de vârst , la mediul din care aceasta face parte, la subiectele din via  care între in 
activitatea lor în ansamblul ei şi care le îmbog esc imagina ia. ,,A preg ti mediul înseamn , 
aşadar, a cauta s  satisfaci trebuin ele copilului, a introduce în mediu stimuli care îi vor provoca 
reac iile” spunea Roger Cousinet.  

 Tipul de material utilizat în confec ionarea obiectelor din spa iul educa ional poate pune la 
încercare imagina ia şi creativitatea educatoarei. Multe lucruri pot fi confec ionate din deşeuri, 
materiale refolosibile sau obiecte proiectate în alte scopuri. Educatoarea este cea care trebuie s -şi 
pun  întreb ri: ,,Ce pot face cu el?”, ,,Cum îl pot folosi la grup ?”, ,,Ce pot înv a copiii cu 
ajutorul acestui obiect?”, ,,Cum îl pot ei utilize pentru a realize ceva?”.  

O surpriz  pentru copii a fost preg tirea unui tablou din materiale refolosibile, materiale din 
natur , materii prime etc., intitulat ,,Gr dinile magice”. Copiii au ,,fabricat” un fel aparte de tablou, 
realizat pe o foaie groas  de carton pe care au desenat întâi un drum lung şi întortocheat, înconjurat 
de o parte şi de alt  de parcele (gr dini). Drumul l-au impregnate cu past  de lipit şi au pres rat pe 
el nisip. Au urmat la rând ,,grdinile” care au fost realizate prin lipirea diverselor materiale alese la 
decizia copiilor: frunze şi petale presate, scoar  de copac, muşchi, ace de pin, semin e şi sâmburi, 
pietricele, zah r şi sare grunjoas , hârtie de diferite texturi, resturi de materiale textile, şmirghel, fire 
de a , bumbac şi lân , pene, buc i de piele şi blan  natural i sintetic , vat , material plastic etc. 
Toate materialele au fost procurate de c tre copii şi p rin ii, fiind foarte interesa i s  contribuie cu 
materiale cât mai diverse şi aşteptând rezultatul final cu ner bdare.  



 Dat fiind c  mâna este pentru copil o unealt  privilegiat  de explorare, de descoperire şi de 
evaluare a fiec rei noi experien e şi ei iau contact cu lumea exterioar  folosind mult pip itul, am 
ini iat un joc senzorial pentru exersarea sensibilit ii tactile folosind ca material didactic lucrarea 
lor.  

 Jocul numit ,,Gr dinile magice” sau ,,Ne plimb m cu degetele” nu are sarcini didactice 
precise, aşa c  imagina ia educatoarei este esen ial  şi nelimitat , dar îi ajut  pe copii s  se 
concentreze asupra sim ului pip itului şi a limbajului pentru c  trebuie s -şi descrie ,,plimbarea cu 
degetele”.  

 Cum ne-am jucat noi? Pentru început, copiii din grupul de joc au urmat drumul cu ochii 
deschişi şi am discutat despre fiecare ,,gr din ” spunându-i caracteristicile şi invitându-i s  le ating  
şi s  le denumeasc . Apoi, cu ochii închişi, copiii au constatat cum degetele lor pot s  ,,vad ” în 
locul ochilor. Am încurajat copiii s  exprime ceea ce simt: ,,e rece”, ,,e alunecoas ”, ,,m  în eap ” 
etc. şi s  ghiceasc  materialul atins. Aşa am ajuns cu to ii la concluzia c  şi ,,degetele pot s  vad  şi 
s  ne vorbeasc  despre lumea înconjur toare”.  

În complicarea jocului, tot cu ochii închişi, am cerut copiilor ca, urm rind ,,drumul”, s  se 
opreasc  la ,,adresele” care-i sunt indicate: de exemplu s  se duc  la ,,gr dina” cea mai pufoas  sau 
la cea mai aspr  etc. Am încercat chiar s  asociem materialul din care era construit  o ,,gr din ” cu 
un personaj de poveste; astfel, Dege ica locuia în ,,gr dina” din petale de flori, p durarul în cea din 
scoar  de copac, Prâslea cel Voinic în cea din sâmburi de m r, bunicu a în cea din fire de lân  şi 
aşa mai departe. Numai pentru Lup au existat discu ii dac  ,,gr dina” lui s  fie cea de şmirghel, c  
tot îşi ascu ea din ii ca s  cânte mai sub ire şi s  p c leasc  iezii, sau cea cu pietre din cele puse în 
burta lui dup  ce au fost salvate Bunicu a şi Scufi a Roşie.  

 În alte activit i am experimentat jocul (pe o suprafa a mai mare) prin antrenarea 
sensibilit ii tactile a t lpii piciorului, spre amuzamentul copiilor care au încercat contactul cu iarba, 
nisipul, pietrişul, covorul, apa, frunzele uscate etc.  

 Jocul senzorial la vârsta copil riei va d inui veşnic aducându-şi aportul în dezvoltarea 
psihofizic  a pre colarului. Important este s  vedem dincolo de şabloane şi s  l s m imagina ia 
noastr  şi a copiilor s  se dezl n uie creativ. Ve i fi uimi i când ve i descoperi ce poten ial se 
,,ascunde” în noi când privim lumea cea mare prin ochii copiilor. Şi ne vom bucura de bucuria lor! 
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,,Manual de instruire Montessori”, Casa Speran a, Constan a, 1998 
 
 

614. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRAT  
 

Prof. Udrescu Lucre ia Loredana 
Gr dini a P.N. Slatina Nera 

 
GRUPA: mare 
TEMA PROIECTULUI: ”Meseria br ar  de aur” 
TEMA S PT MÂNII:  „Meserii , meserii” 
TEMA ZILEI: ” Medicul – prietenul  nostru” 
TIPUL  ACTIVIT II:   Consolidare de cuno tin e 
FORMA  DE REALIZARE: Activitate integrat  – ADP + ALA1+ADE(DLC+D +DOS)+ALA2 
 
 



Scopul:  
 Dezvoltarea socio-emo ional  prin cultivarea sensibilit ii i a unei atitudini pozitive fa  de 

medic; 
 Consolidarea deprinderii de a audia o poveste şi de a desprinde ideile principale şi mesajul 

educativ; 
 Consolidarea deprinderii de a num ra de la 1 la 6 recunoscând grupele de obiecte şi  cifrele 
 corespunz toare; 
 Consolidarea priceperii şi deprinderii de a asambla diferite elemente pentru a realiza o lucrare 
 practic . 

 
OBIECTIVE OPERA IONALE: 
COGNITIVE  
O1. - s  urm reasc  linia poveştii concomitent cu prezentarea imaginilor; 
O2. – s  audieze cu aten ie povestea re inând mesajul transmis; 
O3. - s  redea cu ajutorul imaginilor principalele fragmente ale poveştii; 
O4. - s  extrag  mesajul textului cu ajutorul educatoarei; 
O5. – s  enumere câteva calit i ale doctorului Aum doare;  
O6. – s  analizeze cu aten ie aspectele întâlnite în textul prezentat; 
O7. – s  compare mul imi cu 1-8 elemente; 
O8. – s  utilizeze corect  semnele: ”<”, “>” sau “ =”;   
O9. – s  asocieze cifra num rului corespunz tor de elemente; 
O10. – s  efectueze opera ii de adunare i sc dere cu 1 – 2 elemente;  
O11. – s  denumeasc  materialele utilizate; 
O12. – s  realizeze tema respectând etapele de lucru; 
O13. - s  exerseze tehnici de lucru înv ate, respectând indica iile primite;  

PSIHO-MOTORII : 
O14. – s  mânuiasc  corect materialele puse la dispozi ie   
O15. - s  execute expresiv mişc rile sugerate de text şi melodie 

SOCIO-AFECTIVE: 
O16. – s  respecte meseria de medic;  
O17. - s  exprime în propriile cuvinte st rile afective generate de evenimentele derulate în poveste; 
O18. – s  manifeste în timpul activit ii atitudini de cooperare, spirit de echip ; 
O19. - s  emit  judec i de valoare cu privire la lucr rile realizate; 
O20. - s  respecte regulile de joc; 

 
STRATEGII DIDACTICE: 
Metode i procedee: conversa ia, explicatia, demonstra ia, exerci iul, problematizarea, jocul 
Mijloace de înv mânt:   pinguinul Pin-Pin, doctori a Plu ica, ecusoane, halat i bonet  doctor, 
instrumente medicale (seringi, termometru, plasturi,etc.) , truse medicale, jetoane, plan e, fi e de 
lucru 
FORME DE ORGANIZARE : individual, frontal, in grupuri mici, pe echipe 
DURATA :   o zi 
LOC DE DESF URARE:  sala de grup  
ACTIVIT I DE ÎNV ARE:  
ADP:  ”S -l convingem pe PIN-PIN!” 
ALA1  – activit i pe centre de interes 
Joc de rol: ”Cu Pin – Pin la medic” 
Obiective: 

- S  identifice situa ii în care este necesar  consulta ia medical , 
- S  enumere simptome ale unor boli; 
- S  î i asume rolul de medic, dar i de pacient. 

Materiale folosite:  instrumente medicale, trus  medical , re ete, etc. 



 
tiin :  ”Ghici cine vine la medic?” 

-s  uneasc  cifrele în ordine cresc toare; 
-s  descopere pacientul Plu ic i 
Materiale folosite: fi e de lucru, creioane colorate 
Bibliotec  : ”Au ,  m  doare....!” 
Obiective: 
-s   identifice problemele prietenilor lui Pin Pin 
-s  formuleze propozi ii corecte din punct de vedere gramatical; 
-s  formuleze mesaje c tre fiecare prieten bolnav; 
-s  realizeze un poster original. 
ADE:  DLC + D + DOS – povestea  educatoarei, joc didactic, confectie 
ALA 2: ” Ne distr m cu Pin Pin” 
 
SCENARIUL ZILEI 
Activitatea începe cu întâlnirea de grup dintre copii i educatoare prin intermediul salutului de 
diminea . Copiii sunt în cerc împreuna cu educatoarea pentru a se saluta unii pe al ii. Educatoarea 
se adreseaz  mai intâi copiilor ”Bun  diminea a, mici meseriasi”. Salutul se propag  in cerc, fiecare 
copil este salutat pe nume. Se aseaz  pozele copiilor la panoul de prezent . Se completeaz  cu 
cartona ele corespunz toare calendarul naturii. In fiecare zi de când am început proiectul ”Meseria 
br tar  de aur”, am descoperit câte o meserie. Oare ce meserie vom descoperi ast zi? 
Am adus cu mine ast zi un prieten boln vior, Pin-Pin, c ruia ii este team  de doctor.Cunoa te i voi 
vreun medic bun la care am putea s  îl ducem pe Pin-Pin?Ast zi vreau s  descoperim meseria de 
doctor si pentru asta vreau s  v  fac cuno tin  cu doi medici buni si prieteno i i anume : Doctori a 
Plu ica i doctorul Aum doare.  
Copiii sunt orienta i spre cele trei centre de interes unde se familiarizeaz  cu materialele puse la 
dispozi ie i sarcinile de lucru . 
La Bibliotec  copiii vor realiza un poster . 
La Art  copiii vor descoperi noul pacient al doctori ei Plu ica prin unirea punctelor . 
La Joc de rol va fi amenajat un cabinet medical , iar copiii vor juca pe rând rolul de doctor si 
pacient,fiind pusi în situatia de a enumera simptome ale diferitelor afec iuni, dar i de a prescrie 
tratamente pentru acestea. 
La finalul activit iilor pe centre se face analiza produselor realizate de copii, toate llucr rile fiind 
expuse la centrul tematic.Pin-Pin le mul ume te copiilor c  i-au f cut cuno tiin  cu doctori a 
Plu ica i le spune c  ar vrea s -l cunoasc  i pe doctorul Aum doare, un doctor foarte bun despre 
care a auzit de la ni te prieteni. 
La activitatea de educare a limbajului copiii vor audia povestea cu titlul ”Doctorul Aum doare”. 
Activitatea matematic - joc didactic ”trusa cu probleme” , îi va antrena pe copii in rezolvare de 
probleme ilustrate sub pretextul de a-i ajuta pe cei doi prieteni , doctori a Plu ica i doctorul 
Aum doare. 
La activitatea practic  , copiii vor confec iona trusa medical  in care vor aseza instrumentele 
folosite de medic. 
ALA 2 – în urma evalu rii produselor finale, copiii si Pin-Pin sunt mul umi i de activitatea 
desf urat , iar pentru c  Pin-Pin s-a împrietenit cu doctorii i s-a îns n to it, propun s  ”Ne 
distr m împreun  cu Pin Pin”. 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

615. PROIECT EDUCATIV GR DINI -FAMILIE  
“S  EDUC M ÎMPREUN !” 

 
Prof.înv.preşc. Bede Laura  

coala Gimnazial  “Zelk Zoltan” Valea lui Mihai- GPP nr.3 
 
         ARGUMENT:  

„Eu sunt copilul, tu ii în mâinile tale destinul meu, tu determini în cea mai mare m sur , 
dac  voi reuşii sau eşua în via . D -mi, te rog, acele lucruri care s  m  îndrepte spre fericire, 
educ -m , te rog, ca s  pot fi o binecuvântare pentru lume.” 
           “S  educ m împreun !” este un program de parteneriat între gr dini  şi familie pe care l-am 
ini iat la nivel de grup  şi care urm reşte construirea unor rela ii pozitive ca astfel, s  avem un 
echilibru în toate, pentru a putea avea influen e benefice asupra copiilor preşcolari. 
 Familia şi gr dini a au un interes comun: educa ia copilului şi preg tirea lui pentru 
integrarea cu succes în via a social  şi mai târziu în şcoal . Rolul familiei nu se mai poate limita 
doar la asigurarea condi iilor de via  pentru copil, la supravegherea lui, ci trebuie v zut ca factor 
principal în educa ia şi socializarea copilului precum şi ca un continuator al cerin elor impuse de  
practica educa ional . 
           Responsabilitatea dezvolt rii copilului în primele etape ale vie ii revine în primul rând 
familiei sale. Gr dini a nu poate contracara experien ele negative acumulate de copil în familia sa. 
Astfel ceea ce înva  copilul în gr dini  pierde din importan  şi eficien  – rezultatele fiind 
considerabil sc zute dac  p rin ii nu înt resc şi nu valorific  programul educativ desf şurat în 
gr dini .  
           Astfel, pentru ca eficien a educa iei din gr dini  s  dea randament este necesar ca programul 
educativ s  fie cunoscut şi în eles de c tre familie şi realizat prin colaborare între înstitu ia familial  
şi cea preşcolar .  
          Acestea sunt principalele motive care m-au îndemnat s  închei acest parteneriat, adaptându-l 
la cerin ele p rin ilor şi la nivelul de vârsta al copiilor. 
SCOP: 

 Stimularea interesului p rin ilor pentru activit ile desfaşurate în gr dini ; 
 Consolidarea sentimentului de solidaritate, responsabilitate şi socializare; 

ADE:DLC + DŞ + DOS 

,,Medicul – prietenul nostru” 

(povestire, joc didactic, confec ie) 

Bibliotec :  

,,Au ma doare.....!’’ 

Joc de rol: 

,,Cu Pin Pin la 
medic” 

 

tiin  :  

,,Ghici cine vine la 
medic!” 



 Participarea activ  a familiei, al turi de educatoare, în via a gr dini ei precum şi în 
activit ile extracurriculare; 

OBIECTIVE: 
 Ini ierea unor ac iuni comune prin contactul direct al grupului de p rin i cu persoane 

abilitate s  desf şoare un proces educa ional; 
 G sirea unor solu ii comune în educa ie; 
 Studierea unor c r i, documentare, reviste de specialitate în vederea realiz rii unor dezbateri 

pe teme date; 
 Valorificarea unor experien e personale; 
 Exprimarea opiniei participan ilor cu privire la ac iunile întreprinse în cadrul acestui 

parteneriat. 
GRUP INT : familiile preşcolarilor, preşcolarii 
DURATA: un an şcolar 
LOCUL DE DESF ŞURARE: sala de grup  
P R I IMPLICATE: p rin i, copii, educatoarea 
OBLIGA IILE P R ILOR 
Educatoare -are obliga ia de a participa la fiecare întâlnire pentru a direc iona dezbaterile şi s  
stimuleze prezen a p rin ilor; 
-are obliga ia de a consilia problemele care se ivesc în educarea copiilor,  studiind c r i şi articole de 
psihologie. 
P rin i -particip  benevol, dar au obliga ia de a contribui la asigurarea bunului mers al 
parteneriatului şi al materialului utilizat; 
-p rin ii sunt invita i s  împrumute sau s  cumpere c r i de specialitate. 
OBLIGA II COMUNE 
- preg tirea şi asigurarea materialului de lucru (fişe, chestionare, c r i etc.); 
- implicarea direct  în cadrul activit ilor desf şurate şi g sirea unor solu ii în scopul rezolv rii 
situa iilor de natur  educa ional . 
COLABORAREA CU FAMILIA 

1. Amenajarea panoului: ”COL UL P RIN ILOR” care cuprinde: 
- activitatea permanent  cu grupa de copii: scrisori pentru p rin i, sesiz ri, programul grupei, 
activit ile desf şurate în fiecare zi cu copiii, ziua de naştere a fiec rui copil; poezii, cântece 
înv ate, etc. 
- recomand ri despre copii şi c r i, juc ria potrivit , jocuri ale copiilor, televizorul, computerul, 
materiale, jocuri de construc ie ,etc. 

2. Activit i permanente: 
- şedinte cu parintii;                                                                                                
- vizite la domiciliu;                                                                                 
- convorbiri; 
- chestionare pentru p rin i;  
- activit i extracurriculare: serb ri, excursii, drume ii; 
- participarea activ  a p rin ilor la proiecte educa ionale. 
RESURSE: -umane: copiii preşcolari, educatoarea, p rin i, bunici 
                    -materiale: c r i, reviste, pliante 
EVALUARE:  chestionare, expozi ie foto, expozi ie cu lucr rile copiilor şi ale p rin ilor;  
                         consemnarea în jurnalul grupei. 
Impactul estimat al implement rii proiectului asupra grupului int :     
          Prin ac iunile propuse în cadrul proiectului de parteneriat cu familia ,,S  educ m împreun !”, 
p rin ii vor fi capta i s  participe ca parteneri în procesul educativ, având acces astfel la informa ii 
despre valorile promovate în institu iile specializate în educa ia celor mici, formându-i ca 
beneficiari direc i ai achizi iilor de ordin educa ional al propriilor copiii. 
          Participarea activ  la actul înv rii va duce la creşterea gradului de implicare şi 
responsabilitate din partea p rin ilor în adoptarea deciziilor, în recunoaşterea şi valorificarea 



informa iilor despre copii. Prin ac iunipractice concrete p rin ii vor în elege importan a colabor rii 
cu gr dini a, cu educatoarea, formându-şi astfel deprinderea de a se interesa şi a sprijini activit ile 
pe care copilul le desf şoar  în gr dini , se vor împlica mai activ în derularea lor,îmbun t indu-şi 
astfel rela ia copil – p rinte – gr dini .  
           Întâlnirile se vor desf şura lunar, cu o durat  de aproximativ o ora, timp în care se vor 
transmite informa ii şi se vor imp rt şi experien e proprii. La finele unei întâlniri se va prezenta 
tematica viitoare  pentru a oferi p rin ilor posibilitatea de a medita şi de a aduna informa ii din sfera 
cotidian  , din experien ele personale. 
            Se va pune accent pe o activitate interactiv ; se vor oferi chestionare, fişe de evaluare pentru 
copii şi de autoevaluare pentru  p rin i; se vor pune la dispozi ie publica ii de specialitate etc. 
Totodat  se vor realiza evalu ri pe parcursul intâlnirilor şi la finele acestora. 
 

PLANIFICAREA ACTIVIT ILOR CU P RIN II 
 

 Nr. 
crt. 

Perioada Tema Con inut/ Strategie de realizare 

1. Septembrie “S  ne cunoaştem!” Şedin  cu p rin ii 
-Împ r irea chestionarelor pentru p rin i 
-Discu ii având în vedere necesitatea 
parteneriatului gr dini -familie 
-Alegerea comitetului de p rin i 
-Alegerea disciplinelor op ionale pentru 
anul şcolar în curs 
-Informarea p rin ilor cu programul din 
unitatea noastr  

2. Octombrie ”Festivalul toamnei” Activitate demonstrativ - lucr ri 
practice 
 

3. Noiembrie ”Concluzii asupra activit ii 
preşcolarilor”; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şedin  cu p rin ii 
-Informarea p rin ilor cu privire la 
importan a alimenta iei şi mediului 
educa ional în familie şi rolul acestora în 
dezvoltarea fizic  si psihic  a copiilor 
-Discu ii având în vedere necesitatea 
frecvent rii gr dini ei în preg tirea 
copiilor pentru şcoal  
-Discu ii despre comportamentul 
copiilor şi despre participarea lor la 
activit i 

4. Decembrie ”Iat , vine Moş Cr ciun!” Program artistic- serbarea de Cr ciun  
 

5. Ianuarie “Meseria de p rinte- Ce ne 
dorim de la copilul nostru?” 

Referat 

6. Februarie “Activitatea copiilor la grup ” Şedin  cu p rin ii 
-Prezentarea rezultatelor evalu rii 
sumative 
-Discu ii despre comportamentul 
copiilor şi despre participarea lor la 
activit i 

7. Martie “Mama,fiin a cea mai drag !” 
 

Serbare 



8. Aprilie  ,,Televizorul, calculatorul 
privite ca factor nociv asupra 
dezvoltarii intelectuale a 
copilului” 

Referat 
 

9. Mai  “Împreun  cu p rin ii” 
 

Plimbare 

10. Iunie ”Adio, gr dini !” 
 

Serbare de sfârşit de an 
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616. INSTRUMENTE ŞI BUNE PRACTICE CARE SPRIJIN  CULTIVAREA BUCURIEI 

DE A ÎNV A LA COPILUL MIC 
 

prof.înv.preşcolarGlodeanu Mihaela-GPP „C su a din Poveste”-Oc Mari 
 

Jocul estebucurie, ac iune, mişcare, comunicare, rela ionare, cercetare, observa ie şi imita ie, 
exerci iu, dişciplin , înv are şi mai ales, bun  dispozi ie,distrac ie. 

Jocul îl ajut  pe copil s -şi consume energia prin mişcare, îl împiedic  s  se plictiseasc ,îi 
stârneşte curiozitatea , interesul, îi stimuleaz  creativitatea, ini iativa,este activitatea pe care o fac cu 
cea mai mare pl cere.În fiecare copil este o nevoie imperioas  de a se juca, de a se amuza, de a fi 
activ.Accestea sunt expresii ale normalit ii. Când un copil e prea cuminte, apatic,retrasavem 
motive de îngrijorare.To i copiii se joac  şi au nevoie s  se joace, s  se mişte, s  fac  zgomot, s  se 
amuze.Jocul este vital pentru rela ia om mare – copil.Jocul aduce cu el o stare de spirit aparte  care 
nu se reg seşte în nicio alt  activitate. Jucându-te cu un copil  devi prietenul lui, îi cape i 
încredere,ajungi s  îl cunoşti mai bine . 

Pe lâng   rolul de amuzament-joculajut , faciliteaz ,dezvolt  şi cultiv  bucuria de a înv a la 
copilul mic.Am plecat de la idea c  o func ie e cu atât mai performant ,cu cât a fost mai antrenat , 
mai stimulat .Vreau doar s  atrag aten ia asupra valen elor,uneori neglijate,ale jocului pentru 
dezvoltarea copilului mic.Pentru to i cei implica i în educarea copiilor,nu este indicat s  adopt m o 
atitudine pasiv  cu privire la dezvoltarea mental  a copilului şi s  aştept m s  evolueze 
singur.Înbog irea proceselor spontane şi naturale ale inteligen ei nu poate decât s -i stimuleze 
poten ialul şi s -i dezvolte dorin a de a experimenta, de a înv a.Trebuie s -i orient m pe copii s  
creeze,s  urm rim  dezvoltarea copiilor într-o ambian  stimulativ ,în care procesele intelectuale se 
integreaz  armonios.Jocurile sunt la  îndemâna oricui.Unii adul i ştiu din instinct ce trebuie s  fac 
spre a transforma pân  şi drumul de la gr dini  spre cas  într-o  joac  pl cut  şi instructiv . Pentru 
to i ceilal i, jocul este ceva  ce se poate înv a sau de care îşi pot aduce aminte.Adul ii care îşi aduc 
aminte de jocurile copil riei lor,de ceea ce g seau ei interesant şi amuzant,vor g si m car câteva 
solu ii de a petrece timpul de calitate, de a se juca cu copilul.Nu e nevoie de juc rii 
sofisticate,uneori e de ajuns s  mototolim o hârtie.Avem nevoie de o anumit  atitudine,de o anumit  
stare de spirit f r  de care jocul nu are culoare. 

Putem spune c  jocul oglinde te ceea ce se întâmpl  în mintea i în sufletul unui copil, prin 
joc el se exprim  liber, reu ind s  înl ture toate barierele.Se mai spune despre joc c  reprezint  
munca depus  de copil, deoarece cea mai mare parte a activit ilor desf urate de un copil 
presupune activitate de joc. Astfel, prin intermediul jocului, copiii î i îmbun t esc experien a 
cognitiv , înva  s  manifeste o anumit  atitudine – pozitiv  sau negativ  – fa  de ceea ce 
întâlnesc, î i educ  voin a i, pe aceast  baz  formativ , î i contureaz  profilul personalit ii.În 



institu iile de înv mânt, jocul este folosit ca mijloc de instruire i educare, de unde i denumirea 
de joc didactic pe care acesta o prime te în literatura pedagogic  de specialitate. Sub aceast  
denumire i în eles ca atare, jocul este folosit în activitatea instructiv-educativ  pentru a forma sau 
consolida anumite cuno tin e, priceperi ideprinderi. Ponderea activit ii de joc în gr dini  este cu 
atât mai mare cu cât grupa este mai mic , aceast  dimensiune progresiv  fiind explicat  prin faptul 
c , odat  cu cre terea, copilul poate participa la activit i de înv are i f r  ajutorul jocului. 

Prin intermediul jocurilor desf urate în gr dini , pre colarul î i formeaz  deprinderea de 
ordine, cur enie, igien  personal , într-un cuvânt de autoservire i independen .Jocul copilului 
r spunde în primul rând unei necesit i biologice, dar i nevoii de socializare i rela ionare cu 
ceilal i. Prin joc, el descoper  sensuri i utilit i ale obiectelor, ale juc riilor care îl înconjoar . Jocul 
este, de asemenea, un act de crea ie, de dezvoltare a imagina iei i creativit ii. 

Tr ind permanent satisfac ia deplinei libert i, copilul poate s - i aleag  tema de joc sau 
ocupa ia dorit , s  se asocieze cu partenerii pe care îi prefer , s  recurg  la solu ii pe care le 
apreciaz  ca necesare spre a duce la îndeplinire activitatea cerut .Copilul este liber s  dea activit ii 
orice con inut, fie s  priveasc , s  examineze, s  mânuiasc  diferitele obiecte care se g sesc în 
preajma sa,fie s  rezolve ceva cu semnifica ie social  mai deosebit , cum ar fi aceea de a surprinde 
în joc diferite aspecte ale vie ii cotidiene care i-au re inut cândva aten ia în mod deosebit. De 
asemenea, poate s - i încerce competen ele într-o direc ie sau alta ori s - i exerseze cu bun  tiin  
anumite deprinderi, care pot influen a performan ele viitoare, unele având chiar valoare 
competitiv . 

O alt  particularitate a jocului ca form  de activitate instructiv-educativ  este faptul c  
permite cultivarea spiritului de independen  în efectuarea diferitelor ac iuni cu grad sporit de 
dificultate. Aceast  particularitate deriv  din faptul c  în joc exprimarea simbolic  nu este limitat  
sau îngr dit . Prin ambian a pe care i-o creeaz , jocul înl tur  orice ac iune nepl cut  a factorilor 
formativi i evit  instalarea sub orice form  a blocajului psihic.Atunci când gre e te, copilul î i d  
seama de consecin ele gre elii i, dac  situa ia cere, el remediaz  totul spontan i ingenios. Atunci 
când copilul în joc nu gre e te sau gre eala este una mic , neimportant  în raport cu ceea ce face, el 
î i continu  drumul firesc i nestingherit sau imprim  ac iunilor sale alte dimensiuni, cu noi sensuri 
i semnifica ii. 

Jocul, ca form  de activitate instructiv-educativ , d  posibilitatea copiilor de a avea 
preocup ri variate sub aspectul con inutului. În toat  etapa destinat  jocului, copilul tie c  are voie 
s  manifeste ini iativ , s  rezolve singur sau împreun  cu partenerii problemele întâlnite,s  fac  
ceea ce îi place sau îi produce satisfac ie,s  participe la activit i care sunt pe m sura sa i spre 
binele s u.Caracterul acesta larg este reglat de natura jocului, de regulile acestuia, în sensul c  se 
simte nevoia s  se pun  în acord deplin actul simbolic cu cel real, jocul cu realitatea cotidian . Este 
reglat i de modul în care se realizeaz  îndrumarea jocului în sine, de pozi ia aparent absent  de la 
joc a educatoarei, care are datoria s  îmbine armonios ac iunea spontan  i liber  a copilului cu 
normele i direc iile prioritare ale educa iei.Numai prin joc copilul este foarte activ i interesat de 
tot ceea ce face. El are libertatea s  se mi te în voie i s  gândeasc  nestingherit a a cum îi dicteaz  
împrejur rile, el este tot timpul fericit i bine-dispus. 

Jocul trebuie apreciat în gr dini  ca baz  a conceperii întregii activit i instructiv-educative, 
c ci f r  joc eforturile sunt zadarnice, formale i lipsite de o finalitate real .Datorit  acestui fapt, în 
procesul de înv mânt jocul este conceput ca mijloc de instruire i educare a pre colarilor, ca 
procedeu metodic de realizare optim  a sarcinilor concrete pe care i le propune procesul de 
înv mânt i, nu în ultimul rând, ca form  de organizare a activit ii de cunoa tere i de dezvoltare 
a capacit ilor psiho-fizice. 

Gr dini a trebuie s  asigure copilului cel mai bun start în via  i de aceea noul curriculum 
propune atingerea cunoa terii prin intermediul înv rii experien iale, practicat  prin joc, ca 
generator al motiva iei interne. Structura flexibil  a con inuturilor acord  educatoarei libertatea de 
decizie cu privire la tipurile de con inuturi pe care le abordeaz  în privin a metodologiei de 
propunere a acestora. 



Prin joc copilul este stimulat din toate punctele de vedere ale dezvolt rii sale. De aceea, 
jocul este cea mai eficient  form  de înv are integral , datorit  naturale ei cu care copilul 
înva .Joaca i jocul reprezint  pentru copii ceea ce vorbirea este pentru adul i. În procesul de 
cre tere/maturizare, multe dintre problemele copiilor sunt determinate de neputin a adul ilor de a 
în elege sau de a r spunde efectiv la ceea ce simte sau încearc  s  comunice copilul. Acest „gol de 
comunicare” este l rgit ca urmare a asisten ei cu care adul ii încearc  s  îi determine pe copii s  
adopte modalit ile de exprimare specifice adul ilor.Eforturile de comunicare cu copiii la un nivel 
exclusiv verbal presupun prezen a unei facilit i destul de dezvoltate de exprimare prin vorbire, 
limitând astfel copiii la un mediu care este deseori incomod i restrictiv. 

J. Piaget spunea: „Când un copil se joac , el pune în mi care toat  capacitatea sa de a st pâni 
i influen a realitatea”.Astfel, supraveghind atent jocul copilului, vom reu i s  în elegem mai bine 

ceea ce este în sufletul s u, ceea ce î i dore te s  primeasc  i s  i se ofere. 
Joaca este un antidot atât pentru plictiseal , cât i pentru durere. Are o real  contribu ie 

terapeutic  asupra copilului: aduce bucurie, distrac ie, fascina ie, eliberarea de st ri tensionale, 
elimin  agresiunea . 

Indiferent de vârst , jocul este fundamental pentru comunicare. El elibereaz  stresul, 
stimuleaz  creativitatea, iar pentru copii este un mediu sigur de exprimare a sentimentelor, de 
explorare a rela iilor i de m rturisire a dorin elor.  

Jucându-v  cu copilul : 
 v  cunoaşte i mai bine unul pe cel lant ,v  descoperi i ; 
 tr ind experien e pl cute împreun  deveni i mult mai apropia i ; 
 înva  lucruri noi într-un mod atractiv ,pl cut  ; 
 ave i şansa s -i observa i mai atent ,s -i  stimula i imagina ia ,creativitatea ,spiritul de 

observa ie ; 
 îi face i copil ria mai frumoas  ,mai bogat  în emo ii ,tr iri ,experien e pozitive. 

P rin i ,educatori ,bunici nu-i trimite- i pe copii la joac  –juca i-v  cu ei! 
 

BIBLIOGRAFIE: 
- Crengu a L crimioara Oprea – Strategii didactice interactive-ed. a III-a, EDP, Bucureşti, 2008 
- Breben Silvia, Goncea Elena, Ruiu Georgeta, Fulga Mihaela – Metode interactive de grup-

ghidmetodic, Editura Arves, 2002; 
 
 

617. FAMILIARIZAREA COPIILOR CU ANTREPRENORIATUL 
- OP IONAL ” DAC  TE GÂNDE TI, SOLU II  G SE TI ” – 

 
Prof. Asandei Elena 

Gr dini a nr.7 Târgovite 
 

În contextul noilor politici educa ionale moderne o provocare a profesiei de dasc l este 
reprezentat  de stimularea de la vârsta fraged , în spe  începând cu etapa preşcolar , a spiritului 
antreprenorial la copii. „ Dac  te gândeşti, solu ii g seşti ” este un program op ional care prezint  
tematica antreprenorial  într-o manier  diferit , reuşind, prin intermediul unei diversit i de activit i 
practice şi de instrumente menite s  sprijine diferite stiluri de înv are, s  contribuie la dezvoltarea 
spiritului antreprenorial al preşcolarilor. 

În cadrul acestui op ional am încercat s  desf şor cu preşcolarii din grup  activit i care s  le 
stimuleze ini iativa, perseveren a, încrederea în for ele proprii, abilit ile de comunicare şi 
antreprenoriale.  Ca  obiective  pot  enumera:  stimularea  creativit ii  preşcolarilor  în  vederea 
„descoperirii” solu iilor, rezolv rilor la nevoile gr dini ei; dezvoltarea capacit ilor copiilor de a 
concepe, planifica şi organiza un demers / o activitate în vederea atingerii unui scop; dezvoltarea 
interesului pentru desf şurarea unor mici afaceri; dezvoltarea abilit ilor de confec ionare a unor 
produse finite în vederea derularii unor mici afaceri. 



Activit ile de înv are urm rite au fost: colectarea materialelor din natur , a materialelor 
reciclabile sau a altor materiale necesare desfasurarii activitatilor; identificarea materialelor ce vor fi 
utilizate la confec ionarea obiectelor; activit i practice de confec ionare a produselor finite; 
realizarea de materiale promo ionale; descrierea produselor ob inute şi a materialelor folosite; 
prezentarea utilit ii produselor confec ionate; stabilirea şi aplicarea criteriilor de aranjare a 
m rfurilor în raft; organizarea de târguri, expozi ii cu vânzare; prezentarea unor spectacole; 
realizarea unui catalog de produse; scrierea în revista grupei a unor articole despre obiectele 
confec ionate. 

Dintre activit ile desf urate voi enumera urm toarele: 

1. Identificarea nevoilor grupei - Achizi ionarea unor prelungitoare necesare derul rii op ionalului 
„Prietenul meu – calculatorul” - i g sirea unei solu ii pentru rezolvarea acesteia. Pentru rezolvarea 
acestei probleme am stabilit împreun  cu copiii activitatea în urma c reia s  ob in  banii – un 
spectacol ce se va numi „ Greiera܈ii si furnicu ele ” i prezentarea acestuia în fa܊ a p rin ilor 
(împ r irea rolurilor i înv area unor cântecele care vor face parte din spectacolul stabilit; realizarea 
unui poster prin care se face reclam  spectacolului; realizarea costumelor ce vor fi purtate de actori ( 
copii ) în timpul spectacolului; realizarea biletelor pentru intrarea la spectacol; la intrarea în sala de 
spectacol, fiecare spectator va trebui s  achizi ioneze un bilet, casier va fi un copil care va avea 
amenajata o mic  cas  de bilete, iar banii strân i din vânzarea biletelor vor fi folosi i la cumpararea 
prelungitoarelor). 

2. Identificarea nevoilor altor personae - Cumpararea de produse pentru a fi donate persoanelor 
aflate in dificultate - si gasirea unei solutii pentru rezolvarea acesteia: planificarea activit ilor ce 
urmeaza a fi desf urate pentru a strânge banii necesari achizi ion rii produselor - realizarea unor 
felicit ri ܈i a unor globule܊e pentru pomul de iarna; stabilirea materialelor din care vor fi 
realizate acestea i confec ionarea acestora; realizarea etichetelor pentru obiectele confec ionate 
(scrierea pe linii punctate sau dup  model ); organizarea unei expozi ii cu vânzare; oferirea de 
cadouri ( cump rate cu banii strân i din vânzarea felicit rilor i a globule elor ) copiilor de la 
Centrul maternal ” Casa Soarelui ”. 
3. Identificarea nevoilor grupei - Strângerea banilor necesari trimiterii unui colet copiilor din 
Finlanda cu care avem parteneriat - i g sirea unei solu ii pentru rezolvarea acesteia: planificarea 
activit ilor în urma c rora s  ob in  banii necesari trimiterii unui colet în Finlanda – 
confecionarea de m r i oare ( stabilirea materialelor din care vor fi confec ionate acestea, 
realizarea unor pre uri pentru m r i oare, organizarea unui târg de m r i oare. Dup  ce vor vinde 
m r i oarele, vor preg ti coletul ce urmeaz  a fi trimis în Finlanda. În colet copiii vor pune i 
m r i oare confec ionate de ei, deoarece în Finlanda nu exist  acest obicei. Dup  ce vor împacheta 
coletul cu hârtie alb , eu voi scrie adresa unde trebuie trimis i vom pleca la po t . La po t , copiii 
vor observa modul în care se trimite un colet ( este cânt rit i în func ie de greutate se plate te o tax  
ce trebuie pl tit  ). Copiii vor pl ti cu banii strân i din vânzarea m r i oarelor. 
4. Identificarea nevoilor grupei - Achizi ionarea unui aspirator - i g sirea unei solu ii pentru 
rezolvarea acesteia: realizarea spectocol care se va numi „Dansul Iepura܈ilor ”. Activit ilole care 
conduc la realizarea acestui spectacol sunt: alegerea melodiei i stabilirea pa ilor de dans  ce 
urmeaz  a fi înv a i; realizarea unui poster prin care se face reclam  spectacolului; confec ionare de 
bilete pentru spectacol; prezentarea spectacolului ( la intrarea în sala de spectacol, fiecare spectator 
va trebui s  achizi ioneze un bilet; casier va fi un copil care va avea amenajat  o mic  cas  de bilete; 
banii strân i din vânzarea biletelor vor fi folosi i la cump rarea aspiratorului ). 
5. Identificarea nevoilor grupei - Strângerea banilor necesari pentru a merge într-o excursie - i 
gasirea unei solu ii pentru rezolvarea acesteia: realizarea unor c r܊i, albume. Împreun  cu copii se 
realizeaz  stabilirea temelor ce vor fi descrise în acestea: pentru albumul cu picturi se pot desena sau 
picta personaje din desene animate, chipul mamei, autopertret, peisaje i alte teme la alegerea 
copiilor. Pentru c r ile de pove ti se for face desene/picturi cu scene din pove ti cunoscute de copii, 
apoi se realizeaz  scrierea unui scurt text ( educatoarea scrie ce-i dicteaz  copilul ) pe desen/pictur . 
Se trece la realizarea coper ilor pentru albume i c r i cu pove ti din carton: pe fa a copertei se trece 



titlul i autotul ( sriere pe puncte sau dupa model ), iar pe spate, pre ul. Urmeaz  legarea albumelor 
i c r ilor de pove ti prin capsare i lipire. Când toate acestea sunt gata se organizeaz  un târg de 

carte, iar cu banii strân i, copiii vor pl ti transportul pentru a pleca în excursie. 
6. Evaluare - scrierea în revista grupei a unor articole despre obiectele confec ionate , 
realizarea unui catalog cu produsele activit  .i a unui CD cu spectacolele prezentate܈ ii copiilor܊
Articolele din revista pot fi scrise de educatoare, de p rin i sau de fra ii mai mari ai copiilor. 
Obiectele confec ionate de copii sunt fotografiate înainte s  fie vândute. Spectacolele prezentate 
p rin ilor vor fi filmate. Fiecare p rinte va primi un catalog i un CD. 
În cadrul acestui op ional, copiii au avut posibilitatea s  lucreze individual, în perechi sau în grup, au 
avut la dispozi ie mult material didactic i au avut posibilitatea s - i dezvolte unele aptitudini. 
 

BIBLIOGRAFIE: 
 Suleanschi Sofia, Veverita Valentina “Primii pa i în afaceri ”– ghid pentru antreprenorii 
încep tori ” Chi inau, 2009; 
 Cre u C., “Psihopedagogia succesului”, Ed. Polirom, Ia i, 1997; 
 
 

618. BUNE PRACTICI CARE SPRIJIN  CULTIVAREA BUCURIEI 
DE A ÎNV A LA COPILUL MIC 

 
educ.Stoica Constana-GPP C su a din Poveste-Oc Mari 

 
A educa însemna a fi un bun artezian al personalit ii ,un poet al inteligen ei ,un sem n tor de idei . 
Ce înseamn  a fi un bun educator ? Iat  şapte deprinderi ale educatorilor buni şi inteligen i: 

 Educatorii buni sunt elocvem i ,educatorii fascina i cunosc modul de func ionare a min ii ; 
 Educatorii buni st pânesc metodologia ,educatorii fascinan i au sensibilitate ; 
 Educatorii buni educ  inteligen a logic , educatorii fascinan i educ  emo ia ; 
 Educatorii buni  folosesc memoria ca depozit de informa ie ,educatorii fascinan i o folosesc 

ca suport al artei de a gândi ; 
 Educatorii buni sunt maeştri temporari , educatorii fascinan i sunt maeştri de neuitat ; 
 Educatorii buni corecteaz  comportamente ,educatorii fascinan i rezolv  conflicte în sala de 

clas  ; 
 Educatorii buni educ  pentru o profesie , educatorii fascinan i educ  pentru via  ;   

     Gr dini a-cuvântul în sine ne duce cu gândul la natur  ,la flori,la aer curat  şi prospe ime ,la  un 
spa iu deschis ,unde zboar  liberi  fluturii printre petale şi frunze iar copiii vin şi înva  cu pl cere.  
Povestea noastr  începe în afara uşilor, într-o zi frumoas de toamn ,al turi de mul i voinici ageri 
şi zglobii. 

 



Zburdau neobosii şi ferici i .Jocul fiind activitatea fundamental  a copilului este important ca to i 
copiii s  fie stimula i în mod constant s  se joace, s  alerge, s  participe la diferite activit iîn mod 
activ. Frunzele formauun covor multicolor ce ne întâmpina bucuros. 

 
În timpul plimb rilor prin parc am strâns multe frunze, castane, ghinde… din care am realizat 
lucr ri  interesante. Iat  câteva dintre ele: 

  
Copii au remarcat înl imea şi grosimea  castanilor din parc.Ne-am oprit lâng  un castan b trân şi i-
am îndemnat s-l cuprind  cu bra ele şi n-au izbutit. Atunci i-am îndemnat s  se prind  mai mul i de 
mâini pentru a-l cuprinde.Au fost foarte incânta i.Le-am explicat c  vârsta copacilor se apreciaz  
dup  grosimea lor. 

 



Activit ile  în aer liber permit  participan ilor s  experimenteze ,,înv area activ ” într-un 
cadru natural: rezerva ie natural ,parc, p dure, orice alt spa iu aflat în afara zidurilor unei 
cl diri.Observ rile  ,într-un spa iu neconven ional, relaxant, liber , cu bog ia  de culori,de forme,de 
sunete sunt foarte pre ioase şi cultiv  dezvolt  bucuria de a înv a la copilul mic . 

O lecie într-un spa iu neconven ional, relaxant, liber. 

 
Elevii sunt motiva i permanent prin aplicarea cunoştin elor pe care le de in la realitatea 

înconjur toare,înv ând s  trag  concluzii din datele observate.     Copiii îşi pun întreb ri despre 
modul în care înva  şi despre activit ile pe care le desf şoar  .Ghida i  şi motiva i permanent de 
profesor elevii îşi construiesc activ cunoştin ele şi nu le acumuleaz  mecanic.      

În mediul înconjur tor copii pot observa şi se pot familiariza cu elementele mediului natural 
,pot înv a jocuri de grup exterior ,se pot organiza picnicuri ,concursuri şi parade în aer liber .Dar 
activit ile c l torii pot avea ca scop şi vizite la alte gr dini e ,şcoli,biblioteci . 
 
 

619. PROIECT DIDACTIC PENTRU ACTIVITATE INTEGRAT  
 

prof. înv. pre colar Iuga Daniela Georgiana, G.P. P.  „Prichindel”- Suceava 
 
Data:  27.02. 2015 
Propun toare: Iuga Daniela Georgiana 
Unitatea de înv mânt: G.P. P.  „Prichindel”- Suceava 
Nivelul de vârst /grupa: Nivelul II,  grupa mare 
Tema anual  de înv are: ”Când/ cum şi de ce se întâmpl ?” 
Tema proiectului: ,, În lumea celor care nu cuvânt ” 
Tema  s pt mânii: „Incursiune în lumea din adâncuri” 
Tema activit ii integrate: ,,Lumea subacvatic ” 
Elemente componente ale activit ii integrate:  
A.L.A.1 –  ,,Vie uitoarele adâncurilor” 

 ART :   - lipire  
 TIIN E: - puzzle  
 BIBLIOTEC :  - elemente de comunicare scris  

ADE: D. .- „Prieteni din adâncuri”– joc exerci iu  
 
SCOPUL ACTIVIT II: 

 Sistematizarea i consolidarea achizi iilor logico-matematice pe baza percep iei analitico-
sintetice, a reprezent rilor despre realitatea înconjur toare  concomitent cu,  exersarea unor tehnici 
si  deprinderi  in realizarea temei propuse. 



 
OBIECTIVE OPERA IONALE: 

- s  traseze elemente grafice pe suport punctat,  
- s  scrie diferite conven ii ale limbajului scris (grafisme); 
- s  utilizeze corespunz tor instrumentele şi materialele de lucru 
- s  confec ioneze vie uitoare marine cu ajutorul materialelor date,  
- s  reconstituie piesele puzzle pentru realizarea întregului, ”citind” imaginile ob inute; 
- s  recunoasc  cifrele în concentrul 1 – 8,  
- s  raporteze cantitatea la num r i num rul la cantitate, verbalizând ac iunile întreprinse; 
- s  ordoneze cresc tor i descresc tor unele obiecte în raport cu norme prestabilite şi 

cunoscute, 
- s  grupeze obiecte dup  diferite criterii: num r, m rime, culoare, 
- s  identifice pozi ia spa ial  pe care o ocup  un obiect în raport cu un reper prestabilit, 
- s   identifice mul imi, num rând elementele acestora;  
- s  efectueze opera ii de adunare i sc dere cu o unitate,în limita 1-8; 
- s  ata eze pe suportul machetei elementele, inând cont de indica iile date; 
- s   respecte regulile jocului matematic, rela ionând cu partenerii lui. 

 
STRATEGII DIDACTICE:  
 Metode şi procedee:  conversa ia euristic  şi examinatoare, observa ia, explica ia, 

expunerea, exerci iul, jocul, problematizarea, instructajul, algoritmizarea, categorizarea, 
demonstra ia. 

 Resurse materiale:    -  siluete ale vietuitoarelor marine, carioci, lipici,paiete colorate, 
elemente componente ale unor vie uitoare marine , puzzle-uri cu vie uitoare marine,  plic cu 
scrisoare, nisip, sarcinile jocului exerci iu, tabl , cret ,panou recompense, pernu e; 

  Forme de organizare: frontal, pe grupuri, individual; 
 

Elemente de joc: mânuirea materialului, elemente surpriz ,  recompensa, stimularea, aplauze; 
 
Durata: 1 or  si 10 minute 
 
Bibliografie: 

 Culea, Lauren ia, Se ovici, Angela, Grama, Filofteia, (2008), ,,Activitatea integrat  în 
gr dini ’’, Ed. Did. Publishing House, Bucure ti. 

 *** (1972), „Jocuri didactice şi exerci ii distractive”, Editura didactic  şi pedagogic , 
Bucureşti; 

 Ezechil Liliana, L z rescu Mihaela, (2011), ”Laborator pre colar”, Ed. VαI Integral, 
Bucure ti 

 MECI, (2008), Curriculum pentru înv mântul preşcolar, Editura DPH Bucureşt 
 

  



 
 

          Copiii, a eza i pe pernu e, sunt invita i s  descopere cea de a doua surpriz  din cuf rul g sit în 
sala de grup . Astfel, descoper  o scrisoare de la Pe ti orul de aur care le poveste te copiilor c  o 
furtun  puternic  a distrus locuin a lui, i-a r pit familia i prietenii, iar acum nu mai are nici cas , 
nici familie i nici prieteni. Pe ti orul de aur îi roag  tare mult pe copii sa-l ajute pentru c  el este 
singur i nu reu e te s  aib  o alt  cas , alt  familie i al i prieteni.  Pentru a reu i s  îi îndeplineasc  
i Pe ti orului dorin a lui cea mai mare, copiii sunt îndemna i de c tre educatoare s  apeleze la 

materialele de la cele trei centre deschise. (A.L.A.1 ,,Vie uitoarele adâncurilor”) 
Prichindeii afl  c  pentru a-l putea ajuta pe Pe ti orul de aur trebuie s  se  grupeze la centre 

în func ie de ecusonul pe care îl au în piept (pe ti ori, stelu e i broscu e). Educatoarea prezint  
oferta de lucru, dup  care îi îndeamn  s  „înoate” c tre centrul „Bibliotec ” unde vor realiza 
vie uitoare marine cu ajutorul elementelor de comunicare scris  realizând imaginea unor pe ti ori, 
meduze, stelu e de mare. În urma efectu rii sarcinii copiii descriu imaginile, formulând propozi ii. 
Spre centrul „Art ” „sar ca broscu ele” copiii care confec ioneaz  membrii familiei i prietenii 
Pe ti orului. Iar spre centrul „Stiin ” „plutesc” pe ap  copiii care vor ajuta la reconstituirea unor 
imagini ce reprezint  mediul de via  a Pe ti orului de aur.      

Copiii sunt aten iona i c  urmeaz  finalizarea lucr rilor, fapt pentru care trebuie s  se 
încadreze în timpul pus la dispozi ie, iar la clinchetul clopo elului (T) se încheie activitatea de la 
fiecare centru dup  care  copiii fac ordine la m su e (R).  

În sala de grup  este amenajat un spa iu asem n tor mediului de via  a Pe ti orului, cu 
nisip, cu mare,valuri i acolo vor a eza copiii toate lucr rile realizate la centrele de lucru. Dar 
Pe ti orul de aur atrage aten ia pre colarilor c  lucr rile realizate de ei trebuie a ezate într-o 
anumit  ordine, iar el înainte de a sosi în grup  a scris ni te sarcini dar furtuna le-a ascuns prin nisip 
iar acum trebuie c utate i rezolvate (D. .) Copiii vor fi împ r i i în dou  grupe, în func ie de cifra 
de pe ecusonul din piept, ace tia vor c uta în nisip prima sarcin  care le cere s  efectueze opera iile 
de adunare i sc dere de pe spatele puzzle-lor realizate de ei. Sarcinile vor cuprinde: recunoa terea 
cifrelor în concentrul 1 – 8,  raportarea cantitatea la num r i num rul la cantitate, ordonarea 
cresc toare i descresc toare a unor vie uitoare marine,  gruparea pe tilor dup  num r, m rime, 
culoare. Pre colarii vor mai avea de  identificat pozi ia spa ial  pe care o ocup  fiecare vie uitoare 
marin  a ezat  pe machet , vor avea de identificat mul imi de pe ti ori, de stelu e de mare, iar cu 
ajutorul elementelor de pe puzzle realizat de ei se vor rezolva probleme matematice. 

Pentru realizarea corect  a  sarcinilor fiecare grup  va primi drept recompens  câte o stelu  
de mare expuse pe un panou, iar la finalizarea sarcinilor se vor num ra stelu ele fiec rei echipe i se 
va afla echipa câ tig toare. 
Finalul activit ii este marcat de momentul verbaliz rii concluziilor referitoare la ajutorul oferit 
Pe ti orului de aur dar i la activitatea desf şurat  cu referire la respectarea tehnicilor de lucru,  
modul de participare şi comportament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr. 
crt. 

Etapele 
activit ii Con inutul ştiin ific 

Strategii didactice Evaluare/ 
metode şi 
indicatori 

Tipul de 
inteligen  

activat  
Metode şi 
procedee 

Mijloace de 
înv mânt 

1. 
 

Captarea şi 
orientarea 
aten iei 

Elementul surpriz  ”Scrisoarea de la Pe ti orul 
de aur” activeaz  aten ia şi motiveaz  dorin a 
copiilor de a participa la activitate. 

 
Conversa ia 
Observa ia 

 
 

Scrisoarea 

Prob  oral  
Recunoaşterea 
elementului 

surpriz  

 
Inteligen a 

vizual spa ial  

2. 
 

 

 
Anun area 
temei şi a 
obiectivelor 

 
Tema şi obiectivele activit ii sunt anun ate în 
termeni accesibili copiilor. 
Contextul creat va permite accesibilizarea 
obiectivelor propuse i va oferi copiilor situa ii 
care s  le trezeasc  dorin a de a acumula 
informa ii prin oferta de lucru. 

 
Explica ia  
Expunerea 

 

   

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezentarea 
con inutului 
şi dirijarea 
 înv rii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exersarea unor abilit i de utilizare a 
materialelor de la centre în realizarea temei 
propuse 
-utilizarea corect  a  tehnicile de lucru înv ate, 
exersând abilit ile practice de lipire; 
- exersarea deprinderilor de execu ie a 
elementelor de scriere grafic ;  
-utilizarea elemetelor de comunicare scris  în 
contexte noi; 
- exersarea abilit ii de a identifica  p r ile 
componente ale fiec rei imagini ref când 
întregul; 
  În modul de împ r ire a copiilor pe subgrupe 
se va ine cont de tipul de inteligen  dominant, 
nevoile, interesele copilului, dar şi de 
ecusoanele  primite . Se va oferi sprijin copiilor 
care întâmpin  dificult i în realizarea 
sarcinilor sau se vor oferi sarcini suplimentare 
celor care finalizeaz  mai repede lucr rile, 

     
 
 

Conversa ia 
Explica ia 

Demonstra ia 
Exerci iul 

 
 
 
 
 

Conversa ia 
Explica ia 

Demonstra ia 
Exerci iul 

Conversa ia 
 
 
 

 
 
 
Siluete din carton 
Elemente puzzle 
Lipici 
Carioci 
 
 
 
 
 
Ecusoane: 
pe ti ori, stelu e 
i c lu i de mare 

 
 
 
 
 

 
Prob  

practic : 
 -realizarea 

vie uitoarelor 
marine. 

 
Prob  oral  

Alc tuirea 
propozi iilor 
corecte din 

punct de vedere 
gramatical  

 
Prob  

practic : 
reconstituirea 

imaginilor 
 

 

 
 
 

Inteligen a 
lingvistic  
Inteligen a 

vizual-spa ial  
 
 
 
 

Inteligen a 
naturalist  

 
Inteligen a 

vizual-spa ial  
Inteligen a 
lingvistic  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

diferen iind con inuturile şi sarcinile în func ie 
de nivelul psiho-fizic şi intelectual al fiec ruia. 
    Copiii sunt antrena i în rezolvarea situa iilor 
problem  ivite pe parcursul activit ii, 
apelându-se la cuno tin e, reprezent ri i 
memoria verbal  - logic . 
    Se va pune accent pe exersarea abilit ii de a 
stabili pe plan mintal racorduri ce dau structuri 
matriciale complexe prin: 
-  recunoa terea cifrele în concentrul 1- 8,  
-  raportarea cantit ii la num r i a num rului 
la cantitate, verbalizând ac iunile întreprinse; 
-  ordonarea cresc toare i descresc toare a 
unor obiecte în raport cu norme prestabilite şi 
cunoscute, 
- gruparea de obiecte dup  diferite criterii: 
num r, m rime, culoare, 
- identificarea pozi iei spa iale pe care o ocup  
un obiect în raport cu un reper prestabilit, 
- identificarea mul imi, num rând elementele 
acestora,  
- efectuarea opera iilor de adunare i sc dere cu 
o unitate,în limita 1-8 
 
Produsele finale ale fiec rui grup vor contribui 
la îndeplinirea dorin ei Pe ti orului de aur.  

 
Conversa ia 

 
 
 

 
 
 
 
Expunerea 
 
Explica ia 
 
  Categorizarea  
     
 
 
 
 
 
 
Instructajul 
 
Explica ia 
 
Jocul 

 
 
 
 
Ecusoane  
Vie uitoare 
marine 
Imagini din 
lumea din 
adâncuri 
Sticlu e cu 
sarcinile 
matematice 
Nisip  
 
 
Ecusoane  
Vie uitoare 
marine 
Imagini din 
lumea din 
adâncuri 
Sticlu e cu 
sarcinile 
matematice 
Nisip  

Prob  oral  
Realizarea 
opera iei de 
transfer a 
cunoştin elor 
dobândite 
anterior, în alte 
condi ii la  
situa ia dat . 
-rezolvarea 
corect  a 
sarcinilor 
matematice 
-raportarea 
corect  a 
num rului la 
cantitate şi 
invers 
Prob  
practic :  
-aşezarea 
corect  a tuturor 
elementelor 
dup  cerin ele 
date 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inteligen a 
logico  - 
matematic  
 
 
 
 
 
Logico- 
Inteligen a  
vizual spa ial  

4. Ob inerea 
performan ei 

- Realizarea  unui ansamblu creativ apropiat de 
realitate prin: 
 - execu ia corect  a semnelor grafice ce 
compun spa iul dat; 
- îmbinarea elementelor componente ale 
fiec rei imagini ce reprezint  aspecte din via a 
marin . 
- rezovarea  sarcinilor cu con inut matematic. 

 
 Munca 

independent  
 

Munca în grup 
 
 

Exerci iul 

Macheta 
 
 

Prob  practic : 
Realizarea  unui 

ansamblu 
creativ apropiat 

de realitate 
 

 

Inteligen a 
lingvistic  
Inteligen a 

vizual-spa ial  
 

Inteligen a 
naturalist  



5. Evaluarea Se solicit  copiilor s  se autoevalueze şi s  
evalueze activitatea pe ansamblu, dup  criterii 
comunicate de educatoare.  
Se fac aprecieri verbale i individuale cu 
privire la activitatea desf şurat  cu referire la 
respectarea tehnicilor de lucru,  modul de 
participare şi comportament. 

Conversa ia 
 

Macheta 
ansamblat  cu 
toate elementele 
realizate 

 
 
 
 

Analiza 
produselor 
activit ii 

Autoevaluare/co
evaluare 

Inteligen a 
interpersonal  

Inteligen a 
lingvistic  
Inteligen a 

intrapersonal  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
620. ACTIVIT ILE INTEGRATE ÎN GR DINI  

 
Profesori înv. preşcolar: Antonovici Stefania  

Tudoran Doini a 
Gr dini a „Floare albastr ”, Bucureşti  

 
A integra „însemn  a pune în rela ie, a coordona, a îmbina, a aduce împreun  p r i separate 

într-un întreg coerent, func ional unitar şi armonios.”  L. Ciolan 2008, M. Bocoş, 2010 
Curriculum actual impune activit ile integrate ca tip de activitate didactic  alternativ  pentru 
activit i pe domenii experen iale sau pe discipline / categorii de activitate. În mod concret, 
exigen ele curriculare în vigoare privind proiectarea şi organizarea activit i integrate pot reduse în 
urm toarele tipuri de activit i integrate 

Exist  un singur obiectiv de studiu pentru educa ie şi aceasta este Via a, în toate 
manifest rile sale ”.     Alfred North Whitehead, 1929 

Educa ia de baz  – fundament pentru via  
Educa ia – un bun public 
Educa ia – o investi ie pe termen lung în beneficiul dezvolt rii economice sustenabile, al 

dezvolt rii individului şi a coeziunii sociale. 
Succesul educa iei  -    interven ia timpurie  
echitate şi acces la înv mânt de-a lungul întregii vie i. 

 Integrarea curricular  „reprezint  o strategie de proiectare şi predare a curriculumului ce 
presupune crearea de conexiuni semnificative, între domeniile de cunoaştere şi de dezvoltare, teme 
sau competen e, în vederea construirii unei viziuni holtistice şi integrative asupra lumii reale.”  
Glava,A.2008 
 Activit ile integrate se pot desf şura atât în cadrul unui proiect tematic cât  
şi de sine st t toare, fiind direct legate de o tem  anual  de studiu. 

  Acesta este un demers amplu care armonizeaz  şi sintetizeaz  informa ii din 
 diferite domenii. 

 Abordarea realit ii printr-un demers global 
 Grani ele dintre activit i dispar. 
 Integrarea se face prin aplicarea într-un scenariu unic, bine închegat, a unor  

con inuturi care apar in unor domenii diferite. 
 Benefeciarii: 

 Copiii se manifest  liber investigând, descoperind, g sind, singuri  
r spunsurile la integr rile pe care şi le-a pus. 

 Colaboreaz  cu colegii de grup. 
 Devin parteneri în actul educa ional şi participan i activi ai propriei form ri. 
 Timpul alocat înv rii este mai mare. 
 Copiii îşi pot alege zona în care doresc s  lucreze, eliminând astfel emo iile 

 negative, eşecul, refuzul, de a se implica. 
 Evaluarea este mai eficient , flexibil  şi pl cut  copiilor. 
 Totul se desf şoar  sub forma unui joc bine organizat. 

Caracteristicile activit ilor integrate sunt: 
 Finalit ile activit ii integrate sunt selectate din listele de obiective-cadru şi 

 de referin  ale domeniilor experien iale, iar obiectivele opera ionale vor constitui un set unitar şi 
restrâns de patru-cinci obiective, cu referire direct  la experien ele de înv are vizate. 

 Con inuturile abordate sunt selectate şi abordate în strâns  rela ie cu nucleul 
 de integrare curricular  (tema s pt mânii, tema anual  de studiu...) 

 Fiecare din situa iile de înv are proiectate şi desf şurate în cadrul activit ii 
 integrate contribuie la explicitarea, analiza, rezolvarea temei activit ii 

 Obiectivele opera ionale vor constitui un set unitar şi restrâns de cel mult 10 



 obiective, cu referire direct  la experien ele de înv are vizate. 
 Activit ile care fac parte activit ile integrate îşi pierd statutul de activit i  

de sine st t toare, de aceast  dat  fiind elemente sau p r i componente ale unui demers global. De 
aceea, pentru activit ile integrate se realizeaz  un singur proiect didactic.  

 Proiectul didactic al activit i integrate va include un scenariu didactic  
integrative, f r  a delimita sau a distribui situa iile de înv are pe domenii experen iale sau categorii 
de activ. 

 Activitatea integrat  trebuie s  vizeze antrenarea de abilit i disciplinare 
Şi/sau transferabil, oferind copiilor ocazii de comunicare, cooperare, utilizare a unor surse variate 
de informa ii, investiga ie, experimentare, identificare de solu ii, testare de ipoteze etc.   

Scenariul unei activit i integrate trebuie bine elaborat şi cuprinde tot ce se va desf şura în 
timpul activit ii incluzând, al turi de activit ile de înv are, întâlnirea de diminea  (când este 
cazul), elemente de joc, tranzi iile şi rutinele – toate denumite şi detaliate (prezentate descriptiv, sub 
forma unor poveşti), în ordine cronologic . 
 De asemenea un rol important îl joac  materialul didactic dar şi organizarea spa iului din 
clas , evitându-se mutarea mobilierului. Exemplu: întâlnirea de diminea  se poate desf şura pe 
pernu e/covor, se trece la tranzi ii, iar activitatea experen ial  se desf şoar  pe sc unele în 
semicerc/mas .  

Tipuri de activit i integrate întâlnite în aplicarea noului curriculum 
1. Activitate didactic  de sine st t toare, având con inuturi integrate, care articuleaz  armonios 

con inuturi referitoare la dou  sau mai multe domenii experien iale. Durata unei astfel de activit i 
va fi aceea a unei activit i didactice din gr dini , conform vârstei copiilor.  

2. Activitate integrat  care include mai multe secven e didactice – situa ii de înv are ale 
c ror con inuturi (ale dou  sau ale mai multor domenii experien iale sau categorii de activitate) se 
articuleaz  în jurul unui nucleu de integrare curricular . O astfel de activitate didactic  integrat  se 
va desf şura pe parcursul duratei de timp dedicate activit ilor comune.  
Exemplu: Tema proiectului este Iepurele şi proiectul dureaz  doar o s pt mân . Într-una din zile, 
se poate desf şura cu copiii o activitate integrat  care se articuleaz  în jurul conceptului de iepure şi 
care include situa ii de înv are din Domeniul Limb  şi comunicare şi din Domeniul Ştiin e. Astfel, 
copiii vor fi invita i s  se aşeze pe pernu e şi s  vizioneze un spectacol  de teatru: "Coliba 
iepuraşului". Teatrul va fi prezentat de educatoare, pân  la momentul în care iepuraşul r mâne f r  
cas  şi este azvârlit afar  de vulpe. Pe fundalul plânsetului iepuraşului din poveste, un lucr tor de la 
magazinul specializat în vânzarea animalelor mici de cas  va intra în clas  cu un iepuraş, spunându-
le c  este chiar iepuraşul din poveste. Educatoarea va folosi acest prilej pentru a destrage  aten ia 
copiilor şi pentru a l sa copiii s  fac  cunoştin  cu iepuraşul, s  discute despre el dar şi între ei, 
împ rt şindu-şi din experien ele proprii legate de întâlnirea cu un iepuraş, etc. Se va pune un accent 
deosebit pe înv area activ  şi pe libertatea copiilor de a investiga, fiecare dup  dorin  şi dup  
posibilit i ceea ce este de interes pentru ei. În final, o discu ie de grup, cu to i copiii strânşi pe 
pernu e în jurul iepuraşului şi cu posibilitatea de a-l mângâia fiecare sau de a-l ine în bra e pu in, va 
stabili ceea ce ştiu ei despre iepure. Drept mul umire pentru iepuraş, c  a fost cuminte şi s-a l sat 
"studiat", copiii vor interpreta, împreun  cu educatoarea, jocul cu text şi cânt "Iepuraşul up ". 
Dup  un moment de pauz , copiii se vor întoarce la teatru, urm rind, în continuare, ce s-a întâmplat 
cu iepuraşul şi cu c su a acestuia.  

3. Program de activitate integrat  având con inuturi articulate în jurul unui nucleu de 
integrare curricular , care cuprinde o parte sau toate activit ile comune ale zilei şi o parte sau toate 
activit ile alese.  
 

BIBLIOGRAFIE : 
Marian Palade Dorin Şcheul, Hai la joac  afar ! Editura George Tofan, Suceava, 2006 
 
 
 



 
621. PROIECT DIDACTIC”GAINU A CEA MO AT ” 

 
Anton Greta G.P.N.”Scufi a Ro ie”F lticeni, Suceava 

 
G.P.N „SCUFI A  RO IE” F LTICENI 
GRUPA : MIJLOCIE ”BUBURUZELE” 
EDUCATOARE:  ANTON  GRETA 
TEMA ANUAL : „Când, cum i de ce se întâmpl  ?” 
TEMA PROIECTULUI : ,,Curiozit i din lumea p s rilor de curte” 
TEMA S PT MÂNII: ,,P s ri de curte” 
TEMA ACTIVIT II:  „Gainu a cea mo at ” 
TIPUL ACTIVIT II:  predare 
FORMA DE REALIZARE: Povestirea educatoarei 
SCOPUL ACTIVIT II: Formarea deprinderii de a asculta o poveste prin motivarea şi exersarea 
capacit ii de în elegere şi empatizare în situa ii de înv are care permit exersarea limbajului, a 
deprinderii practico-aplicative de lipit şi a diferitelor tipuri de interac iuni ludice. 
 
OBIECTIVE OPERA IONALE : 

- s  urm reasc  imaginile prezentate ascultând textul povestit; 
- s  r spund  la întreb ri corelându-şi r spunsul cu con inutul poveştii ascultate; 
- s  indice personajul principal şi personajele secundare ale pove tii ca r spuns la întreb rile 
educatoarei; 
- s  repovesteasc  folosindu-se de toate formele de comunicare (verbal , nonverbal , mimico-
gestual ); 
- s  ordoneze imaginile corespunz toare etapelor repovestite cu respectarea ordinii ac iunilor; 
- s  participe cu pl cere la activitate individual şi ca membru al grupului urm rind povestea şi 
mimând mişc rile sugerate de aceasta. 

 
STRATEGII DIDACTICE : 

a. Metode i procedee: povestirea, conversa ia, explica ia, observa ia, exerci iul, demonstra ia, 
problematizarea, jocul motric, jocul imitativ 

b. Resurse materiale: planşe reprezentative pentru poveste 
c. Forme de organizare: frontal,  individual. 
d. Elemente de joc: surpriza, mişcarea, simularea vorbirii personajului pricipal, mânuirea 

plan elor din poveste, aplauze, recompense. 
 
BIBLIOGRAFIE : 
 Breben, Silvia, Elena G., Georgeta R.(2007) – ,,Metode interactive de grup – ghid 

metodic”– Editura Arves 
 Breben, S., Ruiu, G., - (2007) ,,Activit i bazate pe inteligen e multiple”- Ed.Reprograph 
 Bratu, Gabriela – coordonator al ghidului, ( 2001) -  “Aplica ii ale metodelor de gândire 

critic  la înv mântul primar”,  Bucureşti, Ed. Humanitas Educa ional 
 M.E.C.,( 2008) – “Curriculum pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7ani,, 

Bucureşti Preda, Viorica şi colab.  
 R ileanu, D., Vieriu, D.,  Alexa,I. – „Proiectarea pas cu pas”, Ed. Diamant, Pitesti, 2010 

 
SCENARIUL ACTIVITATII 

Copiii împreun  cu educatoarea intr  în sala  de grup   cântând cântecul ”Infloresc 
gr dinile”. Se vor aseza pe sc unelele preg tite, în semicerc. 

Apare sub form  de surpriz ,pui orul Bobo,salut  politicos pe copii apoi le spune motivul 
prezen ei sale în mijlocul copiilor. 



Bodo, este un pui or cuminte, curat, ascult tor i ar dori s - i fac  prieteni,ar dori s  înve e 
i el mai mult decât...piu, piu.. 

De aceea el ne cere ajutorul,vrea s  r mân  cu noi la activitate, astfel, când se va întoarce 
acas  le va face o surpriz  p rin ilor i fr iorilor, va ti o poveste nou . 

Se poart  o discu ie  despre pove ti pe care copiii le cunosc, pove ti în care apar p s ri de 
curte. 

Se face anun area titlului pove tii ”Gainu a cea mo at ” i a principalelor obiective, pe 
în elesul lor. 

Urmeaz  povestirea educatoarei. Pe parcursul povestirii voi avea grij  s  nuan ez vocea, s  
le explic cuvinte i expresii noi, cu scopul de a le re ine treaz   aten ia. 

Dup   terminarea expunerii voi a eza pe un panou plan ele ilustrative pentru principalele 
momente ale povestirii. 

Pe masur  ce expun plan ele, cu ajutorul întreb rilor ajut toare, copiii vor puncta 
principalele momente ale povestirii. 

Voi folosi ca element de joc închiderea, deschiderea ochilor i le voi pune aten ia la 
încercare (cât timp sunt cu ochii închi i, voi schimba ordinea plan elor (momentelor) din poveste. 

Copiii accept  prezen a lui Bobo iar doamna educatoare anun  copiii ce poveste vor asculta 
ast zi. 

Fixarea povestirii: Se vizioneaz  cinci slideuri reprezentând momentele principale ale 
povestirii şi se vor purta discutii libere care s  permit  în elegerea acestora. La apari ia fiec rui 
personaj to i copiii vor mima ac iunea realizat  de acesta. 

Puişorul ii şopteşte educatoarei c  este bucuros c  şi-a f cut atâ ia prieteni la grupa 
”Buburuzelor” şi c  a în eles c  nu este bine s  fie singur şi s  nu aib  prieteni.  

Încheierea activit ii: Se va reaminti titlul povestirii, acesta fiind repetat cu întreaga grup  de 
copii şi se va verbaliza modul în care broasca i acul de cusut s-au comportat foarte frumos cu 
coco elul i gainu a i le-au fost adev ra i prieteni.  

Se va pune accent pe ideea de a avea prieteni care, atunci când ai nevoie sunt lâng  tine, 
salvându-te de la necaz. Educatoarea va aprecia comportamentul copiilor în timpul activit ii şi va 
acorda stimulente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EVENIMENTE 
DIDACTICE 
 

 
CON INUTUL ŞTIIN IFIC 

STRATEGII DIDACTICE 
Evaluare 
Metode/ 
Indicatori 

TIPUL DE 
INTELIGEN  
ACTIVAT 

Metode 
şi procedee 

Mijloace de 
înv mânt 

CAPTAREA ŞI 
ORIENTAREA 
ATEN IEI 

Se realizeaz  prin prezentarea sub form  de 
surpriz  a pui orului Bobo în mijlocul copiilor. El 
vrea s  înve e lucruri noi pentru a le face o 
surpriz  placut  parin ilor. 
Diversele elemente de noutate şi maniera specific  
jocului pe parcursul activit ii, având ca suport 
intuitiv materialele de lucru preg tite pentru 
fiecare etap . 

Conversa ia 
 
 

Silueta 
marionet  a 
puisorului 

 Inteligen a 
emo ional  

ELEMENTE DE 
REACTUALIZARE 
 

Voi solicita copiilor s  recunoasc  personaje şi 
poveşti cunoscute, din imaginile prezentate. 

Conversa ia 
 
observa ia 
 

 
 

Conversa ia 
examinatoare 
-identificarea 
unor întâmpl ri 
relevante 

Inteligen a 
lingvistic  
 
 

ANUN AREA 
TEMEI ŞI A 
OBIECTIVELOR 

Se va enunta titlul povestii pe care o va povesti 
doamna educatoare: ,,G inu a cea mo at ”  

Expunerea 
 
 

   

PREZENTAREA 
NOULUI 
CON INUT ŞI 
DIRIJAREA 
ÎNV RII 
 
 
 
 
 
 
 

Se prezint  con inutul pove tii clar, coerent, 
expresiv i corect prin modelarea vocii, 
schimbarea ritmului vorbirii, prin accentu ri i 
sc deri ale intensit ii vocii, repeti ii, mimic  şi 
gestic  şi se explic  cuvintele noi întâlnite în text. 
În timp ce este prezentat  povestea, se vor 
introduce şi siluetele personajelor prin aşezarea lor 
pe suportul povestirii, punctându-se astfel 
momentele importante ale povestirii. 
a) Plecarea în p dure a g inuşii „mo ate” şi 

cocoşelului „pintenat”; 
b) Cearta dintre cei doi şi întâlnirea cu broscu a 

 
Expunerea 
 
 
Povestirea 
 
Explica ia 
 
 
Conversa ia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan e din 
poveste 

Proba oral  
Urm rirea 
povestirii 
Proba practic  
Capacitatea de 
asociere a 
personajelor cu 
ac iunea 
 
Observarea 
direct  a 
comportamentului 

 
 
 
Inteligen a 
lingvistic  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

estoas ; 
c) Întâlnirea cu acul, gestul broscu ei  şi sosirea la 

han; 
d) Discu ia dintre vulpoiul hangiu şi cei trei 

drume i despre cum îşi vor pl ti g zduirea; 
e) Demascarea vulpoiului şi planul acului pentru 

salvarea prietenilor; 
f) Pedepsirea vulpoiului, sc parea celor trei 

prieteni şi morala poveştii. 

Observa ia 
 
Explica ia 
 
 
 
 
Conversa ia 
 
 

 
 
 
 
 
 

-capacitatea de a-
şi men ine aten ia 
asupra povestirii  
-oglindirea în 
planul mimico-
facial a emo iilor 
provocate de 
povestire  

 
Inteligen a 
kinestezic  
 
Inteligen a vizual-
spa ial  
 
 
 
Inteligen a 
kinestezic  

OB INEREA 
PERFORMAN EI 

Descoperirea gre elii 
(educatoarea inverseaz  o plan  (momentul fugii 
de la han este pusa înainte de a se întâlni gainu a 
i coco elul cu acul de cusut) 

Se va facilita gradul de în elegere al întâmpl rii 
moralizatoare conferind înv rii un caracter activ 
şi conştient.  
   

-exerci iul 
-conversa ia 
 
 
-explica ia 

Plan e din 
poveste 

Proba practic  
descoperirea 
inversiunii 
planşelor 

Inteligen a 
lingvistic  
 
Inteligen a 
kinestezic  
 
Inteligen a 
interpersonal  

EVALUAREA 

Se va stimula transferul con inutului povestirii 
prin joc în planul ac ional-pragmatic urm rindu-se 
corelarea acestora cu întreaga activitate. 
Se fac aprecieri verbale/ se ofer  recompense. 

-conversa ia 
 
-explica ia 

Jetoane 
reprezentând 
diferite 
personaje din 
pove ti 

Jocul de mânuire, 
selectare a 
imaginilor ce 
reprezint  
personaje din 
povestea 
ascultat . 
Înt rirea pozitiv  

Inteligen a 
interpersonal  
 
Inteligen a 
emo ional  

 
  



 
622. PROIECT DIDACTIC DE ACTIVITATE INTEGRATA 

 
Educatoare –Amariei  Eugenia G.P.N.„Scufita Rosie”Falticeni,Suceava 

 
Propun tor: AMARIEI  EUGENIA 
Unitatea de înv mânt: G.P.N. SCUFITA ROSIE  
Nivelul de vârst / Grupa: nivelul I / grupa  mijlocie „Buburuzele” 
Tema anual  de înv are:  „Cand,cum si de ce se intampla” 
Tema proiectului”Curiozitati din lumea pasarilor de curte „ 
Subtema ”Pasari de curte” 
Tema activitatii  : ”Gainuse,ratustele,hai sa ne jucam cu ele” 
Modelul integrarii :liniar 
Elemente componente ale activitatii integrate : 
ALA1:-Stiinta”Sa pregatim mancare pentru pasari ” 
-Constructii: Adaposturi pentru pasari” 
 -Arta : ”Sa confectionam ecusoane  ” 
D.S.:„A ez m, grup m  i cu pasari ne jucam”  
Mijloc de realizare: joc exerci iu 
Tipul activit ii: consolidare 
Scopul activit ii:  Consolidarea achizi iilor dobandite pe baza percep iei analitico-sintetice, a 
reprezent rilor despre realitatea înconjur toare însuşite anterior si aplicarea lor in contexte diferite 
prin participarea şi implicarea activ ;   
Obiective opera ionale: 

-s  diferen ieze obiectele mari de cele mici; 
-s  formeze grupe de obiecte dup  diferite criteri: culoare, m rime; 
-s  denumeasc  grupele  formate; 
-s formezegrupecuunulsaucumai multeobiecteprina ezareaobiectelor in perechi; 
-s  identifice pozi ia spa ial  pe care o ocup  un obiect în raport cu un reper prestabilit; 
-s   respecte regulile jocului, rela ionând cu partenerii lui. 

       -s  construiasc  prin al turare i suprapunere un port; 
       -s identificematerialeşiinstrumentele de lucrudenumindu-le; 

-s foloseasc instrumentele de lucrucorectpentrurealizareasarcinilor de joc. 
       -s -şiadaptezecomportamentulpropriu la cerin elegrupului 
Strategii didactice: 

 Metode şi procedee: conversa ia examinatoare, observa ia, expunerea, exerci iul, explica ia, 
jocul, categorizarea, demonstra ia; 

 Resurse materiale:  puisori si ratuste mari i mici, cocosei,gainuse de diferite culori si 
marimi.)– suport de polistiren, ecusoane,cutie cu surprize, sarcinile jocului exerci iu, 
baghet  magic , panou recompense; 

 Elemente de joc: mânuirea materialului, elemente surpriz , recompense-buline, aplauze; 
 

 Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual 
Sarcina jocului:  Copiii numi i vor avea de îndeplinit urm toarele sarcini : 
- extragerea unei sarcini din cutie-iepura  i rezolvarea acestuia: 

-identificarea obiectelor mari, mici; 
-gruparea obiectelor dup  diferite criterii: m rime, culoare; 
-formarea de grupe cu unul sau mai multe  obiecte; 
-identificarea pozi iilor spa iale; 

- pentru rezolvarea corect  a sarcinilor fiecare grup  prime te  câte o bulin  vesel - un element  care va 
fi ata at pe panoul cu recompense în dreptul echipei sale; 
Reguli de joc: Sarcinile jocului vor fi îndeplinite în func ie de respectarea regulilor: 



- grupa este împ r it  în dou  echipe, în func ie  de  ecuson; 
- la semnalul baghetei magice, copilul extrage o sarcin  i rezolv  cerin a primit ;  
- r spunsul corect este r spl tit cu o bulin  vesel ; 
Durata: 20 de minute  
Bibliografie: 

 *** (1972), „Jocuri didactice şi exerci ii distractive”, Editura didactic  şi pedagogic , 
Bucureşti; 

 Lovinescu, A.,( 1979),  “Jocuri-exerci iu pentru preşcolari”, Editura didactic  şi pedagogic  
, Bucureşti; 

 MECI, (2008), Curriculum pentru înv mântul preşcolar, Editura DPH Bucureşti; 
 
SCENARIUL ACTIVIT II 
Copiii vor fi învita i s  privesc  atent prin grup  pentru a descoperi surprizele preg tite. Aten ia le 
este atras  de locul unde a fost a ezat  o gainusa si un cocosel, Educatoarea î i va exprima mirarea 
c  bu stie de unde au aparut si ce dresc.Cei doi,cocoselul si gainusa le spune copiilor ca ar dori ca sa 
ramana si ei astazi la activitatile lor pentru ca este tare frumos in grupa si au auzit ca voi sunteti 
foarte cuminti si faceti niste activitati foarte frumoase. 
Pentru inceput,dupa extragerea,prin metoda manei oarbe, dintr-o cutie un jeton ce reprezinta(ori un 
cocos,ori o gainusa ori o ratusca)In functie de jetonul tras se va duce la unul dintre sectoarele 
pregatite.La arta se vor confectiona ecusoane,la constructii se vor facr adaposturi pentru pasari iar la 
stiinta vor selecta mancarea pentru pasari. 
Dupa terminarea activitatii,se fac aprecieri la fiecare sector de activitate,se specifica faptul ca 
ecusoanele vor fi folosite la activitatea matematica  
Tranzitia la activitatea matematica se face prin urmatoarele versuri 
 
„Mancarea am selectat, 
casute le-am aranjat, 
Ecusoane noi avem 
Matematica-nvatam” 
La activitatea matematica se va derula jocul”Asezam,grupam si cu pasari ne jucam” 
Dupa intuirea materialului se deruleaza activitatea propriu-zisa.Copiii vor grupa,vor ordona dupa 
anumite criterii cerute jetoanele primite. 
Copiii sunt antrena i în rezolvarea situa iilor problem  ivite pe parcursul activit ii, apelându-se la 
cuno tin e, reprezent ri i memoria verbal  - logic . 
 Se va pune accent pe exersarea abilit ii de a stabili pe plan mintal racorduri ce dau structuri 
matriciale complexe prin: 

Identificarea obiectelor mari, mici; 
Gruparea obiectelor dup  diferite criterii: m rime, culoare; 
Formarea de grupe cu unul sau mai multe  obiecte; 
Identificarea pozi iilor spa iale în func ie de un reper dat; 

Activitatea se va încheia cu aprecieri i stimulente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr. 
crt. 

Etapele activit ii Con inutul ştiin ific Strategii didactice Evaluare/ 
metodeşiindicatori 

Tipul de 
inteligen  
activat  

Metode şi 
procedee 

Mijloace de 
înv mânt 

1. 
 
 

Captarea şi 
orientarea aten iei 

     Elementul surpriz  cât şi exerci iul creativ pe care 
îl propune educatoarea, activeaz  aten ia şi motiveaz  
dorin a copiilor de a participa la activitate. 

Conversa ia 
Observa ia 
Exerci iul 

Cutia cu surprize Recunoaşterea 
elementului surpriz  

Inteligen a 
vizual spa ial  
 

2. 
 

Anun area temei 
şi a obiectivelor 

    Tema şi obiectivele activit ii sunt anun ate în 
termini accesibili. 

 
Expunerea 

   

3. Reactualizarea 
cuno tin elor 

dobândite anterior 

   Se realizeaz  1-2 exerci ii semidirijate cu material 
demonstrativ, ce au ca scop reactualizarea unor 
cuno tin e anterioare ce urmeaz  a fi valorificate în 
activitate. 

Exerci iul 
Conversa ia 

examinatoare 

 Prob  oral : 
capacitatea de a 

rezolva sarcinile prin 
exerci ii i opera ii 
logico - matematice 

Inteligen a 
logico - 
matematic  

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezentarea 
con inutului 
şi dirijarea 

înv rii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Copiii sunt antrena i în rezolvarea situa iilor 
problem  ivite pe parcursul activit ii, apelându-se la 
cuno tin e, reprezent ri i memoria verbal  - logic . 
 
 Se va pune accent pe exersarea abilit ii de a stabili 
pe plan mintal racorduri ce dau structuri matriciale 
complexe prin: 

 Identificarea obiectelor mari, mici; 
 Gruparea obiectelor dup  diferite criterii: 

m rime, culoare; 
 Formarea de grupe cu unul sau mai multe  

obiecte; 
 Identificarea pozi iilor spa iale în func ie de 

un reper dat; 

 
 

Expunerea 
 

Explica ia 
 

Categorizarea 
 

Explica ia 
 

Demonstra ia 
 

Jocul 
 

Saniu e mari i mici 
Jetoane cu gainuse 
cu fundita rosie si 
cocosei cu papion 

albastru 
 

C su e de difetite 
culori 

 
Jetoane cu pui de rata 

si pui de gaina 
 
 

Realizarea opera iei 
de transfer a 
cunoştin elor 

dobândite anterior, în 
alte condi ii la  
situa ia dat  

 
Prob  oral : 

rezolvarea corect  a 
sarcinilor matematice 

 

 
 
Inteligen a 
lingvistic  
 
 
Inteligen a 
logico  - 
matematic  
 
Logico- 
Inteligen a  
vizual spa ial   
 

5. Evaluarea Copiii sunt antrena i în realizarea unei 
evalu ri/autoevalu ri corecte a comportamentului lor 
pe tot parcursul activit ii .  
Se fac aprecieri verbale i individuale cu privire la 
activitatea desf şurat  cu referire la modul de 
participare şi comportament. 
 

Conversa ia Stimulente 
 

Proba oral : 
realizarea 

autoevalu rii şi 
evaluarea celorlal i 

Inteligen a 
interpersonal  
Inteligen a 
intrapersonal  
 
 

 



 
623.  ACTIVIT ILE ECOLOGICE LA  GR DINI  

Prof. Înv. Preşcolar  Dorinela  Turbatu – Balan 

                                                                     Educ. Gavril Adina                                                                

                                                                    Gr dini a cu PP. Nr 19 Vaslui  

 Motto: 
            „ Înv a i-i pe copiii voştri ceea ce i-am înv at şi noi pe ai noştri: c  p mântul, cu tot ce 

are frumos, este mama noastr . Tot ceea ce i se întâmpl  p mântului va ajunge s  li se întâmple şi 
copiilor acestui p mânt. Noi ştim cel pu in atât: nu p mântul apar ine omului, ci omul apar ine 

p mântului.Omul este firul care ese drama vie ii şi ceea ce-i face p mântului îşi face lui însuşi.” 
                                                                                                         Sieux Seattle  

       GR DINI A  este ca o lume fermecat , plin  de basm şi feerie, este l caşul unde se pun 
bazele ,,cl dirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’, modelatoarea de suflete şi 
min i, ştie, cu mult tact şi r bdare, s -i treac  pragul palatului fermecat pentru a îmbr ca haina plin  
de vraj  şi mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei.  

     Oricât ar fi de important  educa ia curricular  realizat  prin procesul de înv mânt, ea nu 
epuizeaz  sfera influen elor formative exercitate asupra copilului.  

     EDUCA IA ECOLOGIC  presupune cunoştin e, atitudini , conduite care se dobândesc într-
un timp îndelungat ce se pot realiza prin toate activita ile instructive care se desf şoar  în gr dini : 
observ ri dirijate şi spontane, lecturi dup  imagini, convorbiri , memoriz ri, experimente la col ul 
naturii, jocuri didactice si jocuri de rol. În condi iile societ ii de ast zi a desf şura activit i 
ecologice eficiente nu este posibil decât dac  activit ile desf şurate de preşcolari dep şesc grani ele 
gr dini ei.  

         Juniorii Gr dinitei cu PP Nr 19 Vaslui , au acceptat cu plcere s fac  parte din echipa 
na ional  a  Patrulei de Reciclare, castigand in anul şcolar 2015-2016, premiul de”Cea mai activ  
Patrul ” la nivelul jude ului Vaslui.Provocarea colectarii si reciclarii i-a stimulat pe copii, fiecare 
dintre ei promovand activitatile atat in familie cat si intre colegii de joaca. Agentii Juniori ai 
Patrulei de reciclare au reuşit  colectarea selectiv  a peste 700 kg de  de euri de echipamente 
electrice i electronice (DEEE) ca gest responsabil fa  de mediul înconjur tor i fa  de comunitate.  

Suntem Mici, dar cu Vointa 

Convingere si Credinta, 

Adunam si selectam, 

Planeta sa o ajutam! 

Telefoane, Imprimante, 

Tastaturi si Aparate, 

Prajitoare, Termostate, 



Noi le adunam pe toate! 

Jucandu-ne invatam. 

Insa atunci cand Reciclam, 

Informam si Promovam, 

Noi Planeta o Salvam! 

 

           Via a unei educatoare trebuie s  fie ca o s mân . Menirea noastr , a cadrelor didactice, este 
d ruirea, “multiplicarea” binelui, a dragostei, a credin ei, a grijii fa  de P mânt, care de mii de ani 
este casa noastr . 
           Un binecunoscut proverb spune: « cine seam n  vânt va culege furtun  ». Împreun  s  s dim 
atunci  în sufletele copiilor o s mân  de bun tate pentru ca în viitor oamenii s  fie mai toleran i şi 
mai aten i la cei din jur, s  s dim o s mân  de credin  ca peste ani, chiar de este soare sau plou , 
s  nu uit m c  Dumnezeu este scutul nostru de fiecare zi,  s  sem n m o s mân  de dragoste şi 
frumos pentru ca în viitor s  tr im în armonie.  
          S mân a sem nat  în sufletele copiilor va rodi peste  ani. 
          Datoria noastr , a educatorilor de azi şi de mâine, este de a transmite atât copiilor, cât şi 
comunit ii în care locuim urm torul mesaj: „viitorul omenirii este în mâinile noastre”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
624. PROIECT DIDACTIC PENTRU ACTIVITATE INTEGRAT  

 
Prof. Late  Mihaela 

G.P.N. “Scufi a Ro ie” F lticeni 
  

Unitatea de înv mânt:   G.P.N. „Scufi a Ro ie”,F lticeni 
Nivel/Grupa: I /mic  „Albinu elor” 
Educatoare:  Late  Mihaela 
Tema anual : „Când /cum i de ce se întâmpl ?”  
Tema proiectului:  „Magia iernii” 
 Tema s pt mânii: “Hai la joac  afar !”  
Categoria de activitate: ADE   
Tema activit ii: „Surprizele Zânei Iarna” 
ADE:  
1.    (DŞ) „Fulgii colora i”-joc exerci iu 
2. (DPM) „Surprizele Zânei Iarna”-traseu aplicativ 
SCOPUL ACTIVIT II: 

Îmbog irea cuno tin elor copiilor despre jocurile de iarn  pe baza exers rii unor deprinderi 
de munc  intelectual  matematice i consolidarea unor deprinderi i calit i motrice cu aplica ie în 
con inuturi ce satisfac nevoia de mi care.  
OBIECTIVE OPERA IONALE:  

 s  recunosc  formele geometrice înv ate(cerc,p trat) 
 s  realizeze clasific ri de obiecte dup  m rime,form  
 s  execute  tipurile de mers şi alergare propuse ; 
 s   execute    deprinderile motrice  impuse de traseul aplicativ propus; 
 s  execute cu corectitudine exerci iile pentru influen area selectiv  a aparatului 

locomotor; 
 s  utilizeze corespunz tor materialele i instrumentele de lucru 
 s   manifeste interes pentru activitate  

STRATEGII DIDACTICE: 
Metode şi procedee: conversa ia, explica ia, demonstra ia, jocul-exerci iu, problematizarea, 
algoritmizarea,   munca în grup.exerci iul fizic. 
Resurse materiale: cutia cu surprize, fulgi mari i mici,  ,forme geometrice din polistiren ,br du i 
,cioate de lemn, band  autocolant  be e pentru frig rui,band  autocolant ,morcov,buline de culoare 
neagr  mici i mari ,buline de culoare ro ie. 
Forme de organizare: frontal, individual,în grup.  

Sarcina jocului: formarea de mul imi dup  criteriul marime ,form   i lipirea pe forma 
geometric   rotund . 

Regulile jocului: copiii realizeaz  urm toarele sarcini ; 
: s  numeasc  formele geometrice g site;  
: s  formeze mul imi dup  criteriul m rime,form ; 
: s  lipeasc  ochii,nasturii,nasul,gura  Omului de z pad ; 

Elemente de joc: aplauze, surpriza, mi carea , mânuirea materialelor,  stimularea; 
BIBLIOGRAFIE:    
D. R ileanu (coord.), D. Vieriu, I. Alecsa – Proiectarea pas cu pas, Ed. Diamant, 2013 
*** Curriculum pentru înv mântul preşcolar, Ed. Didactica Publishing House, 2009 
*** Revista înv mântului preşcolar, Nr. 3-4, Ed. Arlequin, Bucureşti, 2009 
S. Breben, E. Gongea, G. Ruiu, M. Fulga – Metode interactive de grup, Ed. Erves, 2007 
M. Stanciu – Didactica postmodern , Ed. Universit ii Suceava, 2003  
C.Cre u,C. Ciucurel,D. Petre, Ana Ivan ( 2007)- 
*** Ghid pentru desf şurarea activit ilor de educa ie fizic  în gr dini , ed. Tiparg,  



 
SCENARIUL ACTIVIT II INTEGRATE 

 
 Educatoarea va organiza colectivul  de copii pentru a desf ura activitatea de educa ie fizic  
i matematic ,anun ându-i pe copii  c  ast zi vor pleca în p dure pentru a descoperi surprizele Zânei 

Iarna. Dar pentu a pleca la drum pe aceast  vremea ,trebuie s  se antreneze , s  poat  trece cu bine 
peste obstacolele din padure . 

1.Organizarea colectivului de copii.  
Adunarea în forma ie, salutul verificarea echipamentului, verificarea st rii de s n tate. 
2. Preg tirea organismului pentru efort. 
Se vor  executa câteva variante de mers: mers normal, mers pe vârfuri cu mâinile sus ,mersul  

ghemuit (piticului) , mersul cu pa i mari ( uria ului), mers normal cu exerci ii de respira ie. Se vor  
executa cateva variante de alergare: alergare u oar  ,alergare cu pendularea gambei înapoi,alergare 
cu genunchii sus, mers normal cu exerci ii de respira ie. 

3.Influen area selectiv  a aparatului locomotor: 
Exerci iul 1:( ,, Privim cerul i p mântul”) 
P.I: - stând uşor dep rtat  
T. 1-2- : r sucirea capului sânga – dreapta   
T   3-4  -  aplec ri ale capului fa -spate  
 
 Exerci iul 2 :( ,, Morişca”) 
P.I: - stând dep rtat, bra ele îndoite la nivelul pieptului; 
T 1-2 : -  mâinile  îndoite de la cot paralel cu pieptul;  
T 3-4 : - rotirea consecutiv  a ambelor mâini ; 
  
 Exerci iul 3 :(,,Atingem norii şi p mântul”) 
P.I: - stând în picioare drep i cu mâinile pe lâng  corp; 
T.1: – mâinile paralel ridicate; 
T.2: aplecarea trunchiului cu atingerea vârfurilor pantofilor; 
    
 
Exerci iul 4:( ,,Uriaşii şi piticii”) 
P.I: - stând drep i cu mâinile pe lâng  corp; 
T 1 : - mâinile sus-ridicare pe vârfuri- Uriaşi;  
T 2 : - mâinile jos- îndoim genunchii:- Pitici. 
 
 Exerci iul 5 :( „S ri minge,minge sus-jos”) 
 P.I. –stând drep i cu mâinile pe sold, 
T.1.-s rituri cu ambele picioare cu mâinile sus , 
T.2.- s rituri cu ambele picioare,ghemuit cu mâinile pe sol. 

 
4.Consolidarea deprinderilor motrice prin traseu aplicativ (mers în echilibru pe o linie 

groas  trasat  pe sol, alergare printre obstacole, s ritura în lungime de pe loc cu desprindere de pe 
ambele picioare). 

Copiii încep traseul prin p dure în c utarea surprizei preg tite de Zâna Iarna. Ajun i în 
p dure ,copiii vor trebui s  mearg  pe o potec  cu mâinile întinse s  nu alunece, se opresc în fa a 
unui brad înz pezit .Aici, la tulpina bradului descoper  o surpriz  a Zânei Iarna,un rotund mare i 
un plic cu o sarcin  pentru copii. 

Sarcin  matematic  1 
”Forma i mul imea  fulgilor mari picta i de voi la centrul art , apoi lipi i pe rotund 

dup  indica iile educatoarei”. 



Copiii vor rezolva exerci iul propus de Zâna ,dup  care îsi continu  drumul prin p dure 
alergând dup  copacii înz pezi i.Într-un troian de z pad  g sesc  a doua surpriz  a Zânei, un rotund 
mai mic decât primul i plicul cu sarcina matematic  

Sarcin  matematic  2  
“Forma i mul imea fulgilor mici i lipi ii pe rotundul g sit indiferent de form .”  
Se rezolv  sarcina matematic  propus  de Zân  ,dup  care pornesc la drum. Ajun i la 

mijlocul p durii întâlnesc  un pârâu înghe at .Educatoarea propune copiilor s -l sar  ,s  nu se rup  
ghea a i s  cad  în ap . Lâng   pârâu descoperao alt  surpriz    a Zânei Iarna .De data aceasta 
g sim 2 forme  geometrice, un rotund mic , un p trat  ro u i plicul cu sarcina matematic   i  alte 
materiale de lucru, (3 rotunduri de culoare neagr  mari ,2 rotunduri de culoare neagr , mici,1 
morcov ,câteva rotunduri de culoare ro ie pentru gura omului de z pad ) i sarcina de lucru. 

 Sarcin  matematic  3 
 ”A eza i figurile geometrice în a a fel încât acest rotund s  arate ca un chip de om, 

apoi îmbina i toate formele i, a i aflat surpriza mea pentru voi”.(Omul de z pad ). 
Dup  ce au realizat omul de z pad  din figurile geometrice copiii vor da un nume  acestui 

musafir apoi vor executa traseul aplicativ pe dou  echipe (patratelor i rotundurilor) echipa 
câ tig toare va lipi câ iva fulgi pe p l ria omului de z pad   

 
5.Revenirea organismului dup  efort. 

    Joc   “Am o casu  mic ”. Copiii vor  executa câteva mi c ri pe textul cântecelului  „Am o 
c su  mic ”,apoi îi vor recita musafirului o poezie. 
  
Omul de zapad   
În gradin , lâng  strad ,  
Şade omul de z pad .  
L-am f cut cu mâna mea  
Din covorul alb de nea.  
Chiar de ninge, chiar de-i ger,  
Eu m  joc frumos cu el.  
Îns , când afar -i soare,  
E topit de sup rare.  
 
 
6. Aprecierea activit ii. 
Educatoarea apreciaz  activitatea, modul  de implicare al  copiilor pe tot parcursul 
activit ii,eviden iind copiii care s-au remarcat în timpul activit ii.Activitatea se încheie cu 
alinierea copiilor,salutul i parasirea organizat  s lii de grup . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etapele 
activit ii 

Con inuturi Strategii didactice  Tipul de inteligen  
activat  Metode şi 

procedee 
Mijloace de 
înv mânt 

Evaluare/ Indicatori şi 
instrumente 

1.Captarea 
aten iei  
 
 
 
 
 
 

Orientarea aten iei prin prezentarea 
surprizei Zânei Iarna în urma 
plimb rii în p dure având  menirea 
de a le creea o stare afectiv  prin 
noutatea situa iei şi trezirea 
interesului pentru descoperirea 
ofertei de lucru. 

Conversa ia  
Explica ia 

  
Plicuri 
Panou  
Ace cu g m lie 
Forme geometrice 
 
 

Proba oral  
 comunicarea 

impresiilor  
 

 emo ional  
 interpersonal  

 

2. Anun area 
temei şi a 
obiectivelor 
activit ii 

Se anun  tema i obiectivele 
activit ii în termeni accesibili 
copiilor „Surprizele Zânei Iarna”.  
 

Conversa ia  
Explica ia 

   

2.Dirijarea 
înv rii  

Verificarea şi consolidarea unor 
deprinderi şi calit i motrice cu 
aplica ie integrat  în con inuturi 
ce satisfac nevoia de mişcare, 
încrederea  în for ele proprii si  
spiritul de echipa prin aplicare în 
cadrul unui traseu aplicativ. 
Traseul propriu-zis este  compus 
din: 
1. – mers în echilibru  pe o linie 
groas  trasat  pe sol. 
2.– alergare cu ocolire de 
obstacole; 
3.– s ritura în lungime de pe loc 
cu desprindere de pe ambele 
picioare; 
  
La DŞ se propune desf şurarea unui 
joc-exerci iu ce se bazeaz  pe 

 
 
 
 
 
 
Explica ia 
Demonstra ia 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explica ia  

 
 
 
 
 
 
  
Plic 
Panou 
Ace cu g m lie 
Forme geometrice  
Material m runt 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Proba oral  
 gradul de în elegere al 

sarcinii didactice 
 verbalizarea 

cunoştin elor de inute 
Proba practic  

  
 executarea traseului 

aplicativ 
 
 alegerea formelor 

geometrice ce corespund 

 
 
 
 
 
 

 logico-
matematic  

 lingvistic  
 kinestezic  
 spa io-vizual  
 kinestezic  
 spa io-vizual  
 emo ional  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cunoaşterea formelor geometrice 
cât i formarea de mul imi dup  
criteriul m rime,form . 
  
  
 

Demonstra ia 
Munca 
independent  
Exerci iul 
Jocul –exerci iu 
 
 
 

descrierii 
 plasarea acestora în locul 

indicat 
Proba practic  

 lipirea materialului 
m runt pe formele 
geometrice  , 

 capacitatea  de a utiliza 
corespunz tor 
materialele şi 
instrumentele de lucru 

 
 
 
 
 

 logico-
matematic  

 

4.Ob inerea 
performan ei 

Se realizeaz  prin intermediul 
complet rii formelor  geometrice cu 
fulgii mari i mici,  parcurgerea 
traseului aplicativ i realizarea 
Omului de z pad  din formele 
geometrice. 

 Exercitiul fizic 
Exerci iul  
 
 
 

  
Imagini  
Ace cu g m lie 
 

Proba practic  
 

 Realizarea Omului de 
zapada din formele 
geometrice 

 logico-
matematic  

 kinestezic  
 lingvistic  

5.Evaluare   Se va purta un dialog prin care se 
apeleaz  la spiritul critic şi 
autocritic al copiilor. Se va aprecia 
comportamentul copiilor pe 
parcursul întregii activit i.  

Conversa ia 
evaluativ  
  
 

 Proba oral  
 autoaprecierea 
 

 lingvistic  
 interpersonal  
 intrapersonal  
 emo ional  



 

625. PROIECT DIDACTIC PENTRU ACTIVITATE INTEGRAT  

 

Prof.Inv.Pre colar Tanas  Gabriela 

G.P.N., „Scufi a Ro ie”- F lticeni, Jud. Suceava 

 

DATA:     

PROPUN TOARE: Tanas  Gabriela 

UNITATEA DE ÎNV MÂNT: G.P.N. „Scufi a Ro ie”- F lticeni 

TEMA ANUAL  DE ÎNV ARE: ”Când/ cum şi de ce se întâmpl ?” 

TEMA S PT MÂNII: „Jocurile copiilor iarna” 

TEMA ACTIVIT II INTEGRATE: „Iarna juc u ”  

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVIT II INTEGRATE:  

A.L.A.1 – tema ”Lume de poveste” 

 ART : tema ” C su e i bulg ri de z pad ” - lipire  

 TIIN E: tema „Jocuri ale copiilor iarna”- puzzle  

 BIBLIOTEC : tema  „Peisaj de iarn ” – elemente de comunicare scris  

ADE: D.O.S.- tema „Întâmplare la derdelu ”–  lectura educatoarei  

 

SCOPUL ACTIVIT II:  

         Dezvoltarea achizi iilor lingvistice, a abilit ilor de recunoa tere, acceptare i respect fa  de 

comportamentele prosociale i proactive, precum şi a deprinderilor practic-aplicative,  pe baza 

percep iei analitico-sintetice, a reprezent rilor despre realitatea înconjur toare însuşite anterior, prin 

participarea şi implicarea activ ,  concomitent cu stimularea capacit ii de a le aplica în noi 

contexte; 

 

OBIECTIVE OPERA IONALE: 

 s  traseze elemente grafice pe suport punctat;  

 s  scrie diferite conven ii ale limbajului scris (grafisme); 

 s  lipeasc  elementele componente ale unei c su e, precum i polistiren i vat  pe 

diferite suporturi (carton, spum ); 

 s  reconstituie piesele puzzle pentru realizarea întregului,  

 s  citeasc  imaginile ob inute prin puzzle; 

 s  r spund  întreb rilor de pe cub (analizând, comparând, asociind, descriind, aplicând, 

argumentând); 



 s  ata eze pe suportul posterului i al machetei elementele, tinând cont de indica iile 

date. 

STRATEGII DIDACTICE:  

 Metode şi procedee: conversa ia euristic , observa ia, problematizarea, expunerea, lectura 

educatoarei, exerci iul, explica ia,  algoritmizarea, cubul; 

 Resurse materiale:   

       - centrul Bibliotec : carioci, panou pentru realizarea posterului, nori, brazi, lipici; 

      - centrul Art : abloane din carton pentru  c su e, bulg ri din spum , vat , polistiren, elemente 

componente ale c su elor (u , geamuri),  lipici; 

      - centrul tiin : panou pentru realizarea machetei, puzzle-uri cu jocuri ale copiilor iarna, 

polistiren, lipici; 

        Alte materiale: - elemente de decor - fulgi, bulg ri mici, bulg ri mari, oameni de z pad , 

br du i, ecusoane cu s niu e, patine, schiuri, plic cu scrisoare i imagini povestire, polistiren, 

machet , cub, pernu e; 

  Forme de organizare: frontal, pe grupuri, individual; 

 

Elemente de joc: mânuirea materialului, elemente surpriz ,  cuvânt stimulativ, recompensa, 

aplauze; 

Durata: 1 or   

Bibliografie: 

 Culea, Lauren ia, Se ovici, Angela, Grama, Filofteia, (2008), ,,Activitatea integrat  în 

gr dini ’’, Ed. Did. Publishing House, Bucure ti. 

 *** (1972), „Jocuri didactice şi exerci ii distractive”, Editura didactic  şi pedagogic , 

Bucureşti; 

 Ezechil Liliana, L z rescu Mihaela, (2011), ”Laborator pre colar”, Ed. VαI Integral, 

Bucure ti 

 MECI, (2008), Curriculum pentru înv mântul preşcolar, Editura DPH Bucureşti; 

 

SCENARIUL ACTIVIT II INTEGRATE   

 

          Copiii, a eza i pe pernu e, sunt invita i s  descopere cea de a doua surpriz  din pachetul pe 

care l-a adus diminea  po ta ul. Astfel, g sesc o scrisoare de la un b ie el pe nume Ionel, care 

dore te s  le povesteasc  o întâmplare petrecut  la derdelu , pe care a v zut-o de la geamul casei în 

care locuia. Educatoarea d  citire scrisorii, concomitent cu prezentarea imaginilor / fotografiilor 

prezente în plic (D.O.S. – ”Întâmplare la derdelu ”) 



 B ie elul poveste te c  bolnav fiind trebuia s  stea în cas , f r  a se bucura de surprizele 

iernii al turi de prietenii lui. Privind pe geam z re te cum unul dintre prietenii s i ajunge cu sania în 

strad  chiar în momentul în care apare i o ma in  de dup  n me i. Întâmplarea are un final fericit, 

deoarece Andrei este un copil norocos, fiind observat la timp de c tre oferul ma inii. Se remarc  

faptul c  un moment din relatarea copilului lipse te cu des vâr ire din fotografiile sale, motiv 

pentru care cei mici sunt îndemna i s  apeleze la materialele de la cele trei centre deschise, pentru a 

completa macheta surpriz  (A.L.A.1 – ”Lume de poveste”). Prichindeii afl  c  trebuie s  redea 

locul în care  s-a petrecut aceast  întâmplare i personajele, grupându-se la centre în func ie de 

ecusonul pe care îl au în piept (schiuri, patine , s niu e). Educatoarea prezint  oferta de lucru, dup  

care îi îndeamn  s  „schieze” c tre centrul „Bibliotec ” unde vor realiza un poster ”Peisaj de iarn ” 

cu ajutorul elementelor de comunicare scris  reconstituind imaginea unor br du i, nori, fulgi, 

elemente care vor completa posterul. În urma efectu rii sarcinii copiii descriu imaginile, formulând 

propozi ii. Spre centrul „Art ” „patineaz ” copiii care ajut  la constituirea locului în care s-a 

petrecut întâmplarea, realizând c su e prin lipirea elementelor componente (u , geamuri) i a 

polistirenului pe acoperi , i, de asemenea a bulg rilor de z pad  lipind pe suport de spum  vat . Pe 

„pârtia” dinspre centrul „Stiin ” „alunec ” pe s nii copiii care vor realiza o machet , ajutând la 

reconstituirea unor imagini ce reprezint  personajele, copii care se joac  pe derdelu , îmbinând 

piesele puzzle i lipindu-le pe siluetele decupate din polistiren. 

Copiii sunt aten iona i c  urmeaz  finalizarea lucr rilor, fapt pentru trebuie s  se încadreze 

în timpul pus la dispozi ie, iar la clinchetul clopo elului (T) se încheie activitatea de la fiecare centru 

dup  care  copiii fac ordine la m su e (R). Se a az  pe rând pe machet , spre încântarea tuturor. 

Copiii î i exprim  p rerea fa  de realiz rile lor.  

Printre mul imea de copii se z re te i Andrei, b ie elul din poveste care, din nefericire, a 

ajuns cu sania pe osea. Prin amintirea acestui moment al povestirii copiii sunt antrena i într-o 

discu ie care urm re te s  eviden ieze emo iile, sentimentele i tr irile lui Ionel, copilul care privea 

pe geam. Din scrisoare am aflat c  acesta i-a acoperit deodat  ochii. Copiii î i exprim  atitudinea 

atât fa  de gestul lui Ionel cât i fa  de fapta lui Andrei. 

Educatoarea propune copiilor un nou joc, „Cubul”. Acesta merge din mân  în mân  pornind 

de la un cap t spre cel lalt al rândului de copii. În momentul în care se aude o b taie din palme 

cubul se opre te la copilul ce îl va rostogoli, dup  care r spunde la întreb rile de pe fa a respectiv  a 

cubului, reflectând la comportamentul lui Andrei. 

Finalul activit ii este marcat de momentul verbaliz rii concluziilor referitoare la 

comportamentul pe pârtie. 



 

Nr. 
crt. Etapele activit ii Con inutul ştiin ific 

Strategii didactice Evaluare/ 
metode şi 
indicatori 

Tipul de 
inteligen  

activat  
Metode şi 
procedee 

Mijloace de 
înv mânt 

1 
 
 

 

Captarea şi 
orientarea 
aten iei 

Elementul surpriz  ”Scrisoarea de la Ionel” 
activeaz  aten ia şi motiveaz  dorin a copiilor de a 
participa la activitate. 
Concomitent cu descoperirea elementului surpriz  
este propus  spre ascultare povestirea. 

 
 

Conversa ia 
Observa ia 

 
 

Scrisoarea 

 
 

Recunoaşterea 
elementului 

surpriz   

 
 

Inteligen a 
vizual spa ial  

2 
 

 

Anun area temei 
şi a obiectivelor 

Tema şi obiectivele activit ii sunt anun ate în 
termeni accesibili copiilor. 
Contextul creat va permite accesibilizarea 
obiectivelor propuse i va oferi copiilor situa ii care 
s  le trezeasc  dorin a de a acumula informa ii prin 
oferta de lucru. 

 
Explica ia  

Conversa ia  
 

   

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezentarea 
con inutului 
şi dirijarea 
 înv rii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firul povestirii trimise în scrisoare de c tre Ionel 
este urm rit de c tre copii.  
A.D.E. - D.O.S.  – ”Întâmplare la derdelu ” 
Se observ  plan ele / fotografiile ce redau scene din 
poveste, remarcându-se faptul c  una dintre ele 
lipse te. 
În antrenarea copiilor în rezolvarea situa iei 
problem  prin transferul secven ial de cunoştin e, 
priceperi şi deprinderi se face apel la reprezent ri şi 
memoria verbal  - logic  i afectiv . 
 
A.L.A.1: „Lume de poveste” 
Se prezint  oferta de lucru pentru cele trei centre: 
- ART : “C su e i bulg ri de z pad ”    
  * utilizarea corect  a  tehnicile de lucru înv ate , 
exersând abilit ile practice de a  lipi elemente 
componente ale unui întreg; 
 
- TIIN E: “Jocuri ale copiilor iarna” 
*exersarea abilit ii de a identifica  p r ile 
componente ale fiec rei imagini ref când întregul; 
 

 
Lectura 

educatoarei  
Expunerea 

 
Observarea  
Explica ia 

 
   
     
 
 

 
 
 
 

Conversa ia 
Explica ia 

Demonstra ia 
Exerci iul 

 
 

 
Scrisoare 
Imagini ce 
surprind scene din 
text 
Polistiren  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
C su e din 
polistiren 
Elemente 
componente: u , 
geamuri 
Lipici, polistiren 
Bulg ri din spum  

 
În elegerea 
mesajului 
transmis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prob  practic : 

realizarea 
bulg rilor i a 

c su elor 

 
 

Inteligen a 
lingvistic  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inteligen a 
lingvistic  

Inteligen a vizual-
spa ial  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-BIBLIOTEC : ”Peisaj de iarn ” 
* utilizarea calit ilor expresive ale limbajului oral / 
scris în conturarea unor imagini prin intermediul 
elementelor grafice;    
  În modul de împ r ire a copiilor pe subgrupe se va 
ine cont de tipul de inteligen  dominant, nevoile, 

interesele copilului, dar şi de ecusoanele  primite . 
Se va oferi sprijin copiilor care întâmpin  dificult i 
în realizarea sarcinilor sau se vor oferi sarcini 
suplimentare celor care finalizeaz  mai repede 
lucr rile, diferen iind con inuturile şi sarcinile în 
func ie de nivelul psiho-fizic şi intelectual al 
fiec ruia. 
Produsele finale ale fiec rui grup vor contribui la 
realizarea imaginii care lipsea din relatarea 
copilului.  
  
 

 
 
 

Conversa ia 
Explica ia 

Demonstra ia 
Exerci iul 

Conversa ia 
Explica ia 

Demonstra ia 
Exerci iul 

 
 
 
 
 

Exerci iul 
 
 
 
 
 

 
 

Conversa ia 
 
 
 

Macheta   
Siluete din 
polistiren 
Puzzle 
Lipici 
Panou pentru 
realizarea 
posterului 
Nori, brazi, carioci 
 
Ecusoane: patine, 
schiuri, s niu e 

Prob  practic : 
reconstituirea 

imaginilor 
Prob  oral : 
Alc tuirea 

propozi iilor 
corecte din punct 

de vedere 
gramatical 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Prob  practic : 
aşezarea corect  

a imaginilor dup  
cerin a dat  

 

 
 
 

Inteligen a 
naturalist  

 
 
 

Inteligen a vizual-
spa ial  

Inteligen a 
lingvistic  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inteligen a 
vizual spa ial  

 
 

 
4. Ob inerea 

performan ei 
Realizarea corect  a tuturor sarcinilor de lucru, atât 
în grup cât şi individual , pe centre, solicitând copiii 
s  participe activ la înv are, cooperând pentru 
realizarea unui obiectiv comun. 
- Realizarea  unui ansamblu creativ apropiat de 
realitate; 
 - Realizarea  corect   a semnelor grafice redate în 
compunerea spa iului dat; 

 Munca 
independent  

 
 
 

Munca în grup 
 
 

Materialele 
realizate de c tre 
copii la centre 
 
 
 
 
 

Prob  practic : 
realizarea tuturor 
sarcinilor de c tre 

copii 
 
 
 
 

Inteligen a 
lingvistic  

Inteligen a vizual-
spa ial  

 
Inteligen a 
naturalist  

 



- Realizarea întregului prin îmbinarea elementelor 
componente ale fiec rei imagini ce reprezint  jocuri 
ale copiilor iarna. 
Emiterea de judec i morale prin r spunsurile la 
întreb rile de pe cub. 
 
Copiii vor  rostogoli cubul, iar  copilul la care va 
ajunge   va descrie/ compara/ asocia/ aplica/ analiza 
i argumenta pro sau contra ceea ce le solicit  

cerin a cubului. 

Exerci iul 
 
 
 

Metod  
interactiv -Cubul 
 
 

 
 
 
 
Cubul cu diferite 
întreb ri 

 
 
 

Prob  oral : 
identific , 
analizeaz , 

argumenteaz ,des
crie,explic ,select

eaz , 
alege sau 

formuleaz  ceea 
ce indic  pe cub 

 
 
 
 

Inteligen a 
lingvistic  

5. Evaluarea Se solicit  copiilor s  se autoevalueze şi s  
evalueze activitatea per ansamblu, dup  criterii 
comunicate de educatoare.  
Se fac aprecieri verbale i individuale cu privire la 
activitatea desf şurat  cu referire la respectarea 
tehnicilor de lucru,  modul de participare şi 
comportament. 
 

Conversa ia 
 

Lucr rile finalizate 
la cele trei centre 
 

 
 
 
 

Analiza 
produselor 
activit ii 

Capacitatea de 
autoevaluare/coe

valuare 

Inteligen a 
interpersonal  

Inteligen a 
lingvistic  
Inteligen a 

intrapersonal  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
626. PROIECT DE ACTIVITATE PENTRU ACTIVITATE INTEGRAT  (ALA1-DLC) 

 
prof. înv. preșcolar Ani oara Florea, G.P.P. „Prichindel” Suceava 

 
Data:    
Propun tor: Ani oara Florea 
Unitatea de înv mânt: G.P.P. „Prichindel” Suceava 
Nivelul/Grupa: nivel I / grupa mic  A „Albinu ele harnice” 
Tema anual  de înv are:  „Când / cum şi de ce se întâmpl ?” 
Tema s pt mânal : „Vara-anotimpul copil riei” 
Tema activit ii: „C su a din oal ” 
Tipul de activitate:integrat  
Mijloc de realizare:povestire 
Elementele componente ale activit ii integrate:  
- A.L.A.1. – „C su a din oal ” 
                         Centrul Art  –  pictur  ﴾ siluete personaje); 
                         Centrul tiin -   joc de mas  „Din jum tate-întreg”(imagini din poveste); 
                         Centrul Construc ii- c su a din oal  ,siluete cop cei; 
 - A.D.E..  – D.L.C.  – „C su a din oal ” – povestirea educatoarei 
Scopul activit ii: Dezvoltarea capacit ii de exprimare oral ,de în elegare i utilizare corect  a 
semnifica iilor structurilor verbale orale; 
Obiective opera ionale: 
        -s  participe la activit ile de grup, atât în calitate de vorbitor,cât i în calitate de auditor; 
        -s  foloseasc  elemente de limbaj plastic(linia,culoarea)în realizarea compozi iei plastice; 
        -s  refac  imaginile din poveste,formând întregul prin lipire; 

  -s  construiasc  c su a i cop ceii,utilizând materialele puse la dispozi ie;        
  -s  audieze cu aten ie textul povestirii,re inând ideile acesteia; 
  - s  ordoneze imaginile în succesiunea corect  a întâmpl rilor din poveste; 

        -s   valorifice pe tot parcursul activita ii,cuno tin ele anterioare,îmbogâ indu- i experien a 
cognitiv ,psiho-motric ,social  i estetic  . 
          Strategii didactice: 

a) Metode şi procedee: conversa ia euristic , expunerea,dialogul, explica ia, demonstra ia,  
problematizarea, munca independent ,„Turul Galeriei”; 

b) Elemente de joc: surpriza, aplauze, mânuirea materialelor, stimularea, mişcarea; 
c) Resurse materiale:  

 -Centrul Art - siluete personaje,acuarel ,pensule,ap ,palete, erve ele umede; 
           - Centrul tiin  –imagini din poveste,carton suport,lipici ,imaginea model; 
           -Centrul Construc ii- machet ,polistiren,carton,hârtie creponat ,materiale din natur ;  
           - Alte materiale folosite pe parcursul activit ii – clopo el,ursule  de plu ; 

d) Forme de organizare: în grupuri mici, frontal, individual; 
Durata: 50 minute 
Bibliografie: 
- „Programa activit ilor instructiv-educative în gr dini a de copii”, ED. a II -a revizuit  şi ad ugit ,   
M.E.C., Ed V& Integral, Buc, 2005\ 
- „Curriculum pentru înv mântul preşcolar”, D.P.H., 2009 
- „Activitatea integrat  din gr dini ”(ghid pentru cadrele didactice din înv mântul 
preuniversitar), Lauren ia Culea, Angela Sesovici, Filofteia Grama, Mioara Pletea, Daniela Ionescu, 
Nicoleta Anghel; Ed. Didactica Publishing House, Buc., 2008 
- Revista înv mântului preşcolar, Nr 1-2, 2009 
- „Proiectarea pas cu pas” – coord. Daniela R ileanu, editura Diamnat, Argeş, 2010; 

 



 
                                    SCENARIUL ACTIVITATII 
 
Copiii vor intra în sala de grup  intonând cântecul „Câte unul pe c rare”. Fiecare va purta 

ecusoane cu animale din poveste.Ace tia se vor a eza pe pernu e.Se prezint  personajul surpriz .  
Pe parcursul activit ii copiii îl vor ajuta pe ursul Martinic  s - i g seasc  locul în poveste.. 
  Educatoarea le propune s  desf şoare activitatea „C su a din oal ”.  Copiii se vor îndrepta 
spre centre unde vor afla ce au de f cut mai departe – descoperind materialele de la fiecare centru 
deschis.Pentru fiecare centru deschis educatoarea va explica modalitatea de lucru. Dup  ce vor 
executa câteva exerci ii de  înc lzire a mu chilor mici ai mâinilor  vor începe lucrul.Copiii vor fi 
a eza i la centre în func ie de ecusoanele primite. 
 Copiii care au   pe ecuson Broasca-Broacu a , se vor îndrepta la Centrul Art  „s rind ca 
broscu a” (Trazi ie), unde vor avea de pictat siluetele personajelor cu culori corespunz toare. 
           Copiii care au  ecusonul cu Vulpi a Ro cata se vor îndrepta spre Centrul tiin („mergem pe 
vârfuri ca vulpi a”)-Tranzi ie unde vor avea de selectat imagini înjum t ite cu momentele 
principale ale pove tii„C su a din oal ”,pe care le vor întregi prin lipirea p r ilor componente pe 
coala alb  . 
         Centrul Construc ii va invita copiii care au pe ecuson Iepurele-Iepura ul(„s rim ca iepura ii”)-
Tranzi ie unde vor avea de construit o parte din casu  i cop cei. 

Copiii încep lucrul, iar acolo unde va fi nevoie vor fi ajuta i.Se trece în revist  activitatea 
finalizat . Lucr rile finalizate ale copiilor vor fi a ezate  pe o m su . 
        Folosindu-se de lucr rile realizate pe centre i de machet  educatoarea va spune povestea 
„C su a din oal ”.Prin metoda „Turul Galeriei” se va face fixarea cuno tin elor pe momentele 
desf ur rii pove tii.Copiii vor a eza în ordinea cronologic  a desf ur rii evenimemtelor din 
poveste imaginile corespunz toare.Apoi se vor completa imaginile cu personajele corespunz toare 
fiec reia. 
            Finalul povetii antreneaz  copiii  într-o discu ie referitoare la personaje. Se pune accent pe 
succesiunea evenimentelor, faptele personajelor din poveste fiind transferate în via a real . 
          Activitatea se va încheia cu aprecierea muncii şi eforturilor copiilor în realizrea tuturor 
sarcinilor,precum i oferirea de recompense aduse de Martinel.Pentru a se marca prietenia dintre 
copii i ursule ul Martinel copiii vor intona cântecelul „La joac  ”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nr  
Crt
. 

Etapele 
activit ii 

Con inut stiintific 
 

Strategii didactice  

Metode si 
procedee 

Mijloace de inv mânt Evaluare 
 

1. Captarea 
aten iei 

Elementul – surpriz  va trezi interesul copiilor pentru 
participarea la activitate. 

Conversa ia 
Explica ia 
 

Ecusoane cu animale din 
poveste 
 

Recunoa terea 
elementului surpriz  

2. Enun area 
scopului i a 
obiectivelor 

Se comunic  tema şi obiectivele ce urmeaz  a fi realizate 
pe parcursul activit ii sub forma unor formul ri 
accesibile copiilor. 
 

Conversa ia 
 

Toate materialele  

3. Prezentarea 
optim  a 

con inutului i 
dirijarea 
înv rii 

   Transferul secven ial de cunoştin e, priceperi şi 
deprinderi pentru rezolvarea unor situa ii problem  prin 
antrenarea copiilor la centrele deschise. 
 Dezvoltarea  deprinderile practic-aplicative, utilizând  un  
limbaj plastic i stabilind rela ii de comunicare în cadrul 
grupului; 
 Dezvoltarea  capacit ii de a în elege succesiunea 
cronologic  a evenimentelor din poveste  în elegând 
mesajul transmis.    
Dezvoltarea comunic rii orale prin folosirea de elemente 
ale unui limbaj artistic, specific crea iilor literare. 
 Fixarea evenimentelor din povestire pe baza lucrarilor 
confectionate de copii. 

Expunerea 
Explica ia 
Conversa ia 
Exerci iul 
Munca 
independent  
Conversa ia 
Explica ia 
Problematizarea 
Conversa ia 
,Explica ia 
Înv area prin 
descoperire 

Siluetele personajelor 
Carton support,lipici 
Acurele, pensule, palete 
Polistiren 
Planşe cu povestea 
 
 
 
 
Materialele realizate la 
centre 
Macheta „C su a din oal ” 

Prob  oral : 
În elegerea sarcinilor 
de lucru 
”C su a din oal ”-
macheta(prob  
practic ) –realizeaz  
sarcinile de la fiecare 
centru de interes 
Prob  oral : 
conversa ie de 
verificare 
 
 

4. Ob inerea 
performan ei 

Prin Metoda ”Turul Galeriei „ copiii vor a eza imaginile 
create din poveste în ordinea cronologic  a desf ur rii 
evenimentelor.Apoi vor completa imaginile cu 
personajele adecvate.  

Obseva ia  
Conversatia 
Exerci iul 
Metoda „Turul 
Galeriei,, 

Materialele realizate de 
copii la 
centre(siluete,personaje,im
agini din 
poveste,c su a,cop cei) 

Prob  practic :rezolv  
sacinile de lucru 

5. Evaluare 
 

Determinarea calit ii demersului realizat prin raportare la 
obiectivele anticipate şi la finalit ile ob inute. 

Conversa ia 
evaluativ  

Stimulente pentru copii Analiza produselor 
activit ii 

 



 
627. ACTIVITATE INTEGRAT   ÎN P DUREA CU ALUNE 

 
Ed. Corciovei Tatiana 

Gr dini a cu P.N. Nr.9/ 
coala Gimnazial  ,,Ion Creang ", Hu i 

 
Domenii integrate: domeniul estetic i creativ, domeniul psihomotric (educa ie muzical  i 
educa ie fizic ). 
Obiective: stimularea creativit ii prin imbinarea celor doua tipuri de educa ie - muzical  i fizic , 
dezvoltarea imagina iei prin  introducerea unor elemente muzicale i de educa ie fizic  în situa iile 
de înv are, participarea cu pl cere la activitate. 
Metode/procedee/tehnici: brainstorming, dialogul, observa ia, lectura dup  imagini, înv area prin 
joc, conversa ia, explica ia, exerci iul, demonstra ia, dialogul, lucrul pe grupe de copii. 
Mijloace de înv mânt: imagini, calculator, mese pentru scen , diferite materiale din clas -
cop cel, ciupercu e, flori, desen cu fructe personalizate (fe e vesele, triste). 
Forme de oragnizare: frontal, individual, în grup  
Forme de realizare: cântec, joc muzical, joc motric 
Organizare i desf urare:  
 În cadrul temei s pt mânale În p dure, mi-am propus s  integrez domeniul estetic i creativ 
cu cel psihomotric (educa ia muzical  i educa ia fizic ). Am ales 
ales o tem  atractiv  pentru copii În p durea cu alune,  deoarece 
copiii cuno teau deja cântecelul cu acela i titlu, urmând s -i înv  
i un joc muzical pe aceea i tem  La p dure. Pe baza unei imagini 

am purtat un dialog despre animale, plante, p s ri din p dure. 
pentru a-i intoduce în atmosfera de cântec, joc i mi care. Copiii 
au încercat s  exprime muzical p s relele, diferite animale - 
iepura ul up, furnicu a, broscu a,  ploaia, tunetul, foşnetul 
frunzelor, ş.a.m.d. Am improvizat chiar i o mic  scen  pentru a 
cânta. La cântecul p s relelor am împ r it grupa în dou , unii 
spuneau  ,,cip", al ii ,,cirip" sau, pentru c  furnicu a merge repede, 
cântam cu to ii cântecul furnicu ei mai repede, ceea ce i-a amuzat. 
În afara schimb rii ritmului, mai rapid sau mai lent, am schimbat 
i tonalitatea - cântat cu voce grav  sau sub ire, f cându-i, la fel, 

s  râd . Am încercat, apoi, o leg tur  muzical  în care s  fie 
ilustrate mai multe animale sau fenomene din natur , realizându-
se un mic cântecel, urmând ca, în final, s  ghiceasc  ce animal a 
fost ,,interpretat".  

 
 Dup  ce am interpretat împreun  cântecelul În 
p durea cu alune, am propus s  schimbe personajele 
din cântece - pup za, broscu a, oricelul, cu alte 
vie uitoare îndr gite de ei i s  reia cântecelul cu 
acestea. Activitatea a devenit plin  de voio ie i 
amuzament. Plecând de la piticii care tr iau în c su a 
din p dure, am desf urat i tema propus  la educa ie 
fizic  - alergare printre obstacole, improvizând 
traseul cu diferite materiale din clas . Am executat 
apoi, pe muzic , jocul muzical ,,La p dure". Tot 
timpul, copiii, au fost încuraja i s  se exprime cât mai 

original şi mai diversificat, iar ,,compozi iile” lor, mai reuşite, au fost re inute i repetate i la alte 
activit i, chiar la serb ri. Astfel, copiii, au fost stimula i de perspectiva unei evolu ii în spectacole, 



acesta fiind şi un mod de evaluare a muncii lor.  Interesant pentru cei 
mici a fost i asocierea unor desene cu muzica. S-a observat i analizat 
un desen despre fructe personalizate cu diferite expresii faciale i am 
încercat apoi o ilustrare muzical . Este un pic mai dificil, mai ales la 
vârstele mai mici dar cu ajutorul educatoarei se poate realiza. Important 
este ca, folosindu-şi imagina ia, copiii s  poate exprima muzical anumite 
st ri sufleteşti, privind un desen. Acest lucru îi va ajuta mai târziu s  
în eleag  cu mai mult  uşurin  lucr rile muzicale pe care le vor aborda, 
s  le dea o interpretare proprie şi s  încerce în ultima faz  s  creeze ei 
înşişi lucr ri muzicale originale, cu valoare artistic .  
Observa ii: Copiii preşcolari au o înclina ie natural  c tre muzic . 
Deseori pot fi auzi i cum îşi cânt  lor înşişi, atunci când se joac  ori lucreaz . Când sar coarda, se 
joac  cu mingea, ori în alte jocuri în cerc, ei utilizeaz  rime şi scand ri de cuvinte. Sunt foarte 
inventivi. Le place foarte mult s  asculte i s  imite sunetele cel mai greu audibile - foşnetul 
frunzelor în vânt, murmurul apei ce curge, ârâitul greierului. Experien ele muzicale trebuie s  fie 
pl cute în gr dini . Educatoarea trebuie s  dea şansa copiilor de a se mişca pe muzic  în felul lor 
personal. Sunt îns , i copii ruşinoşi care se tem s  participe la activit ile muzicale de grup. Ace tia 
nu trebuie obliga i. Când se vor sim i în siguran  şi preg ti i, vor dori ei înşişi s  ia parte. Ei sunt, 
de fapt, implica i în activitatea muzical , dar în calitate de ascult tori. Tuturor copiilor le place s  
aud  muzic  bine ritmat , muzic  ce îi stimuleaz  s  se mişte caden at, dansând, s rind, b tând din 
palme, mergând, galopând, etc. Pot fi ajuta i s  înve e ritmurile b tând dintr-o tob  ori din dou  
be e, dou  cuburi.  
 Fie c  sunt trecute în orar sau nu, cântecele la gr dini  sunt cântate zilnic pentru pl cerea i 
bucuria ce o produc. Dac  ştim un cântec despre sp latul pe mâini, îl putem cânta în timp ce copiii 
se spal  pe mâini. Dac  suntem în curtea gr dini ei i o pas re zboar  peste capetele copiilor şi ştim 
un cântecel despre o pas re, copiii pot fi îndemna i s  îl cânte, dac  suntem la plimbare i vedem 
furnicu e, albinu e, cânt m despre ele; zbur m ca albinu a, mergem pasul furnicu ei.  
 Starea de bine, voio ia, spontaneitatea sunt calit i extrem de pl cute în muzic   dar i 
atribute importante, care contribuie la stimularea i dezvoltarea creativit ii prin muzic  i mi care. 
Depinde de fiecare educatoare cum reu e te s  îmbine metodele didactice cu mijloacele de 
înv mânt i formele de organizare ale activit ii pentru a ob ine o strategie eficient  în educarea 
celor mici. 
 
 

628. PE URMELE COCOŞULUI DIN POVESTE  
 

Prof. Corduneanu Sofia Valeria 
G.P.N. Mitocu Dragomirnei, Suceava 

Nivelul/ grupa: I/ mijlocie 
Tema anual  de înv are: ,,Când, cum şi de ce se întâmpl ?” 
Tema sãptãmânii: ,,Toamnã, toamnã harnicã...Şi de toate darnicã” 
Tema activit ii: ,,Pe urmele cocoşului din poveste” 
Mijloc de realizare: joc 
Elementele componente ale activit ii integrate: 
ADE:   “Prietenii cocoşului”DŞ+DLC (joc didactic) 
DŞ – „Piramida toamnei”, „Suntem la fel sau nu?”, „Cubul fermecat al toamnei” 
DLC – „Alintãm fructele şi legumele” 
Scopul activit ii: sistematizarea şi consolidarea cunoştin elor copiilor despre anotimpul 

toamna; dezvoltarea capacitã ii de exprimare oralã, a creativit ii  şi expresivitã ii limbajului oral 
Obiective opera ionale: 

-s  povesteasc  fragmente din poveste, respectând ordinea logic  a evenimentelor 
-s  r spund  la întreb ri, realizând piramida toamnei 



-sã compare un fruct şi o legumã, stabilind asemãnãrile şi deosebirile dintre ele 
-s  precizeze forma substantival  diminutival  a cuvintelor ilustrate pe jetoane 
-s  descrie ( compare , analizeze , asocieze , argumenteze , aplice) caracteristici ale fructelor şi 
legumelor de toamnã, folosind metoda “cubul” 
-s  interpreteze cântecele în grup, respectând linia melodic  şi mişc rile sugerate de versurile 
acestora 

Sarcina didactic : 
-precizarea r spunsurilor şi argumentarea acestora pentru  ghicitorile şi întreb rile adresate 
-identificarea asemãnãrilor şi deosebirilor dintre un fruct şi o legumã 
-precizarea formei diminutivale a cuvintelor ilustrate pe jetoane 
-rezolvarea sarcinilor de pe fe ele cubului 

Reguli de joc: Un copil va povesti un fragment din poveste şi va c uta în locul indicat de 
educatoare plicul cu sarcina de îndeplinit. Copilul care va rezolva sarcina va fi ales de c tre colegi 
la îndemnul educatoarei ,,Pungu a s-o c ut m, pe cocoş s -l ajut m!”. To i copiii trebuie s  asculte 
sarcina de pe bilet şi  r spunsurile date de colegi. Pentru fiecare prob  în care s-au rezolvat corect 
sarcinile, copiii vor primi câte un indiciu care le va ar ta locul în care este ascuns  pungu a 
cocoşului. R spunsurile corecte sunt apreciate prin aplauze.  

Elemente de joc: surpriza, aplauze, mânuirea materialelor, stimulente. 
Strategii didactice: 

a) Metode şi procedee: conversa ia, explica ia, demonstra ia, observa ia, problematizarea, jocul 
didactic, piramida, diagram Venn, cubul; 

b) Materiale didactice: cortin , elemente de decor, mere cu fotografiile copiilor, calendarul 
naturii, jetoane cu simboluri pentru caracteristici/fenomene ale naturii, jetoane cu mere 
vesele şi mere triste, cub mic confec ionat, fântâna, cuptor, cuf r cu b nu i, animale 
confec ionate din carton, g rdu  din lemn, cub mare confec ionat, coşule , plicuri cu sarcini, 
cutii ambalate, scrisoare, jetoane (fructe, frunze, legume, caracteristici ale mãrului şi ale 
roşiei), panou cu piramida toamnei, carioci, c su , puzzle cu imaginea c su ei, pungu  
micã, pungu ã mare, carte cu glasul animalelor, buline zâmbitoare; 

c) Forme de organizare:  frontal, individual. 
Bibliografie: 

 Breben, Silvia, Gongea, Elena, Ruiu, Georgeta, Fulga, Mihaela (2002), Metode interactive 
de grup, ghid metodic, Editura Arves 

 Culea, Lauren ia şi colaboratorii (2008), Activitatea integrat  în gr dini , Ghid pentru 
cadrele didactice din înv mântul preşcolar, Editura Publishing House , Bucureşti 

 Stanciu, Mihai (2003), Didactica postmodern ,  Editura Universit ii Suceava 
 Vieriu, Doina, Alecsa, Iuliana  şi colaboratorii( 2010), Proiectarea pas cu pas, Editura 

Diamant 
 

Scenariul activit ii 
 

Sala de grup  va fi amenajat  cu elemente de decor specifice anotimpului toamna şi poveştii 
„Pungu a cu doi bani”. Copiii vor intra în sala de grup  şi se vor aşeza în semicerc pe sc unele, 
dup  care vor auzi la uş  “Cucurigu!Mere mari/Da i pungu a cu doi bani!”. Curioşi, copiii vor 
deschide s  vad  cine a strigat şi vor descoperi o cutie de cadouri şi un plic cu o scrisoare l sate de 
cocoşul din povestea “Pungu a cu doi bani”. În scrisoare, cocoşul le spune copiilor cã este foarte 
supãrat pentru cã în drum spre casa moşneagului, vântul toamnei i-a smuls pungu a şi i-a dus-o 
departe. Pentru cã nu-şi mai aminteşte drumul pe care l-a parcurs, cocoşul îi roag  pe copii s -l 
ajute s  g seasc  pungu a cu doi bani ca sã se poatã întoarce acasã la moşneagul lui iubit. Împreun  
hot râm s  fim prietenii cocoşului şi s -l ajut m s  g seasc  pungu a luatã de vânt. 
Pentru a g si pungu a cu doi bani, copiii vor porni într-o cãlãtorie urmând acelaşi drum pe care l-a 
parcurs şi cocoşul din poveste şi vor desfãşura jocul “Prietenii cocoşului”. Educatoarea le explic  
regulile jocului: copiii trebuie s  deschid  cutia pe care au primit-o, s  citeasc  mesajul din partea 



cocoşului şi s  rezolve sarcinile; pentru fiecare prob  rezolvat  corect primesc un indiciu despre 
locul în care se aflã pungu a cocoşului (o pies  de puzzle) şi pot deschide urm toarea cutie. Copilul 
care va rezolva sarcina va fi ales de c tre colegi la îndemnul educatoarei ,,Pungu a s-o c ut m, pe 
cocoş s -l ajut m!”. Pe parcursul desfãşurãrii jocului, copiii vor povesti întâmplãrile prin care a 
trecut cocoşul, pentru a-i demonstra acestuia cã îi cunosc povestea (DLC) . În cadrul  jocului de 
prob  “Ghici ghicitoarea mea!”, copiii vor avea sarcina s  ghiceasc  r spunsul la câteva ghicitori 
despre toamnã. 
Pentru început, cocoşul îi va trimite pe copii s  caute în fântân  :“Cucurigu! Cucurigu!/La fântânã 
sã porni i/Pungu a sã mi-o gãsi i!”, unde vor descoperi sarcina pe care o au de îndeplinit pentru 
prima prob  - ”Piramida toamnei (DŞ) şi anume  s  r spund  la întreb ri pentru a completa 
piramida (4 culori ale frunzelor în anotimpul toamna, 3 fructe care se coc în anotimpul toamna, 2 
legume care se coc în anotimpul toamna, 1 cum se numeşte anotimpul care aşterne un covor de 
frunze pe pãmânt). 
Drept recompens  pentru r spunsul la prima prob , copiii vor primi un indiciu (o pies  de puzzle) 
care îi va ajuta s  descopere locul unde este pungu a cocoşului. Pentru a g si şi alte indicii, copiii 
vor deschide urm toarea cutie în care este un alt plic cu un mesaj din partea cocoşului care îi trimite 
s  caute în cuptor sarcina pentru urm toarea prob : “Cucurigu, merişor!/Fuga iute la cuptor!”. La 
aceastã probã “Suntem la fel sau nu?”(DŞ), copiii vor prezenta caracteristicile mãrului şi  ale 
roşiei, încercând sã descopere deosebirile, dar şi asemãnãrile (Diagrama Venn). 

Tranzi ie: “Bat din palme: Clap!Clap!Clap! 
                   Din picioare: Trap!Trap!Trap! 
                   Ne-nvârtim, ne rãsucim 
                   Printre frunze sã pãşim. 
                   Hai la dreapta, uite-aşa! 
                   Şi la stânga, tot aşa, 
                   Ne-aplecãm, ne ridicãm 
                   Frunzele sã adunãm.” 

Pentru a descoperi sarcina pe care o au de indeplinit la urm toarea prob , copiii vor c uta în 
lada cu galbeni: “Cucurigu, merişoare!/În ladã sã cãuta i/Sarcina s-o rezolva i!”. În cadrul acestei 
probe, “Alint m fructele şi legumele” (DLC) vor preciza forma diminutival  a cuvintelor ilustrate 
pe jetoane (mãr, roşie, cartof, strugure, nucã, morcov, castravete, frunzã). 

Tranzi ia “Galbene şi roşii frunze” va face trecerea cãtre ultima prob  “Cubul fermecat al 
toamnei”(DŞ) care va fi descoperit  în cireada vacilor, iar copiii vor avea de rezolvat mai multe 
sarcini: s  descrie fructul din imagine (para), s  compare forma celor dou  fructe (mãrul şi pruna), 
s  asocieze leguma şi fructul cu umbra sa, s  analizeze imaginea, s  aplice-s  deseneze ce le trebuie 
copacilor ca sã creascã şi sã ne dãruiascã multe fructe, s  argumenteze de ce fructele şi legumele te 
ajutã sã fii sãnãtos. 

Dup  ce au trecut cele patru probe, copiii vor uni indiciile primite şi vor descoperi imaginea 
c su ei din sala de grup . Imitând mersul an oş al cocoşului (Tranzi ie) copiii se vor îndrepta spre 
c su  pentru a c uta pungu a. Drept r splat  pentru c  l-au ajutat s  g seasc  pungu a, copiii vor 
primi şi ei o pungu  mai mare cu multe surprize dulci pe care le vor servi la pauza de mas . 
Interpretând cântecul ”Câte unul pe cãrare” copiii vor p r si sala de grup . 
 
 
 
 
  



 
629.  PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRAT  

„ S  IUBIM ŞI S  FIM PRIETENI CU FLORILE! 
Profesor pentru înv t mântul preşcolar: Enache Mirabela, Gr dini a cu P.P. Nr. 19 Vaslui 

 
Nivelul : I (grupa mic  A)  
Unitatea de înv mânt: Gr dini a cu P.P. Nr. 19 Vaslui  
Categorie de activitate: Activitate integrat  (ADP+ALA1+ADE: DS+DOS+ALA2)  
Tema anual : „ Când, cum şi de ce se întâmpl ?”  
Tema proiectului:” Vine, vine prim vara!”  
Subtema: „Parfum si culoare”  
Tema şi sfatul zilei: „ S  iubim şi s  fim prieteni cu florile!”  
Tipul de activitate: consolidare  
Mijloace de realizare: jocuri şi activit i didactice alese/ joc didactic/ aplica ie-lipire/ euritmie  
Scop: Consolidarea şi verificarea deprinderilor de a num ra în limitele 1-2, a deprinderilor de a realiza o 
lucrare practic  dup  un model dat, precum şi a deprinderilor de a lucra pe centre pe o tem  dat .  
Obiective opera ionale:  
O1: s  coloreze în contur laleaua, utilizând culori specifice;  
O2: s  traseze cu creionul semne grafice peste cele punctate;  
O3: s  realizeze tema dat  prin îmbinare, asamblare, al turare;  
O4: s  numere conştient, prin încercuire, în limitele 1-2;  
O5: s  raporteze num rul la cantitate şi invers;  
O6: s  formeze prin coresponden  o mul ime cu „tot atatea elemente”;  
O7: s  lipeasc  dup  modelul ar tat, respectând etapele de lucru, un anumit num r de flori, fluturi.  
Elemente componente ale activit ii integrate:  
I. ADP:  
- Î.D.: ”S  iubim şi s  fim prieteni cu florile!” sfatul zilei  
- Rutina: „Avem grij  de flori!”- deprinderea de a îngriji florile, de a respecta natura.  
- Tranzi ii: „Culeg flori”/ „ Infloresc gr dinile”/ „ Bat din palme trap-trap trap”/ „Dac  vesel se 
tr ieşte”  
II. ALA 1:  
- Biblioteca: „Ajut  fluturaşul s  ajung  la floare!”- exerci iu grafic  
Sarcina de lucru: Trasa i cu creionul peste drumul punctat, pentru a ajuta fluturaşul s  ajung  la floare;  
- Construc ii: „ Gardu  pentru gradina cu flori”  
Sarcina de lucru: Îmbina i piese lego pentru a construi un g rdu  pentru gr dina cu flori;  
- Arta: „Lalele”- colorare în contur  
Sarcina de lucru: Colora i laleaua, f r  a dep şi conturul xerox, utilizând culori specifice lalelelor;  
III. ADE:DŞ+DOS  
Joc didactic/Aplicatie-lipire „ S -l ajutam pe Ghiocelul n zdr van!”  
Sarcini didactice:  
Raportarea num rului la cantitate şi a cantit ii la num r;  
Formarea unei mul imi cu „tot atatea elemente” ca mul imea indicat , prin coresponden ;  
Lipirea unui anumit num r de narcise, fluturasi si lalele, respectând etapele indicate.  
Elemente de joc: surpriza, recompensa, aplauzele, mişcarea, închiderea deschiderea ochilor.  
Reguli de joc:  
- Va efectua sarcina/r spunde la întrebare doar copilul ce a ridicat mânu a şi a fost numit de educatoare;  
- R spunsurile corecte vor fi aplaudate, iar cele greşite vor fi corectate.  
IV . ALA2:  
Euritmie: „Samba florilor”  
Executarea de mişc ri ritmice pe melodia :”Samba florilor” .  
Metode, procedee, tehnici: jocul didactic,expunerea, explica ia, conversa ia, demonstra ia, exerci iul, 
problematizarea, turul galeriei.  
Mijloace şi materiale didactice: ghiocelul n zdr van-confec ie, piese lego, fişe xerox cu conturul 
lalelelor, fişe xerox cu exerci ii grafice,creioane colorate, carioci, 2 coşuri de flori, tabla magnetic , 



jetoane: narcise , lalele, jetoane cifre-1,2, doua vaze, flori naturale: narcise, lalele, planşa model, 3 
planşe pe etape, lalele confectionate din hartie colorata, narcise hârtie, fluturi hârtie, carton colorat A4 
cu conturul xerox a unui coş, lipici, coronite cu flori confectionate pt fiecare copil , lalele confectionate 
din hartie pt fiecare copil  
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.  
Resurse :- umane: 22 copii  
Durata: o zi  
Bibliografie:  
“Curriculum pentru înv mântul preşcolar 3-6/7 ani ” - 2008  
Constantin Petrovici, „Didactica activit ilor matematice în gr dini ”, Editura Polirom, 2014, Iaşi  
Revista înv mântului preşcolar, nr.1-2/2015  
SCENARIUL ZILEI  
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEA :  
I. SALUTUL  
Dup  ce to i copiii au sosit şi micul dejun a fost servit, în cerc s  ne adun m, s  cânt m şi s  dans m.  
Cânt m împreun  ,, Bun  diminea a”:  
„Ursule ii s-au trezit, bun  diminea a!  
Iepuraşii s-au trezit, bun  diminea a!  
Şoriceii s-au trezit, bun  diminea a!  
Şi copiii s-au trezit, bun  diminea a!  
Ritmul de înviorare  
I-a cuprins pe fiecare,  
Dup  ce şi-au f cut patul  
A urmat apoi sp latul,  
In urechi, pe sub iori,  
Pe ochi şi pe din işori.  
Bine e s  fii curat,  
Îngrijit şi piept nat.”  
Dupa ce ne-am înviorat, am cântat şi am dansat, le propun copiilor s  facem cercul prieteniei pentru a 
realiza “Întâlnirea de diminea ”.În timpul acestui moment al zilei,copiii stau pe pernu e în semicerc 
pentru a se putea vedea mai bine şi a rela iona în bune condi ii fizice.  
,, Bun  diminea a URSULETILOR  
M  bucur c  ne reîntâlnim  
A-nceput o nou  zi  
Bun  diminea a copii!”  
Voi da startul începand cu primul copil din dreapta mea,apoi fiecare îşi va saluta colegul din dreapta, 
spunâdu-i numele .  
PREZEN A:  
,, Dup  ce ne-am adunat  
Şi frumos ne-am salutat  
Colegii ne-am întâlnit,  
Cine oare n-a venit?” (Se verific  copiii absen i).  
Copiii ce şi-au auzit numele îşi vor aşeza fluturaşul cu chipul s u pe panou, semn ca este prezent. Astfel 
se vor stabili şi absen ii zilei.  
Urm rim apoi “calendarul naturii” şi încerc m s  recunoaştem în ce zi a s pt mânii ne aflam. Un copil 
va fi rugat s  priveasc  pe fereastra şi s  spun  cum este vremea afar . Se completeaz  “calendarul 
naturii”.  
CALENDARUL NATURII:  
Se lucreaz  pe panou:  
- În ce anotimp suntem ?  
- Oare în ce zi a s pt mânii ne aflam?  
- Cum este vremea ?  
II. ÎMP RT ŞIREA CU CEILAL I/ ACTIVITATEA DE GRUP:  
„S  iubim şi s  fim prieteni cu florile!” sfatul zilei  



Se vor purta discu ii libere cu privire la florile de prim var , de ce trebuie s  le ocrotim, de ce au nevoie 
florile ca s  creasc  şi s -nfloreasc .  
III. NOUT I/EVENIMENTE/ŞTIREA ZILEI:  
Dup  discu iile din cadrul întâlnirii de diminea , copiii vor auzi un cioc nit la uş .Voi deschide uşa şi 
...surpriz ! La uş  era tocmai „Ghiocelul n zdr van”.  
El era tare nec jit deoarece Zâna Prim var  s-a sup rat pe el. El nu prea a fost la gradini  şi nu ştie s  
fac  nimic: nu ştie s  construiasc , s  coloreze, nu cunoaşte cifrele de la 1 la 2, nu ştie s  numere, nu ştie 
s  danseze.  
Iar Zâna prim var  a auzit de copiii de la grupa Ursuletilor c  sunt tare iste i, cumin i, aten i , iubesc 
florile şi de aceea l-a trimis pe Ghiocelul n zdr van la ei ,ca s -l înve e tot ce ştiu ei.  
- Copii îl ajut m pe Ghiocel s  înve e de la noi?  
Pentru c  vrem s -l înv m pe Ghiocelul n zdr van tot ce el nu ştie şi pentru c  noi suntem prietenii 
florilor, ast zi vom construi g rdu uri pentru gr dina cu flori, vom colora în contur lalele, vom ajuta 
fluturaşul s  ajung  la floare desenându-i cu creionul drumul, vom num ra pân  la doi, îi vom spune 
care este cifra corespunzatoare unui num r, ba chiar i-o vom ar ta, vom dansa şi ne vom distra.  
Tranzi ie: „Bat din palme clap, clap,clap, din picioare trap, trap, trap, ne sucim ne învârtim şi cu trenul 
noi pornim”.  
Ne oprim la prima sta ie: centrul Arta.  
- Ce vedem pe mas  copii?  
Copiii care vor lucra aici îi vor ar ta „Ghiocelului n zdr van” cum se coloreaz  lalelele.  
- Ce culori pot avea lalelele?  
Pornim spre urmatoarea sta ie: centrul Biblioteca.  
- Ce avem pe m su e?  
Copiii care vor lucra aici, îi vor ar ta „Ghiocelului n zdr van” cum s  ajute fluturaşul s  g seasc  
drumul spre floare. Apoi vor colora atât fluturaşul cât şi floarea.  
Şi pornim spre ultima sta ie: centrul Construc ii.  
- Ce avem pe m su e?  
Copiii care vor lucra aici îl vor înv a pe „Ghiocelul n zdr van” s  construiasc  g rdu uri pentru gradina 
cu flori a prim verii.  
Copiii vor alege centrul unde doresc s  lucreze. Dar înainte de a începe lucrul pe centre vor efectua 
exerci ii de încalzire a muşchilor mâinii.  
La expirarea timpului de lucru copiii vor face un tur al centrelor pentru a vedea ce au lucrat ceilal i 
copii.  
Tranzitie: “Mergem s  culegem flori”- joc imitativ  
La revenirea copiilor în sala de grup  copiii vor interpreta jocul muzical ”Înfloresc gr dinile” şi se vor 
aşeza pe sc unelele dispuse în semicerc.  
- Dragi copii, l-am înv at pe “Ghiocelul n zdr van” s  construiasc , s  coloreze, s  traseze drumul 
fluturaşului c tre floare dar mai trebuie s -l înv m s  numere de la 1 la 2, s -i arat m cifra 
corespunzatoare unui num r de elemente, s -l înv m s  lipeasc  dup  un model dat. Pentru asta eu m-
am gandit s  ne jucam un joc care se numeşte: ”S -l ajut m pe Ghiocelul n zdr van s  înve e!” .  
Dar înainte de a începe jocul vreau s -mi demonstra i c  v  ve i descurca la acest joc, raspunzându-mi la 
urmatoarele întreb ri:  
- Câ i ochişori are un copil? Dar n sucuri?  
- Câ i galbeni avea cocosul din poveste?  
- Bate din palme de doua ori!  
- Cine numar  pân  la 2?  
-Cate picioare avem?  
Bravo! Am v zut ca sunte i preg ti i şi cu siguran  o s  v  descurca i la joc.  
Pentru a ne juca vom avea nevoie de flori naturale: narcise si lalele; tabla magnetic ; jetoane cu flori de 
primavar ; 2 vaze pentru flori; jetoane cu cifrele:1,2; 2 coşule e.  
Explicarea şi demonstrarea jocului:  
S  v  explic cum ne vom juca: eu v  voi adresa o întrebare, cine ştie ridic  mâna şi îmi va da r spunsul 
sau un copil numit de mine va veni la mine şi va face ceea ce-i cer.  
R spunsurile corecte vor fi aplaudate iar cele greşite vor fi corectate.  
Executarea jocului de prob  de c tre copii:  



Voi chema un copil la m su . El va g si dou  coşuri. Un coş are doua flori iar cel lalt este gol dar are o 
cifr  lipit  pe el.  
Copilul chemat va num ra florile din coş, spune câte sunt si arat  jetonul cu cifra corespunzatoare. Un 
alt copil va veni şi-mi va spune ce cifra se afl  lipit  de coş. El trebuie s  pun  în coş atâtea flori cât 
indic  cifra.  
Le voi explica copiilor c  aşa ne vom juca şi în acelaşi timp „Ghiocelul n zdr van” va înv a de la ei.  
Executarea propriu zis  a jocului de c tre copii:  
Prima proba:  
Pe tabla magnetic  se afl  o gradin  cu flori de primavar : o narcisa, 2 lalele.  
Pe rând câte un copil va veni şi va num ra, prin încercuire, fiecare mul ime în parte (mul imea narciselor 
şi mul imea lalelelor) , va spune câte sunt şi va selecta jetonul cu cifra corespunzatoare num rului de 
elemente a fiec rei mul imii.  
Apoi un copil va aşeza pentru mul imea lalelelor, prin coresponden , câte un fluturaş pentru fiecare 
lalea în parte. Va num ra mul imea nou format  şi va spune câ i fluturi sunt.  
Cea de a doua proba :  
Pe mas  voi aşeza doua vaze pentru flori goale dar cu câte o cifr  lipit  de fiecare vaz  (1,2).  
Pe rând câte un copil va veni la m su . Va spune cum se numeşte cifra de pe vaza indicat  de mine şi 
va ad uga în vaz  atâtea flori cât indic  cifra de pe vaz .  
R spunsurile corecte vor fi aplaudate iar cele greşite vor fi corectate.  
Complicarea jocului:  
Copiii sunt ruga i s  închid  ochii. Pe acolo va trece “ ho ul florilor”. El va fura din vaza cu 2 flori, o 
floare. Copiii vor deschide ochii şi vor identifica de unde a furat ho ul floarea. Vor spune câte flori erau 
şi câte au ramas.  
R spunsurile corecte vor fi aplaudate iar cele greşite vor fi corectate.  
Tranzi ie: „Bat din palme cla, clap, clap” copiii se vor ridica de pe scaunele şi vor ieşi din sala de grup .  
La revenirea în sala de grup  se vor aşeza la m su e.  
Pe m su e vor descoperi materialele pentru urm torul moment al activit ii.  
- Ce a i g sit pe m su e?  
- Oare ce vom face cu ele?  
- Copiii şti i la ce m-am gandit?!  
M-am gandit s -i facem o surpriz  Zânei Prim vara ca s  nu mai fie sup rat  pe „Ghiocelul n zdr van” 
şi s -i realiz m un coş cu flori de prim var .  
-Ia privi i! (voi prezenta lucrarea model)  
- V  place? Ce zice i, încerc m?  
Dar acest coşule  cu flori nu putem s -l facem aşa la voia întâmpl rii, ci trebuie s  fi i foarte aten i la 
etapele pe care vi le voi ar ta, pentru c  aşa trebuie s  le face i şi voi.  
Prezint planşele cu etapele de lucru.  
-Câte narcise trebuie s  lipim?  
- Dar lalele?  
- Câ i fluturaşi?  
Fi i aten i când le lipi i, s  le num ra i mai întâi,pentru c  este o capcan : în coş ve i g si mai multe 
flori/fluturi decât ave i nevoie, ca nu cumva s  lipi i mai multe sau mai pu ine, pentru c  o s  se supere 
Ghiocelul N zdr van pe cei ce vor greşi.  
Dup  explica iile date, vom efectua exerci ii de înc lzire a muşchilor mâinii.  
-V  urez spor la lucru!  
Voi supraveghea îndeaproape modul în care copiii lucreaz , dac  respect  etapele de lucru, num rul de 
elemente indicate pentru a fi lipite şi îi voi sprijini pe cei ce întâmpin  dificult i în îndeplinirea sarcinii.  
Lucr rile finalizate se vor expune pe un panou.  
Apoi 2-3 copii vor alege din lucr rile finalizate pe cea/cele pe care le consider  ei cele mai frumoase şi 
vor motiva alegerea facut . (dac  au respectat num rul de elemente indicat, dac  au lipit corect).  
Tranzi ie: „Înfloresc gr dinile”  
Activitatea zilei se va încheia cu câteva minute de euritmie:”Samba florilor”.  
Ghiocelul n zdr van v  mul umeşte pentru tot ceea ce l-a i înv at şi drept mul umire v  ofer  cadou 
aceste p l rioare în form  de floare.  
Dac  tot avem aceste p l rii superbe eu zic s -l înv m pe Ghiocelul n zdr van s  danseze.  



Şi nu uita i: s  iubi i florile şi s  ave i grij  de ele! 
  



 
630. „ÎN LUMEA POVE TILOR” 

 
Prof.: Ciubotaru Rodica 
Prof.: Pampar u Simona 

GPP „Prichindel” Jude ul  Suceava 
  - Activitate op ional - 
   Durata: 1 an 
 Nivelul: I (3-4 ani) 
                                                       

Durata op ionalului : un an colar (20 minute/ s pt mân ) 
Discipline implicate : D.L.C., D.E.C., D.O.S., D.P.M. 
 
Parteneri : educatoare, p rin i, bunici, Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, Suceava 

  
Nu-i nimic mai frumos decât s  ascul i poveşti. Aş putea s  stau astfel zile întregi, cu picioarele încrucişate, 
cu bra ul sprijinit de o pern , cu fruntea în palm  şi s  ascult poveşti. C ci m  închipui şi eu în mijlocul 
întâmpl rilor ce se povestesc, tr ind cu oamenii aceia, cu acele f pturi minunate, cu zâne şi alte asemenea 
fii n e, pe care nu le întâlneşti în fiece zi, şi, dup  aceea, când eşti singur, î i reaminteşti totul, ca un c l tor 
care şi-a umplut bine traista pentru o c l torie în pustiu.” 
(Wilhelm Hauff) 
Necesitatea desf şur rii activit ilor op ionale s-a remarcat în momentul descoperirii talentelor celor mici sau 
dorin ei lor de a participa la alte activit ti decât cele din programul s pt mânal. Este vârsta la care copilul 
este fascinat de cuvinte, de povestiri. El poate în elege c  o carte de lectur  este o ,,c su  cu poveşti’’, 
identificând-o cu un t râm cu mistere de care el se simte atras şi vrea s  le descopere. 
           „Oricât de simple şi uşoare ar p rea aceste poveşti, ele nasc, f r  îndoial , între copii, dorin a de a fi 
asem n tori cu cei buni, care ajung ferici i, în acelaşi timp se naşte în sufletul lor teama fa  de nenorocirile 
ce li s-ar putea întâmpla dac  i-ar urma pe cei r i.” 
Charles Perrault 
În ciuda multiplelor valen e educative, copiii noştri nu par s  mai fie atât de interesa i de ascultatul sau 
vizionarea unei poveşti. Rug minte lor adresat  p rin ilor înainte de culcare: „Spune-mi, te rog, o poveste!” 
pare s  fie înlocuit  cu: „Mai las -m  zece minute la calculator!”. Astfel, nou  adul ilor, cadre didactice, 
p rin i sau bunici, care tânjim dup  miraculosul din poveşti, ne revine misiunea de a îndruma paşii copiilor 
noştri în aceast  direc ie, de a le o apropia şi de a le stimula interesul şi pl cerea explor rii fantasticului. Din 
aceste considerente, ne-am propus ca în acest an şcolar s  desf şur m activitatea op ional  „Chiş-Chi  în 
lumea poveştilor”, înlesnind astfel explorarea universului mirific al poveştilor de c tre copii prin diverse 
tipuri de activit i din diverse domenii experen iale. Totodat , acest op ional va oferi copiilor posibilitatea de 
a da via  poveştilor, de a-şi exprima atitudinea fa  de faptele personajelor, de a exersa abilit ile de care 
dispun într-un cadru adecvat propriilor op iuni şi interese. 
Organizat la nivelul mai multor domenii experen iale, op ionalul „, ofer  copiilor şansa de a se afirma.  
Obiective de referin : 
1)S  audieze cu aten ie texte literare  , demonstrând în elegerea 
 textului apelând la diferite modalit i: repovestire, dramatizare, desen, pictur  , lucr ri     practice 
2)S  realizeze mini-dramatiz ri sau jocuri cu rol pornind de la textul unei povestiri, utilizând vorbirea 
dialogat , nuan area vocii, intona ia, cu sprijinul educatoarei şi folosind indica iile sugerate de text; 
3)S  se foloseasc  de ac iunile motrice înv ate pentru a exprima sentimente şi comportamente, pentru a 
r spunde la diferi i stimuli, la diferite ritmuri; 
 
 



 

Tema Mijloc de 
realizare 

 Resurse materiale                                 Strategii 

Metode şi procedee  Evaluare 

,,Maricica 
murd rica”de L. 
Vl descu 

Povestirea 
educatoarei 

Cartea cu poveşti 
Planşe cu povestea 

Conversa ia, 
explica ia, 
exerci iul, 
expunerea 

Rezolvare fiş  

,,Maricica 
murd rica”de L. 
Vl descu 

Repovestire  Planşe cu povestea Conversa ia, 
explica ia. 
expunerea Planşe 
cu povestea 

Joc didactic „R spunde repede 
şi bine!” 

,,Batista" dactilopictur
 

Acuarele, ap , foi Conversa ia, 
exerci iul 

Expozi ie 

„Unde a zburat 
rândunica” 

Povestirea 
educatoarei 

Calculator, cd Conversa ia, 
explica ia, 
demonstra ia, 
exerci iul  

Joc didactic ,,A cui replic  
este?" 

„Unde a zburat 
rândunica” 

Repovestirea 
copiilor 

Planşe Conversa ia, 
explica ia, 
expunerea 

Rezolvare fiş  

„Unde a zburat 
rândunica” 

Desen Fiş  de lucru Conversa ia, 
expunerea 

Expozi ie  

,,Fricosu” Povestirea 
educatoarei 

Cartea cu poveşti 
Planşe cu povestea 

Povestirea 
,conversa ia, 
exerci iul 

Joc exerci iu : ,,Spune cine 
urmeaz ” 

,,Fricosu” Repovestire Planşe Conversa ia, 
explica ia 

Joc didactic:,,G seşte 
personajul” 

,,M nuşa" Povestirea 
educatoarei 
 

Cartea cu poveşti 
Planşe cu povestea 

Conversa ia, Personaje din poveşti 
„Diagrama Venn” 

,,M nuşa" Repovestire Planşe cu povestea Calculator, cd 
Audi ia, 
conversa ia 

Concurs : ,,Cel mai bun actor” 

,,M nuşa" Desen Fiş  de lucru Conversa ia, 
expunerea 

Expozi ie 
 

„Povestea m g ruşului 
înc p ânat” de V. 
Colin 

Povestirea 
educatoarei 

Cartea cu poveşti 
Planşe cu povestea 

Conversa ia, 
expunerea 

Conversa ia ,, Îmi place/nu-mi 
place de M g ruş” 

„Povestea m g ruşului 
înc p ânat”  

Repovestire Cartea cu poveşti 
Planşe cu povestea 

Conversa ia, 
explica ia  

Joc didactic: ,,Recunoaşte 
personajul" 

„Recunoaşte 
personajul”  
 

Joc didactic Siluete cu 
personaje din 
poveşti  

Conversa ia, 
explica ia, audi ia 

Rezolvare fiş   



Tema Mijloc de 
realizare 

 Resurse 
materiale 

                                Strategii 
Metode şi 
procedee  

Evaluare 

„Scufi a 
Roşie” de 
Charles 
Perrault 

Povestirea 
educatoarei 

Cartea cu 
poveşti 
Planşe cu 
povestea 

Conversa ia, 
explica ia, 
exerci iul, 
expunerea 

Rezolvare fiş  

„Scufi a 
Roşie” de 
Charles 
Perrault 

Repovestire  Planşe cu 
povestea 

Conversa ia, 
explica ia. 
expunerea 
Planşe cu 
povestea 

Joc didactic „R spunde repede şi bine! 

,,Coşul 
Scufi ei 
Roşii" 

modelaj Planşete, 
plastilin  

Conversa ia, 
exerci iul, 
explica ia 

Expozi ie 

„Capra cu 
trei iezi”de 
Ion Creng  

Povestirea 
educatoarei 

Calculator, cd Conversa ia, 
explica ia, 
demonstra ia, 
exerci iul  

Joc didactic ,,A cui replic  este" 

„Capra cu 
trei iezi”de 
Ion Creng  

Repovestirea 
copiilor 

Planşe Conversa ia, 
explica ia, 
expunerea 

Rezolvare fiş  

„Capra cu 
trei iezi”de 
Ion Creng  

Joc de mas  Puzzle Conversa ia, 
expunerea 

Concurs „Micii poverstitori” 

,,C su a 
din oal ” 

Povestirea 
educatoarei 

Bloc de desen, 
creioane 
colorate 

Conversa ia, 
exerci iul 

Expozi ie 

,,C su a 
din oal ” 

Repovestirea 
copiilor 

Planşe Conversa ia, 
explica ia 

Joc exerci iu „cum s-a terminat povestea ta?” 

,,C su a 
din oal ” 

Dramatizare Costume Conversa ia, 
explica ia, 
exerci iul 

„Cine termin  primul?” – concurs 

„Recunoaşte 
personajul” 

convorbire Siluete de 
personaje 

Conversa ia, Personaje din poveşti „Diagrama Venn” 

,,Ridichea 
uriaş " 

Audi ie Calculator, cd Calculator, cd 
Audi ia, conversa ia 

„Spune ce ştii despre?” conversa ie 

,,Ridichea 
uriaş " 

Repovestirea 
copiilor 

Planşe cu 
povestea 

Conversa ia, 
expunerea 

Concurs „Cel mai talentat povestitor” 

 Cântec  Calculator Conversa ia, 
explica ia  

Concurs 

„Alb -ca-
z pada şi cei 
7 pitici”  

Audi ie Televizor, dvd Conversa ia, 
explica ia, audi ia 

Joc concurs „Cine ştie câştig ” 

„Piticii” Dans Calculator, 
CD  

Conversa ia, 
demonstra ia, 
explica ia, exer. 

Concurs de dans 

„Alb -ca-
z pada” 

Cântec 
audi ie 

Calculator Conversa ia, 
audi ia, explica ia 

Conversa ie „Îmi place/nu-mi place de Alb -
ca-z pada” 

„Iedul cu 
trei capre” 
de Octav 
Pancu Iaşi 

Lectura 
educatoarei 

Carte cu 
poveşti 

Conversa ia, 
explica ia  

Concurs „Cine r spunde primul câştig ” 



 
BIBLIOGRAFIE : 
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2. Georgeta, Toma, „Sugestii metodice si culegere de texte literare. Domeniul Ştiin e cunoaşterea mediului 
3-6⁄7 ani”, Editura Delta Cart Educa ional, Piteşti, 2010 
3. Georgeta, Toma, „Sugestii metodice şi culegere de texte literare. Domeniul Limb  şi comunicare 3-5 ani”, 
Editura Delta Cart Educational, Pitesti, 2010 
 
 

631. PROIECT EDUCA IONAL: ,,MAGIA COPILARIEI’’ 
 

Prof.Inv.Pre colar: Sperila Carmen-Laura 
Prof.Inv.Prescolar :  Drutu Adina 

Gradini a Cu P.P. Nr.11 Bârlad 
 

  ,,Dac  un copil tr ieşte într-un mediu stimulativ - înva  s  fie încrezator. 
              Dac  un copil traieşte într-un mediu de corectitudine - înva  sa fie drept. 
              Dac  un copil traieşte în siguran  - înva  sa aiba încredere în el. 
              Dac  un copil traieşte in acceptare si prietenie - înva  sa iubeasc  lumea.”   

Argument : Copil ria este un t râm magic. Este singurul moment al vie ii în care tr im totul 
la maxim  intensitate. În care plângem şi râdem în aceeaşi zi, în care ne sup r m şi iert m dup  
câteva momente, în care suntem singuri şi totodat  cu toat  lumea.  

Copil ria e joc şi exuberan . Copiii zâmbesc des, se bucur  de orice nimic care li se ofer , 
cred în Moş Cr ciun şi în sacul s u plin cu juc rii, cred c  mama şi tata sunt cei mai extraordinari 
p rin i din lumea asta...iubesc cu detaşare şi pasiune, roşesc atunci când greşesc, chiuie de bucurie 
atunci când cineva le îndeplineşte o dorin  mult aşteptat . 
  Copil ria este tot ce e mai frumos şi mai dulce din via a omului : inocen , iertare cu 
uşurin , cutezan  şi vis înaripat. Copil ria este joc. Copilul, prin natura sa dominant activ  nu face 
discrimin ri între joc şi munc , pentru c  o activitate interesant  o face cu pl cere, ca pe un joc, iar 
în jocurile lor copiii includ adesea ac iuni de munc .     
         Copiii trebuie s  g seasc  în gr dini  ajutor, stabilitate afectiv , empatie, independen , 
repere morale de calitate, cooperare, ajutor reciproc, colaborare, prietenie şi dragoste. Sunt copii 
care trebuie s  lupte pentru ap rarea propriilor drepturi, copii pentru care dragostea înseamn  atât 
de mult tocmai pentru c  le lipseşte. Aceşti copii au nevoie doar de o şans  pentru a-şi demonstra 
valoarea. E atât de greu s  ajungi la sufletul unui copil îns  e o aventur  care merit  întradev r tr it  
În fiecare din noi, în fiin a noastr , într-un col  al sufletului, bine ascuns, s l şluieşte copil ria 
indiferent de vârsta pe care o avem. 
  Activita ile proiectului au fost: activitate de informare, organizare şi dezbatere: “Prietenia -  
un dar pre ios”; activitate practic : “Iarna copil riei’’; activitate documentar : “Cartea, izvor de 
cunoaştere şi în elepciune; activitate concurs: “La mul i ani, copil rie!”-evaluarea proiectului. 

inta strategica din PD : dezvoltarea unor parteneriate şi proiecte locale, jude ene, na ionale 
şi interna ionale care s  l rgeasc  viziunea asupra educa iei şi s  asigure implicarea gr dini ei în 
via a comunit ii. 

 Obiectiv general : dezvoltarea armonioas  a copilului şi a personalit ii acestuia, 
valorificând poten ialul fizic şi psihic al fic ruia, inând seama de ritmul propriul a copilului, de 
nevoile sale afective şi de activitatea sa fundamntal  – jocul.        
       Obiective specifice: 
 Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate; 
 Educarea abilit ii de a intra în rela ie cu ceilal i: 
 Educarea tr s turilor pozitive de voin  şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive fa  de sine 
şi fa  de ceilal i; 
 Dezvoltarea creativit ii şi expresivit ii limbajului oral; 



 Cunoaşterea drepturilor copilului şi a unor institu ii care promoveaz  exercitarea acestor 
drepturi; 
 Ini ierea şi integrarea în echipe de lucru ce rezolv  anumite situa ii de înc lcare a drepturilor 
copiilor specifice nivelului lor de vârst ; 
 Educarea sim ului estetic al copiilor şi formarea unor atitudini pozitive în raport cu mediul 
natural şi social în care tr iesc; 
 Sprijinirea copilului preşcolar pentru a dobândi cunoştin e, capacit i şi atitudini necesare 
activit ii viitoare în şcoal , precum şi vie ii sale ulterioare în societate. 

Rezultate cantitative: mape, portofolii,fotografii cu aspecte din activit ile 
desf şurate,expozi ii cu lucr ri ale copiilor,realizarea unei reviste “Magia copilariei”. 

Rezultate calitative: se vor consoilida rela iile copil – copil, copil – cadre didactice, p rin i – 
cadre didactice – comunitatea local ,va creşte experien a organizatoric  a fiec rei echipe de cadre 
didactice din unit ile implicate,schimb ri de comportament vizibile în via a cotidian  cu accent pe 
rela ionarea pozitiv  cu semenii,creşterea gradului de conştientizare a p rin ilor şi a comunit ii 
locale de a participa cu responsabilitate la activit ile educative extracurriculare desf şurate în 
parteneriat cu gr dini a,în elegerea faptului c  to i copii sunt egali indiferent în ce localitate tr iesc, 
de ce na ionalitate sau religie sunt, c  trebuie s  tr iasc  în armonie, toleran , respect şi prietenie. 
 Implementarea proiectului educa ional local:”Magia copilariei” a avut  impact asupra: 
      Grupului int : 

   - copiii îşi vor valorifica şi dezvolta abilit ile de lucru în grup;  
   - îşi vor dezvolta interesul pentru activitatea şcolar  dar şi stimularea expresivit ii şi 
creativit ii prin desen, pictur , modelaj; 
  - educarea tr s turilor pozitive de voin  şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive fa  de 
sine şi fa  de ceilal i; 
  - dobândesc cunoştin e profunde şi solide; 
  - fac corela ii între temele abordate în gr dini  şi şcoal  cu alte teme specifice vârstei lor 
Cadrelor didactice: 
- stinuleaz  interesul pentru abordarea unor noi con inuturi şi metode de lucru; 
- utilizeaz  o varietate de activit i pentru a prezenta tema în profunzime; 
- încurajeaz  copiii s  produc  idei originale pentru activit i; 
- s  conştientizeze necesitatea şi importan a realiz rii educa iei intelectuale de la ce mai 

fraged  vârst ; 
- s  înve e s  manifeste disponibilitate pentru lucru în echip  în vederea atingerii unui scop 

nobil, exprimând îng duin , cooperare, responsabilitate. 
P rin ilor, reprezentan ilor institu iilor şi ai comunit ii locale: 
- s  conştientizeze necesitatea implement rii şi derul rii unor astfel de proiecte  înc  de la 

vârsta preşcolar ; 
- s  su in  coordonatorii proiectului în activit ile organizate, ajutând la procurarea unor 

materiale didactice şi materiale m runte necesare desf şur rii activit ilor; 
- se simt eficien i imp rt şind din experien a lor; 
- p rin ii s  înso easc  copiii la diferite ac iuni din proiect (excursii, plimb ri, vizite). 
           Elementele  de noutate ale proiectului au fost: imbun t irea lucrului în echip  la nivel de 

unitate şi la nivel de parteneriat local,  perfec ionarea educatoarelor participante la proiect, 
oportunitatea de înv are care se concretizeaz  prin implicarea activ  a copiilor. 

Consider m c  scopul şi obiectivele acestui proiect au fost atinse în totalitate. Nu au fost 
înregistrate evenimente nedorite Proiectul a avut impact asupra comunit tii şcolare şi preşcolare, iar 
p rin ii şi-au exprimat deschis p rerea despre sus inerea copiilor pentru viitoare activit i din 
proiect. Preşcolarii dar şi p rin ii acestora, privesc cu mai mult  încredere activitatea desf surat  în 
gr dini a de copii. Cadrele didactice implicate au schimbat opinii privind metodele ,mijloacele şi 
strategiile aplicate în atingerea unor scopuri  educa ionale. 
 
  



 
632. PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTIC  

 
prof. înv. pre colar Popa Valentina, Gr dini a nr.273 Bucuresti 

 
 UNITATEA  DE  ÎNV MÂNT:Gr dini a nr.273  
 GRUPA: Mare D  
 EDUCATOARE:Popa Valentina   
 TEMA  CURRICULAR : ,,Cu ce exprim m ceea ce sim im? “  
 TEMA PROIECTULUI:,,Prim var  cea verzie ”  
 TEMA S PT MÂNALA:,,Vine,vine prim vara”  
 TEMA ZILEI :,,Spiridu ii florilor ”  
 MOD DE REALIZARE:Activitate integrat    
 TIPUL  ACTIVIT II:Mixt  
 MIJLOACE DE REALIZARE:ALA1,DS-matematic (joc didactic),DOS-activitate practic (Ikebana), ALA 2  
 

SCOPUL  ACTIVIT II:  
Consolidarea deprinderilor de utilizare a numerelor în limitele 1-8 ,dezvoltarea imagina iei creatoare în interpretarea original  a semnifica iei 

florilor.  
 

OBIECTIVE  OPERA IONALE:  
 Pe parcursul i la sfâr itul activit ii copiii vor fi capabili:  
 O1- s  execute lucr ri folosind tehnici specifice fiec rei arii de interes;  

O2- s  numere logic în limitele 1-8 cu raportarea num rului la cantitate i a cantit ii la num r ;  
 O3- s   efectueze opera ii de adunare i sc dere cu 1-2 elemente în limitele1-8 ;  

O4-s  realizeze o lucrare practic  ,,Co ul cu flori  “ folosind tehnic  artistic (ikebana) de aranjare a florilor (în vase) dup  anumite principii;  
 O5- s  respecte regulile jocului de mi care,,Ascult  danseaz ,aten ie stai ”.  
 
 STRATEGIILE  DIDACTICE  
 METODE  I  PROCEDEE:  
 -conversa ia, explica ia, observa ia, demonstra ia, exerci iul,ghicitori, jocul. 
 MATERIAL DIDACTIC: tabl  magnetic , fi e cu imagini cu flori, creioane colorate, cuburi,puzzle cu flori,vaze,cifre1-8,siluete cu 
flori,co ule e,flori(lalele),ciuperci. 
 



       FORME  DE  ORGANIZARE: frontal,pe grupuri,individual. 
 

SARCINA  DIDACTIC  A JOCULUI: G sirea ciupercilor  ascunse în gr din ,punerea lor la culoarea corespunz toare i cifrele la 
cantitate,apoi s  culeag  tot atâtea flori cât arat  jetoanele aflate pe vaz .  
 REGUL  JOCULUI: Copii ale i vor rezolva probele jocului,ajutând astfel pe Yuco,Mo i Mia. 
 ELEMENTE DE JOC: surpriz , aplauze, mânuirea materialelor, joc num r toare,  închiderea i deschiderea ochilor;    
 DURAT : o zi  
 

SCENARIUL ZILEI  
 
 Activitatea debuteaz  cu întâlnirea de diminea  prin intermediul salutului de diminea ,ce se va realiza prin a ezarea copiilor în semicerc 
,fiecare salutându-i colegul din dreapta.  Educatoarea salut  copiii:,,Bun  diminea a copii". 
 Copiii r spund, apoi încep s  se salute luându-i un nume de floare de prim var .  
 Dup  prezen  se completeaz  calendarul naturii.  
 Se anun a noutatea zilei în care educatoarea atrage aten ia copiilor cu o scurt  poveste:"Ast zi în drum spre gr dini ,m-am întâlnit cu Yuco,Mo 
i Mia,care erau tare sup ra i pe Panteia,fiindc  i-a împr tiat (ascuns)ciuperci  colorate în gr din  cu flori i ace tia se tem s  nu fie o capcan .  

 A a c  le-am spus s  vina la noi s  îi ajut m,deoarece florile-s frumoase i în gr dini i în case,iar noi s  fim ,,Spiridu ii florilor" talenta i i 
pricepu i la tot ce facem.Trebuie s  fim preg ti i, este posibil s  vina s  va cunoasc .  
 Le prezint copiilor centrele de activitate, materialele i sarcinile pe care le au de îndeplinit.  
 Rutine: Diminea  eu salut fiindc  bine am crescut!  
 Tranzi ii:copiii pornesc spre centre pe cântecul:"Vivaldi –Spring"  
          ALA (1)  
 Copii vor desf ura activit ile liber alese pe urm toarele sectoare:  
La sectorul Art  copiii vor avea de decorat vaze de flori i de desenat;  
La sectorul Construc ii vor avea de construit gardul gr dinii cu flori;  
La sectorul Joc de mas  trebuie s  reconstituie imagini (puzzle) cu elemente specifice anotimpului prim var .  

Dup  încheierea activit ii se va face evaluarea i autoevaluare printr-o expozi ie a lucr rilor realizate de copii.  
 Tranzi ii: Cântecul  ,,Vivaldi –spring ”  
 Rutine:,,Zâmbe te i multumeste”(deprinderea de a rela iona cu ceilal i)  
           ADE    
 DS (matematic ) ,,Spiridu ii florilor ”- joc didactic (numera ie în limitele 1-8)  
 Se anun a i se desf oar , cu întreag  grup  de copii,jocul didactic cu tem :,,Adun  i a eaz  corect" (sarcin  didactic : Formarea de mul imi 
cu 1-8 elemente; raportarea num rului la cantitate i invers prin diverse situa ii create de educatoare). 
 Tranzi ii:,,Vivaldi –spring”; 



 Rutine: ,,Apa i s pun doi prieteni buni”; 
 Dup  jocul didactic se va realiza o lucrare cu tema ,,Co ul cu flori”  prin tehnica ikebana; 
 Tranzi ii: ,,Primavara”; 
 Rutine : ,,Fac ordine la locul de joaca”; 
        ALA(2)  
 Se vor desf ura jocul de mi care: ,,Ascult  danseaz ,aten ie stai”.Unde copiii  vor participa activ i vor da dovad  de bun  dispozi ie.  
 

DESF ŞURAREA ACTIVIT II 
 

EVENIMENT 
DIDACTIC 

CON INUTUL ŞTIIN IFIC STRATEGII  DIDACTICE  
EVALUAREA Metode Mijloace de 

înv mânt 
Forme de 
organizare 

1.Moment 
organizatoric 

-Se creaz  condi ii optime pentru desf urarea activit ii, 
se preg te te materialul didactic necesar desf ur rii 
actului educa ional. 

Conversa ia  
 Explica ia 

   

2.Captarea 
aten iei 

Introducerea se face prinintr-o scurt  poveste în care le 
spun copiilor ce discu ie am purtat cu Yoco,Mo i Mia. 

Conversa ia 
 

 frontal  

3.Anun area 
temei i a 
obiectivelor 

Jocul nostru de ast zi se nume te ,,Adun  i a eaz  
corect".Pentru c  Yoco,Mo i Mia s  fie feri i de o 
întâmplare nepl cut  va trebui s  c ut m i s  adun m 
ciupercile din gr din ,s  le punem în co , fiecare la 
culoarea potrivit ,s  culegem i s  a ezam florile în vaz . 

Conversa ia 
 

 Frontal  

4. Desf urarea 
activit ii  
 
 
 
 
 
 
 

ADP:-Activitatea începe cu întâlnirea de diminea .  
 Salutul:   
 ,,Bun  diminea a,  copii!”  
 Se completeaz  calendarul naturii.  
 Activitatea de grup: Dialog despre cei 3 elfi.  
 MOTO-UL zilei:,,Florile sunt frumoase i în gradine i 
în case”  
 Noutatea zilei:  
   Voi pove ti întâmplarea avut  în drum spre gr dini  i 

Conversa ia 
 

 
 
 
 
Calendarul 
naturii,poze 
 
 
 

Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Oral  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le spun de rug mintea pe care o au cei 3 elfi i anume s  
îi ajute s  scape de capcan  pus  în gr din ; s  adune,s  
a eze apoi  s  numere florile.  
 ALA 1  
 Copiii pornesc în aceast  aventur  pe ritmul melodiei 
,,Vivaldi –Spring” i apoi î i vor continu  ziua la sectoare 
unde: la sectorul ART  de decorat vaze cu flori i de 
desena.  
 La sectorul JOC DE MAS  trebuie s  reconstituie 
imagini (puzzle) cu elemente specifice anotimpului 
prim var   .La sectorul CONSTRUC II vor avea de 
construit gardul gr dinii cu flori.  
  Se reaminte te copiilor comportamentul a teptat 
(regulamentul) în cadrul acestor activit i: se vorbe te în 
oapt  pentru a nu deranja pe al ii,  apreciem i protej m 

lucr rile f cute de colegi, fiecare joc trebuie terminat, 
colabor m în realizarea sarcinilor.Se vor evalua lucr rile 
copiilor prin realizarea expozi iei acestora la macheta din 
grup .  
 Dup  realizarea expozi iei, se continu  ajutorul dat celor 
3 elfi prin executarea jocului didactic:  
 ,,Adun  i a eaz  corect ”.  
 Tranzi ii:,,Prim var  ”  
  Rutine: ,,Diminea a eu salut fiindc  sunt bine crescut 
(deprinderea de a saluta )    
 
  Explicarea jocului   
    Copiii vor trebui s  formeze mul imi de 1-8 elemente, 
s  raporteze num rul la cantitate i invers. Prin jocul 
mut  laleaua   copilul care are floarea în mân   descoper  
cifra i va  forma mul imi cu tot atâtea  elemente cât 
indic  cifra.  
 Explicarea jocului :  
 Un copil numit cu ajutorul jocului mut  laleaua va alege 

 
 
 
 
 
 
 
Imagini de 
colorat, 
creioane 
colorate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Oral  
Frontal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oral  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DS 
Joc didactic 
 
 
 
 
 
 
Explicarea 
sarcinilor 
fixarea regulilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirijarea 
înv rii 
 

de pe  panou plicul cu num rul 1 ,pentru prima 
încercare(se va proceda la fel i cu celelalte probe).  
 1.,,Prima încercare   
      E ca s  ghici i   
      Ciupercile s  le g si i   
       i apoi s  le a eza i   
       La culoarea potrivit " 
 
 Jocul de prob   
 Se realizeaz  jocul de prob , pentru a se verific  dac  
copii au în eles ce sarcini le revin în joc.R spunsul corect 
va fi aplaudat iar în cazul în care se constat  c  nu s-a 
în eles se ofer  explica ii suplimentare. Jocul de prob  
const  în g sirea i punerea ciupercilor la culoarea 
potrivit .  
 
 Jocul propriu –zis  
 Copii trebuie s  ghiceasc  unde sunt ciupercile i s  le 
pun  în co ul corespunz tor culorii.  
 2.,,Încercarea a doua  
      Nu e grea   
      Lalele trebuie s  c uta i ,,La  cifr  s  a eza i !"  
 Pe mas  sunt 4 vaze ,pe fiecare se afl  un cartona  în 
care se specific  câte i ce fel de flori trebuie puse în ea.  
-  în prima vaz :5 lalele  portocalii;  
-  în a dou  vaz :6 lalele galbene;  
-  în a treia:7 lalele albe ;  
-  în a patra:8 lalele mov .  
 ,,P c leli" 
 Voi cere copiilor s  închid  ochii ,timp în care voi face 
schimb ri în vaze,verbalizând inten ionat gre it cu scopul 
de a dezvolt  spiritul de observa ie al copiilor.Ace tia 
sesizeaz  ,,p c leal " i o corecteaz  motivând ac iunea 
întreprins .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 
magnetic, 
jetoane 
imagini 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
frontal 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oral  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOS 
 
 
 
 
 

 Varianta jocului (compicarea jocului )  
 3.,, i acum s  aduna i   
      Florile din gr dini    
      i în vaz  s  le pune i       
      Dup  cum e i cerin a"  
 4.Atingerea performan ei; rezolvarea problemelor.  
 
Tranzi ie,,Vivaldi –spring ”   Rutine:,,Zâmbe te i 
multumeste”(deprinderea de a rela iona cu ceilal i)  
 
 
 
 Pentru activitatea DOS copiii  vor realiza un aranjament 
floral.Se intuiesc materialele i se explic  sarcinile; În 
aranjamentul florilor se urm resc câteva reguli specifice 
i necesare cum ar fi forma imperfect , neregularitatea, 

inf tisarea simpl , s rac , dar în acela i timp delicat  i 
fragil ., apoi se demonstreaz  etapele de lucru. Se 
enumer  i criteriile dup  care se va realiza evaluarea 
lucr rilor: acurate e, grad de finalizare.Se repet  criteriile 
de evaluare cu 2-3 copii pentru fixare.  
 Se efectueaz  exerci iile de înc lzire a mu chilor mici ai 
mâinilor:,,Mâna leb d  o fac   
               Care d  mereu din cap  Lebedele în jur privesc  
               Mâinile eu le rotesc   
               Palmele nu stau deloc,  
               Ci se preg tesc de joc,  
               Degetele îmi sunt petale  
              Se deschid ca la o floare   
 
 Se ureaz  : ,,Spor la lucru!”  
 Copiii vor lucra pe un fond muzical lini tit. Le dau 
explica ii i îi ajut pe cei cu un ritm de lucru mai lent. 
Lucr rile realizate sunt a ezate în gr din  pentru a fi 

 
 
 
 
 
 
Vaze,flori,ciu
perci  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co uri , 
flori  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oral   
 
 
 
 
 
 
Oral  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
ALA2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incheierea 
activitatii 

evaluate. Sunt apreciate lucr rile care au fost finalizate, 
sunt lucrate corect i curat.  
 Tranzi ii ,,Vivaldi –spring ”  
   Rutine: ,,Ap  i s pun doi prieteni buni”  
 
 
 
 Se va desf ura jocul de mi care: ,,Ascult  danseaz  
,aten ie stai”  .Copiii formeaz  un cerc i danseaz  pe 
circumferin  acestuia executând diferite mi c ri la 
alegere. Cei care nu reu esc s  se ghemuiasc  atunci când 
se opre te muzica sunt penaliza i i ies din joc.Jocul 
continu  pân  r mâne un singur copil.  
 
 
 Ziua se încheie cu jocul de mi care ,,Ascult  
danseaz ,aten ie stai".Se revine la mesajul zilei pentru 
concluzia final :,,Florile sunt frumoase i în gradine i în 
case". Educatoarea prime te un colet de la Yoco,Mo i 
Mia în care se afl  recompensele(CD-Angry Birds ,jocuri 
educative) pentru copii. 
,,Bine a i lucrat   
        Voi m - i ajutat   
         i drept r splat    
         O recompens    
          Iat  în data."  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  recompense 
(cd-uri cu 
jocuri 
educative) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 

 
 
 
 
Oral   
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633. ROCHIA ZÂNEI FLORILOR 

 
P duraru Aurelia 

Gr dini a cu PPnr.15 Vaslui 
 

Este o poveste creat  prin care am selectat copiii care vor participa la concursul „Simfonia 
florilor”precum i tema ce urmeaz  a fi abordat  i modul de lucru. Fotografiile sunt din timpul 
lucrului i lucrarea final  din expoziție. 
 
Legenda spune c  tr ia odat  o fat  deosebit de frumoas . Mare parte a timpului şi-o petrecea 
vorbind cu florile. Le înv ase limbajul. În schimbul bun t ii ei, fiecare floare îi împodobi rochia 
cu câte o floare. i toat  lumea îi spunea Zâna Florilor .  
Tot legenda spune c  tr ia în acele vremuri i o vr jitoare deosebit de rea şi de puternic  i tot ce 
atingea aceast  vr jitoare se pref cea în stan  de piatr . Dar vraja nu s-a realizat când a întâlnit-o pe 
Zâna Florilor, astfel c , atunci când a atins-o, aceasta nu a reu it decât s  fac  s -i dispar  floarile 
de pe rochie. Se pare c  vraja care o cuprinsese se putea rupe numai cu ajutorul a opt feti e, din 
Grupa mare “Licuricii” de la Gr dini a cu PP nr. 15 Vaslui, care vor picta florile. Dar cine s  
vorbeasc  cu feti ele?   
Dorind s  îşi salveze rochia, Zâna Florilor ceru ajutorul Zânelor celor patru anotimpuri. Cu picturile 
anumitor flori, va reuşi s  dezlege vraja. Astfel c , a început s  se plimbe zile întregi prin p duri şi 
pe câmpii în c utarea Zânelor. Într-o zi, ieşind la plimbare într-o gr din  înverzit  şi pres rat  cu fel 
de fel de flori, Zâna Florilor se umplu de bucurie când v zu c  toate florile-i zâmbesc fericite. Aici, 
o întâlni pe Zâna Prim var . Îi povesti suferin a ei... 
 - Las , draga mea, nu te mai am rî, îi r spunse Zâna Prim var , nici nu va apune soarele şi 
Teo Mic , Raluca, Ruxi, Ami î i vor picta floricele de prim var  care vor rupe o parte din vraj . i 
a a se i întâmpl . Mul umi i plec  în c utarea celorlalte Zâne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coborând coasta poienii c tre pârâul ce susura de mai mare 
dragul, Zâna Florilor ajunse pe o câmpie unde culoarea galben  a 
grâului i florii soarelui se amesteca cu ro ul macilor i albastrul 
nem isorului. Aici o întâlni pe Zâna Var , care dup  ce ascult  
rug min ile Zânei Florilor, cu a sa baghet  i înzestrat  cu puteri 
magice, f cu ca totul s  devin  un miracol, i Daria i Aniela s  picteze 
macii, alb strelele i floarea soarelui dându-i stralucire, veselie i 
farmec rochiei Zânei Florilor. 

Vraja fuse abia pe jumatate rupt , a a c  Zâna Florilor plec  în 
c utarea Zânei Toman . Merse ce merse, trecu printr-o  p dure de 
aram  i ajunse într-o gr din  multicolor . Aici o întâmpin  Zâna 



Toamn  care avea în bra e un buchet de crizanteme. Au petrecut o vreme împreun , timp în care i-a 
spus povestea sa trist . Zâna Toamn  î i aminti c  fusese în vizit  la grupa mare “Licuricii” i c  
Teo  Mare picteaz  foarte frumos florile toamnei. A a c , prin puteri numai de ea tiute, o atrase pe 
feti  în fa a evaletului pentru a picta cele mai frumose i îmbietoare crizanteme. i uite a a, Zâna 
Florilor î i ad ug  i cea de-a aptea floare pe rochie.  

Singura  zân  cu care trebuia s  mai vorbeasc  era Zâna Iarn , dar tia c  ea nu are nici o 
floare....Era datoare s  mearg  pân  la cap t....Se f cuse frig afar  i Zâna Florilor era îmbr cat  
foarte sub ire...Se ruga s  o întâlnesc  cât mai repede pe Zâna Iarn . Cum rosti ultimile cuvite, Zâna 
Florilor se şi f cu nev zut . Se trezi într-un palat din ghea  i aici o g si pe Zâna Iarn . Avea p rul 
alb ca neaua i stralucitor ca argintul în b taia soarelui i aripile ei erau albe i delicate ca ale unei 
lebede. Era îmbr cat  într-o rochie alb  i moale ca m tasea. Zâna Florilor se remarc  prin rochia sa 
esut  din cele mai frumoase flori. Îi povesti cele înt mplate i teama ei era c  nu va putea rupe 

vraja pentru c  în întreg palatul nu v zuse nici o floare. Zâna Iarn  se sf tui cu Zâni oarele de 
Cristal-fulgii de z pad , şi chemând-o pe Zâna Florilor îi zise:  
 - Floarea noastr  este o 
comoar , înflore te foarte greu i 
dureaz  foarte pu in, din aceast  
cauz , mul i oameni nici nu o 
cunosc. Pentru a putea fi pictat , 
Alesia trebuie s  fie ajutat  de 
educatoarea sa, s  înve e tehnica 
prin care s  o realizeze. Dup  
efectuarea picturii rochia Zânei 
Florilor s-a umplut de flori i vraja 
s-a rupt pentru totdeauna. Pe fa a 
Zânei au reap rut bucuria i 
zâmbetele pe care le r spânde te în 
jur tuturor. Zâna Florilor p r si 
imediat palatul Zânei Iarn  i se 
gr bi s  ajung  la Grupa mare 
“Licuricii” de la Gr dini a nr.15 
Vaslui pentru a le mul umi i a-i sus ine în concursul na ional “Simfonia florilor”. 

 
  



 
634. PROIECT DIDACTIC 

PENTRU ACTIVITATE INTEGRAT  
 

PROFESOR : Len a Elena Olga şi Cozma Alina 
G.P. P.  „Prichindel”- Suceava 

 
NIV/GRUPA :I/Mijlocie C 
TEMA ANUAL  DE ÎNV ARE: ”Când/ cum şi de ce se întâmpl ?” 
TEMA S PT MÂNII: „Uite câte tiu!” 
TEMA ACTIVIT II INTEGRATE: „Surprizele anotimpului toamna i iarna”  
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVIT II  INTEGRATE:  
A.L.A.1 – tema ”Surprizele anotimpurilor toamna i iarna” 

 ART :  – pictur  cu estompa 
 TIIN E: jocuri puzzle  
 CONSTRUC II: ,, Gardul” i „S niu e ”- îmbinare  

ADE: D.L.C.- tema: „Spune ce face...?”–  joc didactic 
SCOPUL ACTIVIT II : Dezvoltarea achizi iilor lingvistice prin exersarea deprinderilor de 
exprimare corect   din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic pe baza experien ei senzoriale, 
valorificând cuno tin ele,  abilit ile intelectuale, artistico-plastice i tehnice însuşite.  
OBIECTIVE OPERA IONALE: 

 s  identifice elementele -surpriz  
 s  realizeze lucr ri plastice expresive, utilizând tehnica picturii cu estompa ; 
 s  reconstituie piesele puzzle pentru realizarea întregului, citind imaginile ob inute; 
 s  construiasc  sania prin îmbinarea buc ilor de polistiren; 
 s  infing   be isoarele in polistiren pentru realizarea gardului; 
  s  formuleze enun uri sugerate de imagine ; 
 s  foloseasc  corect acordul subiect-predicat ;  
 s  asocieze imaginea  cu anotimpul adecvat ; 
 s  respecte sarcina i regulile jocului propus ; 
 s  dezlege ghicitorile propuse ,ata ând pe piramid  imaginea ; 
 s  comunice gânduri i impresii despre lucr rile finalizate; 

STRATEGII DIDACTICE: 
 Metode şi procedee: conversa ia , observa ia,  expunerea, munca independent , exerci iul, 

explica ia, munca in grup, demonstra ia, jocul, problematizarea, algoritmizarea, 
descoperirea, piramida; 

 Sarcina didactic  :  
-Descrierea imaginii i alc tuirea  de propozi ii simple i dezvoltate  cu elementele 
descoperite  in imagine;  

 Regulile jocului: 
-R spunde doar copilul atins pe um r cu bagheta , 
-Copilul ales ia de lâng  machete sau din ,,cutiu a cu surprize” o imagine  i precizeaz  ,,Ce 
face …?” exprimandu-se in propozi ii simple i dezvoltate.  
- Se a eaz  imaginea  pe machet  . 

 Elemente de joc: Surpriza ,întrecerea, aplauzele ,inchiderea şi deschiderea ochilor ,mânuirea 
materialelor, mişcarea, cuvânt stimulativ. 

 Resurse materiale:   
       -  machete cu anotimpul toamna i iarna,   lipici, abloane din carton , frunze din hartie 
colorat , puzzle-uri cu jocuri/munci ale copiilor iarna /toamna,  acuarele, siluete din carton cu flori 
i legume de toamn , estompe, ecusoane cu s niu e,  fulgu ori, frunze, polistiren, scobitori,  Forme 

de organizare: frontal, pe grupuri, individual 
 DURATA: 1 or   



SCENARIUL  ACTIVIT II 
          Copiii,  descoper   o scrisoare de la B trânul An, educatoarea d  citire scrisorii, concomitent 
cu prezentarea celor dou  machete care reprezint  anotimpul iarna i toamna trimise special de 
acesta pentru a le împ ca pe cele dou  fiice ale sale, Toamna i Iarna. 
        Este  cerut ajutorul  copiilor, motiv pentru care cei mici sunt îndemna i s  apeleze la 
materialele de la cele trei centre deschise, pentru a completa machetele-surpriz  (A.L.A.1 – 
”Surprizele anotimpurilor toamna i iarna”).  
        Prichindeii afl  c  trebuie s  –l ajute pe B trânul An, grupându-se la centre în func ie de 
ecusonul pe care îl au în piept (fulgu ori, frunze, s niu e), dar nu înainte de a exersa aparatul fono-
articulator « Vâjâitul vântului , foşnetul frunzelor , umflarea balonului , suflarea fulgilor din palme, 
mirosirea unei flori>>  . 
        În mersul leg nat al frunzelor şi al fulgilor (tranzi ie), copiii se deplaseaz  la centrele de 
interes, educatoarea prezentându-le oferta de lucru: 
        * La centrul ,,Construcții” copiii  se vor deplasa,, tr gând s niu a “ pentru a ajuta la construc ia 
gardului i a s niu elor.  
          *La centrul „Art ” copiii vor avea de realizat flori i legume de toamn  prin tehnica picturii 
cu estompa , folosind culori adecvate, deplasându-se în  „ dansul frunzelor de toamn   “ .  
           *La  centrul „ tiinț ”, „in dansul fulgu orilor” se îndreapt  copiii care vor ajuta  la 
reconstituirea unor imagini ce reprezint  personaje - copii care se joac  pe derdelu  sau realizeaz  
mici activit i specifice anotimpurilor toamna i iarna,  îmbinând piesele puzzle i lipindu-le pe 
siluetele decupate din carton. 
        Rând pe rând , copiii vor denumi imaginile finalizate   la centre i la întrebarea ,,Ce 
face… ?”copiii vor formula propozi ii /fraze (DLC). 
        Copiii sunt aten iona i c  urmeaz  finalizarea lucr rilor, fapt pentru care trebuie s  se încadreze 
în timpul pus la dispozi ie, iar la clinchetul clopo elului (tranzi ie), se încheie activitatea de la 
fiecare centru dup  care to i  fac ordine la m su e (rutine). Se a eaz  elementele, pe rând, lâng  
machete, urmând apoi ca prin sarcina jocului s  fie a ezate pe machete. Copiii intoneaz  cântecelul 
„Bate vântul frunzele”( tranzi ie), apoi educatoarea le propune  s  joace un joc cu tema, „Ce 
face...?”(D.L.C.), folosind materialele confec ionate la centre.  
Se precizeaz  : 
Sarcina didactic  - Descrierea imaginii i alc tuirea  de propozi ii simple i dezvoltate  cu 
elementele descoperite  in imagine; 
Regula de joc – Copilul atins pe um r cu bagheta, va  lua de lâng  machet  o imagine i 
precizeaz  ,,Ce face…?” exprimându-se in propozi ie, apoi va  a eza imaginea  pe machet  la locul 
corespunz tor. 
        O alt  surpriz  primit  de la B trânul An, propune copiilor un concurs de ghicitori prin 
utilizarea metodei ,,Piramida”. Copiii dezleag  ghicitorile, alc tuiesc propozi ii, a eaz  imaginea 
corespunz toare pe piramid  i primesc stimulente. 
        Copiii î i exprim  p rerea fa  de realiz rile lor. Educatoarea vine cu aprecieri legate de modul 
cum s-a desf urat întreaga activitate. 
         Finalul activit ii este marcat de momentul verbaliz rii concluziilor referitoare la bucuria 
adus  celor dou  fiice ale B trânului An. 
BIBLIOGRAFIE: 

 Curriculum pentru înv mântul preşcolar” – M.E.C.I., 2008; 
„Metodica activit ilor de educare a limbajului în înv mântul preşcolar” – Florica Mitu, 
Ştefania Antonovici, Edi ia a 2-a revizuit , Editura Humanitas Educa ional, Bucureşti, 2005 

             Culea, Lauren ia, Se ovici, Angela, Grama, Filofteia, (2008), ,,Activitatea integrat  în       
gr dini ’’, Ed. Did. Publishing House, Bucure ti. 

*** (1972), „Jocuri didactice şi exerci ii distractive”, Editura didactic  şi pedagogic , 
Bucureşti; 

  



 
635. CLUBUL CURIOŞILOR 

 
Prof.Aioanei Denisse Alina 

Prof.Croitoru  Alina Mirabela 
G.P.P„ PRICHINDEL” SUCEAVA 

 
La aceast  vârst  de 4-5 ani copiii sunt dornici de a afla cât mai multe lucruri interesante 

despre animale, locuri, oameni, civiliza ii. Enciclopedia pentru cei mici şi iste i „ Şi eu vreau s  ştiu 
” şi „ Minunata lume a animalelor ”ne va fi de folos deoarece ne prezint  informa ii pe în elesul 
copiilor, cu imagini viu colorate, astfel îmbog indu-şi cultura general . Ştiindu-i curioşi, avem 
convingerea c  aceast  activitate op ional  le va face o real  pl cere,stimulând interesul pentru 
cunoaşterea lumii înconjur toare. 

Discipline implicate : D.L.C., D.E.C., D.O.S., D.P.M. 
Strategii didactice : 
1) Metode si procedee: conversa ia, expunerea, povestirea, jocul didactic, jocul-exerci iu, 

jocul (de aten ie, de perspicacitate, de crea ie), brainstorming-ul, dramatizarea, munca individual , 
diagrama venn, turul galeriei; 

2) Mijloace : enciclopedii, calculator, bloc desen, foi A4, creioane colorate, acuarele, 
pensoane, pahare, hârtie creponat , personaje din poveşti decupate, costuma ii, plastilin , planşete, 
lipici, hârtie glasat ; 

3) Forme de organizare : frontal, în echipe, pe grupe, individual. 
Parteneri : educatoare, p rin i, bunici, Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, Suceava 

OBIECTIVE CADRU: 
 Dezvoltarea capacit ii de cunoaştere şi în elegere a mediului înconjur tor, precum şi stimularea 
curiozit ii pentru investigarea acestuia; 
 Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din natur  şi din mediul înconjur tor 

OBIECTIVE  DE REFERIN  : 
1. S  cunoasc  unele elemente componente ale lumii înconjur toare ; 
2. S  recunoasc  anumite schimb ri şi transform ri din mediul înconjur tor ; 
3. S  exploreze şi s  descrie verbal şi/sau grafic obiecte, fenomene, procese din mediul 
înconjur tor, folosind surse de informare diverse ; 
4. S  cunoasc  existen a corpurilor cereşti, a vehiculelor cosmice; 
5. S  comunice impresii, idei pe baza observ rilor efectuate; 
6. S  cunoasc  diferitele animale şi  modul lor de via ; 
7. S  cunoasc  cele mai importante locuri din diferite continente, oameni şi civiliza ii; 
8. S  manifeste interes la evolu ia omenirii. 
9. S  descrie caracteristici ale mediului natural; 
10. S  enumere p r i componente ale  animalelor; 
11. S  observe modific ri ap rute în via a omului, plantelor, animalelor în func ie de anotimp, 
s  le descrie şi s  le compare ; 
12. S  adreseze întreb ri în leg tur  cu cele observate. 

EVALUARE 
1. Probe orale : concursuri între grupe, povestiri ale copiilor , crea ii, jocuri de crea ie, exerci ii, 

activit i cu p rin ii; 
2. Probe scrise : fişe de lucru; 
3. Probe practice :  lucr ri practice, plastice, pliante, invita ii. 
BIBLIOGRAFIE : 
 Anatol Vidrascu „Enciclopedie pentru copiii mici si bunicii”, Editura Aramis, Bucureşti, 

2007,pag.11-27; 
Christine Henkel „Marea carte a naturii”,Editura Univers Enciclopedic,Bucureşti, 2015,pag.7-67. 
Georgeta, Toma, „Sugestii metodice si culegere de texte literare. Domeniul Ştiin e cunoaşterea 

mediului 3-6⁄7 ani”, Editura Delta Cart Educa ional, Piteşti, 2010,pag.8-57. 



Ob. 
Ref. 

Con inutul înv rii  
Tema 

Mijloc de 
realizare 

Strategii didactice  
Evaluare 

 
Luna Metode şi 

procedee 
Resurse 

materiale 
 

10, 11 
Precizarea unor curiozit i 

referitoare la animale. 
CE SUNT ŞI UNDE 

TR IESC 
ANIMALELE ? 

Discu ii libere Conversa ia, 
explica ia, 
expunerea 

Enciclopedia 
animalelor 

Joc 
exercitiu“Spune 

mai departe” 

 
Septembrie 

 
 

2, 10 

Enumere p r ilor componente 
ale  animalelor. 

Adresarea unor întreb ri în 
leg tur  cu cele observate. 

 
MAMIFERE 

CARNIVORE ŞI 
ERBIVORE 

 
 

Observa ia 

Observatia 
conversa ia, 
explica ia, 
expunerea 

 
Enciclopedia 
animalelor 

 
Concurs „Ce stii 

despre?” 

 
 

Septembrie 

 
3, 12 

Redarea prin desen a unor p s ri 
cunoscute. 

 
P S RI 

 
Desen 

Conversa ia, 
explica ia, 
expunerea 

Foi, creioane 
colorate 

Expozi ie cu 
lucr ri 

 
Octombrie 

 
 

2, 11 

Observarea modific rilor ap rute 
în via a animalelor, descrierea şi 

compararea lor. 

 
 

REPTILE ŞI 
AMFIBIENI 

 
Convorbire cu 
suport intuitiv 

 
Conversa ia, 
explica ia, 
expunerea 

 
“Şi eu vreau s  

ştiu”-
enciclopedia 

pentru cei mici. 

 
Joc-concurs 
“Cine ştie 
câştig ”. 

 
 

Octombrie 

 
6, 12 

Realizarea unei poveşti de c tre 
copii. 

 
PEŞTI 

 
Poveste creat  

Conversa ia, 
explica ia, 
expunerea 

Planşe şi 
ilustra ii 

 
Ghicitori 

 
Octombrie 

 
 

1, 3 

Observarea modific rilor ap rute 
în via a animalelor, descrierea şi 

compararea lor. 

 
INSECTE ŞI 
P IANJENI 

 
Convorbire cu 
suport intuitiv 

 
Conversa ia, 
explica ia, 
expunerea 

 
 

Enciclopedie cu 
insecte 

 
 

Concurs pe 
echipe 

 
 

Octombrie 

 
1, 2 

Recunoaşterea anumitor 
schimb ri şi transform ri din 

mediul înconjur tor 

 
ANIMALE 

DISP RUTE ŞI RARE 

 
Pictur  

Conversa ia, 
explica ia, 
expunerea 

 
Acuarele, foi, 

pahare 

 
Expozi ie cu 

lucr ri 

 
Noiembrie 

 
 

8, 12 

Identificarea unor caracteristici 
referitoare la comportamentul 

animalelor 

 
COMPORTAMENTUL 

ANIMALELOR 

 
 

Discu ii libere 

 
Conversa ia, 
explica ia, 
expunerea 

 
“Descoperi i 

minunile lumii” 

 
Joc de rol 
“De- ...” 

 
 

Noiembrie 

 
3, 10 

Redarea printr-o lucrare practic  
a animalelor preferate 

PICT M 
ANIMALELE 

 
Pictur  

Conversa ia, 
explica ia, 

Acuarele, foi, 
pahare 

Expozi ie cu 
lucr ri 

 
Noiembrie 



PREFERATE expunerea 
 

8, 12 
Cunoaşterea celor mai 

importante locuri din diferite 
continente, oameni şi civiliza ii 

 
HABITATELE 
P MÂNTULUI 

 
Convorbire cu 
suport intuitiv 

Conversa ia, 
explica ia, 
expunerea 

 
“Descoperi i 

minunile lumii” 

Jon didactic 
“R spunde 

repede şi bine” 

 
Decembrie 

 
2, 9 

Precizare unor reguli de ocrotire 
a naturii 

OCROTIREA 
NATURII ŞI A 

SPECIILOR 

Lectura 
educatoarei 

Conversa ia, 
explica ia, 
expunerea 

“Descoperi i 
minunile lumii” 

 
Desen liber 

 
Decembrie 

 
5 

Dezvoltarea unei conduite 
pozitive fa  de tradi iile 

rom neşti 

 
CR CIUNUL LA 

ROMÂNI 

 
Vizionare 

DVD 

Conversa ia, 
explica ia, 
expunerea 

 
DVD, CD 

Jon didactic 
“R spunde 

repede şi bine” 

 
Decembrie 

 
6 

Transpunerea în diverse roluri 
din via a cotidian  

GHICI CE ANIMAL 
SUNT EU? 

 
Joc distractiv 

Conversa ia, 
explica ia, 
expunerea 

 
Fluier, jetoane. 

Concurs “Cine 
ajunge primul la 

ad post?” 

 
Ianuarie 

 
1, 2 

Identificrea unor aspecte 
referitoare la anotimpul iarna. 

CURIOZIT I 
DESPRE 

ANOTIMPUL IARNA 

 
Vizionare 

DVD 

Conversa ia, 
explica ia, 
expunerea 

 
CD, DVD 

 
Rezolvare fiş  

 
Ianuarie 

 
1, 12 

Dezvoltarea unei           conduite 
pozitive fa  de tradi iile rom neşti 

 
BOBOTEAZA LA 

ROMÂNI 

 
Discu ii libere 

Conversa ia, 
explica ia, 
expunerea 

 
Planşe, ilustra ii 

 
Desen liber 

 
Ianuarie 

 
7 

Asimilarea unor cunoştin e 
referitoare la    continentul 

America de Nord 

 
AMERICA DE NORD 

 
Vizionare 

DVD 

Conversa ia, 
explica ia, 
expunerea 

 
CD, DVD 

 
Joc concurs 

“Acum şti i?” 

 
Februarie 

 
7 

Asimilarea unor cunoştin e 
referitoare la    continentul 

America de 
Sud 

 
AMERICA DE SUD 

 
Vizionare 

DVD 

Conversa ia, 
explica ia, 
expunerea 

 
CD, DVD 

 
Joc concurs 

“Acum şti i?” 

 
Februarie 

 
7, 12 

Asimilarea unor cunoştin e 
referitoare la    continentul Europa 

 
EUROPA 

 
Vizionare 

DVD 

Conversa ia, 
explica ia, 
expunerea 

 
CD, DVD 

Joc concurs 
“Acum şti i?” 

 
Februarie 

 
7, 12 

Asimilarea unor cunoştin e 
referitoare la    continentul Africa 

 
AFRICA 

 
Vizionare 

DVD 

Conversa ia, 
explica ia, 
expunerea 

 
CD, DVD 

Joc concurs 
“Acum şti i?” 

 
Februarie 



 
5, 9 

Identificarea unor curiozit i 
despre flori 

 
CURIOZIT I 

DESPRE FLORI 

 
Convorbire cu 
suport intuitiv 

Conversa ia, 
explica ia, 
expunerea 

Enciclopedia 
plantelor 

 
Rezolvare fiş  

 
Martie 

 
2, 12 

Identificarea unor curiozit i 
despre plante 

 
MINUNILE DIN 

PLANTE 

 
Pictur  

Conversa ia, 
explica ia, 
expunerea 

Acuarele, foi 
albe, pahare 

Expozi ie cu 
lucr ri 

 
Martie 

 
 

2, 12 

Cunoaşterea unor mai multe 
aspecte refritoare la vitamine şi 

men inerea s n t ii 

 
VITAMINELE ŞI 

S N TATEA 

 
Brainstorming 

 
Conversa ia, 
explica ia, 
expunerea 

 
Ilustra ii, 
planşe. 

 
Joc de rol “De-a 

vitaminele” 

 
Martie 

 
2, 5 

Identificarea unor aspecte 
referitoare 

la diverse forme 
ale limbajului 

 
OAMENI ŞI LIMBAJE 

 
Observa ia 

Conversa ia, 
explica ia, 
expunerea 

 
Copiii grupei. 

 
Joc de rol “De-a 

adul ii”. 

 
Martie 

 
2, 5 

P strarea unor tradi ii referitoare 
la s rb torile Pascale 

 
TRADI IILE 
OAMENILOR 

Convorbire cu 
suport intuitiv 

Conversa ia, 
explica ia, 
expunerea 

“Enciclopedia 
lumii” 

 
Desen 

 
Aprilie 

2, 5, 
12 

Formarea unei conduite pozitive 
fa  de divinitate 

RELIGIILE 
OAMENILOR 

Discu ii libere Conversa ia, 
explica ia, expunerea 

 
Biblia copiilor 

 
Rezolvare fiş  

 
Aprilie 

 
5, 12 

Dezvoltarea spiritului etic şi 
estetic 

 
ART  ŞI MUZIC  

 
Observa ii 

Conversa ia, 
explica ia, expunerea 

 
Ilustra ii, planşe 

Înv area unui 
cântec 

 
Mai 

 
1, 2, 5 

Asimilarea unor cunoştin e 
referitoare 

la diverse sporturi 

 
SPORTURI 

Convorbire cu 
suport intuitiv 

Conversa ia, 
explica ia, 
expunerea 

 
“Enciclopedia 

lumii” 

 
Dramatizare 

 
Mai 

 
1, 6 

Investigarea mediului 
înconjur tor 

DE CE BUBURUZA 
ARE ARIPI ? 

 
Modelaj 

Conversa ia, 
explica ia, 
expunerea 

Plastelin , 
planşete 

Expozi ie cu 
lucr ri 

 
Mai 

 
4, 12 

Identificarea unor curiozit i 
despre avioane 

 
DESPRE AVIOANE 

 
PICTUR  

Conversa ia, 
explica ia, 
expunerea 

Acuarele, 
pensoane 

Expozi ie cu 
lucr ri 

 
Mai 

 
2, 10, 

12 

Verificarea cunoştin elor 
asimilate în cadrul op ionalului 

CONCURS DE 
CULTUR  

GENERAL  

 
Concurs 

Conversa ia, 
explica ia, 
expunerea 

 
Diverse 
accesorii 

 
Evaluare 

 
Iunie 

 



 
636. PROIECT DIDACTIC 
 „EXCURSIE ÎN P DURE” 

 
Bihari Kiss Andrea Lorena 

Gr d. P.P. Nr.7, Lugoj, Jud. Timi  
GRUPA: Mare  
DOMENIU EXPERIEN IAL: D  
ARIA CURRICULAR : Activit i matematice 
TEMA ACTIVIT II: „Excursie în p dure ” 
DENUMIREA ACTIVIT II: Joc didactic 
TIPUL ACTIVIT II: Consolidare 
SCOPUL ACTIVIT II:  

 Determinarea capacit ii de a în elege i utiliza numere i cifre 
OBIECTIVELE OPERA IONALE: 

 S  recunoasc  locul fiec rui num r în şirul numeric 
 S  raporteze num rul la cantitate şi invers 
 S  rezolve oral şi în scris probleme cu o unitate sau dou  
 S  foloseasc  un limbaj matematic adecvat 
 S  rezolve corect sarcinile din fişa matematic  

SARCINA DIDACTIC : 
 S  efectueze opera ii de adunare i sc dere in limitele 1-10 
  S  numere i s  recunoasc  cifrele 

REGULILE JOCULUI: 
          To i copiii ascult  cu aten ie problemele. Este ales, pe rând, câte un copil din fiecare echip  s  extrag  câte un bile el din  
co ul cu întreb ri. Acesta repet  enun ul problemei i spune rezultatul.Se alege un alt copil din cadrul aceleia i echipe, care cu ajutorul 
jetoanelor(caramele, farfurii, pahare, jetoane cu animale si p s ri, jetoane cu cifre, jetoane cu semne) scrie opera ia corespunz toare. Dac  a raspuns 
corect echipa prime te o bulin  ro ie/albastr  care se va a eza pe panou. La fel vor proceda i restul copiilor. 
ELEMENTE DE JOC:  

 Intuirea 
 Mânuirea materialului 
 Deplasarea pe flanelograf a jetoanelor 
 Aplauzele 

STRATEGII DIDACTICE 



       METODE ŞI PROCEDEE: Conversa ia, Demonstra ia, Exerci iul, Elemente de problematizare. 
       MIJLOACE DIDACTICE: 

 Plan  suport cu imagini, flanelograf   
 Jetoane, cifre,farfurii, pahare, bile ele,co ulet cu bile ele,caramele,medalii de aur 
 Fişe matematice, creioane 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individual 
DURATA: 30-35 minute 
LOCUL DE DESF URARE: Sala de grup  
MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 

 Mihaela Neagu, Georgeta Beraru – „Activit i matematice in gr dini ” – indrumar metodologic, Editura AS’S, 1995; Paraschiva Florescu – 
„Proiecte didactice” – Înv mânt pre colar, Editura Excelsior, 2002,Timi oara 

 
Nr.  
crt. 

Evenimentul 
didactic 

Con inutul tiin ific Strategii didactice Evaluare 
Metode si 
procedee 

Forme de 
organizare 

Material 
didactic 

I. Moment 
Organizatoric 

Pentru o bun  desf urare a activit ii se vor asigura urm toarele: 
- aerisirea s lii de grupa 
- pregatirea materialului necesar 
-aranjarea sc unelelor în semicerc 
- intrarea ordonat  a copiilor i stabilirea lini tii 
 

    

II. Desf urarea 
activit ii: 

1. Captarea 
aten iei 

 
 
 
 
 
 

2. Anun area 
temei   

3. Dirijarea 

Se va realiza printr-o povestire: 
„ Dragi copii, abia am a teptat sa vin la voi la grup  pentru a v  
povesti ce-am p it. Acum vreo dou  zile am fost la bunicii mei, la 
ar  i, cum afar  era vreme frumoas  m-am hotarât s  m  plimb prin 

p dure. Tot mergând prin p dure i ascultând ciripitul p s rilor ,pe 
cine crede i c  z resc eu printre tufi uri? Pe Alb -ca-Zapada cu cei 
apte pitici. Atunci, m-am apropiat încet, iar când m-au v zut s-au 

bucurat foarte mult. Ne-am împrietenit repede i aflând c  ei cunosc 
jocuri frumoase i iubesc mult copiii le-am propus s  m  înve e i pe  
mine ca s  m  pot juca i eu cu voi”. 
„ Ast zi ne vom juca jocul: „ Cine rezolv  mai repede problema?” 
 
Explicarea jocului: 

Conversa ia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversa ia 
 
Explica ia 

Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal 
 
Frontal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



înv arii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ob inerea 
performan
elor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Copiii vor fi împ r i i în dou  grupe: cea a piticilor alba tri i cea a 
piticilor ro ii. Voi chema pe rând câte un copil din fiecare echip  
pentru a extrage bile elul cu întrebarea.Acesta va repeta enun ul 
problemei, va spune ce opera ie face i care este rezultatul. Un alt 
copil, din aceea i echip , va rezolva faptic opera ia ( la m su  sau cu 
ajutorul jetoanelor la flanelograf). Echipa care r spunde corect va 
primi o bulin  ro ie/albastr , care se va a eza pe panou. La fel vor 
proceda to i copiii din grup . 
Jocul de prob :  
  Se va efectua jocul de prob  pentru a vedea daca au fost in elese 
sarcina si regulile jocului, chemând un copil. 
 
Jocul propriu-zis: 
     Se va executa jocul cu to i copiii din grup . 
De acum inainte v  rog sa fi i aten i la enun ul problemei pentru a 
r spunde corect.  
„A sosit ora mesei. Alb -ca-zapada începe s  a eze farfurioarele la 
masu .Pe partea dreapt  a eaz  ase farfurioare, iar pe partea stâng  
o farfurioar . Câte farfurioare sunt în total la m su ?” 
Un copil va r spunde: „ Dac  pe partea dreapt  a mesei sunt ase 
farfurii  iar pe partea stâng  este o farfurie, pentru a afla câte sunt în 
total, vom face opera ia de adunare i deci, sunt apte farfurii”. Un alt 
copil va veni la m su  i va efectua faptic opera ia de adunare. Dac  
a raspuns corect echipa va primi o bulin  ro ie/albastr , care va fi 
a ezat  pe panou. 
    În continuare, voi adresa fiec rei echipe câte o problem  care se va 
rezolva în acela i mod, având urm toarele enun uri: 
„ Pe masa piticilor se afl  opt pahare. Vine un pitic i ia un pahar. 
Câte pahare au mai r mas?”   
 (8-1=7) 
Apoi, le voi adresa copiilor, din fiecare echip  câte dou  ghicitori 
care se vor rezolva la flanelograf. 
„ apte mere coapte 
 Si-nca unul copt, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Demonstra ia 
 
 
 
Exerci iul 
 
 
 
Exerci iul 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exerci iul 
 
 
 
 
Exerci iul 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Individual 
 
 
 
Pe grupe 
 
 
 
Pe grupe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe grupe 
 
 
 
 
Pe grupe 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Co ule  cu 
bile ele 
,caramele 
 
Co ule  cu 
bile ele,farf
urii, pahare 
 
Co ule  cu 
bile ele, 
farfurii 
 
 
 
 
 
 
Co ule  cu 
bile ele, 
pahare 
 
 
Plan e cu 
fundal 
p dure i 
fundal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare 
par ial    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Asigurare

a Feed-
back-ului 

 
 
 
 

 
6. Evaluarea 

 La un loc fac .....” 
 (7+1=8) 
„Pe-o sârm  de telegraf                           „Sunt cinci iepura i acas  
  Nou  bufni e stau la sfat                         Şi stau bucuroşi la mas  
  Iat  ca mai vine una                               Unul pleac  afar -n drum 
  Câte ciripesc acuma?”                            Câ i au mai r mas acum ?” 
  (9+1=10)                                                 (5-1=4) 
 
„Într-un pom sunt zece mere 
 Înc  unul a luat 
 Câte-au mai r mas din ele? 
 Spune cum ai calcult?” 
 (10-1=9) 
 Complicarea jocului: 
Copiii vor r mâne a eza i în semicerc. Voi chema pe rand câte un 
copil din fiecare echip  pentru a completa cu jetoanele 
corespunz toare (cifre, semne,animale, p s ri) opera iile lips  de pe 
plan e. Echipa care r spunde corect va primi o bulin  ro ie/albastr , 
care va fi a ezat  pe panou. 
 10......1 = 9 
  7  +  ... = 8 
Se va realiza prin rezolvarea unei fi e de lucru, de c tre fiecare 
echip . Echipa „Piticilor alba tri” va primi fi a „Calcula i opera iile 
de lâng  albinu e si descoperi i cifra corespunz toare! 
 Ajuta i  albinu ele  s   ajung   la  florile  potrivite” , iar 
echipa „Piticilor ro ii”  va primi fi a „Pe care floare se va aşeza 
fluturaşul? 
Calcula i opera iile de lâng  floare  şi ve i descoperi! ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exerci iul 
 
 
 
 
 
 
 
Explica ia 
Exerci iul 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe grupe 
 
 
 
 
 
 
 
Pe grupe 
 

g adin , 
jetoane, 
flanelograf 
pentru 
afi area 
opera iilor 
matematice 
 
 
 
 
 
 
Plan e cu 
fundal 
p dure i 
fundal 
gr din , 
jetoane, 
flanelograf. 
 
Fi e de 
lucru 
Creioane 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare 
par ial  
 
 
 
 
 
 
Evaluare 
final  

 
III. 

Încheierea 
activit ii: 

Voi face aprecieri asupra comportamentului i a modului de lucru. 
Voi num ra bulinele ob inute de fiecare echip   i voi stabilii echipa 
ca tig toare (echipa care a adunat cele mai multe buline 
ro ii/albastre). Aceasta va fi recompensat  cu medalii de aur. 

Conversa ia Pe grupe Recompens
e sub form  
de medalii 
de aur 

Evaluare  

 
 



 
637. PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTIC  

 
Prof. Înv. Preşc. Popescu Narcisa 

Prof. Înv. Preşc. Anghel Magdalena 
Gr dini a cu Program Prelungit  “Aripi Deschise”, Piteşti 

                                                              
                        
Grupa:  Mic   
Tema anual  de studiu: “Când, cum şi de ce se întampl ?” 
Subtema: “În lumea minunat  a insectelor ” 
Tema zilei: ”Prietenele noastre, insectele” 
Tipul activit ii: activitate mixt  (predare-înv are; verificarea si consolidarea priceperilor si 
deprinderilor) 
Forma de realizare: Activitate integrat  
Forme de organizare: frontal, în grupuri,individual. 
Durata activit ii: O zi. 
Activit i de înv are: ADP-ALA1-ADE: D.L.C. i D.E.C.-ALA2 
 
     ADP: Ne preg tim pentru activit ți; 
               Întâlnirea de diminea : ”Scrisoare de la o albin ” 
      
     ALA1:  

 Construc ii: ”Stupi pentru albine – piese lego” 
 Joc de mas : ”Prietenele mele, insectele - mozaic” 
 Bibliotec : ”C rticica insectelor - grafisme” 

     
     ADE: 

 DLC: Educarea limbajului : “Prietenia cu insectele” (crea ie proprie, inspirație în 
folclor)- povestire;   

 DEC: Educa ie artistico-plastic : ”Petrecera insectelor” – pictur  pe figurine din coc ;  
 

    ALA2: Joc distractiv: ”Albinuța a zburat s  culeag  miere” 
                 Joc liniştitor: ”Fluturaşii stau la sfat” 
 
ACTIVITATEA PE DOMENII EXPERIEN IALE 
Obiective opera ionale: 
    
    O1: S  urm reasc  cu atenție firul epic al povestirii;  
    O2: S  rețin  principale momentele principale, titlul povestirii, personajele, precum şi diferite 
cuvite noi, expresii : roiuri de albine; a face cale-ntoars ;splendoare, ging ie; 
    O3: S  numeasc  personajele din poveste i aspecte caracteristice acestora folosind un limbaj 
potrivit i corect din punct de vedere gramatical;        
    O4: S  intuiasc  materialele şi instrumentele de lucru care se g sesc pe m su ele de lucru;           
    O5: S  compun  în mod original i personal spațiul plastic p strând acurate ea lucr rii.; 
 
Strategii didactice:  
    Metode şi procedee: conversa ia, observa ia, explica ia, demonstrația, exerci iul, 
problematizarea, explozia stelar ;      



    Mijloace de inv mânt: cadru de teatru, p puşi, cd-uri cu muzic  şi efecte sonore, cutia 
surpriz , bagheta in forma de stea, panoul-câmp cu flori pentru expunerea insectelor din coc , 
insecte - figurine din coc , acuarele, pensule, t vi e cu ap , şerve ele, recompense;  
 
Locul desf şur rii: sala de grup . 
 
      Motiva ia alegerii acestei teme: Curiozitatea i interesul manifestat de catre copii în 
investigarea mediului înconjur tor i mai ales familiarizarea acestora cu lumea minunat  a 
insectelor, înl turând astfel în cazul unora dintre ei, teama de anumite insecte. 
 
Material bibliografic:  

 L z rescu, Paisi, Mihaela, Ezechil, Liliana, Laborator preşcolar, Ed. V&I Integral, 
Bucureşti, 2004 

 xxx, Revista înv mântul preşcolar, nr.3-4, Ed. Coresi, Bucureşti, 2013 
 xxx, Revista înv mântul preşcolar, nr.1-2, Ed. Coresi, Bucureşti, 2011 
 xxx, Curriculum pentru înv mântul preşcolar, Ed. Didactic  Publishing House, Bucureşti, 

2009 
 
 

                   
 

 
SCENARIUL ZILEI 

 
               În prima parte a zilei copiii sosesc pe rând la gr diniț . Voi participa la primirea 
acestora i la indicarea centrelor deschise din cadrul JOCURILOR ŞI ACTIVIT ILOR LIBER 
ALESE:  

 Bibliotec  – „C rticica insectelor - grafisme”;  
 Joc de mas  – ”Prietenele mele, insectele - mozaic” 
 Construc ii: -  „Stupi pentru albine – piese lego”. 

           Înainte de masa de dimineaț  copiii  fac curat în centre a ezând materialele la locul potrivit. 
 
      Tranzi ie 1: „Zum, zum, zum, albinuța mea”. 
  

Se continu  cu „ÎNTÂLNIREA DE DIMINEA ”. Copiii sunt aşeza i in semicerc pentru 
a exista contact vizual între to i membrii grupei.    

Salutul - preşcolarii se salut  doi câte doi, în pereche, apoi se realizeaz  prezen a. 
În acest moment al zilei, preşcolarii sunt ruga i s  observe elementele de noutate din sala de 

grupa si eventualele schimb ri (centrul tematic, diferitele decora iuni). Se reaminteşte anotimpul în 
care suntem, luna si ziua, se completeaz  calendarul naturii.  

Noutatea zilei  - copiii sunt înştiin a i de faptul c  urmeaz  s  primeasc  musafiri la 
activit i. 

Captarea atentiei – apari ia Prin esei Prim verii cu un buchet de flori si cu o cutie surpriz  
”. 

Mesajul zilei : „S  iubim insectele” 
Se realizeaz  câteva elemente de gimnastic  de înviorare. 
 

Tranzi ie 2:” Câte unul pe c rare”.  
 



          ACTIVITATEA PE DOMENIILE EXPERIEN IALE:  
 DLC: Educarea limbajului : “Prietenia cu insectele” (crea ie proprie, 

inspirație în folclor)- dramatizare (teatru de p puşi demonstrativ ) ;   
 DEC: Educa ie artistico-plastic : ”Petrecera insectelor” – pictur  pe 

figurine din coc . 
  

Tranzi ie 3: “Zboar , fluturasul meu” 
 
         JOCURI ŞI ACTIVIT I DIDACTICE ALESE – ALA2 
                 Joc distractiv : “Albinu a a zburat s  culeag  miere”; 
                 Joc liniştitor: ”Fluturaşii stau la sfat”. 
 

                  
DEMERS DIDACTIC 

1. DLC: Educarea limbajului : “Prietenia cu insectele”-povestire 
 
Eveniment 
didactic 

Con inutul ştiin ific Ob.  
Ope 
ra 
io 

na 
le 

Strategii 
didactice 

Evaluare 

1. Moment 
Organizato-
ric 

    Pentru buna desf şurare a activit ii voi 
asigura urm toarele condi ii: 
-aerisirea s lii de grup ; 
-preg rirea materialului(ambele activit i); 
-aşezarea mobilierului (m su e, scaune, perne, 
cadru de teatru); 
-intrarea copiilor în mod ordonat şi aşezarea pe 
perne. 

   

2. Captarea 
aten iei 

Apare Prin esa Prim verii cu o cutie cu surprize 
i le spune copiilor c  în drum spre gr dini  s-a 

întâlnit cu o albin  tare dr gu  i h rnicu  care 
are nevoie de ajutor. Albina se preg te te pentru 
o petrecere a insectelor, dar crede c  nu va fi 
gata la timp cu preg tirile.  
    Prin esa Prim verii le solicit  ajutorul copiilor 
si cu o baghet  descoper  cadrul de teatru, apoi 
scoate din cutia magic  personajele din poveste. 

 Conversa-
ia 

 
Explica ia 

Evaluare 
oral  

3.Anun a-
rea temei  
şi a 
obiective-
lor 

  ”-Ast zi, Prin esa Prim verii v  invit  la teatru 
de p puşi unde ve i putea urm ri o poveste a 
unei prin ese care nu iubea insectele, poveste 
care s-a petrecut cu mult, mult timp în urm . 
Povestea se numeşte: “Prietenia cu insectele” 

 Explica ia  

4. Dirijarea 
înv rii 

    Se începe derularea dramatizarii folosindu-se 
un fond muzical cu efecte sonore, timbrul vocal 
adecvat, modularea vocii, expresivitatea, tehnici 
potrivite de mânuire a p puşilor.  
    Povestea este format  din patru acte. 
    Se explic  copiilor cuvintele noi, expresiile . 

  
O1     

Demostra-
tia  
 
 
 
 

Observarea 
comporta-
mentului 
copiilor 



Expunerea educatoarei prin interpretarea 
rolurilor poate alterna cu dialoguri scurte 
adresate copiilor. 

Explica ia 

5. 
Ob inerea 
performan-
ei 

 

   Fixarea povestirii se realizeaz  cu ajutorul 
exploziei stelare punând în fiecare colt al stelei 
câte o imagine reprezentativ  r spunsului.  
                        Cum? 
     Î Când?                      De ce? 
 
          Cine?                 Unde? 
    Sunt adresate copiilor câteva întreb ri legate 
de con inutul poveştii: 
 „-Cum se numeşte povestea? ” („Prietenia cu 
insectele”) 
„-Care sunt personajele poveştii? ” („Printesa, 
florile, printul, imp ratul, Natura”) 
”-De ce a alungat prin esa insectele? 
”-Unde au fost duse insectele?” 
”-Când si-a dat printesa seama de gre eala pe 
care a f cut-o alungând insectele? 
”-Cine a salvat alaiul de insecte?” 
„-Am primit un s cule  de la albinu . Privi i ce 
am g sit.”(În s cule  se afl  personajele din 
poveste  care vor fi scoate pe rând, si a ezate ca 
într-un tablou). 

  
 
 
 
O2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O3 

 
 
 
Explozia 
stelar  
 
 
 
 
Conversa-
ia  

Explica ia 
Exerci iul 
 

Evaluarea 
individual  
şi frontal    
prin 
întreb ri şi 
r spunsuri 
 

6. Asigura-
rea reten iei 
i a 

transferului 
 

  Se retransmite mesajul zilei: 
“S  iubim insectele!”,ca sfat extras din 
con inutul moral al poveştii. 
 

 Conversa-
ia  

 

 

7.Evalua-
rea 

Se fac aprecieri globale şi individuale asupra 
atingerii obiectivelor. 
(tranzi ia pt. a doua activitate se realizeaz  prin 
cântecul: “Câte unul pe c rare). 

 Explica ia 
Conversa-
ia  

 

Aprecieri 
globale i 
individuale 
asupra 
activit ii 

 
 
2.DEC: Educa ie artistico-plastic : ”Petrecera insectelor” – pictur  pe figurine din coc ; 

Eveniment
didactic 
 

Con inutul ştiin ific O
O 

Strategii 
didactice 

Evaluare 

1.Captarea 
aten iei 

    Se foloseşte cutia cu surprize care a fost adus  
în clas  de c tre Prin esa Prim verii: 
   ”-Pentru c  tot am aflat cum au reusit insectele 
s  se împrieteneasc  cu printesa din poveste, 
haide i s-o ajut m pe albin  cu pregatirile pentru 
petrecerea insectelor!” 

 Conversa-
ia 

Explica ia 
 

 

2.Reactuali-
zarea 

    Se poart  o discutie pe baza invita iilor f cute 
de c tre albin  pentru insectele din natur  i se 

 
 

Conversa-
ia 

Evaluarea 
individuala 



 
 
JOCURI ŞI ACTIVIT I DIDACTICE ALESE – ALA2 

Joc distractiv : “Albinu a a zburat s  culeag  miere”  
 Joc liniştitor: ”Fluturaşii stau la sfat”         
                            

   Copiii se vor juca jocul distractiv, ” Albinu a a zburat s  culeag  miere”, ajutând-o astfel pe 
ALBIN  s  preg teasc  gustarea de la ”Petrecerea insectelor”, apoi jocul liniştitor, „Fluturaşii stau 
la sfat” 
    La final, Prin esa Prim verii o aduce pe ALBIN , iar aceasta le împarte copiilor miere ca drept 
mul umire pentru ajutorul dat. 
  

cunoştin e-
lor şi a 
deprinderi-
lor însuşite 
anterior 

numesc insectele cunoscute si detalii despre 
aspectul acestora. 
    Se trece la identificarea materialului de pe 
m su e şi la intuirea procedeelor care pot fi 
utilizate in folosirea acestuia. 
    Se reamintesc regulile asupra modului în care 
se lucreaz  (p strarea cur eniei, acurate ea 
lucr rii, strângerea materialului la final) 

 
O
4 

Explica ia  şi frontal    
prin 
întreb ri şi 
r spunsuri 
 

3.Anun a-
rea temei  
şi a 
obiectivelor 

 „-Ast zi, la activitatea artistico-plastic , vom  
picta insecte din coc  si vom realiza la finalul 
activit ii o gr din  plin  cu insecte vesele. 
Astfel, albina se va bucura de frumosul decor 
realizat de noi, care se va numi: ” Petrecerea 
insectelor” 

 Explica ia   

4.Dirijarea 
înv rii 

    Copiii sunt sf tui i s -şi aleag  ce insectele 
doresc şi s  le picteze aşa cum le place lor. 
    Se fac exerci ii de înc lzire pentru muşchii 
fini ai mâinilor. 
    Se insist  pe respectarea regululor de igien  
de la m su e. 
    Se ureaz  spor la lucru. 
   Se foloseşte un suport muzical în timpul 
desf şur rii lucrului copiilor. 
   Se intervine cu ajutor doar unde este cazul. 

 
O
5 

Explica ia  
Exerci iul  

Observarea 
comporta-
mentului 
copiilor şi a 
modului de 
lucru 

5.Ob inerea 
performan-
ei 

   Se va realiza o expozi ie cu lucr rile copiilor, 
numit : ” Petrecerea insectelor” 

 
O
5 

 
Exerci iul 
 

Evaluarea 
individual  
şi frontal  
 

6.Evaluarea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Se face o evaluare atât a propriilor lucr ri cât 
şi a celorlal i  urm rindu-se: 
- respectarea temei si a etapelor lucr rii;  
-acurate ea lucr rii;  
- originalitatea;  
- finalizarea lucr rii. 
   Se fac aprecieri generale şi individuale de 
c tre doamna educatoare şi  Prin esa Prim verii 
asupra modului în care au participat la activitate. 
 Se retransmite mesajul zilei:”S  iubim florile!”  
   Tranzitia pentru ALA II se face prin cântecelul 
„Zboar  fluturasul meu”. 

    
 
 
O
5 

 
Conversa-
ia 

Autoevalua-
rea şi 
evaluarea 
celorlal i 
 
 
Aprecieri 
globale i 
individuale 
asupra 
activit ii 



 
638. OP IONAL 

“ZÂMBET DE COPIL” 
 

PROFESOR CONSILIER ŞCOLAR, 
IONESCU OANA 

GR DINI A CU PROGRAM PRELUNGIT  
“ARIPI DESCHISE” PITEŞTI 

 
ARGUMENT 

            To i ne dorim o via  pl cut , liniştit , cu succese şi împliniri. În societatea din ziua de azi 
oamenii caut  s -şi g seasc  echilibru mental şi emo ional. Deşi ne displace, în realitate starea de 
bine nu este şi nici nu poate fi continu . Via a presupune nu numai evenimente pozitive ci şi situa ii 
negative, cu înc rc tur  emotional puternic . În mod firesc s-a pus întrebarea: ’’Ce factori sunt în 
joc atunci când o persoan  cu un IQ mare se zbate din greu în vreme ce o alta cu un IQ modest, se 
decurc  surprinz tor de bine?’’ 
 Cu toate c  abilit ile intelectuale sunt foarte importante, emo iile sunt o surs  de informa ii 
esen iale pentru supravie uire. Emo ia este de fapt combina ia mai multor modific ri survenite atât 
în plan fiziologic, cognitiv, biologic, cât şi comportamental. 
 Atât emo iile cât şi competentele sociale sunt responsabile de modul în care copiii se 
comport  în rela iile pe care le stabilesc cu alte persoane. În lipsa capacit ii de inhibi ie 
comportamental  nu putem vorbi de capacitatea copiilor de a-şi aştepta rândul, la fel cum 
incapacitatea de a respecta regulile afecteaz  abilitatea acetora de a se integra în grup. Abilit iile 
sociale intrapersonale sunt strâns legate de cele emo ionale. Dobândirea strategiilor de reglare 
emo ional favorizeaz  capacitatea de exercitare a controlului asupra propriului comportament. În 
plus, abilit ile de a întelege emo iile proprii şi ale celorlal i şi de a le exprima adecvat sunt esen iale 
pentru stabilirea şi men inerea rela iilor cu ceilal i. 
 Parteneriatul de fa  îşi propune atât conştientizarea emo iilor care reprezint  activitatea de 
baz  pentru achizi ionarea tuturor celorlalte competen e cât şi înv area competen elor sociale care 
presupune o component  legat  de abilit iile interpersonale de control comportamental, şi nu în 
ultimul rând, poate constitui un sprijin concret pentru optimizarea activit ilor instructive-educative 
şi formative din gr dini . 
 
Durata op ionalului: un an şcolar 2016/2017 
Desf şurarea unei activit i: 20 de minute şedin a / pe s pt mân  
Nivelul I  (3-5 ani) 
Forme de organizare: - activit i frontale 
                                     - activit i pe grupuri mici 
                                     - activit i individuale 
Obiectiv cadru: Dezvoltarea abilit ilor emo ionale şi sociale 
Obiective de referin : 

 S  învete s  comunice unii cu al ii, s  se integreze în colectivitate 
 S  manifeste ini iative în rela iile interpersonale 
 S  dezvolte sentimente reciproce de întelegere şi afec iune, de acceptare 
 S - i dezvolte sentimentul de control şi siguran  
 S  stabileasc  şi s  men in  rela ii de prietenie cu ceilal i copii 
 S  înve e s  rezolve conflicte în mod adecvat 

Activit i de înv are: 
 Exerci ii de exprimare emo ional  spontan  
 Jocuri pentru depasirea  inhibi iilor şi blocajelor emo ionale 
 Jocuri de întrajutorare şi colegialitate 
 Exerci ii de identificare a emo iilor 



 Exerci ii de completare a desenelor 
 Exerci ii de creare de poveşti 
 Jocuri de rol 
 Exerci ii de comparare a situa iilor reale 
 Descrierea unor comportamente s n toase 
 Studierea cazurilor reale şi precizarea regulilor respectate/nerespectate 
 Poveşti 

Modalit i de evaluare: 
 Aprecieri verbale 
 Convorbiri 
 Observarea sistematic  a copiilor 
 Desene individuale şi de echip  
 Fişe de lucru 

 
      La sfârşitul anului şcolar fiecare copil va beneficia de o map  cu lucr ri, rezultate,  comentarii 
personalizate şi recomand ri , care va fi înmânat  p rin ilor. 
 
Bibliografie: 

 ,,Dezvoltarea competen elor emo ionale şi sociale la perşcolari”- Catrinel A. Stefan şi 
Kallay Eva 

 ,,Consiliere educa ional ”- Adriana Baban 
 ,, Idei bune pentru tine ca s - i fie mult mai bine”- Clara Ruse 
 “Poveşti pentru inim  şi suflet” - editura Aquila 

 
CON INUTURI 

 
Nr.crt. Activitatea propus  Rezultate scontate 
1 Ce mi se întampl  când m  

simt… 
Conştientizarea emo iilor 
Etichetarea corect  a emo iilor 

2 Cum te-ai sim i dac .. S  asocieze anumite situa ii cu anumite reac ii 
emo ionale 

3 M ştile cu emo ii S  identifice emo iile celorlal i 
4 *Poate ine şi de tine cum treci 

prin st ri dificile 
S  identifice consecin ele reac iilor emo ionale 

5 Bruno şi Bruni ne înva  cum s  
ne exprim m emo iile 

S -şi diversifice repertoriul de strategii de reglare 
emotional 

6 Povestea broscu ei estoase Etichetarea corect  a situa iilor emo ionale 
Diferen ierea reac iilor emo ionale adecvarate şi 
cele inadecvate 

7 Ami ne înva  despre reguli S  se familiarizeze cu regulile 
8 Narcisa singuratic  S  în eleag  c  fiecare copil este unic în felul s u 
9 Color m, ne juc m, regulile 

înv m 
S  se familiarizeze cu regulile 

10 Puiul de caprioar  S  gaseasc   solu ii pentru a face fa  fricii de 
abandon 

11 Ami merge în vizit  la prietena ei S  cunoasc  consecin ele nerespect rii /  
respect rii regulilor 

12 Acelaşi/ diferit S  în eleag  faptul c  aceeaşi problem  poate fi 
rezolvat  diferit 

13 Şi / Sau / Diferit S  în eleag  faptul c  în aceeaşi situa ie pot exista 
mai multe puncte de vedere 



14 Bruno şi Bruni se joac  de-a v-a i 
ascunselea 

S  în eleag  faptul c  o situa ie problem  are mai 
multe solu ii 

15 Aventurile lui Bruno şi Bruni prin 
n me i 

S  anticipeze posibilele consecin e ale solu iilor 
propuse 

16 Acum sau mai tarziu S  în eleag  faptul c  uneori pentru rezolvarea 
unei probleme este necesar s  identific m 
momentul potrivit pentru o cerin  

17 Ce s-a întamplat cu camera mea? S  se responsabilizeze în leg tur  cu obiectele 
personale 

18 Lola S  g sesc  solu ii în a face fa  fricii de 
necunoscut 

19 O greşeal  recunoscut  e pe 
jum tate iertat  

Achizitionarea de strategii pentru rezolvarea 
adecvat  a unor situa ii problem 

20 S  înv m cum s  fim prieteni S  recunoasc  la ceilal i comportamentele 
prietenoase 

21 Prietenii adev ra i S  exerseze abilit ile de cooperare prin joc 
22 Pinki, mica prin es  S  exerseze abilit ile de interrelationare prin 

dialog 
23 Modele din plastilin  S  exerseze oferirea ajutorului şi cooperarea în joc 
24 Şi-n situa ii dificile po i vedea o 

lic rire 
S  g sesc  solu ii pentru diferite situa ii dificile 

25 Prin ul care tr ia sub un glob de 
cristal 

G sirea de activit i pl cute pentru dezvoltarea lor 

 
 

639. PROIECT  DE ACTIVITATE INTEGRAT  
ACTIVITATE INTEGRAT  INTERDISCIPLINAR  TABLOU DE TOAMN  

 
Prof.Înv.Preşc. M rcuşanu Maria-Lumini a, G.P.N.,,Lumea Copiilor”-Topoloveni 

 
 
 

 
 

 
                                    PROIECT DIDACTIC  
 
UNITATEA DE INV MÂNT:G.P.N.,,Lumea copiilor”-Topoloveni 
PROF.ÎNV.PREŞC.: M rcuşanu Maria-Lumini a 
NIVELUL II : Grupa Mare ,,Veveri ele’’ 
TEMA ANUAL  : ,,Când, cum şi de ce se întâmpl ?’’ 
SUBTEMA : „Boga iile toamnei ” 
TEMA ACTIVIT II: :”Tablou de toamn ” 
FELUL ACTIVIT II: activitate integrat                        
 ELEMENTELE COMPONENTE ALE ACTIVIT II INTEGRATE: 
                       DŞ: ,,” Ne juc m ,cu bog tiile Toamnei !-joc didactic matematic 
                       DOS: ,,Tablou de toamn  – activitate practic  
FORMA  DE  REALIZARE : joc didactic / activitate practic  
TIPUL ACTIVIT II: consolidarea şi verificarea cunoştin elor acumulate şi a           priceperilor 
şi deprinderilor formate. 
DURATA :  75-80 minute 



SCOPUL JOCULUI : 
 DŞ: Verificarea cunoştin elor matematice ale copiilor privind formarea grupelor de obiecte 

dup  criteriile: form , m rime, culoare şi consolidarea numera iei în limitele 1-5. 
 DOS: Consolidarea şi perfec ionarea unor deprinderi practice 

 
OBIECTIVE OPERA IONALE: 
ADE: DŞ 
O1- s  formeze grupe de obiecte dup  form , m rime, culoare; 
O2- s  raporteze num rul la cantitate şi cantitatea la num r; 
O3- s  formeze scara numeric  in limirele 1-5 
O4- s  aranjeze elementele componente ale unui tablou respectând rela iile spa iale indicate; 
ADE: DOS 
O5-s  mototolesc  buc i de hârtie glasat  si s  le aplice prin lipire; 
O6- s  evalueze obiectiv lucrarea proprie şi lucr rile colegilor, apreciind modul de lucru şi 
acurate ea.          
SARCINA DIDACTIC : 
- num r  cresc tor şi descresc tor in limitele 1-5, construieşte grupe de obiecte dup  criteriile 
înv ate: m rime, form , culoare, raporteaz  num rul la cantitate şi cantitatea la num r,aranjeaz  
elementele componente ale unui tablou respectând rela iile spa iale inv ate. 
REGULI LE  JOCULUI:  Grupa se va împ r i în dou  echipe egale ca nivel. R spunsurile sunt 
date de copiii desemna i din fiecare echip  pentru fiecare prob . Vor primi frunze galbene şi 
portocalii pentru raspunsurile corecte, dar şi aplauze. Câştig  echipa care la sfârşitul concursului are 
cele mai multe frunze adunate. 
ELEMENTE DE JOC: competi ia, mânuirea materialului, ghicirea, aplauzele, surpriza, 
înregistrarea scorului, închiderea şi deschiderea ochilor. 
FORMA DE REALIZARE: frontal, individual, pe grupuri mici. 
STRATEGII DIDACTICE:  
Metode şi procedee:  conversa ia, explica ia, exerci iul, problematizarea, expunerea, munca  in  

echipa, jocul, turul galeriei, munca independent , observa ia 
Material didactic: : demonstrativ( jetoane cu fructe şi legume, planş  cu Zâna Toamna, jetoane  cu 
cufre de la 1 la 5, pomi decupa i din carton colorat), distributiv ( cosule e cu fructe şi legume 
decupate din carton, lipici, hârtie creponat  de diferite culori) 
MATERIAL BIBLIOGRAFIC : 
“Curriculum pentru înv mântul preşcolar” , Editura DIDACTIC 
PUBLISHING HOUSE, 2009 
“Revista Înv mântul preşcolar nr. 3-4/2009”, Editura ARLEQUIN, 2009 
“Metodica activit ilor instructiv-educative în gr dini a de copii”, Editura 
GHEORGHE-CÂR U ALEXANDRU, 2009 
 

DEMERS DIDACTIC 
Eveniment 
didactic 

ob                  Con inut ştiin ific Metode şi  
        procedee 

Evaluare 

Organizarea 
activit ii 

 Se amenajeaz  spa iul educativ. 
Se preg teşte materialul didactic. 

  

Introducerea 
in activitate 

 Se realizeaz  prin prezen a surpriz  a 
 ,,Poştaşului”, care ne aduce o scrisoare şi 
  cadouri de la Zâna Toamna. Se va citi  
scrisoarea adus  de poştaş, în care Zâna  
Toamna ne m rturiseşte toate gândurile  
ei bune  şi ne sprijin  cu materiale în  
realizarea tabloului de toamn  şi desf şu- 
rarea unui joc în urma c ruia Zâna va afla  

conversa ia Observarea  
comportam
entelor 
copiilor 



cine o îndr geşte mai mult:fructele sau legu- 
mele. 

 
Captarea 
aten iei şi 
reactualiza-
rea 
cunoştin elor 
 
  

 Se realizeaz  prin intermediul unei planşe 
pe care se afl  Zâna Toamna. 
Pornind de la planşa model, prin întreb ri 
ajut toare realizez reactualizarea 
cunoştin elor: 
În ce anotimp suntem? 
Care sunt lunile anotimpului toamna? 
Care sunt aspectele importante ale acestui 
anotimp? 
De ce iubesc oamenii acest anotimp? 

expunerea 
explica ia 

Observarea  
comportam
entelor 
copiilor 

Anun area 
temei şi a 
obiectivelor 
 
 

 Deoarece toamna ne-a încântat cu atâtea  
daruri, propun sa desf şur m un joc 
matematic cu ajutorul boga iilor toamnei,  
cu tema:,,Ne juc m, cu bog iileToamnei!” 
Joc în care vom consolida cunoştin ele 
matematice privind formarea grupelor de 
obiecte dup , form , m rime şi culoare, 
vom num ra în limitele 1-5; vom ordona 
obiecte de m rimi diferite în şir cresc tor/ 
descresc tor; vom raporta num rul la 
cantitate şi invers. 
Finalitatea jocului va fi realizarea unui 
frumos tablou de toamn . 

explica ia  

Prezentarea 
con inutului 
şi dirijarea 
înv rii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secven a1 
DŞ- ;;Ne juc m, cu bog iile Toamnei!” 
 
1EXPLICAREA  REGULILOR JOCULUI 
Jocul se desf sor  pe dou  echipe: 
- echipa merelor rosii 
-echipa ardeilor galbeni 
 Fiecare echipa va avea de realizat cate o 
sarcin . R spunde câte un copil din fiecare 
echip , iar r spunsul corect este r spl tit 
cu o frunz  galben / frunz  portocalie. 
 
 2.DESF ŞURAREA JOCULUI DE 
PROB  
Pentru exemplificarea jocului educatoarea 
va solicita rezolvarea unei sarcini. 
Fiecare echip  va avea de num rat 
cresc tor/ descresc tor în limitele 1-5.  
 
DESF ŞURAREA  PROPRIU-ZIS  A 
JOCULUI  
Proba2. 
Fiecare grup  va avea de sortat fructe / 
legume de aceeaşi culoare ce se g sesc pe 
tabla magnetic  în cercuri diferite. 
Prima grupa va avea ca sarcin  sa aleag  
merele roşii, iar ce-a dea doua grup  ardeii 

Explica ia 
 
 
 
 
 
 
Exerci iul 
Aplauze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exerci iul 
 
 
 
 
 
 
Exerci iul 

 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
globale şi 
individuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O1 
 
 
 
 
 
 
O1 
 
 
 
 
 
 
 
 
O2 
 
 
 
 
 
 
 
O4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

galbeni 
Proba3. 
Grupa1-S  aşeze la panou fructe de m rimi 
diferite, în ordine cresc toare, respectând 
urm toare ordine (mic, mijlociu, mare) 
Grupa 2- S  aşeze la panou legume de 
m rimi diferite, în ordine descrescsc toare, 
respectând urm toare ordine (mare, 
mijlociu, mic) 
Proba 4-  
Fiecare grup  va primi câte un pom 
fructifer. 
Grupa1 -va avea ca sarcin  s  numere 
fructele din pom şi s  aşeze pe trunchi cifra 
corespunz toare. 
Grupa 2- va avea ca sarcin  s  recunoasc  
cifra de pe trunchiul pomului şi s  aşeze în 
pom tot atâtea fructe cât indic  cifra. 
Proba 5- 
S  aranjeze elementele componente ale 
unui tablou respectând cerin ele 
Grupa 1- va aşeja 3nori deasupra Zânei şi 4 
rândunele sub nori. 
Grupa 2- va aşeza 5 crizanteme prin frunze 
şi 2 case pe covorul de frunze 
Complicarea jocului 
Proba 6. 
S  formeze scara numeric  cu ajutorul 
jetoanelor 
 Grupa 1: s   aşeze cifrele în ordine 
cresc toare 
Grupa 2: s  completeze scara cumeric  cu 
jetoane. 
Fiecare echip  va trebui sa sesizeze  
greşeala  strecurat  intentionat de c tre 
doamna educatoare , când ei inchid ochii. 
 
Tranzi ia se va realiza cu ajutorul jocului  
cu text şi cânt: „Bate vântul frunzele” 
 
Secven a 2 : DOS 
Tablou de toamn - activitate practic  
Copiii sunt ruga i s  realizeze fiecare câte 
un fruct/ o legum  de toamn  pentru  a 
umple coşurile goale si  se poart   o 
discu ie  pe marginea acestuia: 
Unde cresc fructele? 
Unde cresc legumele? 
De ce trebuie s  consum m cât mai multe 
fructe şi legume? 
Ce trebuie s  facem inainte de a le 
consuma? 

 
 
 
 
 
Explica ia 
Exerci iul 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problematizare 
 
 
 
 
 
 
 
Explica ia 
Exerci iul 
 
 
 
 
 
 
 
Exerci iul 
Problematizare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversa ia 
Exerci iul 
 

 
 
Aprecieri 
globale şi 
individuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
globale şi 
individuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 



 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ob inerea 
performan ei 
 
 
 
 
Evaluarea 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O5 
 
 
 
 
 
 
 
O6 

Educatoarea împreun  cu copiii hot r sc s   
realizeze tabloul de toamn . Se va lucra  
diferen iat astfel: 
-grupa mare va avea de mototolit hârtie  
 creponat   si de aplicat pe conturul de fructe/
legume; 
-grupa mijlocie va avea de rupt hârtia şi de  
aplicat  pe conturul de fructe/ legume. 
Se prezint  şi se intuiesc,de c tre copii, mate-
rialele. 
Explicarea şi demonstrarea tehnicilor de  
lucru: 
Se va explica şi demonstra modul de realizare
 a tabloului. 
Efectuarea unor exerci ii de înc lzire a  
muşchilor mici ai mâinii: 
cânt m la pian, imit m ploaia,facem morişca, ne 
 ne sp l m pe mâini, aplaud m etc. 
Realizarea lucr rilor 
În timp ce copiii lucreaz , educatoarea  îi  
supravegheaz ,ajutându-i dac  este necesar. 
 Vor fi dirija i, astfel încât  lucr rile s  fie  
realizate corect. 
 
Lucr rile realizate vor fi aşezate în tablou  
astfel: 
-legumele în coş; 
-fructele în fructier . 
Se va stabili ce culoare au fructele/legumele 
realizate, ce form  au şi ce m rime. 
 
To i copiii vor primi câte o fa  zâmbitoare  
pe care o vor lipi pe lucrarea, care le place ce
 mai mult.Lucrarea cu cele mai multe fe e 
 zâmbitoare este declarata cel mai frumosa. 
Dup  aceea copiii particip  la „Turul galeriei”
 
In incheiare se vor face aprecieri  asupra  
 modului in care au participat la activitate.  
Se vor num ra frunzele acumulate de fiecare 
 echipa şi se va anun a câştig torul. 
Se va deschide cadoul de la „ Zâna Toamna” 
în  care vom gasi recompense ( diplome şi 
 jeleuri în form  de fructe de toamn ). 
Tranzi ia la activitatea urm toare se face cu  
ajutorul cântecului „ Acum e toamn , da !” 

 
 
 
 
 
 
 
Explicatia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explica ia 
Exerci iul 
 
 
 
 
Munca 
independent  
 
 
 
 
 
Exerci iul 
 
 
 
 
 
 
Observa ia 
 
 
 
 
 
 
 

globale şi 
individuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
globale şi 
individuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recompense 



 
Anexa 1                                                                                         28.10.2014, T râmul Anotimpurilor 
 

Dragi copii, 
 
 « Eu, Zâna Toamna, am  colindat în caleaşc  aurie, h t......în lung şi în lat,  îng lbenind 
poienile, dezbr când p durile, umplând hambarele, dar şi înso ind copiii la  activit i. Da , s  şti i c  
zi de zi v-am înso it, v-am urm rit şi mi-a pl cut ce am v zut, cât v-a i str duit şi m  declar  foarte 
mul umit  şi încântat , în acelaşi timp,  auzind c  ast zi vre i  sa-mi face i un cadou: un tablou de 
toamn . De aceea n-am putut sta cu mâinile în sân şi v-am trimis, la rându-mi nişte materiale care 
s  v  fie utile în realizarea  tabloului şi in desf surarea unui joc matematic  în urma c ruia eu voi 
afla cine m  iubeşte mai mult:fructele sau legumele ,înso ite de  o surpriz , care s  v  îndulceasc  şi 
mai mult. Sunt convins  c  o s  realiza i nişte lucr ri deosebite, deoarece v  cunosc!  
 V  doresc mult succes la activitate şi s  sti i c  prietena voastr  va fi mereu al turi de voi !» 
 
 
                                                                                                                                    Cu dragoste, 
                                                                                                                                  Zâna Toamna 
 
 

640. PROIECT  DE ACTIVITATE INTEGRAT  
“BRADUL - SIMBOLUL CR CIUNULUI” 

 
P.Î.P.P. M rcuşanu Maria –Lumini a, G.P.N. Goleştii-Badii, Topoloveni 

 
“Copil ria const  în a crede c  printr-un brad de Cr ciun şi câ iva fulgi de nea po i schimba 

întreaga lume” 
                                                       (Andre Laurendeau) 

                                                           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNITATEA  DE  ÎNV MÂNT: G.P.N. Lumea copiilor, Topoloveni 
EDUCATOARE : M rcuşanu Maria Lumini a 
DATA :  
NIVEL : I ( grupa mijlocie) 
TEMA ANUAL : Cum este/ a fost şi va fi pe p mânt ? 
TEMA PROIECTULUI : Iarna aduce s rb toare, bucurii la fiecare ! 
SUBTEMA : Obiceiuri şi tradi ii de iarn  



TEMA ACTIVIT II: „Bradul - simbolul Cr ciunului” 
FORMA DE REALIZARE : Activitate integrat  interdisciplinar  
TIPUL ACTIVIT II: Mixt  
DURATA : O zi 
ACTIVIT I DE ÎNV ARE: 

1. Jocuri şi activit i alese ALA1  şi ALA2 
2. Activit i pe domenii experen iale ADE 
3. Activit i de dezvoltare personal  

ELEMENTELE COMPONENTE ALE ACTIVIT II INTEGRATE: 
ADP : Întâlnirea de diminea : 

 Salutul 
 Prezen a 
 Calendarul naturii  
 Discu ii libere între copii şi educatoare 

TRANZI II :  
 Joc cu text şi cânt” Bat din palme” 
 Iarna a sosit în zori 
 Br du ul 
 Cântec „ O, brad frumos !” 

RUTINE : 
 M  preg tesc pentru activit i-- Exersarea unor deprinderi de autoservire; 
 Ne preg tim pentru mas —Exersarea unor deprinderi igienice; 
 Singurel îmi fac ordine la  locul de munc —Exersarea unor deprinderi de munc  

gospod reasc . 
ALA 1  :  

 Construc ii: Construi i brazi şi c su a  lui Moş Cr ciun din figuri geometrice; 
 Art : Colora i bradul de Cr ciun; 
 Ştiin  : Sorta i şi ordona i brazi; 
 Joc de mas  : Puzzle—imagini caracteristice  temei 

ADE : DLC + DOS 
          Mijloc de realizare: povestirea educatoarei şi aplica ie 
           DLC : „ Povestea pomului de iarn ”, de Victor Eftimiu- povestea educatoarei 
           DOS : „ Bradul de Cr ciun” – aplica ie 
ALA 2 :  

 Joc de mişcare: „ Sc unele cânt toare” 
 Dans tematic : „ C pri a” 

SCOPUL ACTIVIT II: 
 verificarea deprinderilor, abilit ilor şi cunoştin elor copiilor legate  de aspectele 

specifice anotimpului iarna; 
 dezvoltarea capacit ii de a asculta  o poveste, de a transpune gânduri prin limbajul 

specific vârstei; 
 formarea şi consolidarea unor abilit i psihice, specifice nivelului de dezvoltare 

motric ; 
 consolidarea muncii individuale, utilizând abilit i practice însuşite. 

OBIECTIVE OPERA IONALE :  
ADP :  s  precizeze ziua, luna, anul, anotimpul în care se afl ; fenomenele naturii 
caracteristice zilei şi s  povesteasc  liber ce ştiu despre anotimpul iarna. 
ALA 1 : 

 Construc ii – s  redea modele de construc ii conform realit ii; 
 Ştiin  – s  sorteze şi s  ordoneze brazi dup  criteriul- m rime; 



 Joc de mas  – s  reconstituie imaginile caracteristice temei prin asocieri logice, apoi 
s  le descrie, formulând propozi ii corecte din punct de vedere gramatical; 

 Art —S  coloreze bradul de Cr ciun  şi globule e; 
ADE – DLC : 

 s  asculte  cu interes con inutul povestirii şi s  urm reasc  succesiunea logic  a 
evenimentelor; 

 s  r spund  la întreb rile  adresate de  c tre educatoare, rostind clar şi corect 
cuvintele şi formulând propozi ii simple , corecte din punct de vedere gramatical; 

 s  exprime prin cuvinte st rile emo ionale provocate de întâmpl rile  povestirii. 
DOS : 

  s  utilizeze corect  materialele puse la dispozi ie pentru realizarea lucr rilor 
practice; 

 s  mototoleasc  hârtia şi s  o aplice; 
 s  realizeze lucr ri practice, valorificând deprinderi de lucru însuşite, 

ALA 2 :  
 s  execute, prin mişc ri motrice  însuşite, jocul de mişcare „ Sc unele  mişc toare” şi 

dansul tematic „ C pri a” 
STRATEGII  DIDACTICE  : 
 
METODE  ŞI PROCEDEE : conversa ia, explica ia, observa ia, demonstra ia, exerci iul, 
munca independent , jocul, problematizarea, Turul galeriei, aprecierea 
 
ELEMENTE DE JOC  : surpriza, exerci iul şi jocul de mişcare, aplauze, mânuirea 
materialelor 
 
FORMA DE REALIZARE  : frontal, individual, pe grupuri mici 
 
MATERIAL DIDACTIC  :  
ADP : calandarul naturii, imagini din natur  cu anotimpul iarna, un br du  personalizat; 
ALA 1 : creioane  colorate , figuri geometrice, puzzle, br du i, fişe de lucru; 
ADE : imagini din poveste, un brad, o veveri , un iepureş, brad împodobit, hârtie creponat , 
planş  model, hârtie glasat , lipici, casetofon, C.D 
ALA 2 : casetofon şi C.D 
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DEMERSUL DIDACTIC  
Evenimentul 
didactic 

Con inutul  
ştii ific 

Metode şi 
procedee 

 Evaluarea 

1. Organizarea  
activit ii 

Se amenajeaz  spa iul educativ. 
Se preg teşte materialul didactic. 

  

2. Captarea 
aten iei 

Se va citi scrisoarea adus  de poştaş, în 
care Moş Cr ciun ne roag  s  
îndeplinim sarcinile scrise pe 

 
 
Conversa ia 

 
 
Observarea 

                  ADP 

 Întâlnirea de diminea  : „ 
Ce ştim despre  iarn  ?”-
discu ii libere 

 Salutul 
 Prezen a 
 Calendarul naturii 

                      ALA 1 

 Construc ii: Brazi, c su a lui Moş 

Cr ciun 

 Ştiin : Sorta i şi ordona i brazi 

 Joc de mas : Puzzle 

 Art : Colora i bradul de Cr ciun 

 

ADE 

DLC+ DOS 

 Povestea educatoarei: „ 
Povestea pomului de iarn ” 
de Victor Eftimiu 

 Aplica ie: „ Bradul 
împodobit” 

ALA 2 

 Jocuri de mişcare „ 
Sc unelele cânt toare” 

 Dans tematic : „ C pri a” 



globule ele unui pom  de Cr ciun, 
pentru a ne asigura de prezen a  lui la 
serbarea noastr . 

comportamentului 
copiilor 

3. Anun area 
temei  şi a 
obiectivelor 

Se va anun a tema zilei” Bradul- 
simbolul Cr ciunului” şi se vor prezenta 
copiilor obiectivele în termeni accesibili 
vârstei lor. 

 
 
Explica ia 

 

4. Prezentarea 
optim  a 
con inutului 

ADP: Se deschide primul globule  în 
care Moş Cr ciun ne sugereaz  tema 
„Întâlnirii de diminea ”. 
Întâlnirea de diminea  se va desf şura 
astfel: 
- întâlnirea de grup între educatoare şi 
copii; salutul, prezen a, calendarul 
naturii ; 
- copiii vor fi invita i ,pe rând , s  
povesteasc  „ Ce ştiu despre iarn  ?”, 
pe sc unelul autorului. 
RUTINA: M  preg tesc pentru 
activit i 
TRANZI II :  Joc cu text şi cânt- „ Bat 
din palme” 
ALA 1 : Se va deschide al doilea 
globule  în care vor g si sarcinile pentru 
activit ile  ce se vor desf şura pe 
centrele de interes: 
C1 – Construc ii: Construi i brazi şi 
c su a  lui Moş Cr ciun din figuri 
geometrice; 
C2 – Ştiin  : Sorta i şi ordona i brazi; 
C3 – Joc de mas  : Puzzle—imagini 
caracteristice  temei 
C4- Art  : Colora i bradul de Cr ciun; 
RUTINA : „ Ne preg tim pentru mas  
!” 
TRANZI IA :  Joc muzical „ Iarna a 
sosit  în zori „ 
ADE: SECVEN A DLC : 
 Se va deschide al treilea globule , în 
care  se afl  sarcinile pentru 
desf şurarea activit ii „ Povestea 
pomului de iarn ” 

 
 
Conversa ia 
 
Exerci iul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversa ia 
 
Explica ia 
 
Exerci iul 
 
Munca 
independent  
 
 
 
 
Conversa ia 

 
 
Aprecieri 
individuale şi 
globale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Captarea aten iei:  
Va fi sub form  de surpriz : se va 
descoperi un brad, observând culoarea 
şi frunzele bradului. 
Anun area temei şi a obiectivelor: 
Educatoarea le spune copiilor c  pentru  
realizarea acestei sarcini vor trebui s  
asculte o poveste, şi anume, „ Povestea  
pomului de iarn ” din care vor afla cum 
a ajuns bradul pom de Cr ciun. 

 
 
Conversa ia 
 
 
 
 
Conversa ia 
 
 

 
 
Stimularea 
interesului pentru 
activitate 
 
 
 
 
 



Dirijarea înv rii:  
Se prezint  con inutul povestirii de 
c tre educatoare clar, coerent, corect şi 
expresiv, cu un ton şi o mimic  
adecvat  ( Anexa 1), descoperind treptat 
cele şase planşe. Se explic  copiilor 
cuvintele şi expresiile noi: ursit, cetin , 
fermecat, hum , sterp, şiret, îşi lu  
inima-n din i. 
Fixarea cunoştin elor :  
Se va realiza prin prezentarea 
principalelor momente ale poveştii, pe 
baza ilustra iilor; prezentarea 
momentului din poveste care le-a pl cut 
mai mult. De asemenea, educatoarea 
foloseşte  întreb ri  de genul : „ Ce alt 
titlu am putea da poveştii ?” ; „ Care 
este personajul preferat ?” etc. 
Ob inerea performan ei : 
Se face  cu ajutorul unor juc rii, 
personaje din poveste.Copiii vor avea 
de ordonat juc riile, în ordinea intr rii 
lor în poveste. 

 
 
 
Expunerea 
povestirii 
 
 
Conversa ia 
 
 
 
 
 
 
Conversa ia  
 
Exerci iul 
 
 
 
 
 
Conversa ia 
Exerci iul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se apreciaz  
r spunsul copiilor 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 

 Tranzi ia : 
Se face cu ajutorul c ntecului „ 
Br du ul” 
Se deschide urm torul globule , în care 
Moş Cr ciun ne roag  s  realiz m un 
br du  împodobit.Educatoarea 
descoper  un brad împodobit şi poart  o 
discu ie pe marginea acestuia: 
-În ce anotimp împodobim bradul ? 
-Cu ce împodobim bradul ? 
-Ce pot spune despre forma, m rimea şi 
culoarea globule elor ? 
Educatoarea, împreun  cu copiii 
hot r sc s  realizeze br du i 
împodobi i. Se va lucra diferen iat, 
astfel: 
-grupa mijlocie va avea de realizat 
globule e  prin mototolirea buc ilor de 
hârtie creponat  şi de aplicat pe br du ; 
-grupa mic  va avea decât de aplicat „ 
globule ele” ,deja realizate de c tre 
educatoare. 
Explicarea şi demonstrarea : 
Se va explica şi demonstra modul de 
realizare al lucr rii 
Efectuarea unor exerci ii de înc lzire  a 
muşchilor mici ai mâinii : 
„ Mâinile le scutur m, 

 
 
 
 
Conversa ia 
 
 
 
 
Conversa ia 
 
 
 
 
 
 
Explica ia 
 
 
 
 
 
 
Demostra ia 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
individuale 



Cu palmele aplaud m, 
Z pad ,acum, noi fr mânt m 
Şi de lucru ne-apuc m.” 
Realizarea lucr rilor : 
În timp ce copiii lucreaz , educatoarea 
se plimb  printre ei, ajutându-i dac  
este necesar.Vor fi dirija i,astfel încât 
lucr rile s  fie realizate corect. 

Exerci iul 
 
 
 
 
 
Exerci iul 

5. Ob inerea 
performan ei 

Cu lucr rile copiilor se va realiza o 
expozi ie, unde preşcolarii vor fi invita i 
s  aprecieze lucr rile dup  urm toarele 
criterii: 
-care br du  este mai viu colorat; 
-care are cele mai multe elemente; 
- care are cele mai pu ine  globule e; 
-ce  culori au folosit pentru globule e. 
Dup  aceea, copiii particip  la „ Turul 
galeriei”, ca apoi s  se strâng  în jurul 
bradului pentru a cânta „ O, brad 
frumos „ 

 
 
 
Conversa ia  
 
Exerci iul 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aprecieri 
individuale şi 
globale 
 
 
 
 

Încheierea 
activit ii 

Se va deschide şi ultimul globule , în 
care copiii sunt ruga i de Moş Cr ciun 
s  desf şoare jocurile de  mişcare:  
„ Sc unelele cânt toare” şi dansul 
tematic „ C pri a” 
Se aşaz  sc unelele în semicerc cu unul 
mai pu in decât num rul copiilor. Se 
porneşte muzica, copiii vor dansa pân  
se va opri muzica, când trebuie s -şi 
g seasc  repede un sc unel. Cel r mas 
f r  sc unel va fi eliminat. Ultimul 
copil va fi declarat câştig tor. 
„C pri a”- dans tematic 
Pe durata melodiei, copiii vor executa 
diferite mişc ri specifice dansului, care 
vor prelua selectiv aparatul locomotor. 
La sfârşitul activit ii, educatoarea face 
aprecieri finale, referitoare la modul de 
desf şurare  a activit ii, apreciaz  felul 
în care au r spuns şi s-au comportat 
copiii. 
Se acord  recompense.  
 

 
 
 
Explica ia 
 
Exerci iul 

 
 
 
Aprecieri 
individuale şi 
globale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recompense 
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641. PROIECT DE ACTIVITATE 

 
Educatoare  Brasoveanu Ramona, Grupa Portocalelor (mare), Gradinita nr 206, Bucuresti 

 
Tema de studiu: Când, cum i de ce se întâmpl ; 
Proiectul tematic: Feerie de iarn ; 
Subtema/Tema saptamanii independente: : Iarna, anotimpul bucuriei – jocurile iernii; 
Domeniul de activitate: Activit i de dezvoltare personal  
Tema activit ii : Întâlnirea de diminea  : Povestea omului de z pad ; 
Scopul activit ii: 
Participarea i implicarea activ  a copiilor în vederea stimul rii comunic rii, favoriz rii, 
interrela ion rii i form rii comportamentului empatic; 
Obiective opera ionale:  

 s  utilizeze formulele de salut adecvate momentelor zilei; 
 s  adopte un comportament adecvat în momentul în salutului (mimic , gesturi, privire) 
 s  sesizeze absen a i prezen a colegilor cunoscându-i chipul i în acela i timp, numele; 
 s  observe cu aten ie vremea de afar  oferind verbal câteva caracteristici ale acesteia, 

marcându-le prin simbolul adecvat; 
 s  comunice pe baza unei idei elaborate; 
 s  intoneze cântecele propuse pe parcursul activit ii; 
 s  adopte un comportament de relaxare, bun  dispozi ie, empatie; 
 s - i satisfac  nevoia de mi care i destindere; 

Strategii didactice: 
1.Metode şi procedee: conversa ia, explica ia, jocul, problematizarea; 
2. Material didactic:catalogul zilei, calendarul naturii, fotografii, jetoane, ecusoane în form  de 
fulgi i oameni de z pad , omule ul de z pad , bratari cu simboluri, imagine cu anotimpul iarna. 
Durata activitatii : 15-20 minute 
Bibliografie: Curriculum pentru înv mântul pre colar M.E.C.I. 2008 

Metodica activit ilor instructiv-educative în înv mântul pre colar,   Didactica – 
Nova, 2007. 

 
SCENARIUL ACTIVITATII 

 
Intâlnirea de diminea : : Povestea omului de z pad ; 
-Salutul: Este o zi deosebit  de iarn  pentru copiii din grupa Portocalelor. Ei sunt entuziasma i i 
emo iona i a teptând cu ner bdare jocurile pe care Zâna – Iarn  le-a preg tit pentru ei Cu 
zâmbetul pe buze i binedispu i, copiii intr  în sala de grup  cântând cântecelul „Iarna ne-a sosit în 
zori”.Vor forma „Cercul prieteniei”, dup  care se vor a eza preg ti i pentru momentul activit ii. 
 Privindu-i cu c ldur , educatoarea salut  copiii: „ Bun  diminea a, fulgi ori str lucitori!”, 
„Bun  diminea a, oameni simpatici de z pad !”, „Bun  diminea a, br du i dr gu i!” – copiii 
r spunzând la salut veseli i curio i. 
 Fiecare copil salut  strângând mâna copilului de lâng  el zâmbindu-i cu prietenie. 
 
-Completarea panoului de prezen : Un copil va num ra copiii prezen i în grup  i va spune câ i 
sunt prezen i. Un altul va num ra b ie ii prezen i în clas , iar un altul va num ra fetele. La final, alt 
copil va pune pe tabla magnetic  fotografiile copiilor prezen i la grup . 
 
-Completarea calendarului naturii: Copiii vor privi aten i imaginea ilustrat  apoi î i vor îndrepta 
privirea spre fereastr  i vor compara: „Cum este vremea afar ?”, „Ce asem n ri observa i între 
vremea de afar  i cea din imagine?”, „Dar diferen e?”. 



 Un copil va veni la calendarul naturii i va plasa pe acesta jetoanele indicate i cele cu 
simbolul reprezentativ pentru fenomenele observate pe fereastr . 
 
-Noutati, evenimente, stirea zilei: 

 Se fac unele schimburi de p reri cu privire la bucuriile pe care ni le aduce iarna. 
 Chiar dac  este foarte frig afar , ne vom juca împreun  i vom descoperi surprizele pe care 

Doamna Iarn  ni le-a preg tit. 
 

Descrierea activit ii: 
(Se descrie jocul ce va fi derulat) 

 
Împreun  cu educatoarea copiii vor face înviorarea de diminea . In clasa va intra un copil de la 
grupa mijlocie si va aduce un pachet pe care l-a lasat la intrare Postasul. Cutia va fi a ezat  in 
mijlocul grupului de copii si va fi desf cut .  Din cutie va ap rea omuletul de zapada Olaf care are 
pentru cei mici o scrisoare: 
  

     „Dragi copii, 
Iarna a venit plin  cu jocurile i juc riile sale, împr tiind în jurul s u numai bucurie i 

veselie. 
Sunt sigur c  voi m  cunoa te i, iar mie îmi face pl cere s  fiu prietenul vostru i s  ne 

juc m împreun . 
Am ajuns la voi dintr-o intamplare nefericita, printesele din lumea gheturilor au strans toate 

jucariile din castel si le-au trimis copiilor din regat. Printre jucarii am fost si eu, dar se pare ca 
pachetul in care ma aflam s-a ratacit. Voi sunteti de acum prietenii mei pana voi gasi calea de 
intoarcere acasa. 

Am încredere în voi, copii iste i!” 
Micul prieten va fi invitat sa treaca pe la fiecare copil si sa ,,intrebe” cum se simt cei mici 

azi la gradinita. Copii il dau pe Olaf din mana in mana iar la o bataie din palme actiunea se opreste, 
iar cel care il ar pe omul de zapada va spune care sunt sentimentele sale din acea sta zi. 

Olaf are pentru copii si cateva surprize: trei plicuri cu bratari colorate care au pe ele 
simbolurile de fulgisori de zapada, braduti si oameni de zapada. 

Dupa ce copii au participat la jocul ,,Asa ma simt eu azi”, a venit momentul sa afle cum se 
simte prietenul nostru. Din pacate el este un pic trist pentru ca este departe de prietenii sai. ,,Haideti 
copii sa il inveselim!” 
 
MESAJUL ZILEI 
 „Prietenul la nevoie se cunoa te”. 
 Copiii îi vor câta noului lor prieten cântecelul „Omule ul de z pad ”. 
 

Omuletul de zapada 
 

Din trei bulgari de omat 
Doi carbuni, un basc si-un ciot 
Si un morcov stramb nitel 
S-a invit in curte el. 
 
Omuletul de zapada, 
Singurel sta in ograda 
Hai copii sa-l lom la joaca 
Fiindca tare o sa-i placa! 
 

De mai bine de un ceas 
Doua vrabii pe-al lui nas, 
Se tot plimba-n sus si-n jos 
Este foarte caraghios. 
 
Omuletul de zapada, 
Singurel sta in ograda 
Hai copii sa-l lom la joaca 
Fiindca tare o sa-i placa! 

  



 
642. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRAT  

„ AZI SUNTEM MARINARI!” 
 

Prof. Inv.Presc.  Arteni  Irina& Costea Gianina  
Gr dini a cu P.P.  Nr. 19 Vaslui 

 
            Nivelul : I (grupa mic ) 

Unitatea de înv mânt: Gr dini a cu P.P.  Nr. 19 Vaslui 
Categorie de activitate: Activitate integrat  (ADP+ALA1+ADE:DLC+DOS+ALA2) 
Tema anual : „Cum este, a fost şi va fi aici pe pamant?” 
Tema proiectului:” Cum pot c l tori?” 
Subtem : „Pe ap ...” 

            Tema zilei: „ Azi suntem marinari!” 
  Tipul de activitate: Predare-înv are/ formare de priceperi şi deprinderi 

Mijloace de realizare: Memorizare/ Aplica ie-lipire 
Scop: Familiarizarea copiilor cu textul poeziei, precum şi formarea deprinderilor de a aplica 
prin lipire elemente decorative pe un obiect. 
Obiective opera ionale: 
O1: s  precizeze titlul poeziei; 

            O2: s  recite corect poezia, f r  omisiuni sau inversiuni; 
            O3: s  enumere materialele primite; 
            O4: s  lipesc  pe b rcu a de hârtie elemente decorative; 

 
Elemente componente ale activit ii integrate: 
I. ADP:  
-  Î.D.: ”Cine sunt marinarii?”- discu ii despre activit ile desf şurate de marinari. 
- Rutina: „Impreun  reuşim!” - deprinderea de a lucra in echip . 
- Tranzi ii: „Podul de piatr ” - cântec „S  ne îmbarc m!”- mers ritmat cu recitare, „Suntem 
înot tori”- joc imitativ 

 
II. ALA 1:  
- Joc de mas : „Vapoare şi b rcu e”- puzzle 
Sarcin  de lucru: Îmbina i piesele puzzle-lui pentru a ob ine imaginea unui mijloc de 
transport pe ap ; 
- Construc ii: „Port pentru vapoare si b rcu e”  
Sarcina de lucru: Îmbina i piese lego pentru a construi un port pentru vapoare si b rcu e; 
- Stiin a: „Cu ce c latorim pe ap ?” 
Sarcina de lucru: Selecta i doar jetoanele ce iulstreaz  mijloace de transport pe ap . 
III. ADE:DLC+DOS   
Memorizare: „ B rcu a de hârtie”  
Aplicatie-lipire: „B rcu a” 
 
IV . ALA2: 
Joc de mişcare-ştafeta: „Întrecerea b rcu elor” 
 
Metode, procedee, tehnici: expunerea, explica ia, conversa ia, demonstra ia, exerci iul, 
turul galeriei. 
Mijloace şi materiale didactice: piese lego, puzzle, mijloace de transport nautice, jetoane 
cu mijloace de transport: terestre, aeriene, nautice, p puş  marinar, bile el cu poezia 
”B rcu a de hârtie”, bol cu ap , b rcu e de hârtie, lipici, elemente decorative din hârtie 
colorata: flori, fluturi, stelu e, figuri geometrice, b rcu  roşie, b rcu  albastr , stimulente. 



Forme de organizare: frontal, individual, pe echipe. 
Resurse : - umane: 19 copii 
Durata:  o zi 

                   
Bibliografie:  
“Curriculum pentru înv mântul preşcolar 3-6/7 ani ” - 2008 
Mariana Norel, Oana Alina Bota, „Didactica domeniului experiential – Limba şi comunicare”, 
Editura ASCR, 2012, Cluj-Napoca 
Revista înv mântului preşcolar, nr.1-2/2015 
 

SCENARIUL ZILEI 
 
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEA : 
I. SALUTUL  

Dup  ce to i copiii au sosit şi micul dejun a fost servit, în cerc s  ne adun m,  s  cânt m şi s  
dans m.  

Dupa ce ne-am înviorat, am cântat şi am dansat, le propun copiilor s  facem cercul prieteniei 
pentru a realiza “Întâlnirea de diminea ”.În timpul acestui moment al zilei,copiii stau pe pernu e în 
semicerc pentru a se putea vedea mai bine şi a rela iona în bune condi ii fizice.  
                           ,, Bun  diminea a marinarilor 
                               M  bucur c  ne reîntâlnim 
                               A-nceput o nou  zi 
                               Bun  diminea a copii!” 

Voi da startul începand cu primul copil din dreapta mea,apoi fiecare îşi va saluta colegul din 
dreapta, spunâdu-i numele . 
     PREZEN A: 

,, Dup  ce ne-am adunat 
Şi frumos ne-am salutat 
Colegii ne-am întâlnit, 
Cine oare n-a venit?” (Se verific  copiii absen i). 
Copiii ce şi-au auzit numele îşi vor aşeza fluturaşul cu chipul s u pe panou, semn ca este 

prezent. Astfel se vor stabili şi absen ii zilei. 
Urm rim apoi “calendarul naturii” şi încerc m s  recunoaştem în ce zi a s pt mânii ne 

afl m. Un copil va fi rugat s  priveasc  pe fereastra şi s  spun  cum este vremea afar . Se 
completeaz  “calendarul naturii”. 
        
 CALENDARUL NATURII: 
 

Se lucreaz  pe panou: 
- În ce anotimp suntem ? 
- Oare în ce zi a s pt mânii ne aflam? 
- Cum este vremea ? 
 
II. ÎMP RT ŞIREA CU CEILAL I/ ACTIVITATEA DE GRUP: 
 
„Cine sunt marinarii?”- se vor purta discu ii despre marinari, cine sunt ei, unde işi desf şoara 

activita ile, ce activit i desfaşoara ei. 
 
III. NOUT I/EVENIMENTE/ŞTIREA ZILEI:    
Dup  discu iile din cadrul întâlnirii de diminea , copiii vor auzi un cioc nit la uş .Voi 

deschide uşa şi ...surpriz ! Invitatul surpriz  al zilei este : prietenul nostru Marinarul. 



El a venit s  le propun  copiilor s  devin  marinari şi s  plece impeun  cu el intr-o c l torie 
pe corabia sa, corabia ”Cunoaşterii”. 

Copiii împreun  cu prietenul lor Marinarul se vor îmbarca pe corabia “Cunoaşterii” si vor 
pleca in c l torie. Prietenul Marinarul ii anun  pe copiii c  în calatoria pe care ei o vor face vor 
înv a multe lucruri: s  construiasc  porturi pentru b rcu e si vapoare, vor îmbina piesele unui 
puzzle ce ilustreaz  imaginea unui mijloc de transport pe ap , vor selecta din jetoanele cu 
mijloacele de transport doar pe cele care c l toaresc pe ap , vor înv a o  poezie nou , vor decora 
b rcu e, se vor intrece intr-un joc de tip stafet .  

Dup  cele anun ate micii marinari si prietenul lor “pornesc” in c l toaria Cunoaşterii. 
Se opresc în primul port: centrul Ştiin e. 
- Ce avem pe m su e? 
Copiii care vor lucra aici, vor selecta doar mijloacele de transport pe ap , astfel ei vor 

demonstra ca ştiu cu ce pot c l tori pe ap .. 
Şi pornim spre urmatorul port: centrul Construc ii. 
- Ce avem pe m su e? 
Copiii care vor lucra aici, vor construi porturi pentru vapoare si b rcu e, îmbinând piesele 

lego. 
Apoi copiii pornesc spre ultimul port: centrul Joc de mas . 
Copiii care vor lucra aici, dac  vor îmbina corect piesele puzzle-lui, vor descoperi mijloace 

de transport pe ap . 
Copiii vor alege centrul unde doresc s  lucreze. Dar înainte de a începe lucrul pe centre vor 

efectua exerci ii de înc lzire a muşchilor mâinii. 
La expirarea timpului de lucru copiii vor merge pe la fiecare centru pentru a vedea ce au 

lucrat ceilal i copii. 
Tranzitie: “S  ne îmbarc m!”- mers ritmat cu recitare 
DLC: „B rcu a de hârtie”-memorizare 
La revenirea copiilor în sala de grup  copiii se vor aşeza pe sc unelele dispuse în semicerc. 
- Dragi copii, prietenul nostru Marinarul este tare încântat de ceea ce a i lucrat pe centre, 

zicând ca v-a i comportat ca nişte adev ra i marinari. Tocmai de aceea el mai are multe surprize 
pentru voi. 

Voi ruga copiii s  închid  ochişorii, apoi le voi dezv lui B rcu a de hârtie de la prietenul lor 
Marinarul. 

- Prietenul nostru Marinarul ne-a adus in dar aceast  B rcu a de hârtie.  
- Dar sta i pu in... în B rcu a se afl  ceva!? 
- Este o poezie pentru voi!  
- Vre i s  o asculta i? V-a pl cut? 
- Dac  v-a pl cut atât de mult eu zic s  o si înv m. 
Voi mai citi odat  poezia, le explic cuvintele si expresiile  noi: „ în dar”, „decorat-o”, „ 

lansat-o”. 
Urm torul pas va fi : recitarea model. Voi recita clar ,expresiv şi nuan at ,cu un ton şi cu o 

mimic  adecvate, observând reac iile copiilor . Recit înc  o dat  poezia model . 
Urmeaz  apoi memorarea poeziei. Poezia se înva  pe fragmente logice, individual. 
Va fi înv at  prima strof , va fi recitat  individual de 2-3 copii, apoi prima împreun  cu a 

doua strof , vor fi recitate individual de alti 2-3 copii. Se continu  aşa pân  la întregirea poeziei. 
Poezia integral  va fi recitat  de al i 2-3 copii.  
Se fixeaz  conşinutul poeziei prin povestire de c tre copii a con inutului  poeziei, folosind 

cât mai multe cuvinte şi expresii din text . 
Se fixeaz  titlul poeziei . 
Pentru ob inerea performan ei se va recita integral  poezia de 2-3 copii, cu ajutorul 

educatoarei şi al materialelor. 
Tranzi ie: „Podul de piatr ” copiii se vor ridica de pe scaunele şi vor ieşi din sala de grup . 
La revenirea în sala de grup  se vor aşeza la m su e. 



DOS:” B rcu a”- aplica ie lipire de elemente decorative. 
 Pe m su e vor descoperi materialele pentru urm torul moment al activit ii. 
- Ce a i g sit pe m su e? 
- Oare ce vom face cu ele? 
Aşa cum a i aflat din poezie, trebuie s  decor m b rcu ele. Pentru a fi cât mai frumoase, 

vom lipi elementele pe care le ave i pe B rcu a. Fiecare copil va lipi elementele decorative din 
hârtie colorat  dup  bunul plac. 

Dup  explica iile date, vom efectua exerci ii de înc lzire a muşchilor mâinii. 
-V  urez spor la lucru! 
Voi supraveghea îndeaproape modul în care copiii lucreaz , şi îi voi sprijini pe cei ce 

întâmpin  dificult i în îndeplinirea sarcinii. 
Lucr rile finalizate se vor expune pe un panou. 
Apoi 2-3 copii vor alege din lucr rile finalizate pe cea/cele pe care le consider  ei cele mai 

frumoase şi vor motiva alegerea facut . (se va pune accent pe originalitatea modului in care copiii 
au lipit elementele decorative primite) 

Tranzi ie: „ Suntem înot tori” - joc imitativ 
Ala 2 : Joc distractiv „Întrecerea b rcu elor”- ştafet  

Activitatea zilei se va încheia cu jocul distractiv de tip ştafet  „ Întrecerea b rcu elor”. Copiii vor fi 
împ r i i în dou  echipe: echipa b rcu elor roşii şi echipa b rcu elor albastre. Va câştiga echipa cea 
mai rapid 
 

 

643. DE  LA  GR DINI  . . . 

 

prof. Gina  Nane/educ. Mihaela Coca Pricop   

Gr dini a cu P.P. Nr. 17  Vaslui 

 

     Adaptarea copilului de 5 - 6 ani la statutul de elev este unul dintre momentele cele mai 

importante în dezvoltarea sa psihic , moral  si social .          

        Statutul de elev impune noi obliga ii şi responsabilit i fa  de sine, fa  de familie, fa  de 

noua institu ie în care p şeşte pentru mul i ani – şcoala. 

       Activit ile din gr dini  au îns  marele merit c  preg tesc, treptat, pe copil s  înfrunte cu 

senin tate acest moment si s -l dep şeasc  f r  mari dificult i. De aceea, pentru cei mai mul i 

dintre foştii preşcolari, actul de înv are ordonat ştiin ific prin programele şcolare şi desf şurat cu 

înalt  m iestrie metodic  de înv tor, nu constituie decât un pas firesc, normal de acomodare la 

rigorile vie ii şcolare. 

       Gr dini a îl deprinde pe copil cu reguli de convie uire într-o colectivitate, alta decât familia, 

îl obişnuieşte cu norme de prim  necesitate ale ordinii şi disciplinei într-o activitate, îl înva  s  

asculte şi s  aib  o aten ie concentrat  pe o anumit  perioad  de timp, de regul  30 minute. Prin 

numeroase         şi diverse activit i comune, la libera alegere sau de alt  factur , gr dini a îl 

introduce şi-l familiarizeaz  pe copilul de 3 pân  la 5 – 6 ani cu lumea poveştilor şi a cifrelor, îl 

deprinde s  mânuiasc  creionul, pensula, forfecu a, etc., ceea ce duce la abilitarea mişc rilor, la 



formarea câmpului vizual, la utilizarea culorilor şi cultivarea gustului pentru frumos. F r  a fi un 

program rigid care s  încorseteze tendin a spre mişcare continu  – mobilitatea copilului – activitatea 

din gr dini  îl determin  pe copil s -i respecte pe cei din jurul lui, îl face s  simt  pre ul 

responsabilit ii fa  de sine şi fa  de al ii. Egocentrismul lui face loc în mod treptat altruismului. 

        Activitatea din gr dini  ine seama c  la vârsta de 3 – 6 ani, jocul reprezint  centrul 

preocup rilor copilului. Prin joc se manifest , se dezvolt  şi se afirm  marile sale disponibilit i 

intelectuale, artistice şi fizice. Programul activit ilor din gr dini  îşi are ca ax central jocul în cele 

mai felurite situa ii cu accent pe spontaneitate, ingeniozitate, atractivitate. 

 

                      . . .  LA  ŞCOAL  

 

        Înv torul preia şi amplific  activitatea desf şurat  de educatoare în gr dini . Valorificând 

de pe pozi ii şi obliga ii noi valen ele jocului, înv torul îi d  noi dimensiuni didactice. El reuşeşte 

s  împleteasc  propice elementele   specifice jocului cu începutul rigorilor pe care le pretinde 

înv area. 

Şcoala nu este numai joc, înv area în primele clase poate utiliza cu maximum de eficien  

virtu ile jocului; iar rezultatele vor fi pe m sura tactului pedagogic. 

        Drumul de la gr dini  la şcoal  nu-i nici prea greu, dar nici uşor. Momentul intr rii 

copilului în şcoal  reprezint  un eveniment de larg  rezonan  în dezvoltarea şi formarea sa şi 

merit  s  se imprime cu solemnitatea cuvenit . Copilul p r seşte cu nostalgie gr dini a, dar p şeşte 

cu încredere şi sigur pe el într-o activitate desf şurat  de acum mul i ani. 

 

BIBLIOGRAFIE 

P un, E., 1999, “Scoala – abordare sociopedagogic ”, Polirom, Iaşi; 

Tomşa, Ghe., 2005, “Psihopedagogie preşcolar  şi şcolar ”, Bucureşti. 

 
  



 
644. OP IONAL „O MICU  PASIUNE” 

 
Prof. Înv. precolar: ARION PETRU A ALINA Prof. Înv. pre colar: MU CELEANU NICOLETA Gr dini a „Brându a” – Bucureti, Sector 3. 

 
Tipul op ionalului: Activitate practic  Domeniu experien ial vizat: Om i societate Nivel de vârst : I – grupa mic / mijlocie 
 
ARGUMENT 

Activit ile practice contribuie nemijlocit la dezvoltarea personalit ii pre colarilor, împreun  şi în strâns  leg tur  cu celelalte activit i ce se 
desf şoar  în gr dini . 

Preşcolarul manifest  interes spre nevoia de mişcare, spre manipularea obiectelor şi el trebuie îndemnat spre crea ia contructiv  şi dezvoltarea 
capacit ilor de confec ionare a unor obiecte, juc rii, fapt ce va trezi st ri afective pozitive. 

Astfel, caracterul practic- aplicativ al acestor activit i practice permite îmbinarea muncii fizice, practice cu cea intelectual . Rolul activit ilor 
practice se concretizeaz  în dezvoltarea psihomotorie, intelectual , afectiv  şi estetic  a pre colarului. 

Prin aceste activit i practice copilul înva  s -şi coordoneze mişc rile, cap t  pricepere şi îndemânare, îşi formeaz  unele deprinderi practice 
de a opera cu diverse materiale şi instrumente, toate cunoştin ele însuşite în alte discipline îşi g sesc cadrul de exprimare şi se adâncesc, se educ  
sim ul estetic, se îmbog eşte sfera afectiv  prin educarea în spiritul dragostei pentru munc  şi a respectului pentru ceea ce a creat el şi cel din jurul 
lui. 

Totodat , activit ile practice, prin caracterul lor recreativ- creativ- atractiv, vin s  canalizeze eforturile de înv are ale copiilor, de la alte 
discipline, fiind ca un „decantor” al tuturor cunoştin elor acumulate. 
 
OBIECTIVE GENERALE 

 Formarea şi consolidarea unor abilit i practice specifice nivelului de dezvoltare motric ; 
 Îmbog irea cunoştin elor despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi despre tehnici de lucru necesare prelucr rii acestora în scopul 

realiz rii unor produse simple; 
 Dezvoltarea sim ului practic şi estetic, stimularea expresivit ii şi imagina iei creatoare prin activit ile practice şi estetice; 
 Stimularea spiritului de cooperare şi întrajutorare şi a spiritului de echip ; 
 Dezvoltarea unor abilit i practice prin abordarea original  a activit ilor de acest gen şi prin îmbinarea pl cut  a jocului şi a muncii fizice. 

 
OBIECTIVE OPERATIONALE 

 S -şi formeze deprinderi de mototolire, rupere, îndoire, rulare, bobinare, înşirare, îmbinare, lipire, t iere, împletire, înnodare, şnuruire, 
festonare, esut, cusut; 

 S  construiasc  folosind unele opera ii ca: aşezare, îmbinare, al turare, suprapunere; 
 S -şi dezvolte aten ia voluntar  şi tr s turi morale, independen  în ac iune, perseveren , îndr zneal , încrederea în for ele proprii, r bdare, 



spirit de ordine, disciplin  în munc , cooperare cu al i copii în realizarea unor lucr ri colective; 
 S -şi dezvolte dragostea de munc  şi a respectului fa  de produsele muncii; 
 S -şi valorifice lucr rile proprii în înfrumuse area mediului ambiant sau în alte activit i organizate în gr dini -concursuri-expozi ii. 

 
MODALITATI DE EVALUARE 

 Realizarea unor expoziii tematice cu ocazia diverselor evenimente de peste an; 
 Analiza lucr rilor personale i ale colegilor; 
 Fotografii. RESURSE NECESARE 
 Resurse umane: pre colari, cadre didactice, p rin i. 
 Resurse materiale: 

-suporturi de lucru: carton alb sau color, hârtie alb  colorat , imprimat , de diverse grosimi, pânz , 
-materiale: hârtie alb  sau colorat , de diferite calit i, texturi, grosimi, cu i f r  modele, ilustra ii color, afişe, ziare, hârtie de ambalaj, pungi din 
hartie, pahare plastic, fotografii, farfurii din carton, mohair, materiale din natur ; 
-instrumente de lucru: foarfeci, cutter, perforatoare, markere, acuarele, creioane colorate, pensule, carioci, etc. 
-substan e de lipit: aracet, lipici. 
-alte materiale: lucr ri realizate de adul i i copii, imagini, siluete din carton, jetoane, cd-uri, laptop, videoproiector, scotch, diplome, recompense.  
 

PLANIFICAREA 
ACTIVIT ILOR S PT MÂNALE 

NR. 
CRT. 

S PT MÂNA MIJLOC DE REALIZARE  TEMA ACTIVIT II 

1 S pt mâna 1 Colaj cu forme t iate (forme geometrice) „Gr dini a mea” 
2 S pt mâna 2 Asamblare i lipire – p r i componente ale corpului uman „Totul despre mine. B ie el sau feti ” 
3 S pt mâna 3 Aplicare ochi ori, nas i gur  pe diverse fructe 

de toamn  
„Mere/pere vesele” 

4 S pt mâna 4 Aplicarea hârtiei creponate pe carton colorat portocaliu „Morcovelul cel gustos” 
5 S pt mâna 5 Lipire – sâmburi de bostan pe un disc rotund din carton „Crizantema” 
6 S pt mâna 6 Aplicare frunze din natur  pe carton A5 „De vorb  cu o frunz ” 
7 S pt mâna 7 Îndoire hârtie sub form  de evantai „În mijlocul ploii -umbrelu a” 
8 S pt mâna 8 Asamblare coroan  - copac pe tub de carton (trunchi) i 

lipire frunze specifice anotimpului toamna. 
„Copacul – Toamna” 

9 S pt mâna 9 Aplicare decora iuni pe o cizmuli  realizat  din carton „Cizmuli  pentru Mo  Nicolae” 
10 S pt mâna 10 Nuci invelite in bucati de staniol, legate la un capat cu mohair „Podoabe pentru br du ” 
11 S pt mâna 11 Tehnica Origami „Mo  Cr ciun” 



12 S pt mâna 12 Asamblare coroan  - copac pe tub de de carton 
(trunchi) i lipire fulgi de nea. 

„Copacul - Iarn ” 

13 S pt mâna 13 Din cutie de chibrituri, se lipesc talpile decupate pe 
laterale si se prinde ata 

„S niu a” 

14 S pt mâna 14 Aplicare materiale pe pung  din hârtie de culoare maro. „Ursule ul cafeniu” 
15 S pt mâna 15 Aplicare materiale pe farfurie din carton „Oi a” 
16 S pt mâna 16 Tehnica Origami „Pisica i c elul” 
17 S pt mâna 17 Îndoire farfurie din carton, aplicare ochi, creast , cioc etc. „G inu a cea mo at ” 
18 S pt mâna 18 Lipire farfurie mic  din carton maro peste farfurie mare. „Maimu ica” 
19 S pt mâna 19 Decupare din ziar i afi e. „Pe tele” 
20 S pt mâna 20 Tehnica Quilling, Aplicare decora iuni. „Un m r i or pentru mama” 
21 S pt mâna 21 Îndoire carton la mijloc i lipire paste f inoase pe acesta „Felicitare pentru mama” 
22 S pt mâna 22 Asamblare floare pe tub de carton „Ghiocelul” 
23 S pt mâna 23 Lipire aripi pe Cd-uri „Fluturele, g rg ri a i albina” 
24 S pt mâna 24 Colaj cu forme t iate (forme geometrice) „Rândunica” 
25 S pt mâna 25 Asamblare coroan  - copac pe tub de de carton 

(trunchi) i lipire flori. 
„Copacul – Prim vara” 

26 S pt mâna 26 Colaj colectiv – A3 „Ma inu a  mea” 
27 S pt mâna 27 Asamblare din tuburi de hârtie i cutii de chibrituri. „Trenule ul veseliei” 
28 S pt mâna 28 Tehnica Origami „Navig m pe mare – b rcu a” 
29 S pt mâna 29 Colaj prin rupere i lipire (hârtie glasat ) „Avion cu motor!” 
30 S pt mâna 30 Decupare franjuri „Realiz m un covora ” 
31 S pt mâna 31 Colaj cu forme t iate „Personaje din povesti” 
32 S pt mâna 32 Colaj prin rupere i lipire „Peisaj de vara” 
33 S pt mâna 33 Colaj cu materiale la alegere „Inven ia mea” 

 
BIBLIOGRAFIE:  

 Kardos, M.G., Kristof, J., „Cuf rul cu idei”, Editura Diamant, Anul 2015; 
 Maftei, C., ”Despre colaj i tehnicile colajului, despre arta colajului i istoria sa”, carmen-maftei.blogspot.com; 
 Metodica activit ilor instructiv-educative în gr dini a de copii”, Editura Sitech, Craiova, Anul 2010; 
 Revista Înv mântului Pre colar, 1-2/2015; 
 ova, S., (coord.), „Activit i op ionale în gr dini ”, Editura AS’S, Ia i, Anul 2000; 
 T taru, L., Rus, A.C., Rus, F.D., Morar, S.C., „Mânu e îndemânatice. Carte de activit i practice pentru precolari i colari mici”, Editura 

Diamant, Anul 2015. 



 
645. OPTIONAL 

,,LIMBA NOASTR -I O COMOAR ’’ 
 

Tudor Ancu a 
Mitra-Alexandru Liliana 

Gradinita Brandusa, Bucuresti, Sector 3 
 
Denumirea op ionalului: „,,LIMBA NOASTR -I O COMOAR ’’ 
Tipul op ionalului: La nivelul domeniului limba si comunicare 
Domenii experien iale vizate: 

    Domeniul limb  şi comunica 
Nivelul de vârst /grupa: 
Nivelul II  (5 – 6 /7ani) – Grupa mare 
Durata: 1 an şcolar 
Num r de ore pe s pt mân : 1 
Autorul: Tudor Ancuta 
Abilit i pentru sus inerea cursului: educatoare, gradul didactic II  ARGUMENT 
"Însuşirea limbajului este o activitate, un proces, care presupune un efort îndelungat din partea 
individului. Aceasta pentru c  tehnica de recep ionare (limbajul impresiv) şi de exprimare 
(limbajul expresiv) a comunic rii este una din priceperile omeneşti cele mai complicate, pentru 
însuşirea c reia este nevoie de un şir întreg de ani." 
OBIECTIVE DE REFERIN : 
1. S  audieze cu aten ie un text, s  re in  ideile acestuia i s  demonstreze c  l-a în eles. Exemple 
de comportament: s  urm reasc  linia unei pove ti spus  sau citit  de educatoare cu  imagini  din  
carte  sau  f r   imagini;  s   asculte  i  s   reac ioneze  adecvat  la  pove ti transmise fie prin citire 
sau povestire; s  demonstreze în elegerea textului apelând la diferite modalit i de redare sau 
rememorare a acestora; 
2. S - i îmbog easc  vocabularul active i pasiv, s  utilizeze un limbaj oral corect din punct 
de vedere gramatical 
Exemple de comportament: s  manifeste ini iativ  în comunicarea oral  i interes pentru 
semnifica ia cuvintelor; s  alc tuiasc  propozi ii simple i dezvoltate despre personaje din 
pove ti. 
3. S  recepteze un text care i se cite te ori i se poveste te, în elegând în mod  intuitiv 
caracteristicile expresive i estetice ale acestuia. 
Exemple de comportament : s  utilizeze calit ile expresive ale limbajului oral i ale celui 
corporal în transmiterea unor idei i sentimente; s  realizeze mini-dramatiz ri sau jocuri cu rol 
pornind de la textul unei povestiri, utilizând vorbirea dialogat , nuan area vocii, intona ia, cu 
sprijinul educatoarei i folosind indica iile sugerate de text. 
4. S  manifeste interes pentru citit. 
Exemple de comportament: s  împrumute c r i din biblioteca clasei; s  discute despre c r ile 
care i s-au citit ori la ale c ror ilustra ii a privit; s  spun  dac  i de ce i-au pl cut; s  discute 
despre personaje; s  povesteasc  ceea ce a citit. 
5. S  utilizeze efectiv instrumentele de scris, st pânind deprinderile motrice elementare 
necesare folosirii acestora. 
Exemple de comportament: s  execute elemente grafice elementare: trasare liber , colorare; s  
execute diferite tipuri de tras ri peste modelele date; s  respecte reguli/ condi ii minimale ale 
actului scrierii: pozi ia corect  a corpului, a mâinii i a instrumentului de scris în mân ; s  traseze 
semen grafice relative corecte în ceea ce prive te m rimea, spa ierea, direc ia de la stânga la 
dreapta. 
CON INUTURI: Pove ti, audi ii, vizion ri, dramatiz ri, jocuri cu rol, puzzle, desene, picturi, 
modelaje, jocuri didactice, jocuri de mi care, exerci ii grafice, cântece. 



ACTIVIT I DE ÎNV ARE: Audierea con inuturilor unor pove ti selec ionate în func ie de 
nivelul lor de vârst ; vizionarea de DVD-uri cu pove ti specific nivelului de vârst ; sus inerea 
prin dialog a unor discu ii privind mesajul artistic al operei literare; recunoa terea personajelor 
dup  faptele lor pozitive sau negative din punct de vedere moral. 
METODE I MIJLOACE DE REALIZARE: povestirea, conversa ia, explica ia, demonstra ia, 
exerci iul, problematizarea, dramatizarea, jocul/ lectura educatoarei, repovestirea, dramatizare, 
audi ie, desen, modelaj, pictur , scriere, observare, convorbire, teatru de p pu i, joc didactic. 
EVALUARE: Aprecieri verbale, chestionare oral , fi e de evaluare, analiza produselor activit i, 
observ ri, observarea comportamentului copiilor, dramatiz ri. 
BIBLIOGRAFIE:  
 “Aplicarea noului curriculum pentru educa ia timpurie – o provocare?”, Editura 
Diana; 
 “Metodica activit ilor instructive-educative în înv mântul pre colar”, Editura 
Didactica Nova, Craiova 2007; 
 “Metodica jocului i a activit ilor recreative”, Editura Didactic  i Pedagogic , 
Bucure ti, 1978;“Pove ti, povestiri, basme i legend” – Antologie pentru pre colari i colari – 
editat  la revista Inv mântului Pre colar – Bucure ti, 1992; 
 “Tradi ional  i  modern  în  înv mântul  pre colar”,  Editura  Omfal  Esen ial, 
Bucure ti, 2007 

Planificarea activit ilor pentru un an şcolar 
 
Nr.crt. PERIOADA 

Ziua /luna/anul 
Denumirea activitatii Mijlocul de 
realizare 

OBIECTIVE OPERATIONALE 

1. Saptamana1 ,,Hansel şi Gretel’’ de Fra ii 
Grim 
Lectura educatoarei 

-s  asculte textul poveştii, s  re in  
faptele; 
-s  povesteasc dup  planşe; 

2.  
Saptamana 2 

„Puiul”, Al. Bratescu Voinesti - s  foloseasc în povestire cuvinte 
şi expresii înv ate ; 

3. Saptamana 3 ,,Supa de zarzavat’’ de 
Otilia Cazimir 
Memorizare 

- s  asculte poezia, s  recunoasc 
legumele; 
- s  memoreze 

4. Saptamana 4 ,,Vizita..’’ de I. L. Caragiale 
 
Lectura educatoarei 

- s  asculte schi a şi s  deduc 
morala; 
- s  costruiasc diminutive pentru 
substantivele din schi  

5. Saptamana 5 ,,Povestea unui om leneş’’ de Ion 
Creang  
 
Povestirea educatoarei 

-s  asculte textul, s  în eleag  
morala, s  re in  4 - 5 expresii 
specifice limbajului lui Ion 
Creang  

6. Saptamana 6 ,,Delfinii” de Alina 
Catarau 
Lectura educatoarei 

- s  asculte descrierile textului, s  
formeze 

7. Saptamana 7 ,,Puişorii’’ 
 
Povestirea copiilor cu 
început dat 

- s -şi imagineze personaje, fapte, 
scene moralizatoare, s  –şi 
exprime prin cuvinte, 

8. Saptamana 8 ,,Greierele şi furnica’’ de - s  memoreze versurile, s  
  Alexandru Donici 

Memorizare 
sesizeze morala, s  deseneze 
personalele, 



9. Saptamana 9 ,,Fata babei si fata mosneagului” 
de Ion Creanga 
Lectura educatoarei 

- s  povesteasc fragmente 
din poveste; 
- s  foloseasc în povestire 
cuvinte şi expresii înv ate ; 

10. Saptamana 10 ,,Doi fe i cu stea în frunte’’ 
de Ioan Slavici Povestea 
educatoarei 

-s  re in  faptele, s  povesteasc 
fragmente scurte din poveste; 

11. Saptamana 11 ,,Povestea gâştelor’’ de George 
Coşbuc Memorizare 

-s  asculte versurile, s  în eleag  
cuvintele şi expresiile noi; 

12. Saptamana 12 ,,Carnavalul personajelor’’ 
 
Joc didactic interdisciplinar 

-s  recunoasc personaje; 
-s  interpreteze personale 
din lecturile cunoscute; 

13. Saptamana 13 ,,Povestiri istorice ‘’ de Dumitru 
Almaş 
Lectura educatoarei 

-s  asculte fapte istorice, s  
recunoasc domnitori, conducatori 
ai poporului român 

14 Saptamana 14 „Ciubotelele ogarului”, 
Calin Gruia 

-Sa inteleaga continutul textului 
-sa retina numele personajelor si 
faptele lor 

15. Saptamana 15 ,,Iedul cu trei capre” de Octavian  
Pancu  Iasi Povestirea 
educatoarei 

-s  descrie comportamentul 
iedului, 
-s  povesteasca ce i s-a intamplat 
iedului cand a ramas singur acasa. 

16. Saptamana 16 ,,Doi prieteni’’ 
de Dumitru Almaş 
 
Lectura educatoarei 

- s  cunoasc despre prietenia celor 
doi mari scriitori, Ion Creang  şi 
Mihai Eminescu; 

17. Saptamana 17 ,,S  respectm c r ile!’’ 
 
Vizit  la bibliotec  

-s  cunoasc drumul spre 
bibliotec ; 
- 

18. Saptamana 18 ,,Iarna’’ (fragment) 
de Vasile Alecsandri 
Lectura educatoarei 

-s  asculte textul, s  sesizeze 
muzicalitatea versurilor; 

19. Saptamana 19 ,,Ciripel cel lacom’’ 
Povestea educatoarei 

-s  asculte textul şi s  re in  
cuvintele noi; 

20. Saptamana 20 ,,Omul de zpad ’’ 
De H.Ch. Anderssen 
Lectura educatoarei 

-s  –şi formeze deprinderea 
de a asculta, de a fi atent 

21. Saptamana 21 ,,Sticletele’’ 
de Mihail Sadoveanu Povestea  
ducatoarei 

-s  asculte textul, s  participe activ 
la fixarea cunoştin elor; 

22. Saptamana 22 ,,Legenda m r işorului’’ 
Auditie 

-s  asculte cu aten ie textul; 

23. Saptamana 23 ,,Concertul prim verii’’ de 
George Coşbuc 
 
memorizare 

-s  memoreze versuri, s  sesizeze 
frumosul din natur  descris de 
autor; 
-s  g seasc cuvinte cu care s  
formeze rime împerecheate şi s  
simt  muzicalitatea versurilor 



24. Saptamana 24 ,,Motanul încl at’’ 
De Charles Peralt 
Dramatizare 

-s  vizioneze dramatizarea, s  
în eleag  faptele poveştii; 

25. Saptamana 25 ,,Cuvinte –potrivite’’ 
 
Joc didactic 

-s  consolideze cunoştin e despre 
cuvintele perechi care sunt 
sinonime 

26. Saptamana 26 ,,La Paşti’’ 
de George Coşbuc 
Memorizare 

-s  cunoasc semnifica ia zilei de 
Paşti; 

27. Saptamana 27 ,,Harap-Alb’’(fragmente) de Ion 
Creang  
Povestirea educatoarei 

-s  cunoasc date din 
biografia autorului; 
-s  asculte povestea; 

28. Saptamana 28 ,,Dinozaurii” de G. Radu 
 
Memorizare 

-Sa recunoasca diferite tipuri de 
dinozauri, 
-sa povesteasca despre mediul lor 
de viata 

29. Saptamana 29 ,,Somnoroase p s rele’’ 
de Mihai Eminescu Memorizare 

-s  memoreze versurile 
poeziei; 
-s  cunoasc date din 
biografia poetului; 

30. Saptamana 30 ,,Muzican ii din Bremen’’ de 
Fra ii Grimm 
Lectura educatoarei 

-s  asculte textul, s  re in  faptele 
şi peronajele; 

31. Saptamana 31 ,,La cireşe’’ 
de Ion Creang  
Lectura educatoarei 

-s  asculte fragmentul din 
,,Amintiri din copil rie’’; 

32. Saptamana 32 ,,Carnavalul copiilor’’ Activitate 
interdisciplinar 

-s  confec ioneze m şti, 
costume; 

33. Saptamana 33 ,,La sc ldat’’ (fragment) de Ion 
Creang  
Lectura educatoarei 

-s  recunoasc autorul 
fragmentului; 

34. Saptamana 34 ,,jocul silabelor” -sa denumeasca obiectele 

35. Saptamana 35 , Personaje din povestile 
preferate” 
Joc didactic 

Sa recunoasca personajele 

36. Saptamana 36 ,,Cel mai bun povestitor’’ 
Concurs cu premii şi 
diplome 

-s  foloseasc cuvinte şi expresii 
din textele literare cunoscute; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
646. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRAT  

 “MIROS DE NARCISE” 
 

P.Î.P. Dinu Elena, G.P.N. Dobre ti, Arge  
 

UNITATEA DE ÎNV MÂNT : G.P.N. Dobreşti 
NIVELUL :  I 
GRUPA : Mic  „PITICII ISTE II” 
PROFESOR ÎNV MÂNT PREŞCOLAR: Dinu Elena 
TEMA DE STUDIU :  „ Când, cum şi de ce se întâmpl ? ” 
TEMA PROIECTULUI TEMATIC :  “Primavara, anotimpul bucuriei” 
SUBTEMA PROIECTULUI TEMATIC : “Buchetul prim verii” 
TEMA ZILEI :  “Miros de narcise” 
FORMA DE REALIZARE :  Activitate integrat   
TIPUL DE ACTIVITATE :  mixt  
FORME DE ORGANIZARE :  frontal, pe grupuri, individual 
DURATA: 1 zi 

ACTIVIT I DE ÎNV ARE 
 

ADP  (Activit i de dezvoltare personal ) : 
 Întâlnirea de diminea  : „Bun  diminea a, flori frumoase! Dac  aş fi o floare, aş vrea sa 
fiu…” 

                                          Salutul. Prezen a. Calendarul naturii 
                              Rutine:   „Servirea micului dejun- deprinderi de igien  şi autoservire” 
                               Tranzi ii : „Trenule ul ” 
           „Înfloresc gr dinile” 
 
Activit i pe centre de interes : ALA I  

 Ştiin : “Discutam despre flori de prim var ”- citire de imagini; 
 Arta: “Flori de primaver ” – colorare in contur; 
 Joc de masa : Flori de primavar  - puzzle 
 

ADE (Activit i pe domenii experien iale) 
         Activitate integrata: DLC+DOS -  “Povestea Narcisei” – lectura educatoarei/ activitate 
practic  
       ALA II (Activit i liber alese) 

- joc de mişcare “Albinu a şi florile” 
- joc linistitor “D ruieşte floarea” 
-  

                                   SCENARIUL ZILEI 
 În cadrul intâlnirii de dimineata cu tema „ Bun  diminea a, flori frumoase! Daca 
as fi o floare, as vrea sa fiu…” se va  face:  salutul,  prezen a copiilor, vom completa calendarul 
naturii. 
Salutul se realizeaza prin intermediul unor versuri rostite de educatoare:  „Diminea a a sosit/ To i 
copii au venit/ Pe sc unele ne-aşez m/ Şi frumos ne salut m!/ Bun  diminea a, flori frumoase! 
Prezen a se va realiza de asemenea cu ajutorul unor versuri: „Dupa ce ne-am adunat / Şi frumos ne-
am salutat/ Cu to i ne-am întâlnit / Cine oare n-a venit?” 
Calendarul naturii se va realiza prin adresarea de întreb ri: In ce anotimp suntem?; Cum este 
vremea afara?; Cum ne-am îmbr cat noi? 

Se va discuta pe baza temei de la întâlnirea de dimine , fiecare copil spunând ce floare ar 
prefera s  fie, totodat  amintindu-se şi principalele caracteristici ale florilor de primavar . Aceasta 



discu ie ne va ajuta s  p trudem în lumea colorat  a florilor, moment în care în sal  de grupa va 
intra  Zâna Prim vara care va aduce un buchet de  flori şi un coş cu surprize ( materialele  necesare 
desf şur rii activit ii ). Impreun  cu aceasta  copiii se vor opri la fiecare colt, se vor intui 
materialele şi se vor explica sarcinile. Se va specifica faptul c  trebuie s  lucreze cât mai frumos, 
pentru a-i ar ta Zânei ce copii iste i şi harnici sunt. 
    Tranzi ia spre col uri se va realiza cu ajutorul poeziei: Noi acum ne desp r im,/ Unii aici s  
sort m ,(merg copiii care vor s  lucreze la Col ul Joc de masa)/ Al ii iute ne-aşez m, aici ca s  
color m / Floricele  s  lucr m, (merg copiii care vor s  lucreze la Col ul Art )/ Iar aici noi înv m,/  
Plante cum s  observ m (merg copiii care vor s  lucreze la Col ul Bibliotec  ).      

 La centrul Arta, copiii vor colora “Flori de prim vara”, unde vor respecta paleta de culori, 
vor colora in contur. 
        La Ştiin  “Vom vorbi despre flori de primavera”, unde se va realiza consolidarea cunoştintelor 
despre flori si se va urm ri exprimarea orala corect . 
        La Joc de masa copiii vor reconstitui imaginea “Flori de prim var ”. 
La sfârşitul activit ii se va face turul col urilor, împreun  cu educatoarea care va face aprecieri 
verbale asupra îndeplinirii sarcinilor primite la început. 
  Tranzi ie :Trenule ul s  form m,/Unul dup  altul st m./Noi spre baie ne-ndrept m,/ C tre baie ne-
ndrept m , mainile s  le sp l m/ Uuu, Uuu!” Rutine: Servirea micului dejun- deprinderi de igien  şi 
autoservire. 
    Dup  servirea mesei se face trecerea la activitatea de grup: “Povestea Narcisei”. 
        Se intoneaza cantecul “Înfloresc gr dinile”, realizându-se trecerea la activitatea practica. Copiii 
vor lipi narcise pentru a realiza un tablou. 
       Cu lucrarile copiilor se va realiza o miniexpozitie . 
        La fianalul zilei se desf şoara jocul de mişcare “Albinu a şi florile”.Copiii vor fi asezati în cerc 
şi fiecare  “va fi o floare de primavar ” şi o albinu . Albinu a cânta: Albini a a zburat sa culeag  
miere/ Pe o floare s-a aşezat/ Şi nectar îi cere.’’ Florile r spund: ,, De ghiceşti cum o chema/ 
Albini  drag ,/ Cu tine o vei lua / Albini a drag .’’ Dac  albina ghiceşte floarea, se cânt : ,, Ai 
ghicit, ai ghicit/ Floarea ce-a aleas / Fericit, mul umit/ Po i s-o iei acas .’’ În cazul în care nu s-a 
ghicit floarea, se cânt : ,, N-ai ghicit, n-ai ghicit/ Ce bine ne pare./ De acum ai s  fii/ Ca şi noi, o 
floare.’’   Pentru a se prelungi jocul, se schimb  rolurile: albinele devin flori, iar florile, albine. 

Jocul “D ruieşte floarea” se face sub form  de cerc. La comanda: ,,D ruieşte  floarea!”, o 
floare va trece de   la un copil la altul pân   la comanda: ,,Stop!” 

OBIECTIVE OPERATIONALE 
  ALA 1:                                                                             
 JOC DE MAS ;  
          Tema: „Alege i şi grupa i”; 

           Puzzle- Flori de prim var  
          Obiective: 

O1 s  selecteze minim trei jetoane cu flori de prim var ; 
O2 s  grupeze corect  jetoanele dup  anumite criterii; 
O3 s  colaboreze cu partenerii de joc în armonie şi în elegere; 
 

         Metode si procedee didactice: conversa ia, explica ia, demonstra ia, exercitiul; 
         Material didactic: jetoane diverse elemente, puzzle flori. 

   
ART :                                                                                      

Tema: „ Flori de prim var ” 
Obiective: 

 O1 s  utilizeze corect  materialele puse la dispozi ie; 
 O2 salucreze ordonat cu ajutorul materialelor puse la dispozi ie; 
 O3 s  coloroze în contur florile de primavar ; 

             Metode si procedee didactice: explica ia, demonstra ia, exerci iul;  



          Material didactic: fişe de lucru, creioane colorate; 
         
ŞTIIN A:                                       
Tema: “Discutam despre flori de prim var ” 
Obiective: 

 O1 s  precizeze 1-2 caracteristici ale p r ilor componente ale unei flori; 
 O2 s  respecte regulile si partenerii de grup; 
 O3 s  manifeste curiozitate pentru cunoaşterea plantelor\ florilor. 

 
o Metode didactice: conversatia, explicatia, demonstratia, exercitiul,  
o Material didactic: imagini cu  flori de prim var . 
 
ADE (Activit i pe domenii experien iale) 

 ACTIVITATE INTEGRAT : DLC+DOS -  “Povestea Narcisei” – lectura educatoarei/ 
activitate practic  

 s  redea pe scurt con inutul povestirii pe baza imaginilor în succesiunea desf şur rii 
evenimentelor; 

 s  dovedeasc  în elegerea textului relatând momentele importante; 
 s  numeasc  personajele din poveste; 
 s  se exprime corect în propozi ii din punct de vedere gramatical; 
 s  numeasc  materialele şi instrumentele de lucru; 
 s -şi consolideze deprinderea de a lipi; 

 
Strategii didactice: 
 

 Metode didactice: conversatia,  povestirea, explica ia, exerci iul, demonstra ia; 
 

 Materiale didactice: imagini cu flori de primavera, albume, enciclopedii,coli colorate, 
lipici, flori, laptop, prezentare PPT;  

 Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe. 
 
         ALA II   - JOCURI ŞI ACTIVIT I RECREATIVE         
TEMA: ,,ALBINU A ŞI FLORILE” – Joc de mişcare 
SCOP: 

o Formarea spiritului de echip ; 
o Cunoaşterea şi utilizarea deprinderilor psihomotrice însuşite în diferite contexte. 

 
OBIECTIVE OPERA IONALE: La sfârşitul şi pe parcursul activit ii, copiii vor fi capabili:  
 s  interpreteze nuan at, expresiv şi cu pl cere cântecul ,, Albina şi florile ’’; obiectivul este 

realizat dac  to i copiii sunt capabili sa interpreteze cantecul; 
 s  execute mişc rile sugerate de textul cântecului, imitând zborul albinei printre flori; 

obiectivul este realizat dac  to i copiii sunt capabili s  realizeze mişc rile corespunzatoare 
cântecului; 

STRATEGII DIDACTICE:  
Metode şi procedee:  jocul, conversa ia, explica ia, exerci iul fizic. 

 Material didactic:   medalioane cu jetoane corespunzatoare jocului. 
Mijloace de înv mânt:Suport audio cântecul, CD-player. 

          Forma de organizare: în grup. 
TEMA: ,,D RUIEŞTE  FLOAREA” – Joc liniştitor 

Obiective opera ionale: 
O1. S  îşi dezvolte spiritul de orientare în spa iu, aten ia 
O2.S  se opresca la comanda: Stop! 



O3. S  se aşeze în form  de cerc; 
 

Metode:explicatia, demonstra ia, instructajul verbal 
Mijloace: floare 

   Regula jocului: 
Copiii sunt aşeza i în forma de cerc  . La comanda: ,,D ruieşte  floarea!” , o floare va trece 

de la un copil la altul pân   la comanda: ,,Stop!” 
BIBLIOGRAFIE:   

 „Curriculum pentru înv mântul preşcolar(3-6/7 ani),MEC-2008 
  Programa activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii,Bucuresti,2006. 

 

 
Nr 
crt  

Evenimentul  
didactic 

               Con inutul ştiintific Strategii didactice Evaluarea 
 

Metode  Mijloace 

1. Moment 
organizatoric 

 Aerisirea salii de grup , 
intrarea ordonat  a copiilor si 
aşezarea lor pe sc unelele 
 dispuse in semicerc. 

   

2. Captarea 
atentiei 

In sala de clas , înc  de diminea  este Zâna 
Prim vara care va aduce un buchet de  flori 
şi un coş cu surprize -materialele  necesare 
desf şur rii activit ii.   În coşule  g sim şi 
,,Povestea narciselor” din care vom afla 
cum au ap rut narcisele pe p mânt. 

Conversa ia 
 
 
Explicatia 

Elementul  
surpriz  

Comporta-
mentul 
copiilor 

 
 
3.  

 
 

Reactualizarea 
cunoştin elor 

Se poarta o scurta discu ie despre anotimpul 
primavara.  
Vremea devine mai pl cut , soarele 
înc lzeşte mai tare, z pada şi ghea a se 
topeşte incet. Vremea este schimb toare, se 
înc lzeşte treptat, devine mai frumoas . 
Natura se trezeste la via , pomii 
înmuguresc şi îinfloresc, iarba începe s  
creasc . 
- Si voi ati invatat o poezie despre 
primavara. Doreste cineva sa o recite ? 

   

4. Anuntarea 
temei si a 

obiectivelor 

Se vor anun a titlul poveştii, autorul şi 
obiectivele, în termeni accesibili copiilor. 

Conversa ia  
Explicatia  

  



5.  
 

Desf şurarea 
activit ii 

Se nareaz   povestea cât mai expresiv, 
folosind mimica şi gestica ce corespund, 
înso ite  de prezentarea Power Point. 
 Povestirea  se va realiza pe un ton cald, 
pl cut, atractiv. 
 Pe parcurs se vor explica expresiile şi 
cuvintele necunoscute. 
Fixarea povestirii 
În scopul fix rii momentelor principale ale 
povestirii, copiii vor fi solicita i  s  
precizeze titlul povestirii. şi s  redea ideile 
principale , folosind imaginile,  
  Li se va cere  s  spun  ce   i-a impresionat 
mai mult şi s -şi motiveze op iunea. 
    Se va face fixarea activit ii şi aprecieri 
asupra particip rii şi comportamentului 
copiilor la activitate. 
Copiii vor fi invita i la activitatea practic , 
dupa realizarea tranzi iei. 

 
Explica ia. 
 
 
Lectura 
educatoarei 
 
Problemati- 
-zarea 
Aplauze 

  
laptop 
videoproiec
tor 
 
Prezentare 
Power 
Point 
 
 
 

Capacita-
tea copiilor 
de asculta 
cu aten ie 
textul 
povestirii 
 
Capacitate 
copiilor de 
a stabili 
cronologic  
momentele 
principale  
Aprecieri 
verbale  

6.  
Tranzi ii 

A i fost foarte harnici,iar Zâna  Prim var  e  
foarte mul umit  de voi şi de aceea doreşte 
s -i cânta i şi  un cântec frumos.Le propun 
copiilor s  cânt m “Înfloresc gr dinile!” 

   

7. Asigurarea 
reten iei şi a 
transferului 

  Se realizeaz  prin activitate practic . 
Le voi explica copiilor c  vor trebui s  
realizeze  un tablou cu narcise. 
 Pentru aceasta, Zâna Prim verii preg tit 
materialele de care au nevoie. Le cer 
copiilor s  priveasc  materialele şi s  le 
denumeasc . 
 Pentru a putea trece la treab ,trebuie s  ne 
preg tim de lucru,s  ne înc lzim 
mâinile.Acesta se realizeaz  prin jocul 
”Sufl  vântul frunzele!” 
Prezentarea şi analiza modelului 
Se va explica şi demonstra modul de lucru 
: - se aleg de pe mas   dou  flori,  
- se aplica lipici , dup  care  se prinde  
tulpina între ele; 
-se ia un rotund  micu , se aplic  lipici pe 
partea necolorat  a acestuia şi  se lipeste  în 
mijlocul florii .  
-se adaug  şi  o frunz , care se  prinde pe 
tulpin . 
Pentru a crea o atmosfer  pl cut ,voi 
asigura un fond muzical,cu melodii 
liniştitoare. 
Vor fi ajutati  şi îndruma i   pe tot parcursul  
activit ii, . 

Conversatia 
 
 
Explicatia  
 
 
 
 
-conversa ia 
Demonstra ia 
 
 
Exerci iul  
munca 
independent  
 

  
 
Capacitate
a copiilor 
de  a 
realiza 
tema 
respectand 
tehnici de 
lucru 
cunoscute 
 
Analiza 
lucr rii 
dup  
criterii 
stabilite 



Anexa 1 
Povestea narciselor 

Narcisa era o zân  mic  şi frumoas , cu p rul auriu şi ochii albaştri ca cerul senin de prim var . Era 
tare vesel  şi vioaie.  Pasiunea Narcisei era s  vopseasc  flori. Avea o g leat  cu vopsele şi o 
pensul  fermecat . La c derea nop ii, când to i se duceau la culcare, ea zbura pe cer în toate p r ile. 
Îşi petrecea toat  noaptea vopsind flori.  Florile st teau în sus drepte şi aşteptau cu ner bdare pân  
venea Narcisa, s  le îmbrace în culorile curcubeului. Nimeni nu ştia  c  ea era cea care, în cursul 
nop ii, le d dea florilor culori aşa de frumoaÎntr-o noapte,  dup  ce vopsise florile s lbatice din 
centrul p durii, ajunse la o gr din  sp l cit , înconjurat  cu un gard gigantic. Nu se vedea nici o 
floare. Z ri o caban  stranie în mijlocul gr dinii.   Nev zând nici o floare pe care s  o vopseasc , 
Narcisa zbur  mai departe. Se opri îns  mirat :  
   - Parc  a suspinat cineva! spuse ea şi se uit  printre gard. 
   - Nu, Narcisa, nu intra! strigar  florile s lbatice din afara gr dinii. Aici locuieşte o vr jitoare 
c reia  nu-i plac florile şi nu las  pe nimeni s  intre 
Dar suspinul se auzi din nou. Privind iar printre gard, Narcisa z ri o floricic   
mic  şi gingaş  dar care nu avea nici o culoare.  
      - M  simt aşa de singur ! spuse aceasta plângând. Albinele şi fluturii nu vin şi  
pe la mine pentru c  nu sunt frumoas . N-am nici un fel de culoare!  
     - Nu mai plânge, î i voi d rui eu culori frumoase! spuse Narcisa. 
P şi dincolo de gard  în timp ce florile, o implorau s  nu intre în gr din . 
     - Florilor, vreau s-o ajut pe aceast  micu  floare. E aşa de trist ! Vreau s -i dau pu in  culoare, 
s-o fac fericit , spuse Narcisa.  
- Repede, vr jitoarea înc  mai doarme! Du-te şi vopseşte floarea înainte de a se trezi din somn! zise 
o pas re ce st tea pe ramura unui copac. 
   Narcisa a îngenuncheat lâng  floarea cea urâ ic  şi a început s-o vopseasc .      Numai ce atinse 
floarea, când… cineva o trase de picioare. 
- Ce faci aici? morm i vr jitoarea amenin tor. 
    Biata Narcisa încerc  s -i spun  vr jitoarei c  a vrut doar s-o vopseasc  pe floricica cea micu . 
   - Ce? S  vopseşti o floare? O s - i dau eu vopsele!  
O apuc  de aripi şi  o arunc  departe de floare. Apoi lu  g leata cu vopsele din mâna Narcisei şi i le 
r sturn  pe cap.  
    - O, nu! Vopselele mele! strig  zâna îngrozit . 
Tocmai atunci se întâmpl  o minune: din acei stropi de vopsea ce c zur  pe p mânt, r s rir  flori 
aurii. Toat  gr dina fu în curând acoperit  cu flori galbene. Câteva pic turi ce ajunseser  pe nasul 
vr jitoarei, s- au transformat şi ele în nişte flori aurii. Vr jitoarea care ura florile, se sup r  tare r u. 
Ea nu putea s  opreasc  florile s  înfloreasc  şi  nu-i pl cea nici parfumul lor. Alerg  furioas  spre 
c su a ei, îşi împachet  lucrurile şi plec  departe s  caute alt  p dure în care s  se mute. Briza 
dimine ii a luat parfumul florilor aurii şi l-a r spândit  în toat  p durea. Ele erau tot aşa de frumoase 
ca şi Narcisa. De atunci frumoasele flori aurii se cheam  NARCISE  (narcissus pseudonarcissus). 
Aşa au ap rut narcisele pe lumea aceasta! 
 
  

 
 
6. 

 
 
Evaluarea 
activit ii 

Aprecierea lucr rilor se va face prin metoda 
TURUL GALERIEI. 
Copiii vor trece,pe rând,pe la fiecare grup  
de lucru,s  vad  şi s  aprecieze 
 cum au fost realizate lucr rile. 

 
Turul 
galeriei 

 
 

  
Aprecieri 
verbale 

7. Încheierea 
activit ii 

Se fixeaz  tema şi retrospectiva întregii 
activit ii pe domenii experen iale. 
Pentru c  to i copiii au fost cumin i şi 
harnici, Zâna Prim vara îi recompenseaz  

 
conversa ia 

 -aprecieri 
verbale 
recompens
e 



 
647. PROIECT DIDACTIC DE ACTIVITATE 

 
Bu e Valentina-Raluca 

Gr dini a nr.273, Bucure ti, sector 6 
 
 
PROPUN TOR: Bu e Valentina-Raluca 
UNITATEA DE INV T MÂNT: Gr dini a nr.273 
GRUPA: Mijlocie “B” 
TEMA ANUAL : “ Cine si cum exprim m ceea ce sim im?” 
SUBTEMA : “Parfum de prim var ” 
TEMA ZILEI : “Narcisa-floarea prim verii” 
MOD DE REALIZARE : Activitate integrat  
DOMENII VIZATE : ADP; ALA1; DLC;DOS; ALA2 
TIPUL ACTIVITA II: Dobândire de noi cuno tin e 
SCOPUL ACTIVIT II: Consolidarea cuno tin elor referitoare la caracteristicile prim verii prin 
valorificarea acestora in activita ile plastice, practice si de limbaj 
OBIECTIVE OPERA IONALE: 
Pe parcursul si la sfâr itul activit ii copiii vor fi capabili: 
O1: s  realizeze lucr ri specifice fiec rei arii de interes; 
O2: s  redea un fragment din poezia “Narcisa”, respectând intona ia, ritmul si pauzele necesare; 
O3: s  execute lucrarea practic  “Narcisa ” prin tehnica asambl rii; 
O4: s  participe activ la desfa urarea jocului distractiv “Buche ele buche ele”, dând dovad  de bun  
dispozi ie i fair-play. 
 
STRATEGII DIDACTICE 
Metode si procedee: conversa ia, explica ia, demonstra ia, exerci iul, observa ia, jocul; 
Material didactic : plan e cu anotimpul primavara si flori de prim var , puzzle, lego, hartie 
colorat , sârm  , m rgele, recompense. 
Forme de organizare: frontal, pe grupuri mici. 
 
DURATA : o zi 
 

SCENARIUL ZILEI 
 
Înainte de venirea copiilor în sala de grup  se preg tesc o parte din materiale si se aranjeaz  

sala pe sectoare de activitate. 
Activitatea debuteaz  cu Întalnirea de diminea . 

           Salutul: “Bun  diminea a, copii!” urmând apoi salutul între ei dup  care se va efectua 
prezen a i completarea “ Calendarului naturii ” cu ajutorul educatoarei. 

Imp rt irea cu ceilal i: vor avea loc discu ii pe baza unor imagini cu diferite peisaje 
specifice anotimpului prim vara. 
Noutatea zilei:  Scrisoarea de la Zâna Prim var  care îi roaga pe copii s  o ajute în 
realizarea unei machete de prim var . 

 
Tranzi ia: “Unul dup  altul în rând ne a ez m 
                  Unul dup  altul spre centre ne-ndrept m!” 
In prima parte a zilei activita ile vor începe cu A.L.A. I.   

Se intuie te materialele de la fiecare sector si se explic  copiilor ce sarcini au de realizat la fiecare 
centru astfel încat s  facem o “Expozitie a anotimpului primavara”: 
            La Construcții copii vor avea de construit „ Co  pentru flori ”   



La Joc de masa s  realizeze puzzle cu ” Flori de primavara” 
La  Art   vor avea de colorat "Flori de prim var ” 
Tranzi ie: “Înfloresc gr dinile” 
În cea de a doua parte încep activit ile didactice pe domenii experen iale: 

            DLC (memorizare) –  “Narcisa “  
            Se afişeaz  ilustra ii cu con inutul poeziei. 
            Se lectureaz  poezia. Identific m apoi pe ilustra ie versuri şi  cuvintele noi   
            Se explic  sensul cuvintelor si se recit  nuan at poezia în fa a copiilor. 
           Se memoreaz  poezia pe fragmente logice, fiecare fragment fiind reluat în leg tur  logic  cu 
cel urm tor. 

 Tranzi ii: “Zboar  flutura ul meu” 
 DOS(activitate practic ) „ Narcise” 
Se solicit  copiilor a ezarea la masu e, dup  care se face intuirea materialului si se 

explic  sarcinile ce le au de îndeplinit, in timp ce se urmare te i demonstrarea etapelor de lucru. În 
timpul demonstra iei se enumer  i criteriile dup  care se va realiza evaluarea lucr rilor: acurate e, 
grad de finalizare, etc.. Se efectueaz  exerci iile de încalzire a muschilor m inii, dup  care copiii 
vor începe a lucra pe un fond muzical lini tit. Se dau explica ii si se ofer  ajutor pe tot pracursul 
activita ii.. 

Lucr rile realizate sunt a ezate in jurul expozi iei realizate la A.L.A. I pentru a fi 
examinate si apreciate. 

Tranzi ie: ” Samba florilor” 
Ultima parte a zilei se incheie cu A.L.A.  II 
 ”Buche ele buche ele”- joc distractiv. Se va explica copiilor regulile jocului apoi se va 
efectua de 2, 3 ori jocul de prob  dup  care se începe jocul propriu zis si se va pune accent 
pe respectarea i îndeplinirea regulilor 

Tranzi ii: “Rândul iute îl form m, 
                  Mergem ca s  ne spalam, 
                  Apoi venim s  mânc m, 
                  i-n p tu  noi ne-mbarc m!” 

         În încheierea activit ii se vor face aprecieri la modul general privind implicarea in activit ile 
realizate i nu în ultimul rând recompensa i to i membrii grupei. 

 
DEMERSUL DIDACTIC 

 
 

Evenimentul 
didactic 

 
Con inutul ştiin ific 

Strategii didactice 

Metode şi 
procedee 

Material didactic 

 

Evaluare 

1. Momentul 
organzatoric 

Asigurarea condi iilor pentru desfasurarea 
activit ilor, preg tirea s lii de grup  şi a 
materialului didactic necesar desf şur rii 
activit ii. 

   

2.Captarea 
aten iei 

Se va face prin citirea unei scrisori primite de 
la Zâna Prim var  care îi roaga pe copii s  o 
ajute în realizarea unei machete de 
prim var . 

Observarea 
 

Conversa ia 

  



3.Anun area 
temei si a 
obiectivelor 

Pornind de la o discu ie pe tema con inutului 
scrisorii copiii vor fi anun a i c  ast zi vor 
desf şura o activitate în care vom înv a o 
poezie despre o floare de prim vara şi anume 
Narcisa, iar apoi vom confec ina şi noi 
narcise. 

Conversa ia   

4.Dirijarea 
inv rii 
 
 
 
 
 
A.L.A. I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DLC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOS 
 
 
 
 
5.Ob inerea 
performan ei 
 
 

In prima parte a zilei activitatile vor incepe 
cu A.L.A. I.  
Se intuieşte materialele de la fiecare sector si 
se explic  copiilor ce sarcini au de  
realizat la fiecare centru astfel încat s  
realiz m o “Expozi ie a notimpului 
prim vara: 
La Construc ii copii vor avea de construit „ 
Coş pentru flori”   
La Joc de mas  s  realizeze puzzle cu „Flori 
de prim var ”.  
La  Art  vor avea de colorat "Flori de 
prim var  ” 
Tranzi ie: “Infloresc gr dinile”. 
 
“Narcisa “   
Se afişeaz  ilustra ii u con inutul poeziei si se 
face  familiarizarea cu textul, se explic  
cuvintele noi: goana (grab ), ponoare  
(campii), şuierând (fluierând) dup  care 
urmeaz  recitarea model de catre educatoare. 
Se memoreaz  poezia pe fragmente logice cu 
2-3 copii, fiecare fragment fiind reluat în 
leg tur  logic  cu cel urm tor apoi se trece la 
recitarea final  si la alc tuirea de propozi ii 
cu expresiile si cuvintele noi înv ate dup  
care se solicit  repetarea  poeziei anterior 
inv ate “Prim vara” de catre 2-3 copii, care 
are un con inut asem n tor cu poezia nou 
înv at . 
 
Se exerseaz  memorarea poeziei individual 
cu fiecare copil, antrenând ceilal i copii s  
ajute dac  ne încurc m.  
 
“Narcisele”- activitate practic   
Se solicit  copiilor asezarea la m su e dup  
care se face intuirea materialului şi se explic  
sarcinile ce le au de îndeplinit, în timp ce se 
urm reşte şi demonstrarea etapelor de lucu. 
În timpul  demonstra iei 
se enumer  si criteriile dup  care se va realiza 
evaluarea lucr rilor: acurate e, grad de 
finalizare, etc.. Se efectueaz  exerci iile de 
înc lzire a muschilor mâinii iar dup  care 
copiii vor începe a lucra pe un fond muzical 

 
 
 
 

Observatia 
Explicatia 

Conversatia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explica ia 
Conversa ia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Observa ia 
Conversa ia 
Exerci iul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lego 
 
 
 

Puzzle 
 

Creioane 
colorate, fişe 

de colorat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planşe 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sârmâ jenil   
M rgele 

 
Floare 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.L.A. II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.Încheierea  
activit ii 

liniştit. Se dau explica ii si se ofer  ajutor pe 
tot pracursul activita ii.. 
Lucr rile realizate sunt aşezate in jurul 
expozi iei realizate la A.L.A. I pentru a fi 
examinate si apreciate. 
Tranzi ii: “Samba florilor”-cântec 
 
 
 
“Buche ele buche ele”- joc distractiv 
 
Se anun  numele jocului iar fiecare copil se 
va recunoaşte ce floare este dup  ecusonul 
din piept. 
1 Se va forma un cerc şi voi spune un num r, 
iar copiii va trebui s  se grupeze rapid in 
func ie de num rul zis . 
2 Se solicit  gruparea florilor de aceeaşi 
culoare. 
3 Se solicit  gruparea florilor de acelaşi fel 
La fiecare etap  de joc copilul care r mâne 
negrupat va sta o tur  de joc. 
În desfaşurarea jocurilor de cǎtre copii se 
pune accent permanent pe respectarea 
regulilor de joc. 
Tranzi ii: “Randul iute îl form m, 
                  Mergem ca s  ne sp l m, 
                  Apoi venim s  mânc m, 
                  Şi-n p tu  noi ne-mbarc m!” 
 
 
 
Se fac aprecieri cu privire la modul de lucru 
pe tot parcursul activita ilor şi se acord  
recompense pentru implicarea activ  şi 
îndeplinirea sarcinilor 

 
 
 
 

Observa ia 
Explica ia 

Demonstra ia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explica ia 
Exerci iul 

Jocul 
 
 
 
 
 
 

Conversa ia 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recompense 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Observare 
curent  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprecieri 
verbale 

 
 
BIBLIOGRAFIE:  
Activit i integrate din gradini - Ghid pentru cadrele didactice din înv mântul 
preuniversitar, EDP Bucure ti, 2008. 
Curriculum pentru înv mântul pre colar 3-6/7 ani, 2008 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
648. ÎN LUMEA MESERIILOR 

 
Prof. Stancu Laura, Prof. Drug  Corina, Gr dini a cu Program Prelungit „Aripi deschise” 

 
Grupa:  mare C step by step 
Tema anual : „ Ce şi cum vreau s  fiu.” 
Subtema: „ O meserie pentru fiecare.” 
Tema zilei: „În lumea meseriilor.” 
Tipul activit ii: activitate de consolidare a cunoştin elor 
Forme de organizare: activitate pe centre: 
               Alfabetizare (ADE-DLC):  „Jocul meseriilor” – joc didactic 
               Art  (ADE-DEC): „Pict m vase din lut” -pictur   
               Manipulative:  „Fiecare cu uneltele lui” – sortare jetoane pe meserii. 
               Joc de rol: “Suntem cofetari” (facem  pr jituri) 
OBIECTIVE OPERA IONALE:  
            O1   -  s  recunoasc  meseria sau unealta pe baza unor ghicitori; 
            O2   -   s   recunoasc  meseriile pe baza unor imagini; 
             O3  -  s  despart  corect în silabe cuvântul reprezentat  în imagine, precizând şi num rul 
corespunz tor de silabe; 
            O4  - s  alc tuiasc  propozi ii cu fiecare meserie şi unealt . 
            O5  - s   mânuiasc  corespunz tor materialele didactice puse la dispozi ie; 
            O6  -  s -şi insuşeasc  materialele şi tehnicile de lucru 
             O7 - s  respecte pozi ia corect  a corpului fa  de suportul de lucru pentru o bun  
coordonare oculo-motorie. 
SARCINA DIDACTIC : 
            Recunoaşterea meseriilor pe baza unor ghicitori, imagini. 
            Desp r irea corect  în silabe a cuvintelor din imagine. 
            Formarea de propozi ii. 
REGULILE JOCULUI:  
            S  respecte ideile fiec ruia; 
            S -şi astepte rândul pentru a fi ales  de stetoscop ; 
ELEMENTELE DE JOC : 
întrecerea, 
aplauze, 
închiderea şi deschiderea ochilor. 
roata cu meserii 
STRATEGII DIDACTICE: 
Metode şi procedee: 
- conversa ia, explica ia, demonstra ia, exerci iul, jocul. 
Mijloace didactice: 
                DLC: planşe demonstrative cu meserii şi unelte, cutia cu ghicitori, panou, cubul colorat, 
stetoscopul doctorului; 
              DEC: acuarele, pensule, şerve ele, t vi e, vase din lut. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
            1.  Curriculum pentru înv mântul preşcolar ( 3-6/7  
ani), MECI, 2008  
             2. Angela Sesovici, Daniela Ionescu, Filofteia Grama, Lauren ia Culea, Mioara Pletea, 
Nicoleta Anghel, Activitatea integrat  în gr dini , Editura Didactica Publishing House, 2008  
            3.  Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru înv mîntul preşcolar. Georgeta Toma, 
Magdalena Anghel, Maru a Ristoiu, Irinela Nicolae, Daniela Petre.  



SCENARIUL ZILEI 
 
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEA  : 
            În cadrul activit ii de dezvoltare  personal ,  copiii vor aborda întâlnirea de diminea   într-
o manier  optimist  şi plin  de energie. 
           Copiii vor intra in sala de grupa , se vor aşeza in semicerc pe pernu e  şi vor fi întâmpina i cu 
salutul urmator: 
            
            Salutul:   
„Bun  diminea a, dragi copii, 
  În lumea meseriilor începm o nou  zi. 
 Mici meşteri noi vom deveni. 
Preşcolarii se salut  pe rând unul câte unul dup  care se realizeaz  prezen a. Se completeaz  
calendarul naturii, copiii precizând anotimpul, lunile anului, lunile anotimpului prim vara, luna în 
care suntem noi dar şi vremea. 
  
Prezen a: Se realizeaz  prezen a copiilor cu ajutorul catalogului grupei, se precizeaz  num rul 
copiilor prezen i şi num rul copiilor absen i. 
 
Calendarul naturii: 
      Se realizeaz  un dialog între educatoare şi copii: 
     - Care sunt cele patru anotimpuri ale anului? 
     - Care sunt lunile anului?  
     - În ce anotimp suntem? 
     - Care sunt lunile anotimpului prim vara?  
     - În ce lun  suntem? 
     - Ce schimb ri au loc în natur ? 
           
          Împ rt şirea cu ceilal i 
             Copiii vor discuta despre tema aleas ,” Azi aş vrea s  fiu...”, fiecare exprimându-şi dorin a 
de a fi una din meseriile prezentate în ziua precedent . 
            Noutatea zilei:    Li se va spune copiilor c  ast zi vor juca roluri din diferite meserii şi vor 
afla multe lucruri interesante. 

Activitatea în grup: 
        La întâlnirea de diminea  îşi face apari ia o doctori . Aceasta a aflat de activitatea copiilor 
şi vrea s -i roage s  o ajute s  afle şi ea mai multe lucruri despre alte meserii. De asemenea, ea le 
prezint  trusa sa şi le dezv luie mai multe secrete despre meseria de doctor. Ea le transmite copiilor  
mesajul zilei: « S  fim harnici », pe care îl scoate dintr-un loc secret. Le promite şi recompense în 
schimbul ajutorului oferit, iar educatoarei îi ofer  stetoscopul sau  pentru a se folosi de el la jocul 
didactic. 
             Tranzitia se realizeaz  prin cântecul : « Dac  vesel s  tr ieşte ».  Educatoarea cu ajutorul 
tranzi iei  porneşte spre centrele amenajate, încurajand copiii s  descopere materialele puse la 
dispozi ie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 DEMERSUL DIDACTIC 

Nr.  
Crt
. 

Momentele  
activit ii 

Ob. 
Op. 

Con inutul didactic Strategii didactice Evaluare 
Metode şi  
procedee 

Mijloace 
 didactice 

1 Momentul 
 
organizatoric 

  Se vor asigura condi iile necesare unei bune 
desf şur ri a activit ii: 
aerisirea s lii de grup ; preg tirea materialului 
la fiecare centru de activitate; crearea 
atmosferei optime de lucru. 

      

2  

Captarea  
aten iei 

 

               Captarea aten iei se va realiza în 
cadrul întalnirea de diminea . Copiii vor intra 
în sala de grup  şi se vor aşeza pe pernu e în 
semicerc. La întâlnirea de diminea  îşi face 
apari ia o doctori  . Aceasta a aflat de 
activitatea copiilor şi-i roag   s  o ajute s  afle 
şi ea lucruri despre alte meserii.Ea le prezint  
trusa sa şi le dezv luie mai multe secrete 
despre meseria de doctorşi le le transmite 
copiilor  mesajul zilei: « S  fim harnici », pe 
care îl scoate dintr-un loc secret. Le promite şi 
recompense în schimbul ajutorului oferit, iar 
educatoarei îi ofer  stetoscopul ei pentru a se 
folosi de el la jocul didactic. 
             De asemenea, vor g si multe surprize 
la centre,  cu ajutorul c rora vor realiza lucruri 
interesante. 

Conversa
ia 
Observa i
a 

Scrisoare   
Stetoscop  

Frontala 

3 Reactualizar
ea  
cunoştin elor 

            Se realizeaz  o scurt  discu ie cu copiii 
referitoare la tema studiat  în aceast  
s pt mân  "Meserii îndr gite de copii" 
        Copiii vor discuta despre tema aleas ,” 
Azi aş vrea s  fiu...”, fiecare exprimându-şi 
dorin a de a fi una din meseriile prezentate în 
ziua precedent . 

Conversa
ia 

  Oral  

4 Anun area 
temei şi a 
obiectivelor 

            Copiii ast zi vom avea tema"În lumea 
meseriilor" şi vom lucra la centrele: 
alfabetizare, art ,  joc de rol şi manipulative. 
         Li se va comunica c  activitatea 
obligatorie se va desf şura la centrele art  şi 
alfabetizare. 

Explica ia     

5 Intuirea  
materialului 

            Însoti i de educatoare, copiii vor merge 
pe la fiecare centru şi vor intui materialele cu 
care vor lucra: 
    -la centrul Arta , vor avea la dispozi ie 
acuarele, pensule, servetele, t vi e, vase din 
lut. 
    - la centrul Alfabetizare, vor gasi Imagini 
cu meserii, pungu e cu ghicitori, cuburi cu 
imagini, stetoscopul doctoritei.  
    - la centru manipulative, vor g si imagini 
cu meserii şi unelte. 
    - la centrul joc de rol, vor avea la 
dispozi ie biscui i, lapte, cacao, nuc , nuc  
cocos, zah r, bol, farrfurii. 

Conversa
ia 
Observa i
a 
Expunere
a 

Planşe cu  
meserii, 
cubul,pensule,
acuarele,  vase 
de lut 

S  re in  
ideile, 
obiectivel
e 
 precizate 



 
6  

Prezentarea 
con inutului 
 si  
dirijarea 
 înv rii 
 

 
 
 
 

        La centrul Alfabetizare -DLC 
(ADE), se va realiza jocul didactic “Jocul 
meseriilor”. 
                        Se vor preciza sarcina şi 
regulile jocului. 
   a) Explicarea şi demonstrarea 
jocului: 
          Copiii vor fi aşeza i în semicerc pe 
perni e, ei vor descoperi pe rând sarcinile 
jocului.  Educatoarea le va explica c  ei 
trebuie s  parcurg  mai multe s rcini 
pentru a o putea ajuta pe doctori  s  afle 
mai multe lucruri despre meserii.Copiii 
trebuie s  r spund  la ghicitori,  s  
învârt  deroat  care se va opri în dreptul 
unei imagini, care reprezentat  o  
meserie. Se va denumi meseria din 
imagine, se va preciza sunetul ini ial şi se 
va desp r i în silabe cuvântul, precizându-
se num rul corespunz tor de silabe.    

Explica i
a 
 
 
 
Demonst
ra ia 

  Chestionare
a  
oral  

O  
 

 b)  Executarea jocului de prob : 
           Este chemat un copil cu ajutorul 
c ruia va executa jocul de prob . 
  c) Executarea jocului propriu- zis: 
Proba nr.1:   "Atent daca vei fi, 
meseria vei ghici!" - prezentarea unor 
gicitori despre meseriile cunoscute: 
 
                            Poart  pistol şi baston, 
                            Ho ii îi prinde uşor. 
                            Girofarul îl porneşte 
                             Atunci când o urgen  
este.   
                                                                              
(POLI ISTUL) 
                               Cu arom -mbietoare, 
                              Pâinea rumen  apare. 

Exerci iu
l 

 



  
 

 
 

                              Din cuptorul dogorit 
                             Cine-o scoate 
mul umit?  
                                                                     
(BRUTARUL) 
  
                          Ea lucreaz  cu cei mici 
                           Având o grup  de pitici. 
                          Este o bun  povestitoare, 
                          Meseria-i de ...........  
                                                            
(EDUCATOARE) 
 
                         Te consult  şi- i prescrie 
                          Potrivit  doctorie. 
                        Cum s  nu fii bucuros 
                       Când te face s n tos? 
                                                                    
(MEDICUL) 

  Pungu e 
cu  
ghicitori 

  

   O  
 
O  

Proba nr. 2:  Roata meseriilor: 
                  Copiii rotesc roata şi 
denumesc meseria observat  pe imaginea 
în dreptul c reia s-a oprit , se va preciza 
sunetul ini ial şi se va desp r i în silabe 
cuvântul, precizându-se num rul 
corespunz tor de silabe.   
                  Se va proceda analog cu to i 
copiii de la centru. 

Explica i
a 

Imagini 
cu 
meserii 

  

  
 

 
 
O  
 
        
O  
     
O  
 
   
 
 
  
 
 

         La centru Art  - DEC  (ADE): 
copiii vor avea la dispozi ie acuarele, 
pensule, şerve ele, t vi e, vase din lut. 
                 Se vor efectua exerci ii de 
înc lzire a mânu elor. 
        ,,Miscam degetelele, 
           Batem tare palmele,  
           Cade ploaia binisor, 
            Stoarcem rufele usor",şi apoi vor 
picta vasele de lut, respectând pozi ia 
corect  a corpului fa  de suportul de 
lucru pentru o bun  coordonare si dozand 
corect culoarea pe vas. Se verific  
corectitudinea deprinderilor practice şi 
modul de folosire a uneltelor specifice. 

Convers
a ia 
 
 
Explica i
a 

Vase din 
lut 
Acuarele 
Pensule 
T vi e  

 

            La centrul manipulative: copii vor 
avea la dispozi ie dou  coşule e - unul cu 
imagini cu meserii, cel lalt cu imagini cu 
unelte. Ei trebuie s  aşeze fiecare unealt  
la meseria corespunz toare. 
      La centru joc de rol: copiii vor g si 
biscui i, lapte, zah r, nuc  şi vor face 
bilu e din biscui i pe care le vor da prin 
nuc  de cocos. 

Convers
a ia 
Explica i
a 

Imagini 
cu 
meserii şi 
unelte, 
biscui i, 
lapte, 
zah r, 
nuc , bol 

  



7 Ob inerea 
 
performan ei 

 
 
 
O  
 
 
 
 
 
 
 

         La centrul Alfabetizare (DLC): 
Complicarea jocului : 
                 Se realizeaz  cu ajutorul unui 
cub pe ale c rui  fe e  sunt reprezentate 
imagini cu diferite unelte.Copiii vor 
închide ochii şi se va rostogoli cubul de 
c tre educatoare. Copiii vor deschide 
ochii, vor denumi uneltele din imagine şi 
vor formula propozi ii cu cuvântul 
respectiv. 
          La centrul Art  (DEC) copiii au 
reuşit s  realizeze din vasele de lut, în 
lumea picturii, obiecte de art .  
        

 Cubul cu 
imagini 

Individuala 

8  Asigurarea 
 conexiunii 
inverse 

             Dup  finalizarea lucr rilor copiii 
vor fi întreba i ce tema au avut şi ce  
s-a realizat la fiecare centru. 
         Li se vor adresa copiilor cateva 
întrebri: 
• Ce con ine trusa doctorului? 
• Ce unelte foloseşte ..........? 
• Ce alte meserii mai cunoaşte i? 

Convers
a ia 

    

                    Activi i şi jocuri liber alese 
de copiii - ALA  :  Le voi explica jocul:  
Alo, apel de urgen !” – joc cu caracter 
sportiv. Grupa de copii este împ r it  în 
dou  echipe aşezate pe dou  şiruri. Primul 
copil din fiecare echip  are în mân  câte 
un stetoscop şi o cutiu  cu buline.  Pe un 
sc unel, la o distan   de 3-4 m de fiecare 
şir se aşeaz  câte o p puş .  
              Când aud sunetul ambulan ei, 
primii medici alearg  la p puş , o 
consult  şi las  câte o pastil . Se întorc tot 
prin alergare, predau stetoscopul şi cutia 
de medicamente urm torilor medici şi se 
aşeaz  la cap tul şirului. 
             Câştig  echipa care rezolv  prima 
toate apelurile de urgen . 
              Dup  ce jocul s-a  repetat de 2-3 
ori , ne vom aşeza pe b ncu e cerând 
copiilor s  spun  pe rând  ce meserie au 
pe medalion . 

Explica i
a  
 
Demonst
ra ia 
 
 
Exerci iu
l  
 
 
Jocul 

    

9 Evaluare             Turul galeriei   - se va trece pe la 
fiecare centru şi se vor face aprecieri 
individuale şi colective asupra 
desf şur rii activit ii. Copiii vor fi 
felicita i şi vor primi recompensa sub 
form  de medalii. 

Turul 
galeriei 
Convers
a ia 

Medalii Individual  
şi 
 colectiv . 

 
  



 
649. PA I MICI ÎN GR DINA LUMII 

-Activitate op ional - 
 

 Mladin Lumini a Corina, Gr dini a nr. 206 Bucure ti 
 

ARGUMENT: 
Motto : ”În cultur  nimic nu trebuie pierdut, totul trebuie transmis i reînnoit” (C-tin Noica) 
 

Coexisten a mai multor culturi în acela i spa iu atrage dup  sine conceptul de 
interculturalitate. În contextul societ ii actuale, moderne, al accept rii diversit ii culturilor i a 
ideii de coexisten  a acestora, includerea educa iei interculturale în programul  educa ional devine 
o necesitate, înc  din pre colaritate.  Prin raportarea la cel lalt, educa ia intercultural  contribuie la 
îmbog irea vie ii comunitare prin schimbul de elemente identitare, dialog intercultural, acceptare 
reciproc   a valorilor, toleran   fa  de convingerile  celuilalt. 

Interculturalitatea este înainte de orice respectul diferen elor, fiind o component  a realit ii 
zilnice din gr dini . Deschiderea spa iului gr dini ei c tre comunitate şi specificul ei, atrage dup  
sine promovarea egalit ii la ans  prin înscrierea unor copii proveni i din diverse medii sociale, 
culturale, religioase, c rora li se permite s  creasc  i s -şi dezvolte spiritul, împreun , unii cu al ii. 

Identitatea unui popor este relevat  de folclor, tradi ii, obiceiuri, port, însemne care definesc 
apartenen a la o etnie. Preluarea şi transmiterea acestor valori autentice, urm toarelor genera ii 
înseamn  perpetuarea identit ii na ionale i asigurarea leg mântului între tradi ie i modernitate.  

Astfel, acest proiect î i propune valorizarea tradi iilor şi obiceiurilor etniilor care 
convie uiesc împreun , în contextul actual multicultural, în spiritul cunoa terii, respectului i 
p str rii acestora. 
TIPUL ACTIVIT II: activitate o ional  
DOMENII DE ACTIVITATE DE IMPLICATE: 

 Domeniul tiin e 
 Domeniul Limb  i comunicare  
 Domeniul Estetic si Creativ 
 Domeniul Om i Societate 
 Domeniul Psiho-Motric          

NIVEL DE VÂRST : II– Grupa Mare (5-6 ani) 
TIMP DE DESF ŞURARE: 1 an colar 
SCOP: 

 Promovarea dialogului între culturi şi  m rirea gradului de conştientizare a diversit ii 
culturale printre tineri, fiind una dintre valorile esen iale ale patrimoniului cultural european. 

OBIECTIVE GENERALE: 
 Educarea i formarea intercultural  a copiilor; 
 Dezvoltarea sentimentului de apartenen  i identitate na ional ; 
 P strarea şi perpetuarea culturii tradi ionale  româneşti; 
 Recunoasterea si respectarea diferentelor culturale prin valorificarea pozitiv  a celorlalte 

culturi; 
 Acceptarea diversit ii culturale i cre terea toleran ei fa  de alte culturi. 

OBIECTIVE  DE REFERIN  
 Îmbog irea  cunoştin elor  despre  tradi iile  poporului  român ; 
 Familiarizarea copiilor cu  cântecele  populare, jocurile  din  folclorul  copiilor, zic tori  şi  

proverbe; 
 Dezvoltarea  sentimentelor   de  convie uire  cu  alte etnii; 
 Familiarizarea pre colarilor cu tradi iile i obiceiurile altor culturi(steag, imn, zi na ional , port 

na ional, mânc ruri tradi ionale, pove ti reprezentative) 
 Cunoaşterea  costumului  na ional  românesc  şi a altor popoare 



 Înv area unor dansuri tradi ionale române ti, maghiare, slov ce ti, ig ne ti, etc. 
 

PLANIFICAREA ACTIVIT ILOR-SEMESTRUL I 
DATA TEMA 

MIJLOACE DE 
REALIZARE 

OBIECTIVE OPERA IONALE RESURSE 

6 oct. 
2016 

„Copil ca tine sunt şi 
eu” - convorbire - 

-cunoaşterea etniilor existente în 
gr dini a noastr  
 

Plan e 
Prezentare PPT 
Laptop 
Proiector 

13 oct. 
2016 

„Suntem cet eni 
europeni” 
- convorbire cu suport 
intuitiv - 

- s  promoveze valorile cerute 
cet enilor rilor membre U.E.: 
devotament civic, dragoste şi prietenie 
fa  de semeni, comportament civilizat 
în toate împrejur rile. 

Imagini 
CD-uri educa ionale 
Glob p mântesc 
H r i 

20 oct. 
2016 

”Globul p mântesc, eu îl 
urm resc”- observare 

-s  observe pe harta/glob vecinii rii 
noastre i celelalte continente 

Glob p mântesc 
Harta lumii 

27 oct. 
2016 

”S rb torile lumii”- 
Halloween-carnavalul 
recoltei 

- s  cunoasc  s rb torile diverselor 
popoare 
 

Recuzit  de 
Halloween 
Obiecte ornamentale 
Dovleci, felinare 

3 noi. 
2016 

„Portul românesc” 
-observare- 

-s  observe costumul na ional 
românesc 
-s  denumeasc  componentele 
costumului na ional românesc 

Costume na ionale 
din diverse zone ale 

rii 

10 noi. 
2016 

”Cântec, joc i voie 
bun ”- Audi ie cântece 
populare române ti 

- s  asculte cu aten ie i interes cântece 
populare române ti specifice diferitelor 
zone din România 

CD-uri cu muzic  
româneasc  
Mp3 Player 

17 noi. 
2016 

„Mozaic muzical” 
-audi ie cântece 
tradi ionale ungure ti- 

- s  asculte cu aten ie i interes cântece 
populare tradi ionale române ti 

CD-uri cu muzic  
tradi ional  
maghiar  
Mp3 Player 

24 noi. 
2016 

 
”Însemne naționale”- 
Observare 

-s  observe steagurile specifice 
diverselor ri din Europa 
-s  recunoasc  steagul fiec rei ri 
înv ate 

-Steaguri 
-Laptop 
-Prezentare PPT 

8 dec. 
2016 

”Datini din str buni” 
- prezentare PPT– 

- s  cunoasc  diverse obiceiuri i 
tradi ii române ti 

Instrumente 
muzicale 
Laptop 

15 dec. 
2016 

„Micii me te ugari”-
confec ionare obiecte 
artizanat 

- s  confec ioneze diverse obiecte 
decorative din lut 
-s  expun  obiecte realizate în grup  

Lut 
Vase din ceramic  
Acuarele acrilice 
Lac, pensule 

22 dec. 
2016 

„Drag mi-e jocul 
românesc”- ez toare- 

- s  participe cu interes la desf urarea 
ez torii 

 

Cd, Mp3 player 
Microfon 

12 ian. 
2017 

”Pove ti de aproape, 
pove ti de departe”-
”Amintiri din copil rie” 
de Ion Creang  

-s  recepteze un text i s  re in  ideile 
acestuia 
-s  recunoasc  personajul principal al 
pove tilor lui Ion Creang  

C r i cu pove ti 
cd-uri educa ionale 
DVD 
Mp3 player 

19 ian. 
2017 

”Pove ti de aproape, 
pove ti de departe”-

-s  recepteze un text i s  re in  ideile 
acestuia 

C r i cu pove ti 
cd-uri educa ionale 



Fra ii Grimm -s  recunoasc  personajul principal al 
pove tilor fra ilor Grimm 

DVD, laptop 
Mp3 player 

26 ian. 
2017 

”Pove ti de aproape, 
pove ti de departe”-
Poveste tradi ional  
maghiar  

-s  recepteze un text i s  re in  ideile 
acestuia 
-s  recunoasc  personajul principal al 
pove tilor maghiare 

C r i cu pove ti 
cd-uri educa ionale 
DVD,Mp3 player 
Laptop 

02 febr. 
2017 

”Pove ti de aproape, 
pove ti de departe”-
Fabule-La Fontaine 

-s  recepteze un text i s  re in  ideile 
acestuia 
-s  recunoasc  animalele prezentate în 
fabulele La Fontaine 

C r i cu pove ti 
cd-uri educa ionale 
DVD,Mp3 player 
Laptop 

 
 

PLANIFICAREA ACTIVIT ILOR- SEMESTRUL AL II- LEA  
DATA TEMA 

MIJLOACE DE 
REALIZARE 

OBIECTIVE OPERA IONALE RESURSE 

16 feb. 
2017 

”La gura sobei”-Proverbe i 
zic tori române ti 

-s  recepteze proverbe i zic tori 
sprecifice poporului român 

-c r i 
imagini 

23 feb.-
Martie 
2017 

”Limba dulce ce-o rostim”-
(român , maghiar , german , 
rrom ) 

-s  pronun e corect cuvinte din diverse 
limbi 
 

-imagini 
-plan e 
-jetoane 

09 mar. 
2017 

”Salutul multicultural”- 
Joc exerci iu 

-s  pronun e corect formule de salut in 
diverse limbi 

- imagini 
-plan e 

16 mar. 
2017 

”O comoar  pentru orice 
țar ”-tradi ii 

-s  cunoasc  tradi iile i obiceiurile unor 
popoare din Europa 

-prezentare 
PPT 
-proiector 

23 mar. 
2017 

”O comoar  pentru orice 
țar ”-tradi ii 

- s  cunoasc  tradi iile i obiceiurile 
unor popoare din Asia 

prezentare 
PPT 
-proiector 

30 mar. 
2017 

”Dansuri de prin lume”- 
Dans tematic 

-s  execute mi c ri de dans tematic 
-s  recunoasc  dansurile tradi ionale din 
diverse locuri ale lumii 

-cd-uri cu 
muzic  
-mp3 
player 

6 apr. 
2017 

”Buc t ria lumii”-mânc ruri 
tradiționale fran uze ti 

-s  cunoasc  mânc rurile tradi ionale 
fran uze ti 
-s  participe la activit ile gospod re ti 
propuse 

-
ingrediente 
-vesel  

13 apr. 
2017 

”Buc t ria lumii”- 
mânc ruri tradi ionale 
germane 

-s  cunoasc  mânc rurile tradi ionale 
germane 
-s  participe la activit ile gospod re ti 
propuse 

ingrediente 
-vesel  

20 apr. 
2017 

”Buc t ria lumii”-China -s  cunoasc  mânc rurile tradi ionale 
chineze ti 
-s  participe la activit ile gospod re ti 
propuse 

-
ingrediente 
-vesel  

27 apr. 
2017 

”Festivalul gâ tei”-Ungaria -s  cunoasc  mânc rurile tradi ionale 
maghiare 
-s  participe la activit ile gospod re ti 
propuse 

-
ingrediente 
-vesel  

04 mai 
2017 

”Bazarul mirodeniilor”-Turcia -s  recunoasc  ingredientele 
mânc rurilor asiatice 
-s  realizeze o expozi ie a mirodeniilor 

ingrediente 
-mirodenii 
-suporturi 



09 mai 
2017 

La multi ani, Europa!-
petrecere 

-s  cunoasc  ziua Europei 
-s  participe la petrecerea dedicat  zilei 
Europei 

-baloane 
-steaguri 

18 mai 
2017 

”Pe-un picior de plai, pe-o 
gur  de rai...” -Amenajarea 
unui „col  popular” cu obiecte 
populare 

-s  participe la amenajarea unui col  cu 
obiecte populare române ti, ungure ti, 
germane, chineze ti, turce ti 

-obiecte 
populare 
- es turi 

25 mai 
2017 

Realizarea recuzitei i a 
costuma iilor necesare 
desf ur rii Festivalului 
etniilor 

-s  confec ioneze decoruri pentru 
Festivalul etniilor 

-cartoane 
-hârtie 
colorat  
-materiale 
textile 

01 iun. 
2017 

”Pove ti f r  frontiere”- 
scenete/dansuri tradi ionale 
specifice etniilor propuse 

-s  participe cu interes la desf urarea 
scenetelor i a dansurilor tradi ionale 
fiec rei etnii 

-scen  
-costume 
- -microfon 

 
EVALUARE              

 Produsele copiilor – organizarea unei expozitii de fotomontaje şi  a expozi iei de postere 
“C l tor prin lume” 

  Mapele copiilor cu materiale informative, imagini despre ara studiat , lucr ri plastice şi 
literare realizate în  cadrul activit ilor desf urate 

 Cd-uri, DVD-uri, albume cu fotografii surprinse din activit ile op ionalului 
 Panouri, postere 

 
BIBLIOGRAFI E: 

 Ciolan, Lucian, Paşi c tre şcoala intercultural , Colec ia Sanse Egale, Ed. Corint, Bucure ti, 
2000; 

 Cucoş, Constantin, Educa ia. Dimensiuni culturale şi interculturale, Ed. Polirom, Iaşi, 2000; 
 Cucoş, Constantin, Educa ia. Iubire, edificare, des vârşire, Ed. Polirom, Iaşi, 2008; 
 Plugaru Liviu, Mariela Pavalache, Educație intercultural , editura Psihomedia, Sibiu, 2007. 
 www. didactic.ro 
 www.iteach.ro      
 www. edu.ro       

 
 

650. PROIECTELE INTERNA IONALE iEARN – O ALT  VIZIUNE ASUPRA 
EDUCA EI 

Prof. Anghelu  Elena 
Gr dini a cu Program Normal ”Pinocchio” Costine ti, jude ul Constan a 

 
iEARN (International Education and Resource Network) este o organiza ie interna ional  

non-profit, cuprinzând peste 30000 de coli i organiza ii de tineret din 140 de ri, care ofer  
posibilitatea profesorilor i tinerilor s  lucreze împreun , folosind internetul i noile tehnologii ale 
comunica iilor. 

Scopul proiectelor colaborative IEARN este unul educativ, acestea desf urându-se într- un 
mediu sigur, protejat i permanent monitorizat de profesori i educatori i, în acela i timp, un 
model de înv are diferit. 
Grupa mijlocie de la Gr dini a cu Program Normal ”Pinocchio” Costine ti, jude ul Constan a s-a 
înscris, sub coordonarea doamnei profesor Anghelu  Elena, la proiectul iEARN cu titlul ”Folk 
Costumes Around the Globe” , derulând pe parcursul anului colar activit i specifice, încheiate cu 
un material ppt înc rcat pe platforma iEARN -  ”Costume populare din România”,. 

https://www.google.ro/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=8&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiN0-q4kaHQAhXDPBQKHVC6AsoQFggsMAc&amp;url=https%3A%2F%2Fiearn.org%2Fcc%2Fspace-2%2Fgroup-82&amp;usg=AFQjCNFNelK-aj4MNOjfUrQ5G01sCbYLgw&amp;bvm=bv.138169073%2Cd.d24
https://www.google.ro/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=8&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiN0-q4kaHQAhXDPBQKHVC6AsoQFggsMAc&amp;url=https%3A%2F%2Fiearn.org%2Fcc%2Fspace-2%2Fgroup-82&amp;usg=AFQjCNFNelK-aj4MNOjfUrQ5G01sCbYLgw&amp;bvm=bv.138169073%2Cd.d24


În cadrul acestui proiect s-au implicat atât pre colarii, cât i p rin ii, bunicii acestora, care au venit 
în sprijinul nostru i au confec ionat costume populare, au participat activ la toate manifest rile 
artistico- culturale cu specific tradi ional românesc. Materialul a fost prezentat în limba român  i 
în limba englez . 
 

 
 
 

Prof. : ANGHELU܉  ELENA 
 Nivelul clasei : Nivel I,  4 – 5  ani 
 24 copii – 9 fete i 15 b ie i 
 Activit i preferate : jocurile cu ma ini sau p pu i i dansurile populare române ti 

 
Teacher: ANGHELUTA  ELENA 
 Level class: level I, 4 - 5 years 
 24 children : 9 girls and 15 boys 
 Favorite activities : car games and dolls and 

romanian folk dances 
1. Costumul popular reprezint  ve nicia i individualitatea unei etnii 

 

 
The folk costume represents eternity and the individuality of an ethnicity 

 
2. Portul românesc, ca i întreaga art  popular  (arhitectura, sculptura în lemn, ceramic  etc.) s-a 

n scut i a d inuit pe teritoriul rii noastre din cele mai vechi timpuri. 
 



 
 
Romanian folk costume, and the entire folk's art (architecture, the notches in wood, ceramic, etc.) 
it has been born and grow on the territory of the country in the most ancient times. 
3. Costumul popular român esc este bogat ornamentat, cu cus turi fine i frumos colorate. 
 

  
 
Romanian folk costume is ornate with fine seams and well colored. 
 
4. Le purt m cu drag la s rb torile de iarn . 

 

 
 



We love to wear them at the winter holidays. 
Micii români poart  cu mândrie costumul popular, mo tenire din genera iile trecute. 

 

  
 
 
 

The little Romanians wear folk costume proudly, beacause is legacy of past generations. 
 
 

5. Un mic moment artistic specific S rb torilor de Iarn  din România - ”Sorcova” 
 

 
 
 

An  artistic moment of the winter holidays in Romania - ”Sorcova ” 
 

 



Shared In Topic: Costume populare din Romania - Gradinita 

Costinesti 

Dup  înc rcarea materialului am primit un feed-back pozitiv, 
munca noastr  fiind apreciat  de cei ce ne-au urm rit. 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Educa ia presupune schimbare, iar schimbarea nu poate exista f r  educa ie. 
 

“Dac  nu ne 
schimb m, nu cre tem. 

Dac  nu cre tem, nu tr im 
cu adev rat.” 

Gail Sheehy 
 
  

sara_maher, Hebron | Apr 19, 2013 9:32am UTC 

wow..nice work t.elena 

Comments and Replies 

 

cornelia_platon, Liceul 'Alexandru Papiu IIarian' | Apr 17, 2013 6:00pm UTC 

Dear Elena, 

Thank you very much for your beautiful material, the children are absolutely greta wearing 
those beautiful folk costumes. I am glad to see that children are taught about national values 
and their parents treasure the Romanian folk costumes and traditions. 

 

elena_angheluta, Gradinita cu orar normal Costinesti | Apr 17, 2013 5:46pm UTC 

 

Buna ziua, Cornelia! 

Buna ziua tuturor! 

Copiii de la grupa mijlocie din Gradinita”PINOCCHIO”   Costinesti va invita sa 
admirati costume populare romanesti purtate cu multa placere si mandrie. 

 

Va multumim pentru atentie! 

 



 
651. ACTIVITATE EXTRASCOLARA - DE ZIUA MAMEI 

 
Ed. Ichim Tanta Nicoleta 

Prof. Pîrvu Mihaela 
Gr dini a Cu P.P. Nr.1 Odobeşti 

 
CÂNTEC-  AST ZI ESTE ZIUA MAMEI 
 
1. AST ZI ESTE ZIUA MAMEI 
ZI FRUMOASA CA SI EA 
TOATE FLORILE DIN LUME 
TI LE_AS DA MAMICA MEA 
 
GRIJULIE ŞI DUIOAS  
NU MA LAŞI S  SIM I CE II GREU 
ŞI ZÂMBIT MEREU  VOIOAS  
EŞTI TOT TIMPUL ÎN JURUL MEU 
 
VREAU CA ZIUA TA M MICO 
ZI SENINA ŞI ÎNSORITA 
ŞI AŞ MAI VREA IUBITA MAM  
SA AI O VIATA FERICIT  
 
                                              2.AST ZI ESTE S RBATOARE  
                                                 ŞI VOM FACE O SERBARE  
                                                 ADUNA I ÎN MAREA SALA 
                                                 TO I ÎN HAINELE DE GAL  
                                                 AST ZI VOM S RB TORI 
                                                 YIUA MAMEI I VA FI 
                                                  CÎT SE POATE DE FRUMOS 
                                                  C CI VOM PREZENTA DUIOS  
                                                  POEZII PENTRU MAMICI 
                                                  CÂNTECE PENTRU BUNICI 
 
3.E ZIUA MAMEI 
 
SOARE AZI DE ZIUA MAMEI 
MAI FRUMOS S  STR LUCEŞTI  
ŞI DIN CERUL CEL ALBASTRU 
PE TO I NORII S  II GONEŞTI 
VREAU S  FIE ZIUA MAMEI  
CEA MAI MANDRA DINTRE FLORI 
PENTRU DRAGOSTEA EI MARE 
ŞI  NESPUSA BUN TATE 
 
                                                      4.DARUL MEU 
                                                      SUNT MIC M MICA DRAG  
                                                       ÎNCÂT ÎNTREG P MÂNTUL  
                                                      AŞ VREA S  I D RUIESC 
                                                      DAR VEZI M MICA DRAG , 
                                                      EU SUNT AŞA DE MIC  



                                                     P MÂNTUL ESTE MARE  
                                                     ŞI NU POT S  ÎL RIDIC. 
                                                DAR DIN ÎNTREG P MÂNTUL  
                                               CÂT OCHII ÎL CUPRIND, 
                                                O FLOARE AM CULES CU DRAG 
                                                 ŞI I O ÎNTIND. 
 
5 MAMEI 
 
DE DRAGUL TAU ,P MÂNTUL 
DE GHIOCEI E PLIN 
ŞI VIN COCORI DIN ZARE  
ŞI CERUL E SENIN. 
ŞI NTÂIUL FIR DE IARB  
A R S RIT ÎN PRAG 
ŞI ÎNMUGURESTE POMUL 
S  I FIE IE DRAG. 
ÎNVA  M  CE-I BINE  
FERESTE-MA DE RAU 
IAR EU VOI CRESTE VREDNIC 
SI BUN DE DRAGUL TAU 
 
   6 DE ZIUA MAMEI 
 
                                     MAMA DRAG  
                                    CE-AS  PUTEA  
                                    S -TÎ DORESC 
                                    DE ZIUA TA? 
 
                                   BUCURIE, S N TATE 
                                  MULT NOROC SI SPOR LA TOATE, 
                                  PACE SI ZILE SENINE 
                                  S  M  PO I CREŞTE PE MINE. 
 
7.DARUL MEU 
 
8 MARTIE! E ZIUA TA! 
O FLOARE- I DAU MAMICA MEA. 
SI VREAU S  ŞTII C -N ACEST DAR 
E DRAGOSTEA-MI F R’ DE HOTARE 
 
SUNT VISELE CE PORT ÎN GÂND 
C  VOI FI BUN SI DREPT ORICÂND 
C-ASCULT TOR VOI FI MEREI, 
MAMICO, ASTA-I DARUL MEU. 

CÂNTEC - DE ZIUA TA M MICO! 
 
   8.E ZIUA TA 
E ZIUA TA MAMICO 
TE-AŞTEAPT  FLORI PE MAS  
ŞI-UN DAR MICU  TE-ASTEAPT  
CÂND AI S  VII ACAS  



 
AM S - I S RUT OBRAJII 
LA PIEPT CÂND M  VEI TINE 
SI MÂINILE CE NU AU 
ODIHN  PENTRU MINE. 
 
    9. E ZIUA TA! 
                                                           E ZIUA TA,M MICA MEA CEA BUN  
                                                           DAC  AŞ PUTEA  
                                                           I-AŞ PRINDE ÎN CUNUN  
                                                           TO I TRANDAFIRII Z RILOR UŞOR 
                                                            SI CÂNTECELE CA PE NIŞTE FLORI 
 
                                                            ŞI 2 RAZE DE SOARE SI DE LUNA  
                                                           PE TOATE TI LE AS PRINDE IN CUNUNA 
                                                             DAR PÂN  CRESC,NU POT 
                                                             ORICÂT AŞ VREA , DECÂT S  TE 
                                                             S RUT, M MICA MEA 
 
  10. MAMA 
MAMA, EŞTI PE LUME 
TOT CE-I MAI FRUMOS 
OCHII T I SUNT LIMPEZI 
GLASUL T U DUIOS 
 
DRAGOSTEA TA MARE  
MIE-MI ESTE SCUT  
MAMA,IA- MA-N BRA E 
VREAU S  TE SARUT 
 
CÂNTEC- MAMA MEA, RAZ  DE SOARE 
 
11.MAMA 
 
CA HARNICA ALBINA 
AŞA-I MAMA MEA 
EA ARE OCHI ALBAŞTRI 
ŞI MÂINI DE CATIFEA 
 
ADESEORI M-ALINT  
CU DRAGOSTE SI DOR 
S  CREŞTI COPILE MARE  
S  FII ASCULT TOR. 
 
S  FACI NUMAI CE-I BINE 
S  TE FERESTI DE R U 
SUNT FERICIT M MICO, 
CA SUNT COPILUL T U. 
  



 
                         12 SCRISOARE CATRE MAMA 
                                                           VEZI M MICA MEA CEA BUN  
                                                           TARE MULT AŞ VREA S  I SCRIU 
                                                            DAR SUNT MIC  ŞI NU ŞTIU 
                                                            PENTRU MINE ,BLÂNDUL SOARE  
                                                            I I TRIMIT O SCRISOARE 
 
                                                          C CI PE FOAIA DE CAIET 
                                                           UITE, A COBORAT ÎNCET 
                                                           CU MIEZ GALBEN ŞI FIERBINTE 
                                                           ŞTIU S  DESENEZ CUVINTE 
                                                          F RA S  M  ISCOLESC 
                                                          SOARE-NSEAMN : TE IUBESC!. 
 

13.DE ZIUA MAMEI 
 
 EU NU SUNT DESTUL DE MARE  
CA S  POT S -NVE  MACAR 
DE PE CARTE O URARE 
ŞI NU SUNT DESTUL DE MARE 
CA S - I DAU UN DAR 
DAR Î I DAU O S RUTARE 
ICI, PE OBRAJOR 
SI PE MANA ASTA CARE 
CU ATÂTA DOR 
 
ZILE LUNGI SI VOIE BUN   
Î I DORESC EU MULT 
SI MA ROG DE FLORI S - I SPUN   
S  MA IERTI MAMICA BUN  , 
C  NU ŞTIU MAI MULT. 
 
                                                                              14. MAMA 
                                                                            SUB FEREASTRA CASEI MELE 
                                                                            VIN ŞI TREC  ATÂ IA  PAŞI 
                                                                            DAR EU ŞTIU CÂND TRECE MAMA 
                                                                             MERSUL EI E MAI GINGAŞ 
                                                                            CÂND ÎI SUN  GLASUL DULCE 
                                                                            EU UN CÂNTEC IL SOCOT 
                                                                           CÂND M  STRANGI-N BRATE MAMA 
                                                                           EU M  FAC MICUT DE TOT 
                                                                           CERU’ E SENIN DE PARC -I  
                                                                           FLOARE DE NU M  UITA 
                                                                           PRIMAVARA-I MAI FRUMOAS   
                                                                           CÂND Z MBEŞTE MAMA MEA.. 
 
DANS -SAMBA FLORILOR  
               MARTISOR 
                DANS IRLANDEZ 
 
  



 
652. PROIECT DIDACTIC - “JOCUL ANOTIMPURILOR’’ 

 
Prof. înv. preşcolar: Radu Geanina, Bratu Oana 

Gr dini a cu P.P. nr. 8, Bârlad 
 
Grupa:  mare 
Domeniul Ştiin  
Categoria de activitate: Cunoaşterea mediului 
Tema: “Jocul anotimpurilor’’ 
Tipul de activitate: mixt  (consolidare - verificare) 
Mijloc de realizare: joc didactic 
Scopul: consolidarea şi verificarea cunoştin elor copiilor despre cele patru        
              anotimpuri. 
Obiective opera ionale: 

- s  descrie imaginile primite; 
- s  aşeze pe panourile reprezentând cele 4 anotimpuri imaginile corespunz toare; 
- s  sesizeze ce elemente nu apar in unui anotimp; 
- s  interpreteze corect un cântec cunoscut; 
- s  recite poezii despre anotimpuri; 
- s  rezolve sarcina de pe fişa de lucru. 

Sarcina didactic : 
- descrierea imaginilor ce reprezint  aspecte semnificative ale celor 4 anotimpuri; 
- completarea celor 4 tablouri reprezentând anotimpurile cu elemente specifice. 

Elemente de joc: aplauzele, ghicirea, aşteptarea, cooperarea, mişcarea, recitarea, întrecerea. 
Regulile jocului: copiii sunt împ r i i în 4 echipe în func ie de ecusoanele primite. Fiecarea copil va 
descrie imaginea şi o va fixa în unul din cele 4 panouri care reprezint  anotimpurile. R spunsurile 
corecte  sunt punctuate cu câte o bulin . 
Strategii didactice:  
-Metode şi procedee: conversa ia, explica ia, exerci iul, descoperirea, expunerea, munca 
independent ; 
-Materiale didactice: 4 panouri reprezentând prin culoare, anotimpurile; jetoane reprezentând 
elemente din natur  şi din activitatea omului; ecusoane; coşulete, buline; carioci; fişe; video 
proiector. 
Bibliografie: 

- Doina Şerban, Lidia P un- “Didactica activit ilor instructiv- educative pentru 
înv mântul preprimar”, Editura Didactica Nova, Craiova, 2005; 

- Silvia Dima, Daniela Pâclea, Aurica Condrea, “ Veni i s  ne juc m, copii”, Antologie 
editat  de Revista Înv mântului Preşcolar, 1995.  

 



Evenimentul  
didactic 

Con inutul  
ştiin ific 

Strategii 
didactice 

Evaluare 

Moment 
organizatoric 
 
 
 
 
Captarea 
aten iei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reactualizarea 
cunoştin elor 
 
 
 
 
 
 
Anun area 
temei 
 
 
Prezentarea 
con inutului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La intrarea în sal , fiecare copil va avea câte un 
ecuson cu simbolul unui anotimp. 
Explicarea modului în care se formeaz  echipele:  
Gruparea copiilor se va face în func ie de ecusonul 
pe care îl poart  fiecare şi de r spunsurile la cele 
patru ghicitori despre anotimpuri. 
Exemplu: dup  ce  preşcolarii ascult  şi r spund la 
ghicitoarea:  
“Z pada s-a topit  
Ghiocelul a r s rit 
Pomul a înmugurit 
Ce anotimp a venit?” 
To i cei care poart  ecusonul cu un ghiocel se vor 
aşeza la masa care reprezint  anotimpul de 
prim var , formând astfel echipa prim verii. 
Pe un panou se vor proiectate diferite imagini 
reprezentative pentru cele patru anotimpuri. 
Copiii a c ror imagine corespunde cu echipa pe 
care o reprezint , se ridic , iar unul dintre ei 
descrie imaginea. 
Intuirea materialelor 
 
 
“- Ast zi vom realiza Jocul anotimpurilor şi va fi 
o întrecere între reprezentan ii celor patru 
anotimpuri. 
Se aleg liderii de grup. 
Explicarea jocului 
Fiecare copil din cele patru echipe va “citi” 
imaginea de pe un jeton şi apoi îl va plasa la locul 
potrivit pe panou în dreptul anotimpului 
corespunz tor. 
Copilul care rspunde corect primeşte o bulin  în 
coşuletul echipei sale. 
Se continu  jocul pân  când sunt aşezate pe 
panouri toate jetoanele. Când panourile sunt 
complete, copiii din cele patru grupe vor interpreta 
cântece, vor recita poezii  despre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aşezarea 
mobilierului şi 
preg tirea 
materialui 
didactic. 
 
-explica ia 
-conversa ia 
 
 
 
 
 
 
-expunerea 
-conversa ia 
 
 
 
 
 
-observa ia 
-conversa ia 
-video 
proiector 
 
 
 
 
 
 
-explica ia 
descoperirea 
-problemati- 
zarea 
-exerci iul 
-jetoane 
-panouri 
 
 
-exerci iul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
verbale 
 
 
 
 
 
 
R spunsurile 
corecte vor fi 
r spl tite cu 
aplauze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primirea unor 
buline ca 
recompens . 
 
 
 
 



 
 

653. SOLU II PENTRU O VIAT  S N TOAS  - PARTENERIAT  GRADINITA – 
RADIO DADA 

 
Inst Vrînceanu Mirela 
Prof. Batog Veronica 

Gr dini a Cu P.P. Nr.1 Odobeşti 
 
 
 
GRADINITA CU P.P. NR.1 ODOBESTI                       RADIO DADA  FOCSANI                               
                       PARTENERIAT EDUCATIONAL 
 

 
 
 
COORDONATORI PROIECT  
INST. VRINCEANU MIRELA 
PROF. BATOG VERONICA 
 
 
 

Evenimentul  
didactic 

Con inutul  
ştiin ific 

Strategii 
didactice 

Evaluare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Încheierea 
activit ii 

anotimpuri şi vor fi recompensa i cu alte buline.  
Varianta a-II -a 
Membrii celor patru echipe vor asculta pe rând 
scurte fragmente în care sunt strecurate greşeli 
inten ionate. Dac  sesizeaz , ei trebuie s  întrerup  
educatoarea şi s  motiveze unde este greşeala.  
Preşcolarii trebuie s  despart  în silabe cuvintele: 
“prim vara”, ”vara”, “toamna”, “iarna” şi s  
precizeze titlurile unor poveşti în care ac iunile se 
desf şoar  în cele patru anotimpuri. 
Fiecare copil va primi o fiş  cu urm toarele 
cerin e:  
1) “Taie  cu o linie ce nu se potriveşte” ; 
2) “Deseneaz  în caset  un element specific 
anotimpului.” 
Desemnarea echipei câştig toare. 
 
Fixarea temei. 

-expunerea 
-recompensa 
 
 
-expunerea 
-jocul 
 
 
-exerci iul 
 
 
 
 
-munca 
independent  

 
 
 
 
 
Primirea unor 
buline ca 
recompens . 
 
 
 
 
 
Fişe de 
evaluare. 
 
Aprecieri 
verbale. 



 
ARGUMENT 
 
               Gr dinita nr.1 Odobesti participa la concursul “Gr dinita pentru un viitor verde“. Prin 
participarea la acest concurs ne asum m o misiune de educare a copiilor pentru a înv ta s  aib  un 
stil de viat  s n tos. Dorim s  facem cunoscut acest proiect pentru un segment de piata care urmeza 
intr - un timp mediu spre scurt s  aleag  s - si educe copii spre o viata s n toas . 
 
SCOP 
               Interesul înc  de la cele mai  fragede v rste ,de a m nca s n tos,de a creşte si de a se 
dezvolta armonios. 
 
OBIECTIVE 

- Dezvoltarea interesului de a mânca s n tos, 
- Formarea unei atitudini positive fa  de a folosi in alimenta ie fructe şi legume cât mai 

s n toase, 
- Cunoaşterea unor aspecte din igiena alimenta iei 
- Cultivarea dragostei de mediu înconjurator. 
 
GRUP INTA 
- preşcolarii 
- p rinti 
- cadre didactice 
- comunitatea 
 
METODE DIDACTICE SI TEHNICI DE LUCRU 
- Explica ia 
- Observa ia 
- Demonstra ia 
- Exerci iul 
- Întâlniri 
- Dezbateri 
- Vizion ri P.P.T. 
- Lucr ri împreun  cu preşcolarii 
- Excursie 
 
RESURSE UMANE 
- Cadre didactice, angaja ii  brut riei,medic primar, medic DSP,Radio DADA Focşani 
 
RESURSE MATERIALE 
- Computer,c.d.,d.v.d, internet, legume,fructe, fain ,drojdie,jardinière,semin e legume,costume 

ecologice adecvate activit ilor derulate. 
 
RESURSE TEMPORALE 
1 februarie-31 mai 2016 
 
  CALENDARUL ACTIVI ILOR 
 

1.FEBRUARIE 
 
TEMA- P inea gustoas  e mai s n toas  
 FORM  DE REALIZARE-  Vizitarea brut riei si realizarea unor produse de panifica ie, 



LOCUL DE DESF ŞURARE- Brut rie,Gr dini a. 
 
2. MARTIE 
TEMA- Ce înseamna legume s n toase 
FORM  DE REALIZARE- Prezentare PPT 
- Observare legume 
- Însamantarea semintelor 
- S  m nc m o salat  de legume 

LOCUL DE DESF ŞURARE- Gr dinit  
 
3. APRILIE 
TEMA- O alimentatie s n toas  pentru copii s n toşi 
FORM  DE REALIZARE- De vorba cu d-na doctor DSP 
LOCUL DE DESF ŞURARE- Gr dini  
 
4. MAI 
TEMA- Importan a mediului înconjur tor in dezvoltarea armonioas  
FORM  DE REALIZARE- Excursie 
LOCUL DE DESF ŞURARE- Gr dina Botanic  Galati 
 
   FINALIT ILE PROIECTULUI 
 
Parteneriatul va avea un impact deosebit asupra copiilor  şi p rin ilor, datorit  utiliz rii metodelor 
interactive şi procedeelor interactive de lucru, care le va spori increderea in for ele proprii. 
Copiii al turi de p rin i vor participa active, m rindu-le responsabilitatea i gradul de implicare.Pe 
tot parcursul proiectului desf şur rii proiectului p rin ii şi colaboratorii vor fi al turi  de noi, 
sprijinindu-ne ,incurajându-ne si chiar  ajutându-ne în lucrarile practice pe care le vom initia în 
acest proiect.Aceste lucr ri se vor reg si în COL UL VERDE din holul GR DINI EI NR.1 
ODOBEŞTI. 
 
BIBLIOGRAFIE 
Laborator preşcolar – ghid metodologic”,Ed.V&I Integral,Bucureşti 2001; 
Metodica activit ilor instructiv-educative în gr dini a de copii 
.”Educa ia timpurie – ghid metodic pentru aplicarea curriculumului preşcolar”,Ed. Paralela 
45,Piteşti 2009; 
 

ACORD DE COLABORARE 
 
Încheiat ast zi 1 februarie2016 în cadrul proiectului GR DINITA PENTRU UN VIITOR VERDE, 
         Ac iunile vor fi organizate de  doamnele educatoare coordonatoare de proiect- BATOG 
VERONICA. şi VRÎNCEANU M. în colaborare cu invitatii din proiect ( la  fiecare ac iune va 
participa cate o alta grupa  de prescolari al turi de coordonatori) 
si  
reporterii din cadrul RADIO DADA FOCSANI 
 
LOCUL DE DESFASURARE – Gradinita nr.1 Odobeşti 

SCOPUL PARTENERIATULUI: 
realizarea obiectivelor Concursului“Gr dinita pentru un viitor verde“., respectand tema; 
schimbul de bune practici cu personalul didactic  şi preşcolarii parteneri. 

 
Obligatiile partenerilor: 

A. sa popularizeze ac iunile; 



B. sa respecte regulamentul de desf şurare al concursului; 
C. sa asigure toate mijloacele necesare desf şurarii in parametrii optimi ai concursului; 
D. sa transmit  tuturor participan ilor diplomele de participare 
E. sa mediatizeze rezultatele ac iunii 
 

Durata parteneriatului: 
      Acordul de parteneriat se incheie in 2 exemplare, intr  in vigoare la data semn rii lui de c tre 
p r i si este valabil  1 februarie- 31 mai 2015 
 
DIRECTOR                                                                                        DIRECTOR, 
Gradini a Nr.  1                                                                               Radio DADA 
 
 
                                                   GRUPA ………. 
 
                      Ne face o deosebit  pl cere s  v  invit m  sa colabora i al turi de    preşcolarii grupei 
FLORILOR  indrumate de doamnele  educatoare VRINCEANU MIRELA SI BATOG 
VERONICA. , va invit  sa  colaborati alaturi de noi la actiunea din luna februarie 2016- P inea 
gustoas  e mai s n toas -. 
                           
                                                  Preşcolarii şi doamnele educatoare 
 
 
                                       DOAMNA DOCTOR  DSP 
 
 
                      Ne face o deosebit  pl cere s  v  invit m  sa colabora i al turi de    preşcolarii  
 grupei FLORILOR  indrumate de doamnele educatoare VRINCEANU MIRELA SI  BATOG 
VERONICA.,.  şi preşcolarii grupei………….. indrumate de doamna educatoare…………. , la 
actiunea din luna ………… 2016…………………….. 
                           
                                                  Preşcolarii şi doamnele educatoare 
 
 
 
                                                         RADIO DADA 
 
                      Ne face o deosebit  pl cere s  v  invit m  sa colabora i al turi de    preşcolarii grupei 
FLORILOR  indrumate de doamnele  educatoare VRINCEANU MIRELA SI  BATOG 
VERONICA. şi preşcolarii grupei………….. indrumate de doamna educatoare…………. , la 
actiunea din luna ……………2016………………….. 
                           
                                                  Preşcolarii şi doamnele educatoare 
 
 
 
  



 
654. PROIECT DIDACTIC 

 
Prof.înv.preş.Grigoraş Ana-Dorina 

Gr dini a cu P.P Nr. 19. Vaslui 
 
 

UNITATEA DE ÎNV MANT:Gr dini a cu P.P Nr. 19. Vaslui 
EDUCATOARE:Grigoraş Ana- Dorina 
GRUPA: Mic  “Ursule ilor” 
TEMA ANUAL : “Cand ,cum şi de ce se întampl ” 
TEMA PROIECTULUI: “ Zana Prim var ” 
TEMA S PT MANII: “Zumzet de prim var ” 
TEMA ZILEI:”H rnicu a albinu  noi prieteni  îşi doreşte” 
MESAJUL ZILEI: “S  o  ajut m pe albinu  s  numere”  
FORMA DE REALIZARE:Activitate integrat  DŞ+DOS 
TIPUL DE ACTIVITATE: Verificarea şi consolidarea  cunoştin elor , priceperilor şi deprinderilor 
MIJLOC   DE   REALIZARE:   jocuri   şi   activit i   didactice   alese/   joc   didactic 
SCOPUL:Verificarea şi consolidarea cunoştin elor privind numera ia în limitele 1-3; 
 Consolidarea şi verificarea deprinderilor de a realiza o lucrare practic  dup  un model dat; 
ADE: DŞ-Activitate matematic / DOS- Activitate practic   
OBIECTIVE OPERA IONALE: 
O.1-s  numere cresc tor şi descresc tor în limitele 1-3; 
O.2-s  identifice cifra, raportand corect num rul la cantitate şi invers; 
O.3-s  formeze prin încercuire mul imi de aceleaşi elemente; 
O.4- s  identifice lipsa a  unui element sau mai multor elemente din mul imile formate;  
O.5-s  identifice figurile geometrice 
O.6-s  utilizeze corect materialele şi tehnicile de lucru pentru a realiza lucrarea practic ; 
O7-s  verbalizeze ac iunile efectuate, utilizand un limbaj matematic adecvat; 

SARCINA DIDACTIC : 
-Raportarea num rului la cantitate şi a cantit ii la num r; 
-Formarea unei mul imi cu “ tot atatea elemente” cat indic  cifra. 
-Lipirea unui anumit num r de albinu e pentru fiecare floricic  respectand etapele de lucru; 

ELEMENTE DE JOC: 
-Stimulente,recompensa,mişcarea, închiderea şi deschiderea ochilor, aplauze; 

REGULI DE JOC: 
-R spunde numai copilul numit de educatoare; 
-Pentru fiecare raspuns corect vor primi aplauze din partea colegilor şi un stimulent din partea 
albinu ei; 
STRATEGII DIDACTICE: 
a)Metode şi procedee:expunerea,demonstra ia, conversa ia,explica ia, exercitiul, jocul 
didactic,problematizarea,  Veni i,povesti i, aplauda i” , turul galeriei, piramida prim verii. 
b)Material didactic: calendarul naturii, jetoane cu diferite elemente ale   naturii, jetoane cu cifre, 
panouri pentru expunere,tabla magnetic , carioci,lipici, fişe de lucru; 
c)Forme de organizare: frontal,individual; 

RESURSE: 
a) Umane: educatoare şi grupa de copii; 
  



 
 
Etapele lec iei  

Ob. 
Op 

 
Con inutul instructiv-educativ 

 Stradegii didactice  
Evaluare 

 Metode şi 
procedee 

Material 
didactic 

Forme de 
organizare 

Moment 
organizatoric 

 Se preg teşte sala de grup  şi materialul necesar 
pentru buna desf şurare a activit ii 

   
Frontal 

 

Captarea aten iei  Copiii sunt anun a i c  ast zi au un musafir important 
,o albinu  care îi roag  s  o ajute s  înve e cât mai 
multe lucruri noi şi mai ales doreşte s  îşi faca mul i 
prieteni , iar ea a venit cu un cosulet în care se afl  
multe surprize din partea ei. Copiii    primesc fiecare 
un ecusoan   cu fluturaş, greieraş, albinute ca s  nu se 
simpte singura gaz  printre ei. 
Copii extrag câte un ecuson din coşule  şi îl prind în 
piept. 

 
 
 
Conversa ia 
 
 
Expunerea 

 
 
Invitatul 
surpriz  
 
 
Coşule  
 
 
Ecusoane 

 
 
 
Frontal 

 
 
 
 
 
Observare 
sistematic  

Reactualizarea 
cunoştin elor 

 Copiii se îndreapt  c tre cele  centrele 
deschise,prin tranzi ia: „Trenule ul gazelor” copiii se 
aşeaz  la centrul dorit:  
Fiecare copil  prezint  rezultatele activit ii 
desf şurate 
prin metoda „Turul galeriei „ Iar aprecierile se fac 
prin metoda „ Veni i, povesti i,aplauda i” 

Explica ia  
 
Piramida 
 
Exerci iul 
Conversa ia 
 
Turul galeriei 

Jetoane cu 
diferite imagini 
de prim var  
 
Fise de lucru 
 
Creioane 
 

Pe grupe 
Frontal 
Individual 
 
Frontal 
Individual 
 
Frontal 

Observare 
sistematic  

Anun area temei 
şi a obiectivelor 

  Li se reaminteşte copiilor despre micu a albinu   
care doreşete s  înve e figurile geometrice şi s  
numere corect în limitele1-3. 

Conversa ia 
Expunerea  
 

Figuri 
geometrice  

Frontal Observare 
si stematic  

Dirijarea 
înv rii 

 
 
 
 
 
 

          Explicarea şi demonstrarea jocului: 
-se explic  şi se demonstreaz  modul de 
desf şurare,precizând sarcinile şi regulile jocului. 
R spunde numai copilul numit de educatoare; 
-Pentru fiecare raspuns corect vor primi aplauze din 
partea colegilor şi un stimulent din partea albinu ei. 

Conversa ia 
Explica ia 
 
 
 
Demonstra ia 

Stimulente 
 
 
Figuri 
geometrice 
 

 
 
Frontal 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
O.1 
 
 
 
 
 
 
 
O.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O.4 
0.5 

Se realizeaza jocul de proba de catre educato 
Desf şurarea propriu-zis  a jocului 
Varianta I 
Ce figuri geometrice se afl  pe covor? 
Ce culori au cercurile? 
Ce culori au p tratele? 
Ce culore are al treilea cerc?  
Ce culoare are al doilea p trat? 
 Cine îmi num r  cresc tor p n  la cifra 3? 
Cine îmi num r  descresc tor p n  la cifra 3? 
Varianta II 
Identific  cifra de pe jeton(cifra 2)prin diferite 
mişc ri copilul va num ra cresc tor luand de  pe 
mas  cifra 2 şi o va aşeza pe tabla magnetic  iar la 
întoarcere va num ra descresc tor. 
 Un alt copil va caut  pe mas  mul imea cu 2 
elemente.(2 fluturaşi) 
Încercueşte mul imea fluturaşilor.  
Se lucreaz  în continuare cu  aceleaşi sarcini de lucru, 
pan  cand se va forma diferite mul imi de elemente în 
limitele 1-3(1 buburuz ; 2 fluturaşi şi 3 albinu e). 
Varianta III 
Complicarea jocului. 
Copiii sunt ruga i s  închid  ochii.  
Din mul imea fluturaşilor(2) va disp rea 1 fluturaş. 
Copiii vor deschide ochii şi vor identifica din ce 
mul ime a disp rut un num r de elemente. 
C i fluturaşi erau? 
C i fluturaşi au disp rut? 
Ca i fluturaşi au r mas? 

 
 
 
Expunerea 
 
 
 
 
 
Exerci iu 
Exerci iu 
Convrtsa ia 
Exerci iu 
 
 
 
 
 
 
 
Problematizarea 
 
Închiderea şi 
deschiderea 
ochilor 
 
 
Exerci iu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jetoane cu cifr 
Tabla 
magnetic  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jetoane cu 
diferite 
elemente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal 
Individual 
 
 
 
 
Frontal 
Individual 

 
 
 
Observare 
sistematic  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observare 
sistematic  



Ob inerea 
performan ei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O7 
 
 

Prin tranzi ia “Înfloresc gr dinile” copiii se îndreapt  
c tre m su e unde sunt preg tite materialele pentru 
activitatea practica . 
Intuirea materialului didactic şi explicarea modului 
de lucru. 
În coşule e se afl  materialele necesare pentru 
activitatea practic . Zilele trecute a i primit cate o fiş  
cu trei flori pentru a le colora şi in interiorul fiec rei 
floare se afla o cifr .  
 Voi trebuie s  oferi i fiec rei floare în parte  tot 
atatea albinu e cat indic  cifra. 
Dup  explica iile date, vom efectua exerci ii de 
înc lzire a muşchilor mainii.Urez copiilor spor la 
lucru.Voi supraveghea îndeaproape modul în care 
lucreaz  copiii( dac  se respect  etapele de 
lucru,num rul de elemente indicate pentru a fi 
lipite)şi îi voi sprijini pe cei ce vor îndeplini 
dificult i.Lucr rile finalizate se vor expune pe un 
panou. 

 
 
 
Expunerea 
 
 
Explica ia 
 
 
Exerci iu 
 
Conversa ia 
 
Expunerea 
 

 
 
Coşule  
 
Fiş  de lucru 
 
 

Lipici 
 
 

Material 
m runt 
 
Panou 
 
 
 

  
 
 
 
 
Observare 
sistematic  

Încheierea 
ac ivit ii 

 Toate lucr rile vor fi afişate pe panouri, copiii fac 
„Turul galeriei” şi  apreciaz   modul în care au   
lucrat   colegii   lor şi vor motiva alegerea f cut : 
dac  au lucrat îngrijit,dac  au respectat num rul de 
elemente indicate pentru fiecare floare. 

 
 
 
Conversa ia 

Lucr rile 
copiilor 

 
 
Frontal 
 
 
 

 

Asigurarea 
reten iei şi a 
transferului 

 Copiii vor primi mul umiri din partea Albinutei şi le 
va oferi copiilor cate un balon colorat şi îi invit  pe 
copiii la jocurile   distractive   care   se   vor desf şura 
cu întreaga grup  de copii. 
Joc distractiv: “Aten ie albinu e ! Plec m dup  
floricele!” şi “Balul Gazelor” 

 
 
 
 
Conversa ia 

Baloane 
colorate 

 
 
 
Frontal  
 
Individual 

Observare 
sistematic  

 
 
 



 
655. PROIECT  DIDACTIC PENTRU ACTIVITATE INTEGRAT  

Ed. Costea Daniela, G.P.P. Nr.9 „Prichindel” Suceava 
Educatoare:  Costea Daniela 
Unitatea de înv mânt: G.P.P. Nr.9 „Prichindel” Suceava 
Nivelul/Grupa: nivel I / grupa mijlocie  
Tema anual  de înv are: „Cum este / a fost şi va fi aici pe p mânt!” 
Tema proiectului / s pt mânii: ,, Natura, prietena mea” 
Tema activit ii: „Prietenii naturii” 
Elementele componente ale activit ii integrate:  
           - A.D.P.- Întâlnirea de diminea  –Tema: „Noi i natura” –discu ii  libere folosind metoda braistorming 
           -ALA1- Tema: ,,Protectorii p durii” 
                                     Centrul  Bibliotec  -puzzle,elemente de comunicare  scris  ; 
                                     Centrul  Construc ii- „C su e pentru p s rele” 
                                     Centrul   Art  -  t iere, lipire, r sucire, pliere 
          - A.D.E. – D.O.S-,,Cei mai buni  ecologi ti”- activitate  practico-gospod reasc  (ecologic ) 
                         - D.L.C -Tema:,,D  via  naturii” -joc didactic 
          - ALA2  – Tema:„Cursa ecologiştilor”-ştafet  
 
Scopul activit ii:  Exersarea unor deprinderi de îngrijire i ocrotire a mediului înconjur tor prin  educarea unor comportamente şi atitudini con tiente 
i responsabile fa  de acesta; stimularea comunic rii prin transmiterea de mesaje ecologice i printr-o rela ionare verbal  cu semnifica ii educative. 

 
Obiective opera ionale: 

 s  exprime gânduri şi impresii despre mediul înconjur tor; 
 s  asambleze  piesele  puzzle-ului într-o compozi ie unitar ;; 
 s  uneasc  punctele , rezultând cuvinte ce exprim  mesaje eco; 
 s  construiasc  c su e pentru p s rele; 
 s  utilizeze materiale din natur , deşeuri în realizarea unor teme sugerate; 
 s  motiveze necesitatea protej rii mediului de c tre om; 
 s  identifice efectele secundare, negative ale activit ii omului asupra mediului; 
 s  alc tuiasc  propozi ii simple şi dezvoltate corecte din punct de vedere gramatical; 
 s  despart  cuvinte în silabe, num rându-le; 
 s  stabileasc  rela ii de cooperare şi competi ie în cadrul jocului-ştafet ; 
 s  valorifice pe tot parcursul activit ii cunoştin ele anterioare îmbog indu-şi experien a cognitiv , psiho-motric , social  şi estetic . 



Strategii didactice: 
e) Metode şi procedee: conversa ia,  brainstorming, explica ia, demonstra ia, exerci iul, înv area prin descoperire,  munca independent , 

observa ia, turul galeriei, Diagrama Venn; 
f) Elemente de joc: surpriza, aplauze, mânuirea materialelor, stimularea, mişcarea 
g) Resurse materiale: - centrul  Art : sticle de plastic, foarfece, doze de suc, aracet, 

                                             carton colorat, şerve ele colorate, sârm , be e de suc; 
                                           - centrul Constructii- buca i de polistiren, scobitori, be e; 

                                -centrul Biblioteca – imagini pentru puzzle, fişe suport cu mesaje 
                                                           eco punctate. 

                                           -alte materiale: stegule e albe şi verzi, banderole, materiale pentru 
                                                  decor, bilete, Diagrama Venn, bagheta magic ,                                                                      jetoane, 
costume ,,eco”, CD,   casetofon, coşuri cu deşeuri,  
                                                  spiriduş, decor pentru poieni . 
 d)  Forme de organizare:frontal, individual, pe grupe 
Durata:  o zi 
 
Bibliografie: 
- „Programa activit ilor instructiv-educative în gr dini a de copii”, ED. a II-a revizuit  şi ad ugit , M.E.C., Ed V& Integral, Buc, 2005\ 
- „Curriculum pentru înv mântul preşcolar”, D.P.H., 2009 
- „Activitatea integrat  din gr dini ”(ghid pentru cadrele didactice din înv mântul preuniversitar), Lauren ia Culea, Angela Sesovici, Filofteia 
Grama, Mioara Pletea, Daniela Ionescu, Nicoleta Anghel; Ed. Didactica Publishing House, Buc., 2008 
 -,,Dezvoltarea comportamentului ecologic în vârsta preşcolar ”- Tereza Lunca,(2006),Editura Tipo-And; 
-,,Pro Ecologia Mileniului III”,( 2005)-revist  de educa ie ecologic  , Editura ,,Reprograph Craiova” 

Scenariul activit ii 
 

Ziua de ast zi este  mai deosebit  decât celelalte pentru c  prietenii  lui Tom & Jerry au   musafiri. Sala de grup  a îmbr cat haine de s rb toare, 
mai ales c  s pt mâna aceasta am dedicat-o Zilei P mântului. De aceea totul este vesel asemeni unui col  din natur , care invit  la plimbare şi joac . 

Copiii  intr  în sala de grup  intonând cântecul ,,Imnul ecologiştilor”(T) şi descoper   o parte din surprizele preg tite. Se  aşeaz  pe pernu e şi  
primesc  Salutul educatoarei  ,,Bun  diminea a, dragi ecologişti”, dup  care se salut   între ei cu ,,Bun  diminea a, Eu sunt... şi sunt un adev rat 
ecologist pentru c  .............” 

În cadrul Întâlnirii de grup  discu iile vor fi purtate pe tema : ,,Ecologiştii iubesc natura” subliniindu-se importan a  p str rii mediului curat şi 
a dragostei ecologiştilor pentru natur . Acest lucru îi va face pe copii s -şi doreasc  o ieşire la iarb  verde , de aceea educatoarea  le va propune  un 
picnic într-o poieni . Pentru a ajunge la destina ie se propune o c l torie imaginar  cu trenul (T), nu înainte ca  meteorologul s  stabileasc  data, ziua 
şi dac  vremea este potrivit  pentru plecare. (Calendarul naturii)   



Apoi copiii primesc bilete verzi pentru c l toria cu trenul realizându-se astfel Pezen a prin num rarea acestor bilete şi stabilirea num rului total 
de copii care vor merge în c l torie. 

În sfârşit urc m în tren şi gar  dup  gar  observ m c  peisajul devine din ce în ce mai  de poveste, p durile  se îndesesc pân  ajungem la 
destina ie. Aici copiii arunc  biletele în coşul de gunoi, pentru c  adev ra ii iubitori ai naturii nu le las  pe jos. 

Am ajuns. Ce bucurie! Ne îndrept m cu curaj spre poieni  în speran a c  vom gasi un loc potrivit pentru picnicul nostru. Îns  prima impresie  
nu este  pl cut . Peste tot sunt deşeuri din plastic, metal şi hârtie ce deranjeaz  atât ochiul cât şi starea sufleteasc . 

  Spre mirarea noastr  observ m şi o c su  la fereasta c reia plânge un spiriduş-Spiriduşul P durii. El are pe obraji patru lacrimi ce reprezint  
etapele urm toare ale activit ii. Spiriduşul  povesteşte  motivul triste ii lui, iar copiii se hot r sc s -l ajute cur ându-i p durea de acele deşeuri. ( ,,Cei 
mai buni ecologi ti „ -DOS) 

Cu fiecare sarcin  îndeplinit  dispare şi câte o lacrim  de pe obrazul Spiridu ului. 
 Se discut  despre efectele devastatoare ale interven iei omului în natur , despre poluarea produs  de aceste deşeuri, despre modul cum sunt 

colectate acestea, etc. 
Ca o tranzi ie spre celelalte activit i copiii sunt antrena i într-un joc de mişcare ,,Omida”, urmând s  mearg  spre grupul sanitar (Rutina) „Imi 

place sa fiu ingrijit”. 
Se revine în sala de grup  intonând ,,Câte unul pe c rare” şi observând c  spiriduşului i-a disp rut o lacrim  , prindem mai mult curaj şi vrem 

s -l ajut m şi mai mult .  
Atunci spiriduşul ne povesteşte despre p s relele ce nu-l mai incânt  cu cântecul lor, pentru-c  le-au fost distruse c su ele, de oamenii ce au 

aruncat aceste deşeuri neştiind c  se pot refolosi. Se simte totuşi norocos c  a  dat peste aceşti copiii minuna i care îl ajut  s -şi salveze p durea şi 
numindu-i ,,Protectorii p durii „ le va împ r i banderole verzi pe care sunt notate cifre.  

În func ie de aceste cifre  sunt împ r i i la centre sub îndemnul: 
                      ,,Alerg m ca iepuraşii 
  Şi zbur m ca fluturaşii 
  Spre mese s  ne îndrept m 
  Pe sc unele s  ne aşez m. 
  Şi începem s  lucr m 
  Pe  Spiriduş s -l ajut m.”  şi desf şurând diferite activit i demonstr m c  ,,Şi noi iubim natura „(A.L.A.1) 
Astfel la centrul  ,,Bibliotec ” copiii  îmbin    puzzle şi  scriu  pe puncte mesaje ecologice ce vor fi ca un îndemn pentru viitorii vizitatori ai 

p durii. P s relele se pot bucura din nou de c su ele construite la  centrul ,,Construc ii” , iar copiii de  la centrul ,,Art ” işi demonstreaz  creativitatea 
şi imagina ia dând alt  fa  materialelor, deşeurilor stânse de ei. 

Pe parcursul lucrului preşcolarii despart în  silabe cuvinte ce reprezint  rezultatul muncii lor, formând cu ele şi propozi ii. Atmosfera este 
destins , copiii lucreaz  relaxat, educatoarea fiind doar un supraveghetor şi un punct de sprijin în caz de nevoie. 

Activitatea la centre se va încheia  nu înainte de a ne face cur enie la locul de munc  (Rutina-„Suntem harnici si curati ”) şi  recitarea 
poeziei,,Ecologişti cu-adev rat”(T). Dup  aceea ne  reîntoarcem în poieni  pentru a duce mesajele eco şi c su ele pentru p s rele, observând ca 
spiriduşului i-a disp rut şi a doua lacrim  . Ca prin minune , ochii spiriduşului  se însenineaz  şi în mâna acestuia apare o baghet  ce poate reînvia 



natura distrus  de poluare. El o d ruieşte copiilor pentru a-i ajuta în desf şurarea jocului didactic ,,D  via  naturii” (DLC). Bagheta circul  din 
mân  în mân , iar copilul la care s-a oprit trebuie s  ating  un lucru din p dure, denumindu-l, apoi desp r indu-l în silabe şi alc tuind propozi ii despre 
aceasta. Pe parcursul desf şur rii jocului, copiii arat   c  au în eles efectele secundare, negative ale activit ii omului asupra mediului. 

Spiriduşul  tot nu este convins c  natura nu va mai avea de suferit , de aceea le propune s  completeze Diagrama Venn, astfel realiz ndu-se 
complicarea jocului. 

Iat  c   spiriduşului îi mai dispare o lacrim  r mânând doar cu una şi sim indu-se mai vesel îi provoac  pe copii la un joc ştafet  ,,Cursa 
ecologiştilor” (A.L.A 2).  Jocul se desf şoar  pe echipe , fiecare introducând într-un coş  câte o cutie de suc doar cu ajutorul picioarelor. 

 Cine nu ar invidia aceast  lume a copil riei când totul devine o joac  şi glasurile lor cristaline te fac s  ui i de toat  sup rarea? 
 De aceea şi  spiriduşul  nostru devine foarte vesel, pe fa a lui nu mai este nici urm  de lacrim  şi va asista împreun  cu copiii la o ultim  
surpriz  , ,,Parada costumelor eco” 
 
Nr. 
crt 

Etapele 
activit ii 

Con inutul ştiin ific Strategii didactice Evaluare / 
Metode şi indicatori Metode şi 

procedee 
Mijloace de 
înv mânt 

1. Captarea 
aten iei 

Se realizeaz  prin c l toria imaginar a copiilor 
spre poieni  şi descoperirea Spiriduşului P durii 
care-i solicit  în rezolvarea unor sarcini pentru 
 a-l face fericit. 

- conversa ia,  
explica ia 

-bilete, 
 Spiriduşul P durii 

- prob  oral  
- precizarea scopului 

c l toriei 

2. Enun area 
scopului şi a 
obiectivelor 
activit ii 

Se comunic  tema şi obiectivele ce urmeaz  a fi 
atinse pe parcursul activit ii sub forma unor 
formul ri accesibile care s  le trezeasc  interesul 
copiilor pentru activitate. 

- explica ia, 
conversa ia 

 -în elegerea mesajului 
transmis 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prezentarea 
optim  a 

con inutului şi 
dirijarea 
înv rii 

 
 
 
 
 

 
 

 
D.O.S.:,,Cei mai buni ecologi ti” 
-exersarea deprinderii de colectare a deşeurilor 
în func ie de natura materialului : hârtie, plastic, 
metal; 
-motivarea necesit ii de protejare a mediului de 
c tre om. 
A.L.A.1:,,Protectorii naturii” 
-centrul ,,Bibliotec ” 
-realizarea pancartelor prin utilizarea 
elementelor de comunicare scris  şi prin 
îmbinarea unui puzzle. 

 
 

- conversa ia, 
observa ia, 
explica ia, 

înv area prin 
dscoperire 

 
 
 

- conversa ia, 
explica ia, 

 
 

-deşeuri constând 
în sticle de la suc, 
cutii de bere sau 

suc, hârtii. 
 
 
 
 
 

-deşeuri constând 

 
prob  oral  

- identificare efectelor 
negative ale interven iei 

omului 
 
 
 
 
 
 

Proba practica: 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ob inerea 
performan ei 

-centrul ,,Arta” 
- exersarea deprinderii de a utiliza corect 
tehnicile specifice activit ilor practice: t iere, 
lipire, r sucire. 
-centrul ,,Construc ii 
-exersarea deprinderii de a construi c su e pentru 
p s rele; 
-pe parcursul desf şur rii A.L.A se exerseaz   şi 
abilit ile de comunicare oral . 
D.O.S:,,Cei mai buni ecologi ti” 
-exersarea capacit ii  de în elegere a efectelor 
secundare ale activit ii omului asupra mediului. 
D.L.C,,D  via  naturii”-joc didactic 
-explicarea şi demostrarea jocului cuprinde 
precizarea laturilor costituitive ale jocului: 
sarcini didactice, reguli şi elemente de joc, 
comportamentul copiilor. 
-realizarea corect  a tuturor sarcinilor de lucru, 
atît în grup cît şi s  participe activ la înv are, 
cooperând pentru realizarea unui obiectiv 
comun. 
Complicarea jocului –completarea Diagramei 
Vernn,prin exersarea capacit ii de a distinge 
efectul ac iunii omului asupra mediului . 
A.L.A.2: ,,Cursa ecologiştilor”-ştafet  
-executarea jocului,prin respectarea regulilor, 
prin manifestarea spiritului competitiv i de 
echip . 

demonstra ia, -
munca 

independenta 
 
 
 

- conversa ia, 
explica ia, 

demonstra ia, 
exerci iul,turul 

galeriei 
 
 
 
 
 
 
 

- observa ia, 
exerci iul, 

brainstormingul 

în sticle de la suc, 
cutii de bere sau 

suc, hârtii,foarfec , 
lipici,carioci, 
fişe suport, 
poliestiren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-spiriduşul, 
bagheta magic . 

 
 
 
 
 
-Diagrama Venn 

 
 

-coşuri, cutii de 
suc. 

-finalizarea lucrarilor de la 
céntrele deschise 

 
- prob  oral  

-exersarea deprinderilor  de 
comunicare orala 

 
 
 
 
 
 

- prob  practic  
- aşezarea mesajelor în  

poieni  
 

5. Evaluare Aprecieri asupra rezultatelor activit ii i  asupra  
comporamentului copiilor, a modului în care 
copiii l-au ajutat pe spiriduş precum şi 
implicarea lor la ,,Parada costumelor eco”. 

-conversa ia   

  



 
656. PROIECT DE ACTIVITATE „EXPOZI IA CU PEŞTIŞORI” 

 
Prof. înv. pre colar Ost cioaie Adina Mirela 

coala Gimnazial  „M. Eminescu” Ighiu – structura Gr dini a cu P.N., Ighiu, Alba 
 
Grupa: mare 
Activitatea: DEC1: Educa ie plastic :„Expozi ia cu peştişori” 
Tipul activit ii: formare de priceperilor i deprinderi  
Mijloc de realizare: pictur  pe sticl  
Forma de organizare: frontal  
Scopul activit ii: 

 Însuşirea şi folosirea elementelor de limbaj plastic; 
 Dezvoltarea imagina iei creatoare, a sensibilit ii şi a sim ului estetic; 
 Educarea gustului pentru frumos, a sensibilit ii artistice i a acurate ei în executarea unor 

lucr ri. 
Obiective opera ionale: 

 S  execute mişc rile de înc lzire a muşchilor articula iilor mâinilor; 
 S  intuiasc  materialul aflat la dispozi ie; 
 s  realizeze conturul imaginii peştelui pe sticl ; 
 s  combine culorile pentru închiderea/deschiderea nuan ei; 
  s  lucreze îngrijit, respectând spa iul plastic; 
 s -şi analizeze propriile lucr ri şi pe ale colegilor. 

Metode şi procedee: conversa ia, explica ia, demonstra ia, exerci iul, instructajul, desenul  
  (conturul), pictura, expozi ia, Turul Galeriei. 
Material didactic: acuarele acrilice, pensule, şerve ele, sticl , desene cu peşti, markere  
 permanente. 
Locul desf şur rii: sala de grup  

 
DESF ŞURAREA ACTIVIT II 

ETAPELE 
ACTIVIT II 

CON INUTUL                 
INSTRUCTIV - EDUCATIV 

STRATEGII 
DIDACTICE 

EVALUAREA 

 
 

MOMENT 
ORGANIZATORIC 

   Asigurarea condi iilor pentru 
bun  desf urare a activit ii: 

 aerisirea s lii de grup ; 
 aranjarea scaunelor la 

m su e; 
 preg tirea materialului 

didactic pentru activitate; 
     Intrarea organizat  a copiilor în 
sala de grup . 

 
 

conversa ia 

 
 

Observarea 
comportamentului 

CAPTAREA 
ATEN IEI 

     Captarea aten iei se face printr-o 
conversa ie în care educatoarea le 
propune copiilor s -i fac  o surpriz  
peştişorului auriu pentru a le 
îndeplini dorin ele.  

 
conversa ia 

Observarea 
capacit ii de 

aten ie 

INTRODUCEREA 
ÎN ACTIVITATE 

     Educatoarea îi anun  pe copii c  
peştişorul îi observ  din acvariu şi îi 
va urm ri s  vad  cât sunt de 
cumin i şi cum vor lucra. 

 
explica ia 

 
Observarea 

curent  

ANUN AREA      Copiii afl  care este surpriza ce   



TEMEI ŞI A 
OBIECTIVELOR 

urmeaz  s  o preg teasc  
peştişorului: o expozi ie de picturi 
pe sticl  cu peştişori. Aceştia vor 
alege modelul de peştişor pe care 
s -l picteze, vor trasa conturul dup  
model, apoi vor picta. La sfârşit vor 
realiza expozi ia. 

 
explica ia 

 
Observarea 

curent  

DIRIJAREA 
ACTIVIT II 

1) intuirea 
materialelor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) explicarea şi 
demonstrarea 

etapelor 
 
 
 
 
 

3) executarea temei 
de c tre copii 

     La începutul activit ii copiii vor 
intui materialele cu care vor lucra şi 
momentul s u modul în care le vor 
folosi.  
     Pentru bun  în elegere a 
demersului activit ii educatoarea le 
va explica şi apoi le va demonstra 
modul de lucru: va alege un model 
de peştişor pe care îl va aşeza sub 
sticl , îi va fixa pozi ia şi va realiza 
conturul f r  s  mişte hârtia. Când e 
gata conturul, trece la pictur . Le 
explic  tuturor c  acuarelele acrilice 
(f cute special pentru sticl ) nu au 
nevoie de ap , de aceea pensula o 
vor şterge foarte bine de culoare cu 
ajutorul şerve elelor. Dup  
terminarea de pictat a imaginii 
peştelui, educatoarea picteaz  restul 
sticlei care reprezint  apa. Pentru 
acest lucru va folosi culoarea 
albastr  a c rei nuan  o va 
deschide cu alb. Între timp copiii 
specific  faptul c  apa este incolor , 
adic  nu are culoare şi c  doar de la 
distan  se observ  a fi albastr . 
     Dup  demonstra ia de pictur  pe 
sticl , educatoarea îşi va expune 
modelul în fa a grupei, pe care îl va 
analiza cu copiii. 
     Educatoarea va face cu copiii 
exerci ii de înc lzire a musculaturii: 
închidem i deschidem pumnii, 
strângem pumnii, mori ca, mi c m 
degetele, etc. Dup  ce musculatura 
a fost înc lzit  se trece la 
executarea propriu-zis  a lucr rii de 
c tre copii, specificând copiilor s  
utilizeze culori cât mai variate 
pentru peşti. 
     Pe tot parcursul activit ii 
educatoarea va urm ri îndeaproape 
modul de lucru al copiilor şi va 
interveni doar cu indica ii dac  va fi 
cazul. 

Intuirea 
materialului 

 
 

explica ia 
 
 

instructajul 
 
 
 

demonstra ia 
 
 
 
 
 
 

expunerea 
 
 

exerci iul 
 

pictura pe 
sticl  

Observarea 
curent  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observarea 
capacit ii de 

aten ie 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Observarea 
modului de lucru 



OB INEREA DE 
PERFORMAN E 

     Copiii care îşi termin  lucrarea 
vor veni pe rând în fa a grupei cu 
pictura pe sticl  şi o va prezenta 
colegilor, dup  care o vor aşeza pe 
m su a de expozi ie. Apoi îi vor 
ajuta pe ceilal i colegi care nu se 
descurc  atât de bine şi nu au 
terminat. 

expunerea 
 

descrierea 

 
Evaluarea practic - 

aplicativ  

EVALUARE      Se vor lua în considerare 
urm toarele criterii: 
 îndemânarea; 
 creativitatea; 
 realizarea unor lucr ri îngrijite; 
 respectarea sarcinilor propuse de 
educatoare. 
     Sub forma trenule ului, copiii 
vor trece pe la expozi ie şi vor 
analiza lucr rile lor şi ale colegilor. 
     Educatoarea va face aprecieri 
individuale şi colective asupra 
activit ii. 

 
 
 
 

 
Turul Galeriei 

 
 
 

conversa ia 

 
 
 

Evaluarea 
lucr rilor 

 
 
 
 

 
Aprecieri verbale 

ÎNCHEIEREA 
ACTIVIT II 

     Educatoarea ofer  recompense 
tuturor copiilor. 

conversa ia Stimulente 

 
BIBLIOGRAFIE: 

 *** Curriculum pentru înv ț mântul pre colar, 3-6/7 ani, Bucure ti, 2008; 
 Culea Lauren ia, Aplicarea noului curriculum pentru educație timpurie - O provocare?, Ed. 

Diana, Arge , 2009; 
 Breban Silvia; Gongea Elena; Ruiu Georgeta; Fulga Mihaela, Metode interactive de grup. 

Ghid metodic, Editura Arves, Bucure ti, 2002. 
 
 

657. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRAT  
 

Prof. Înv. Presc. Butnaru Cristina 
Gr dini a cu P.P Nr. 10 Hu i 

 
UNITATEA DE ÎNV MÂNT: Gr dini a cu P.P nr. 10 Huşi 
EDUCATOARE: Butnaru Cristina 
NIVEL: II ( grupa mare) 
TEMA ANUAL : Când, cum şi de ce se întâmpl ? 
TEMA PROIECTULUI “ Farmecul toamnei’’ 
TEMA S PT MÂNII:  ,, Carnavalul toamnei’’ 
TEMA ACTIVIT II: ,, Comorile toamnei” 
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrat  D  +DLC ( Cunoa terea mediului, 
                                          Activitate matematic , Educarea limbajului) +ALA2                                                                                                                                         
TIPUL ACTIVIT II: verificare i consolidare de cuno tin e; 
MIJLOC DE REALIZARE:  joc didactic  
LOCUL DESF UR RII: Sala de grup  
SCOPUL ACTIVIT II:  Evaluarea cunoştin elor privind anotimpul  de toamn ; 
                                            Dezvoltarea capacit ii de cunoaştere, de în elegere şi de         
                                            investigare a mediului înconjur tor. 



OBIECTIVE OPERA IONALE: 
- s  identifice r spunsuri adecvate la întreb rile adresate despre toamna; 
- s  clasifice roadele toamnei: fructe,legume,flori,cereale; 
- s  recunoasc  cu ajutorul organelor de sim  gust i pip it legumele i fructele; 
- s  r spund  corect la ghicitori; 
- s  a eze în vaz  atâtea flori câte arat  cifra; 
- s  formuleze propozi ii cu cuvinte date apoi s  reprezinte grafic cuvintele i silabele cuvintelor; 
- s  denumeasc  pluralul i diminutivele unor cuvinte date; 
- s  recite nuan at si expresiv versuri despre legume. 
STRATEGII DIDACTICE 
METODE SI PROCEDEE: 
    Jocul, conversa ia, explica ia, exerci iul, problematizarea,blazonul, mâna oarb ,  lucrul in echipa 
    MIJLOACE DIDACTICE: 
Cutia în care se afl  surprize, ecusoane cu imagini ale legumelor i fructelor,  panouri, plan a cu 
frunzele sub care se afl  probele de lucru, baloane cu ghicitori, co uri cu fructe / legume  
FORMA DE ORGANIZARE: frontal , individual, pe grupuri 
REGULI DE JOC: 

Grupa de copii va fi împ r it  în 2 echipe, în func ie de ecusoanele primite, sarcinile de lucru 
se rezolva în unit i egale de timp pentru fiecare echipa; r spunsurile corecte sunt recompensate cu 
buline ro ii. Câ tig  echipa care a rezolvat cele mai multe probe / are cele mai multe buline. 
REGULILE JOCULUI: corespund unui num r de 6 probe de concurs. 
          Copilul numit / echipa desemnat  selecteaz  denume te / descrie i a eaz  la locul indicat 
materialul / motiveaz  r spunsul; respect  regulile grupei în vederea men inerii ordinii i disciplinei 
în timpul competi iei; fiecare proba de concurs va constitui o sarcina de lucru.   
Elemente de joc  : surpriza, ghicirea,aplauze, întrecerea.  
 

BIBLIOGRAFIE: 
1. Breben, S. şi colaboratorii, „Metode  interactive  de  grup – ghid metodic”, Editura Arves, 
Craiova, 2002; 
2. Preda, V. - coordonator,  „Metodica activit ilor instructiv-educative în gr dini a de copii”, 
Editura Cheorghe-Câr u Alexandru, Craiova, 2009; 
3. Preda, V., „Abordare în manier  integrat  a activit ilor din gr dini ”, Editura Humanitas 
Educational, Bucureşti, 2005; 
4. *** Curriculum pentru înv mâmt preşcolar (3-6/7 ani), M.E.C.T. –  2008 
 
                                                DEMERSUL DIDACTIC 
 
Evenimentul 
didactic 

            Con inut ştiin ific    Strategia didactic    Evaluare 
Metode şi 
indicatori 

Metode şi 
procedee 

Mijloace 
didactice 

1. Moment 
organizatoric 

Se preg teşte sala de grup  şi materialul necesar 
pentru buna desf şurare a activit ii. 
Intrarea ordonat  a copiilor în sala de grup  
cântând cântecul ,, A, a, a acum e toamn  da” 

   

2. Captarea 
aten iei 

În clas  se descoper  o cutie pe care se afl  o 
scrisoare de la Zâna Toamn . Se citeşte 
scrisoarea, apoi se deschide cutia în care se 
g sesc ecusoane, mape cu jetoane,  buline ro ii, 
o plan  pe care se afl  lipite frunze colorate, 
stimulente.  

 
 
Conversa ia 

 
Cutia cu 
surprize 

 
Frontal  

3. 
Reactualizarea 
cunoştin elor 

Se adreseaz  întreb ri despre frumuse ea 
toamnei: 

- Ce este toamna? ( un anotimp) 

 
 
 

 Individual 
Aprecieri 
verbale 



- Ce fenomene caracteristice anotimpului 
de toamn  cunoa te i?( îng lbenirea 
frunzelor, plecarea p s rilor c l toare, 
ploaia, cea a) 

 

Conversa ia 

4. Anun area 
temei si a 
obiectivelor 

Anun  copiii c  ast zi vom desf ura o activitate 
în care ne vom juca împreun  un joc, vom face 
un concurs între dou  echipe, iar echipa care va 
fi cea mai atent  i va r spunde corect va 
câ tiga i va primi recompense. Le voi spune 
copiilor c                                      fiecare  frunz  
ascunde o cerin  pe care fiecare echip  ar 
trebui s  o rezolve corect. 
Concursul se nume te ,, Comorile toamnei”. 
Acest concurs are scopul de a testa copiilor 
cuno tin ele acumulate în anotimpul de toamn . 
Dup  ce vom desf ura jocul o s  recit m pe 
roluri sceneta: 
,, Scandal în oala cu ciorb ” . 

 
 
 
 
Explica ia, 
conversa ia 

  
În elegerea 
mesajului 
transmis 

5. Dirijarea 
învatarii 

a)Prezentarea regulilor jocului  
Fiecare copil va alege câte un medalion cu 
simbolul echipei din care face parte. 
Pentru fiecare r spuns corect echipa prime te o 
bulin  ro ie. Echipa care la sfâr itul activit ii 
adun  mai multe buline va fi câ tig toare. 
Copiii observ  ca au primit o plan  cu o 
coroni  cu frunze. Le voi spune copiilor c                                      
fiecare  frunz  ascunde o cerin  pe care fiecare 
echip  ar trebui s  o rezolve corect. 
 
b) Jocul de proba:  
Adev rat sau fals: 
Ro ia este o legum  i cre te în gr din ? 
Ardeiul cre te în copac? 
Pruna este un fruct i cre te în copac? 
Gutuia este albastr ? 
c)Desf urarea propriu-zis  jocului 
Semnalul c  începe jocul este ,, Start joc” 
 
 
 
 PROBA NR. 1   
,, Sorteaz  fructele şi legumele toamnei apoi 
aşeaz -le astfel: legumele în coş, fructele în 
fructier .” 
Voi solicita câte doi copii de la fiecare echip . 
O echip  sorteaz  fructele şi una legumele. În 
coş exist  şi fructe sau legume care nu sunt de 
toamn . 
 
 
 
 
PROBA NR. 2 
,, Spune ce ai gustat?” 
Fiecare echip  va avea ca sarcin  s  recunoasc  
un fruct sau legum  prin pip it respectiv gust – 

 
 
 
 
Explica ia 
Instructajul 
verbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversa ia 
explica ia 
 
 
 
 
 
 
 
Explica ia, 
Exerci iul, 
Problematizarea 
 
 
 
 
 
 
Jocul 
Conversa ia 
Problematizarea 
Mâna oarb  
 

Ecusoane 
 
 
 
 
 
Buline 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un co  cu 
fructe i 
legume. 
Un co  
gol i o 
fructier  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
În elegerea 
mesajului 
transmis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prob  
practic : 
Sortarea 
legumelor 
i fructelor 

 
 
 
 
 
Prob  
practic  
Recunoa te
rea unui 
fruct sau a 
unei 
legume prin 
gust i 



ei fiind lega i la ochi. 
 
 
 
 
 
 
PROBA NR. 3 
,, Ghicitori despre toamna” 
Voi citi câte dou  ghicitori pentru fiecare echip  
apoi fiecare echipa prezint  câte o ghicitoare 
despre toamna, echipei adverse. Se puncteaz  
r spunsurile corecte. 
 
 
 
 
 
PROBA NR. 4 
Aşaz  în vazele de pe mas  tot atâtea flori câte 
arat  cifra de pe vaz , spune ce culoare au, apoi 
aşeza i vazele în fa a coşului şi a fructierei de pe 
mas . O echip  aşeaz  în vaza cu cifra 5 şi 
cealalt  în vaza cu cifra 4. 
 
 
 
PROBA NR. 5 
Pe spatele celei de-a cincea frunz  se afl   mai 
multe cuvinte: m r, ardei, cartof, vân t  . Le voi 
explica c  trebuie s  formul m propozi ii cu ele 
s  a ez m imaginile corespunz toare cuvintelor 
la panou, s  le desp r im în silabe i s  le 
reprezent m grafic. 
PROBA NR. 6 
Pe spatele celei de-a asea frunz  se afl  sarcina 
,,Cuvinte potrivite” 
O echip  ,, Eu spun una tu spui multe” pentru 
cuvintele par , m r, roşie, frunz . 
Cealalt  echip  ,, Cuvinte alintate” pentru: 
coş, floare,  frunz , ploaie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
problematizarea 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explica ia, 
exerci iul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Munca în 
echip , 
Conversa ia 
Blazonul 
 
 
 
 
 
Exerci iul 
Jocul expunerea 

 
 
 
 
 
 
 
Baloane 
colorate 
 
 
 
 
 
 
 
2 vaze, 
flori de 
toamn  
 
 
 
 
 
 
 
Jetoane 
reprezentâ
nd: m r, 
ardei, 
cartof, 
vân t  
 
 
 
 

pip it 
 
 
 
 
Prob  oral  
Exprimare 
corect  în 
propozi ii 
 
 
Capacitatea 
de a 
num ra, 
asocia  
 
 
 
 
 
Prob  oral  
Formulare 
de 
propozi ii şi 
reprezentar
e grafic  
 
 
 
Prob  oral  
pe grupuri 
 
 
 
 

6. Asigurarea 
reten iei şi a 
transferului 

La sfârşitul jocului voi întreba cum se numeşte 
jocul pe care l-am jucat, se num r  
recompensele primite şi se desemneaz  echipa 
câştig toare.  
Utilizând tranzi ia: ,,Unul dup  altul”, copiii se 
aşeaz  într-un cerc pe care îl rup  pentru a forma 
un semicerc. 
Urmeaz  ALA2 unde copiii recit  pe roluri 
sceneta ,, Scandal în oala cu ciorb ” 

 
 
Conversa ia 
 
 
 
 
 
Exerci iul 

 Frontal 
Verificarea 
oral  
 
 
 
 
 
Frontal 

7.Evaluarea 
performan elor 

Se fac aprecieri asupra particip rii la activitate 
şi asupra comportamentului copiilor,atât 
individual,cât şi pe grupe. 

Conversa ia  Aprecieri 
verbale 

8 Incheierea 
activitatii 

Copiii primesc bomboane şi stimulente Conversa ia Stimulen-
te şi 
bomboane 

 

  



 
658. ÎN  LUMEA POV E TILOR OP IONAL 

 
Prof. Antal Gabriela Luciana Prof.Jeleru Maria Monica 

Gr dini a cu Program Prelungit Nr 4 Târn veni/ Mureş 
 

,, Iubi i poveştile, copii, 
Ele ne înva  

Cum s  ne purt m în via !” 
 
 

 
 

“Copilul se naşte curios în lume şi ner bd tor de a se orienta în ea.Literatura care îi 
satisface aceast  pornire îl încant . Ca s  fie opere de art , scrierile pentru copii trebuie s  
intereseze şi pe oamenii maturi, instrui i. A ieşi din lecturi cu stim  sporit  pentru om, acesta e 
secretul marilor literaturi pentru copii.” 

 
(George C linescu) 

 
Ei  vorbesc limba poveştilor ! 

   
 
 
 
 
  



ARGUMENT 
 

,,Exist , adesea, în prima copil rie – spunea Gaston Berger – o prospe ime a 
imagina iei, o curiozitate neobosit , un fel de geniu poetic, pe care savan ii sau artiştii, ajunşi 
la maturitate, nu le pot reg si decât cu mare greutate.” 

Vârsta preşcolar  este perioada care se caracterizeaz  printr-un remarcabil poten ial 
creativ. Acum copiii dobândesc deprinderea de a-şi exprima ideile, impresiile, gândurile, 
dorin ele într-o form  nou , inteligent , cursiv , creatoare. Dac  aceast  perioad  nu este 
fructificat , pierderile ce se produc vor fi  mari, iar recuper rile ulterioare vor fi  par iale şi adesea 
minime. Astfel, dezvoltarea posibilit ilor de exprimare a copilului se realizeaz  cu eficien  
maxim , prin studierea de texte specifice vârstei, ce pun în valoare întregul sistem lingvistic. 
Prin convorbiri, povestiri, repovestiri, memoriz ri, lectura unor texte, precum şi prin jocurile 
didactice realizate în activit i, se va urm ri dezvoltarea capacit ii de a comunica şia copilului. 
Lumea poveştilor este o lume fascinant ! Poveştile i-au fascinat întotdeauna pe cei mici, le-au 
captat aten ia, i-au f cut s  se implice, s  se viseze eroi care înving mereu. Îmbinând munca cu 
crea ia şi jocul, se poate realiza o leg tur  constructiv  între gândire şi imagina ie, între 
realitate şi fantezie, dezvoltând în acelaşi timp puterea de analiz  şi sintez  a pre colarilor. 

Lumea poveştilor este lumea de unde copiii îşi aleg modele de via , este o 
lume a imagina iei în care orice este posibil. Copiii pot crea propriile poveşti sau le pot 
schimba pe cele conoscute.Pentru ca apropierea de c r i s  devin  o deprindere zilnic , iar 
deprinderea de a citi o necesitate, este nevoie ca gr dini a şi familia s  se implice activ în 
apropierea copilului de miracolul c r ii. Literatura pentru copii este foarte bogat  şi ofer  
posibilit i nem surate de receptare, de în elegere şi interpretare, de influen are pozitiv  
Sarcina prioritar  a educatoarei r mâne aceea de a identifica de timpuriu, din marea mas  a 
copiilor de 5-7 ani, pe aceia care dispun de poten ial creativ într-o mai mare m sur  şi de a-i 
îndruma, încuraja în demersul lor, c l uzindu-i într-o lume minunat , aceea a operelor literare 
valoroase, din literatura pentru copii. 

Tocmai acest lucru îşi propune acest op ional. 

 
METODOLOGIA DESF ŞUR RII ACTIVIT II OP IONALE 
 

Activitatea op ional  se planific  o dat  pe s pt mân , iar durata activit ii nu dep şeşte 
durata normal  a unei activit i pe domenii experien iale (aprox. 35 min.). 

 
Con inuturile, obiectivele şi modalit ile de realizare sunt stabilite în func ie de 

resursele materiale existente, de nivelul grupei de copii, durata de timp pentru care este gândit 
op ionalul, particularit ile individuale ale copiilor. 

Modalit ile de evaluare prin care se finalizeaz  acest op ional sunt: concursuri de crea ie 
la nivelul grupei, al gr dini ei, al comunit ii locale sau concursuri na ionale pentru preşcolari; 
spectacole cu drama iz ri dup  texte literare apar inând autorilor consacra i ori dup  textele 

create de preşcolari; 
o culegere de texte create de copii. 

 
DURATA OP IONALULUI: 1 an şcolar 
GRUPA: mare 



TIPUL:  op ional  la  nivelul  mai  multor  domenii:  „Domeniul  limb   şi comunicare”, 
„Domeniul om şi societate”, „Domeniul stetic şi creativ”. 

 
STRATEGII DIDACTICE:  

 Metode didactice: conversa ia, expunerea, povestirea, demonstra ia, 
exerci iul, jocul didactic, brainstormingul, dramatizarea, jocul de rol. 

 Mijloace de înv mânt şi materiale didactice: c r i cu poezii, poveşti, desene ale 
copiilor, creioane colorate şi acuarele, costuma ie pentru dramatiz ri, calculator şi 
imprimant , panouri publicitare. 

 Forme de organizare: cu întregul grup, pe grupuri mai mici, individual. 
 
PATENERI: educatoare, p rin i, BibliotecaMunicipal . 

 
OBIECTIVE CADRU 

I. Educarea sentimentelor de dragoste pentru literatura român  şi universal  pentru copii 
II. Dezvoltarea creativit ii şi expresivit ii limbajului oral 
III.  Educarea sentimentului de apreciere pentru munca de crea ie 
IV. . Educarea sim ului estetic, stimularea imagina iei creatoare 
V. Trezirea conştiin ei şi a valorii de sine 

 
OBIECTIVE DE REFERIN  

EXEMPLE DE ACTIVIT I DE ÎNV ARE 
1. Stimularea capacit ii  de receptare a textelor literare şi a mesajului acestora 

 
 Obiective de referin  Exemple de activit i de înv are 
1.1 S   asculte  cu  aten ie  un 

text citit sau povestit 
- exerci ii de ascultare a unor texte literare, prezentate 

de c tre înv tor sau de c tre un copil dintr-o clas  
mai mare: 

- audierea unor texte literare înregistrate pe casete 
audio; 

1.2 S  în eleag  con inutul 
unui text literar audiat sau 
citit 

- exerci ii  de identificare şi explicare a cuvintelor şi 
expresiilor necunoscute; 

- exerci ii de identificare a celor mai importante 
momente din desf şurarea ac iunii unui basm, 
poveste, povestire; 

- exerci ii de ordonare a momentelor principale dintr- 
un text narativ, urm rind succesiunea logic ; 

1.3 S  aprecieze comporta- 
mentul personajelor 

- exerci ii   de   identificare   a   personajelor   (pozitive, 
negative); 

- identificarea, cu ajutorul educatorului, a tr s turilor 
fizice şi psihice ale personajelor principale; 

- exerci ii de exprimare a opiniilor proprii în leg tur  
cu comportamentul personajelor. 



 
2. Dezvoltarea capacit ii  de exprimare oral  şi scris  

 
 Obiective de referin  Exemple de activit i de înv are 
2.1 S  “citeasc ” imagini - exerci ii  de  citire  a  imaginilor  şi  de  integrare  a 

acestora în text; 
- exerci ii  de  ordonare  a  imaginilor  corespunz toare 

firului epic dintr-un text; 
- exerci ii de povestire dup  imagini; 
- exerci ii de creare a unor texte orale dup  imagini 

date. 
2.2 S   formuleze  întreb ri  şi 

r spunsuri  în  leg tur   cu 
- exersarea formul rii unor r spunsuri cât mai complete 

la întreb rile adresate de înv tor sau de c re copii; 
 
 textul audiat - formularea de întreb ri legate de con inutul textului; 
2.3 S  prezinte con inutul 

textului literar 
- exerci ii de povestire şi repovestire a textelor studiate; 
- dramatiz ri, joc de rol; 
- exerci ii de memorare şi recitare a versurilor; 
- reprezentarea prin desen a unei secven e din 

con inutul textului; 
2.4 S  creeze noi texte pornind 

de la un text cunoscut 
- exerci ii de modificare a con inutului unei p r i din 

text; 
- exerci ii de ordonare a unor propozi ii pentru a crea 

un mic text; 
- exerci ii de integrare a cuvintelor şi expresiilor noi în 

contexte proprii; 
- exerci ii orale de creare a unui scurt text cu început 

sau final dat. 
 

3. Dezvoltarea interesului pentru lectur  
 
 Obiective de referin  Exemple de activit i de înv are 
3.1 S  manifeste grij  şi 

interes pentru carte, ca 
obiect de valoare; 

- prezentarea etapelor de realizare a unei c r i; 
- vizite la biblioteca şcolii şi la o bibliotec  din oraş; 
- organizarea unei colec ii de c r i ilustrate. 

3.2 S  manifeste atitudine 
pozitiv  fa  de lectur ; 

- concursuri pe teme date; 
- întâlniri  cu  copii  mai  mari,  care  s   împ rt şeasc  

experien a lor de cititori; 
- realitarea unor momente artistice. 

 
4. Dezvoltarea capacit ii  de reprezentare ale unor secvene ale pove܈tilor prin desene 

 
 Obiective de referin  Exemple de activit i de înv are 
4.1 S  redea prin desene 

proprii personajele, 
respectiv ac iunile acestora 
şi s  le interpreteze verbal. 

- exerci ii de însuşire a reprezent rii expresiei unui chip ( 
bun tate, r utate, bucurie, triste e); 
- exerci ii de folosire a tonurilor reci pentru redarea 
gravit ii unei situa ii şi a tonurilor calde pentru a sugera 
liniştea; 
- exerci ii de explicare/povestire a propriilor desene, 
urm rind exprimarea corect  şi fluent ; 



4.2 S  redea prin  desen 
punctul culminant al 
textului audiat: 

- exerci ii de intuire a  unor imagini, prezent ri  Power 
Point care ilustreaz  secven e din povestire; 
- exerci ii de surprindere prin form  şi culoare 
momentul/ac iunea cea mai sugestiv  a textului; 
- exerci ii de povestirea reciproc , între colegi a desenelor 
realizate. 

4.3 S  manifeste interes şi 
pl cere pentru lectura 
textelor literare, pentru 
redarea lor in lucr ri 
plastice: 

- propuneri pentru lecturarea unor texte îndr gite; 
- realizarea  unei  biblioteci  a  grupei,  cu  îndeplinirea 
rolului de ,,bibliotecar” 
- întocmirea de caiete de ,,lectur  desenat ”. 

CON INUTURI: 
 

 Popas la bibliotec  
 Cartea, sintez  de valori 
 Traista cu basme şi poveşti: basme şi poveşti din literatura român  şi universal  
 Texte despre anotimpuri 
 Din  lumea  celor  care  nu  cuvânt  (legende  şi  texte  din  via a  plantelor  şi  a 

animalelor ) 
 Cele mai frumoase fabule 
 Obiceiuri şi tradi ii 

 
EVALUARE 
*  Portofoliul grupei, 
*  Portofoliul individual al fiec rui copil; 
* Probe orale şi probe practice ( desene); 
* Jocuri de rol; 
* Dramatiz ri; 
* Expozi ii de desen la nivelul grupei şi a gr dini ei; 
* Concursuri şi momente culturale artistice. 

 
 
BIBLIOGRAFIE : 

 
1) Curriculum pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani, M.E.C.T. 2008 ; 
2) Revista Înv mântul preşcolar, nr.3/2007; 
3) Revista Înv mântul preşcolar, nr.3-4/2010; 
4) Antologie de texte literare, Editura Aramis, Bucureşti, 2005; 
5) „Curriculum pentru discipline op ionale”, Bucureşti, 2000; 

 
PLANIFICARE CALENDARISTIC  

Con inuturi 
 În  lumea povetilor  
 Povestea unei c r i: prezentrea etapelor de realizare a unei c r i 

● prezentarea unor c r i din literatura pentru copii 
 

Din poveştile lui Ion Creang : 
 Capra cu trei iezi 
 Pungu a cu doi bani 
 Ursul p c lit de vulpe 
 Fata babei ܈i fata mo܈neagului 



- Audiere; 
- Dramatizare; 
- Realizarea de compozitii plastice; 
- Identificare şi caracterizarea personjelor 
- Joc de rol 
- Evaluare sumativa. 

 
 Fulgul de z pad , de Nichita St nescu 

- Confectionarea de decora iuni de iarn ; 
-Preg tirea unui moment artistic 
-Confec ionarea unor felicit ri 
-Evaluare sumativ  

 
 Text în proz : Puiul ,de Al. Bratescu-Voineşti 
 Text în proz :Legenda rândunicii 
 Text liric: C eluşul şchiop,de Elena Farago 
 Text liric: Zdrean , de Tudor Arghezi 

- Audiere; 
- Dramatizare; 
- Identificare şi caracterizarea personjelor 
- Joc de rol 
- Evaluare sumativ  

 
 Toamna 
 Iarna pe uli , de G.Coşbuc 
 Prim vara,de Elena Dragoş 
 Somnoroase p s rele-fragment, de Mihai Eminescu 

-Memorare 
-Recitare 
-Exprimarea propriilor sentimente şi opinii 
-Compozi ii plastice 
-Evaluare sumativ  

 
 Poveşti şi basme din literatura universal : 
 Motanul înc l at de Charles Perrault 
 Cenu reasa, de Fra ii Grimm 
 Alb  ca Z pada,dup  Fra ii Grimm 
 Pinocchio de Carlo Collodi 

- Audierea pove tii; 
- Realizarea de compozitii plastice; 
- Confectionarea de decoruri; 
- Teatru de papusi; 
- Evaluare sumativa. 

 
 Gând celul, de Elena Farago 
 Roua, de M lina Cajal 

-Memorare 
-Recitare 
-Exprimarea propriilor sentimente şi opinii 
-Compozi ii plastic 

  



 
659. COPIL RIA ÎN CULORI 
- PROIECT EDUCA IONAL -  

 
Prof. Sava Diana Irina 

Prof. Corcioveanu Mioara 
Gr dini a cu P.P. nr. 8 Bârlad 

 
„Copil ria este ca o oglind  care reflecteaz  în via a de mai târziu primele imagini” (Samuel 

Smiles). Cheia succesului este capacitatea de a comunica, de a rela iona cu semenii t i. 
Comunicarea, preocuparea pentru copil, rela iile, comunitatea sunt patru concepte fundamentale pe 
care se bazeaz  înv mântul pre colar. Fiecare grup de copii este o comunitate care apreciaz  
prietenia, amabilitatea, colaborarea, competi ia, care rezolv  probleme, controverse şi exploreaz  
idei noi. Activit ile extracurriculare sunt cu atât mai recomandabile cu cât „vârsta copil riei” are 
anumite caracteristici:  

 copiii au nevoie de o activitate fizic  mai intens ; 
 ei sunt extrem de productivi; 
 activit ile de grup sunt foarte populare; 
 particip  la proiectele desf şurate în cadrul comunit ii cu mult  pl cere; 
 chestiunile legate de prietenie sunt urm rite în mod constant. 

Copil ria reprezint  pentru mul i dintre noi o simfonie de culoare, de ritm, de muzicalitate şi 
bucurie. Ne-am dorit s  nu l s m s  treac  pe lâng  noi aceste frumuse i cuprinse în obiceiurile şi 
tradi iile locale, f r  s  le valorific m în sufletul copiilor noştri. Colaborarea dintre institu iile 
implicate în proiect urm reşte îmbun t irea şi dezvoltarea rela iilor, în prezent şi în viitor. 

Parteneriatul dintre gr dini  şi familie organizat corect duce la o educa ie solid , f r  
pericolul de eşec şcolar mai târziu. Preşcolaritatea reprezint  piatra de temelie a personalit ii în 
formare a copilului, iar prezen a familiei în cadrul gr dini ei va fi liantul între copil şi mediul 
necunoscut ini ial. 

P rin ii vor aprecia mai bine abilit ile i aptitudinile copiilor, problemele i posibilit ile de 
rezolvare a acestora în procesul înv rii. Parteneriatul gr dini  – familie, ac iunile pe care aceştia 
le desf şoar , continuarea de c tre familie a activit ilor desf şurate în gr dini  nu fac decât s  
duc  la o mai bun  formare a preşcolarului ce urmeaz  a se forma pentru via a de adult. 

Proiectul educa ional „Copil ria în culori” se adreseaz  în mod direct copiilor, p rin ilor i 
educatorilor. Obiectivul general al proiectului este colaborarea dintre familie i gr dini  pentru o 
implicare cât mai activ  în procesul de formare i dezvoltare a personalit ii pre colarilor. 

Beneficiarii proiectului sunt preşcolarii din cadrul parteneriatelor încheiate: grupa mijlocie A 
i B de la Gr dini a cu P.P. Nr. 8 Bârlad, grupa mare de la Gr dini a cu P.P Nr. 2 Bârlad, grupa 

mijlocie de la Gr dini a cu P.P. Nr. 4 Bârlad, grupa mare de la Gr dini a cu P.N. Nr. 12 Bârlad i 
elevii clasei I i a II-a de la coala Gimnazial  „Stroe Belloescu” Grivi a; cadrele didactice din 
gr dini ele i colile partenere, p rin ii copiilor, comunitatea, Casa de Cultur  a Sindicatelor 
„George Tutoveanu” Bârlad, Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad. 

Activit ile propuse în cadrul proiectului sunt:  
1. Activitatea nr. 1 - „Stabilirea echipei de proiect”  

Tipul activit ii: Mas  rotund  
Data/perioada de desf şurare: Luna 1  
Locul desf şur rii: Gr dini a cu P.P. Nr. 8 Bârlad 
Metode/mijloace de realizare: Chestionar – gril  de întreb ri, flipchart, marker 
Modalit i de evaluare: chestionar –testul; analiza i interpretarea concluziilor pentru 

stabilirea unor direc ii în realizarea proiectului 
Descrierea activit ții:  
Activitatea se desf oar  în gr dini  unde particip  to i cei implica i în proiect pentru a 

colabora la realizarea produsului final. Participan ii vor fi informa i despre proiect: titlul, con inutul 



i obiectivele proiectului, modalit ile de lucru i faptul c  se pot implica direct în activit i. Se 
stabile te echipa de proiect i atribu iile fiec ruia dintre ei, dar i activit ile ce urmeaz  a fi 
desf urate.  

Mediatizarea proiectului se va face prin publicarea unui articol pe site-ul gr dini ei. Este 
prezentat fiecare protocol de colaborare încheiat cu institu iile partenere. Sunt preg tite pliante cu 
informa ii despre gr dini  i despre viitorul proiectului, care vor fi distribuite participan ilor în 
timpul prezent rii, de c tre echipa de proiect. 

2. Activitatea nr.: 2 - „Copil ca tine sunt i eu”  
Tipul activit ii: Activitate practic  
Data/perioada de desf şurare: Luna 2  
Locul desf şur rii: Gr dini a cu P.P. Nr. 4 Bârlad 
Metode/mijloace de realizare: Aprecieri verbale, fotografii, portofoliu activit ii, vizionare 

de diapozitive, c r i, pliante, imagini, videoproiector, laptop 
Modalit i de evaluare: Chestionare, fotografii 
Descrierea activit ții:  
S-a realizat identificarea i acceptarea diferen elor de copii de orice tip. Diferen ele dintre 

copii pot fi de natur  fizic , psihic  sau motorie. Copiii cu dizabilit i u oare, deficien e 
comportamentale, motrice sau de alt  natur  pot fi integra i, ajuta i, stimula i s  participe la 
activit i pe m sura puterilor lor pentru o integrare în via a de colectiv din gr dini . Copiii vor 
realiza desene care vor fi valorificate într-o expozi ie i împreun  cu reprezentan ii fiec rei grupe 
vor realiza câte un afi . 

3. Activitatea nr.: 3 - „Culorile copil rie” 
Tipul activit ii: concurs  
Data/perioada de desf şurare: Luna 3 
Locul desf şur rii: Gr dini a cu P.P. Nr. 8 Bârlad 
Metode/mijloace de realizare: conversa ia, explica ia, c r i, pliante, imagini Modalit i de 

evaluare: expozi ie, diplome, mapa activit ii, fotografii 
Descrierea activit ții:  
Pre colarii i colarii din unit ile partenere (Gr dini a cu P.P. Nr.8, Bârlad, Gr dini a cu 

P.N. Nr. 12, Bârlad, Gr dini a cu P.P. Nr. 2, Bârlad, Gr dini a cu P.P. Nr. 4, Bârlad i coala 
Gimnazial  „Stroe Belloescu” Grivi a) vor realiza lucr ri artistico-plastice cu tema „Culorile 
copil riei”. Se va realiza o expozi ie cu lucr rile copiilor. Juriul va premia lucr rile cele mai reu ite. 
Se vor organiza jocuri distractive în aer liber. 

4. Activitatea nr.: 4 - „Portul românesc” 
Tipul activit ii: vizit   
Data/perioada de desf şurare: Luna 4 
Locul desf şur rii: Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad 
Metode/mijloace de realizare: Observarea, informarea de specialitate, fotografii, pliante, 

diplome 
Modalit i de evaluare: Observarea direct  – fi  de observa ie 
Descrierea activit ții:  
Vizita se realizeaz  la Muzeul V. Pârvan. Are ca scop observarea portului românesc din 

diferite col uri ale patriei noastre, dar i obiceiuri din alte ri. Copiii sunt înso i i de membrii 
echipei de proiect i sunt îndruma i de ghidul muzeului, care le furnizeaz  acestora explica iile 
necesare. Activitatea se încheie cu un scurt recital de poezii dedicat zilei de 1 Decembrie. 

5. Activitatea nr.: 5 - „Copiii în împ r ia c r ilor” 
Tipul activit ii: vizit  
Data/perioada de desf şurare: Luna 5 
Locul desf şur rii: Biblioteca Casei de Cultura a Sindicatelor „George Tutoveanu”, Bârlad 
Metode/mijloace de realizare: Conversa ia , vizionare de diapozitive, c r i, pliante, imagini 

din opere literare 
Modalit i de evaluare: convorbire, interviu, analiza 



Descrierea activit ții:  
Împreun  cu cadrele didactice i p rin i, copiii vor merge în vizit  la Biblioteca Casei de 

Cultur  Bârlad pentru a p trunde în lumea minunat  a c r ilor. Activitatea va fi moderata de 
Doamna bibliotecara Mariana Sava care prezint  copiilor ilustrarea universului copilului în diferite 
opere literare: poezii, pove ti, povestiri, basme, etc. Sunt observate i analizate desenele care 
ilustreaz  c r ile pentru copii i vor fi vizionate diapozitive. 

6. Activitatea nr.: 6 -  „D ruie te, fii mai bun!” 
Tipul activit ii: Activitate practic  
Data/perioada de desf şurare: Luna 6 
Locul desf şur rii: Şcoala Gimnazial  „Stroe Belloescu” Grivi a 
Metode/mijloace de realizare: Discu ii, inform ri, dezbateri privind activitatea de strângere 

de bunuri materiale i b ne ti 
Modalit i de evaluare: Chestionare, fotografii, strângerea de bunuri materiale i b ne ti 
Descrierea activit ții:  
Se vor identifica copiii cu starea material  precar  i modalit ile de ajutorare a acestora. 

Copiii particip  activ prin donarea de h inu e, juc rii, materiale colare, rechizite, etc. 
Reprezentan ii p rin ilor vor organiza activit i de colet  care s  r spund  nevoilor identificate. 
Dup  ce au fost strânse se vor organiza echipe care le vor duce la copiii nevoia i. 

7. Activitatea nr.: 7 - „Arta copiilor – magie colorat ” 
Tipul activit ii: concurs de desene pe asfalt 
Data/perioada de desf şurare: Luna 7 
Locul desf şur rii: în fiecare unitate participant  la proiect 
Metode/mijloace de realizare: Conversa ia, explica ia, exerci iul, discu ii 
Modalit i de evaluare: fotografii, diplome 
Descrierea activit ții:  
Preşcolarii şi şcolarii participan i la activitate îndruma i de doamnele educatoare şi 

înv toare vor realiza diferite desene pe asfalt care s  respecte tema „Copil ria în culori”. Juriul 
format din doamna director Popa Len a, bibliotecar  prof. Sava Mariana i doamna muzeograf 
Alina Butnaru vor aprecia lucr rile realizate de copii. Se vor realiza fotografii cu desenele copiilor 
de pe asfalt i se va organiza o expozi ie. Lucr rile cele mai frumoase vor fi premiate. 

8. Activitatea nr.: 8 - „Carnavalul copiilor” – evaluarea proiectului 
Tipul activit ii: Activitate de evaluare i monitorizare 
Data/perioada de desf şurare: Luna 8 
Locul desf şur rii: Gr dini a cu P.P. Nr. 8 Bârlad 
Metode/mijloace de realizare: Consemnarea datelor, fi e de monitorizare, videoproiector, 

calculator 
Modalit i de evaluare: Analiza documentelor  i a datelor  
Descrierea activit ții:  
Se organizeaz  o expozi ie de fotografii realizate în timpul activit ilor din cadrul 

proiectului. Sunt prezentate progresele f cute în derularea proiectului de c tre managerii acestuia. 
Membrii echipei de proiect consemneaz  modalitatea de monitorizare şi evaluare a proiectului, 
dup  toate activit ile desf şurate. Se va prezenta ghidul „Culorile copil riei” în format electronic i 
pe suport de hârtie p rin ilor i li se va pune la dispozi ia partenerilor. 

  La finalul activit ii copiii vor prezenta un spectacol intitulat „Carnavalul copiilor”. În 
încheiere to i copiii vor primi dulciuri, baloane colorate. 

Implementarea proiectului educa ional „Copil ria în culori” va avea impact asupra: 
- Grupului int  prin generarea unor schimb ri de comportamente pozitive ale p rin ilor, 

implicit ale copiilor. 
- Gr dini ei ca organiza ie prin extinderea parteneriatelor, cre terea prestigiului în comunitate, 

dar i prin: 
 expozi ie cu lucr ri ale copiilor; 
 un punct de documentare în gr dini ; 



 materiale informative despre proiect şi activit ile sale; 
 1 grup de ini iativ  – ac iune în domeniul educa iei p rin ilor. 

- Comunit ii şcolare prin valorificarea rezultatelor proiectului; 
- Partenerilor din proiect prin dobândirea unor informa ii i abilit i; 
- Unit ilor şcolare din vecin tate prin diseminarea bunelor practici identificate prin proiect. 
- Materiale elaborate în cadrul activit ilor s  constituie o valoroas  resurs  de materiale 

didactice i informative pentru cele mai multe cadre didactice.  
       Continuarea proiectului va fi asigurat  prin: 

 Men inerea i dezvoltarea parteneriatelor încheiate în cadrul proiectului; 
 Realizarea de materiale informative despre proiect i activit ile sale, care vor fi 

popularizate în cadrul comisiilor metodice i al cercurilor pedagogice; 
 Un punct documentar pentru familie; 
 Expozi ii cu lucr rile copiilor realizate împreun  cu familia; 
 Realizarea inventariului de bune practici din cadrul proiectului; 
 Constituirea de noi proiecte viitoare. 

Proiectul îşi propune ca preşcolarii, p rin ii şi cadrele didactice s  conştientizeze importan a 
colabor rii dintre familie i gr dini  pentru o implicare cât mai activ  în procesul de formare i 
dezvoltare a personalit ii pre colarilor.  
 
 

660. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRAT  - ,, PARFUM DE NARCISE !” 
 

Educ.Negr u Elena, G.P.P.,, Trei Ursule i  ,, -Oradea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRAT  

 
NIVEL I  
GRUPA MIC  
PROFESOR:Negr u Elena 
TEMA ANUAL  DE STUDIU: CÂND, CUM I DE CE SE ÎNTÂMPL  
TEMA PROIECTULUI:  ”Zâna prim var  ,a venit la noi în țar !” 
SUBTEMA PROIECTULUI :,, Flori de prim var !,, 
TEMA ZILEI:  ”Parfum de narcise!” 
FORMA ACTIVIT II: activitate integrat  (ADP+ADE+ALA 1+ ADE+ALA 2); 
SCOPUL ACTIVIT II:  -Dezvoltareacapacit ii de cunoaştereşiîn elegere a lumiiînconjur toare, 
a capacit ii de exprimare a emo iilorşiaplicare a cunoştin elorîndiferitecontexte  de lucru; 

- Dezvoltareaimaginatieicreatoare, a sensibilitatiisi a gustuluiestetic 
TIPUL DE ACTIVITATE : sistematizarea şi consolidarea cunoştin elor şi deprinderilor; 
FORME DE ORGANIZARE:  frontal, individual, pe grupuri. 
OBIECTIVE OPERA IONALE: 
Cognitive: 

- s  audieze cu aten ie textul poveştii 
- s  interpreteze corect acțiunea din poveste; 
- s  utilizeze calit ile expresive ale limbajului oral în transmiterea ideilor; 
- s  utilizeze cuvintele şi expresiile noi din poveste 

Socio-afective: 
- s -şi exprime propriile opinii, sentimente, atitudini fa  de poveste; 
- s participeactivşiafectiv la activitate dând dovad  de: ini iativ , 

cooperareşiinteresînrealizareaunuiscopcomun. 
Psiho-motorii: 
- s  utilizeze corect instrumentele de lucru şi materialele puse la dispozi ie; 
 
STRATEGII   DIDACTICE: 

a) Metode şi procedee: conversa ia, explica ia, descoperirea, expunerea, povestirea, exerci iul, 
demonstra ia, jocul 

b) Mijloace didactice:  calendarul naturii, cutia cu surprize primit  de la Zâna Prim verii, 
ecusoane cu floricele,  puzzle cu imagini din poveste,  lipici, hârtie colorat , imagini cu flori 
de prim var ,imaginile din poveste,p l rii din carton. 

METODE DE EVALUARE: verificare oral , aplauze, analiza produselor activit ii, recompense. 
RESURSE  TEMPORALE: o zi. 
LOCUL   DESF ŞUR RII: sala  de  grup . 
BIBLIOGRAFIE: 

 Aplicareanoului curriculum pentrueduca ietimpurie – o provocare?, coordonator 
,Lauren iaCulea, Editura Diana; 

 Programaactivit ilorinstructiv-educativeîngr dini a de copii. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
PROGRAMUL ZILEI:  

 
I. ACTIVIT I  DE DEZVOLTARE PERSONAL  

 
RUTINE: primirea copiilor; micul dejun. 
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEA : 
TRANZI II: Bat din palme, clap,clap,clap 
                     Mâinile sus, mâinile jos 
                     Vine, vine prim vara- cântec 
 

II.  ACTIVIT I PE DOMENII EXPERIEN IALE (ADE) 
DLC: ,,Povestea Narcisei” 
DOS:lipire– ”P l rii cu narcise„ 
 

III.  JOCURI ŞI ACTIVIT I ALESE (ALA 1) 
 
ART : ”Narcise” -lipire 

      JOC DE MAS :  imagini cu narcise - puzzle   
BIBLIOTEC : ”citim imagini cu flori de prim var ” 
 

IV. JOCURI ŞI ACTIVIT I ALESE (ALA 2) 
 
JOC DISTRACTIV: ”P l rie, schimb -ți locul!” 

 

 
 
 
 
 

SCENARIUL ZILEI 
 

 
 
Copiiiintr însala de grup  cu cântecul ”Vine,vine prim vara!”, dup  care se aşeaz  

însemicerc. 
Activitateazileidebuteaz  cu Întâlnirea de diminea . 
Ne salut m. Salutulporneşte de la educatoareprinversurile: 
”Bun diminea a, copii 
M bucurs v rev d 
A-nceput o nou  zi 
Bun  diminea a, dragi copii!” 
Copiii se salut reciprocprinrecitareaversurilor: 
”Bucuroşi ne salut mşi de bine ne ur m, 
S fimveselişifrumoşi, maipu ing l gioşi, 
S fimharniciînechip , şis  nu facemrisip , 



Cicaharnicaalbin ,s muncim cu drag, cu spor, 
O zibun tuturor!” 
Se împrt şesc ideile, emo iile sau starea de spirit.Facemprezen a. La intrareaînsal , 

fiecarecopilşi-aidentificatfotografiapepanou. Se face apoigimnastica de înviorare. 
Complet mcalendarulnaturii. Se stabilesccoordonateletemporale (anotimp, ziuas pt mânii, 

stareavremii). 
Se va introduce discuția despre florile de prim var , prin cutia cu surprize pe care Zâna 

Prim var  ne-a adus-o. Totodat  , copiii vor descoperii sub sc unele, câte un ecuson cu floricele. 
 

Printranzi ia: Mâinilesusmâinilejoscopiiisuntinvita is ascultePovestea Narcisei. 
Educatoareaspunepovesteaşiilustreaz momentele cu ajutorulimaginilorpân  într-un anumit punct 
al pove tii, dup  care copiii sunt invitați la centrele deschise: 

Art – narcisa –lipire, 
Joc de mas  - puzzle cu narcisa, 
Bibliotec  – citim imagini cu flori de prim var  
Jocul cu text si cant -“Bat din palme” constituietranzi iaprin care copiii se 

vorîndreptaspresectoarepentru a realizasarcinile de lucru. Prinrota ie, to icopiiivorlucra la 
centrelepuse la dispozi ialor. 

Dup finalizarealucr rilorcopiiise vorîntoarce la poveste, pâna la finalizarea acesteia. 
Educatoarea îi împarte în dou  grupe, i cu ajutorul ,,p l riilor gânditoare ,, se va verifica 
înțelegerea textului audiat. Pe versurile cântecului ,,Înfloresc gr dinile,, copiii se deplaseaz  la 
m suțe unde, cu ajutorul narciselor confecționate anterior, vor realiza p l rii cu narcise. 
Analizalucr rilor se face prinexpozi ialucr rilor. Copiivor fi recompensa i cu fe ezâmbitoare 

În final educatoarea le propunejoculdistractiv  ”P l rie schimb - ilocul!”. 
 
 

 
 

DESF URAREA  ACTIVIT II 
 

 
 

EVENIMENT 
DIDACTIC 

CON INUT TIIN IFIC STRATEGII 
DIDACTICE 

EVALUARE 

1. Moment 
organizatoric 

Organizareaspa iuluişi a 
climatuluieduca ionalîntr-un mod 
optimdesf şur riiactivit ii: 
-aerisireas lii de grup ; 
-aranjareamobilierului; 
-preg tireamaterialului didactic 
necesardesf şur riiactivit ii. 

  

2. Captarea aten iei Se realizeaz  prin cutia cu surprize pe 
care Zâna Prim var  ne-a adus-o i 
prin ecusoanele descoperite sub 
sc unel. 

Expunerea 
Conversa ia 
Descoperirea 
Ecusoane 

Oral  
Frontal  

3. Anun area temei i a 
obiectivelor 

Azidiminea în drum spregr dini  m-
am întâlnit cu Zâna Prim verii care mi-
a optit la ureche o povesteminunat pe 
care vreaus  o împ rt şesc cu voi. 
Povestea se numeste ,,Povestea 
Narcisei” 

Expunerea 
Conversa ia 
Explica ia 
 

Oral  
 



Apoivomtrece la sectoaredup  care 
v aştept multealte surprise. 
 

4. Prezentarea 
con inutului i 
dirijarea înv rii 

Printranzi ia: ”Mâinilesusmâinilejos!” 
se trece la 
prezentareacon inutului ”Povestea 
Narcisei”. 
Voi  expune  povestea  clar, accesibil şi  
expresiv, cu ajutorul imaginilor. 
       Expresivitatea  expunerii  o  voi  
realiza   prin  modelarea vocii, 
schimbarea  ritmului   vorbirii, prin  
accentu ri  şi  sc deri   ale  intensit ii  
vocii, repeti ii. 
           Copiii vor asculta cu aten ie 
povestea. 
Într-un anumit moment al pove tii, ne 
vom opri i îi voi întreba dac  nu vor i 
ei s  creeze o narcis  i s  descopere 
alte nout ți despre florile de prim var . 
Printranzi ia:  ”Bat din palme” 
copiiisuntîndemna is  se 
îndreptesprecentrele de 
interesidentificateprinecusonulprimit: 
Sectorul ART  unde copiii vor lipi 
narcisa, sectorul JOC DE MAS  unde 
vor reconstitui imagini cu narcisa şi 
sectorul BIBLIOTEC  unde vor afla 
nout i despre  florile de prim var . 
Copiii, intuiescmaterialele, li se 
explic sarcinile de lucruşimodul de 
realizare. 
         Se va interveni cu mici explica ii 
dac  vor solicita ajutor. 
Prin rotație, toți copiii vor trece pe la  
toate centrele. 
La sfâr itul sarcinilor,copiii se vor 
întoarce la poveste, pân  la finalizarea 
acesteia. 

Conversa ia 
Explica ia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversa ia 
Explica ia 
Hârtie colorat  
Lipici 
Puzzle 
Imaginicu 
narcise i flori 
de prim var  
 
 

Oral  
Individual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieriverb
ale 
 
 
Evaluareprac
tic  
 

5.Ob inerea 
performan ei 

Obținerea performanței se va realiza 
prin metoda ,,p l riilor gânditoare,,. 
Dup  finalizarea pove tii, copiii sunt 
împ rțiți în dou  grupe: grupa 
p l riilor albe i grupa p l riilor ro ii. 
Grupa p l riilor albe va trebui s  
redea ,pe scurt, conținutul pove tii iar 
grupa p l riilor ro ii va trebui s - i 
exprime sentimentele i emoțiile legate 
de poveste. 
i pentru c  au lucrat atât de frumos 

narcisa i au vorbit atât de minunat 

Conversația 
 
 
 
Explicația 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluareacap
acit ii de 

concentrareşi 
de 

verbalizare 
 
 
 
 
 
 
 



despre poveste prin prisma p l riilor, 
copiii sunt poftiți la mese pentru 
urm toarea activitate practic : 
- fiecare copil va realiza o p l rie cu 
narcisa pe care au lipit-o la sectorul 
ART . 
- ne vom înc lzi mu chii mâinilor i cu 
ajutorul materialelor puse la dispoziție, 
 vom trece la treab . 
La sfâr itul sarcinii, fiecare copil va 
avea câte o p l rie cu narcis , pe care 
o va folosi la urm torul joc distractiv. 

 
 
 
Demonstrația 
Explicația 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Evaluare 
practic  

6. Încheierea activit ii La sfâr itul activit ții, educatoarea 
propune jocul distractiv: ,,P l rie, 
schimb -ți locul!,, 
   Se fac aprecieri individuale şi 
colective cu privire la comportamentul 
şi participarea copiilor la activitate, 
dup  care vor primi recompensele 

Conversatia 
Recompense 

 

Oral  
Aprecieri 
verbale 
Recompensa 

 
Anexa 1 

Povesteanarciselor 
Narcisa era o zân mic şifrumoas , cu p rulauriuşiochiialbaştricacerulsenin de prim var . Era tare 
vesel şivioaie. 
PasiuneaNarcisei era s vopseasc flori. Avea o g leat  cu vopseleşi opensul fermecat . La 
c dereanop ii, cândto i se duceau la culcare, eazburapecerîntoatep r ile. 
Îşipetreceatoat noapteavopsindflori. 
Florilest teauînsusdrepteşiaşteptau cu ner bdarepân veneaNarcisa, s  le 
îmbraceînculorilecurcubeului. Nimeni nu ştiac ea era cea care, încursulnop ii, le 
d deaflorilorculoriaşa de frumoaÎntr-o noapte,  dup cevopsisefloriles lbatice din centrulp durii, 
ajunse la o gr din sp l cit , înconjurat  cu un gard gigantic. Nu se vedeanici o floare. Z ri o 
caban stranieînmijloculgr dinii.   
Nev zândnici o floarepe care s  o vopseasc , Narcisazbur maideparte. Se opriîns mirat : 
   - Parc  a suspinatcineva! spuseeaşi se uit printregard. 
   - Nu, Narcisa, nu intra! strigar floriles lbatice din afaragr dinii. Aicilocuieşte o vr jitoarec reia  
nu-i placflorileşi nu las penimenis intre 
Dar suspinul se auzi din nou. Privindiarprintregard, Narcisaz ri o floricic  
mic şigingaş dar care nu aveanici o culoare. 
- M simtaşa de singur !spuseaceastaplângând.Albineleşifluturii nu vinşi 
pe la mine pentruc  nu suntfrumoas . N-am niciunfel de culoare! 
     - Nu maiplânge, î ivoid ruieuculorifrumoase! spuseNarcisa. 
P şidincolo de gardîntimpceflorile, o imploraus  nu intreîngr din . 
     - Florilor, vreau s-o ajutpeaceast micu floare. E aşa de trist ! Vreaus -i daupu in culoare, s-o 
facfericit , spuseNarcisa. 
   - Repede, vr jitoareaînc maidoarme! Du-teşivopseştefloareaînainte de a se trezi din somn! zise o 
pas recest teaperamuraunuicopac. 
Narcisaaîngenuncheatlâng floareaceaurâ ic şi a început s-o vopseasc .      Numaiceatinsefloarea, 
când… cineva o trase de picioare. 
- Cefaciaici? morm ivr jitoareaamenin tor. 
BiataNarcisaîncerc s -i spun vr jitoareic  a vrutdoar s-o vopseasc pefloricicaceamicu . 
   - Ce? S vopseşti o floare? O s - idaueuvopsele! 



       O apuc  de aripişi  oarunc departe de floare. Apoilu g leata cu vopsele din mânaNarciseişi i le 
r sturn pe cap. 
    - O, nu! Vopselelemele! strig zânaîngrozit . 
Tocmaiatunci se întâmpl  o minune: din aceistropi de vopseacec zur pep mânt, r s rir floriaurii. 
Toat gr dinafuîncurândacoperit  cu florigalbene. Câtevapic turiceajunseser penasulvr jitoarei, s- 
au transformatşieleînniştefloriaurii. 
Vr jitoarea care uraflorile, se sup r  tare r u. Ea nu puteas opreasc floriles înfloreasc şi  nu-i 
pl ceaniciparfumullor. Alerg furioas sprec su aei, 
îşiîmpachet lucrurileşiplec departes cautealt p dureîn care s  se mute. 
Brizadimine ii a luatparfumulflorilorauriişi l-a r spânditîntoat p durea. Eleerau tot aşa de 
frumoasecaşiNarcisa. 
       De atuncifrumoaselefloriaurii se cheam NARCISE  (narcissus pseudonarcissus). 
Aşa au ap rutnarciselepelumeaaceasta! 
 
 

661. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRAT  - ,, GR DINI A MEA" 
 

prof. Pitu  Mariana Teodora, G.P.P. ”Trei Ursule i”, Oradea 
 
GRUPA : Mic  
TEMA ANUAL : ,, Cine sunt/suntem?” 
SUBTEMA : ,, În lumea fermecat ” 
TEMA ZILEI : ,, Gr dini a mea” 
FORMA DE REALIZARE : Activitate integrat  
SCOPUL ACTIVIT II: 
 S  audieze cu aten ie un text, s  re in  ideile acestuia şi s  demonstreze c  l-a în eles; 
 S  disting  sunetele ce compun cuvintele şi s  le pronun e corect; 
 S  asculte şi s  reproduc  cântece şi fragmente din crea ii muzicale corespunz toare vârstei. 
DOMENII EXPERIEN IALE:  

 DOMENIUL LIMB  ŞI COMUNICARE:  
,,MARICICA”, de Luiza Vl descu – lectura educatoarei 

 DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV: 
 ,,BUN  DIMINEA A; DRAG  GR DINI !” – cântec 
 ,,CÂNT  DUP  MINE!” – joc cu cânt 
 OBIECTIVE DE REFERIN : 
DLC: 
 S  recepteze un text care i se citeşte şi i se povesteşte, în elegând în mod intuitiv caracteristicile 

expresive şi estetice ale acestuia; 

 S  audieze cu aten ie un text, s  re in  ideile acestuia şi s  demonstreze c  l-a în eles. 
DEC: 
 S  intoneze cântece pentru copii; 
 S  diferen ieze auditiv timbrul şi intensitatea sunetelor. 
CENTRE DE INTERES: 
 ART : ,,Culorile gr dini ei” 

 CONSTRUC II: ,,Sc unele şi m su e” 

 JOC DE ROL: ,,Cu p puşa la gr dini ” 
SCENARIUL ZILEI 

I. ADP 
Activitatea începe cu Întâlnirea de diminea . 

1. Salutul: ,,Bun  diminea a, copii!” 



2. Împ rt şirea cu ceilal i: ,,Aş vrea s  v  spun ce am v zut ast zi, în holul gr dini ei: o feti  
era sup rat  r u, aproape plângea şi îi repeta mamei c  nu vrea s  r mân  la gr dini … 
pentru c  nu-şi cunoaşte colegii. Ce zice i, voi v  cunoaşte i colegii din grup ?” 

3. Activitatea de grup: copiii se vor prezenta pe rând, precizând prenumele şi chiar numele de 
alint folosit în familie. 

4. Nout ile zilei: ,,Pentru a v  cunoaşte mai bine, pentru a şti cât mai multe despre gr dini a 
noastr  ne vom juca, vom asculta o poveste şi vom înv a un cântecel despre aceast  lume 
minunat  a gr dini ei, o lume fermecat  în care voi, copiii, ve i petrece câ iva ani pân  ve i 
merge la şcoal .” 

II.  ALA 
Interpretând cântecul ,,O lume minunat ”, Mihai Constantinescu, copiii îşi continu  ziua cu 

activitatea la centrele de interes. La Art , copiii vor colora imagini cu aspecte ale gr dini ei, la 
Construc ii, copiii vor realiza prin îmbinarea pieselor mese şi sc unele din sala lor de grup , la Joc 
de rol, copiii vor îndeplini rolul de p rin i şi îşi vor aduce ,,p puşile” la gr dini  şi vor încerca s  
redea aspecte din via a lor la gr dini . 

 
III.  ADE 

 
DOMENIUL EXPERIEN IAL: Domeniul Limb  şi comunicare  

        Domeniul Estetic şi creativ 
 
TEMA:  DLC - ,, Maricica”, de L. Vl descu – lectura educatoarei;  

  DEC - ,, Bun  diminea a, drag  gr dini !” – cântec; 
 ,,Cânt  dup  mine!” – joc cu cânt. 

 
TIPUL DE ACTIVITATE : predare-înv are 
 
MIJLOC DE REALIZARE : activitate integrat  
 
FORMA DE ORGANIZARE : frontal, pe grupuri 
 
OBIECTIVE OPERA IONALE: 
 S  îşi îmbog easc  vocabularul cu cuvinte noi, s  în eleag  sensul acestora; 
 S  disting  sunetele ce compun cuvintele şi s  le pronun e corect; 
 S  în eleag  şi s  transmit  mesajul din poveste şi s  reac ioneze la acesta; 
 S  re in  versurile, linia melodic  şi s  redea linia melodic  a cântecului; 
 S  redea fragmente melodice, respectând tonalitatea şi ritmul. 
 
STRATEGII DIDACTICE: 
 Metode şi procedee: conversa ia, explica ia, demonstra ia, observarea, exerci iul. 
 Mijloace de înv mânt: imagini sugestive pentru con inutul povestirii, CD cu cântecul, 

p puşi, caiete speciale, cuburi 
 
MATERIAL BIBLIOGRAFIC : 
 Viorica Preda, Mioara Pletea, Marcela C lin, Aureliana Cocoş, Daniel Oprea, Filofteia Grama, 

Ghid pentru proiecte tematice, Bucureşti, 2007; 
 Silvia Bor eanu, Rodica Br nişteanu, Silvia Breben, Mihaela Fulga, Filofteia Grama, Ropxana 

Haiden, Eugenia Ignat, Liana Mânzu, Gabriela Neagu, Irinela Nicolae, Carmela Popescu, 
Daniela R ileanu, Curriculum pentru înv mântul preşcolar. Prezentare şi explicit ri, 
Editura Didactica Publishing House, bucureşti, 2009; 

 Coordonator Lauren ia Culea, Aplicarea noului Curriculum, Editura Diana, Piteşti, 2009. 
 



DEMERS DIDACTIC 
EVENIMENTE 

DIDACTICE 
CON INUT 
ŞTIIN IFIC 

STZRATEGII 
DIDACTICE 

EVALUARE 
(instrumente şi 

indicatori) 
 
 
 

Moment 
organizatoric 

 Se creeaz  condi iile 
psiho-pedagogice 
necesare desf şur rii 
activit ii: aerisirea 
s lii de grup , 
aranjarea m su elor 
şi sc unelelor în 
careu deschis, 
introducerea copiilor 
în sala de grup . 

 

Captarea 
aten iei 

Din holul gr dini ei se aude un plânset de copil uşor înfundat. Curioşi, 
copiii îmi cer s  deschid uşa pentru a vedea cine este şi ce se întâmpl . În 
sala de grup  îşi face apari ia ,,Maricica noastr ”. Este o feti  din grupa 
noastr  în acest rol, cu p rul ciufulit, cu fa a pu in murdar , cu h inu ele 
aşezate dezordonat. Feti a se prezint  şi le propune copiilor s  asculte 
povestea ei. 

Explica ia Oral  
Frontal  

Anun area 
temei şi a 

obiectivelor 

Ast zi vom asculta povestea Maricic i, pentru care realitatea gr dini ei 
nu era tocmai un vis frumos la început, şi vom înv a împreun  un cântec 
intitulat ,,Bun  diminea a, drag  gr dini !”, care cu siguran  
corespunde visului vostru despre gr dini . 

Expunere Observarea 
comportamentului 

Reactualizarea 
cunoştin elor 

Copiii sunt antrena i într-o scurt  conversa ie referitoare la gr dini  şi 
juc riile de aici, la colegii de grup  şi la prieteniile care se creeaz . 

Explica ia 
Conversa ia 

R spunsurile copiilor 
Observarea 
comportamentului 

Prezentarea 
materialului-

stimul 

Cu Maricica al turi de ei, copiii vor deschide plicul în care feti a le-a 
adus suportul ilustrativ pentru povestea ei 

Demonstra ia Observarea 
comportamentului 

 
 
 
 

Se luectureaz  povestirea concomitent cu prezentarea imaginilor-suport. 
Se vor explica cuvintele noi şi se va r spunde întreb rilor adresate de 
copii. Pentru a verifica în elegerea textului, se poate folosi un plan de 
întreb ri: ,,Cine era Maricica?”; ,,Cum se preg tea ea pentru plecarea la 

Expunerea 
 
 
 

R spunsurile copiilor vor 
fi apreciate 
 
Observarea 



 
 

Dirijarea 
înv rii 

gr dini ?”; ,, Care erau prietenii feti ei?”; ,,De ce nu folosea apa, 
pieptenele, s punul şi pasta de din i?”; ,,Cum au primit-o prietenii de la 
gr dini ?”; ,,Au procedat corect?”; ,,Voi ce a i face dac  în grupa 
noastr  ar exista o Maricic ?”; ,,Cum a îndreptat Maricica aceast  
situa ie?”. 
Maricica noastr  care între timp a reparat situa ia pieptenându-se şi 
aranjându-şi hainele, este şi ea mul umit  acum.  
Se cânt  ,,O lume minunat ”, f cându-se tranzi ia la cea de-a doua 
activitate pe domenii experien iale. Copiii sunt ruga i s  se grupeze în 
dou  grpuri, cel al feti elor şi cel al b ie ilor. 
Se varealiza predarea cântecului respectându-se metodica activit ilor de 
educa ie muzical . 
Se realizeaz  exerci ii de înc lzire şi omogenizare a vocii şi se trece la 
înv area cântecului. 
Se interpreteaz  cântecul frontal şi pe grupuri.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Demonstra ia 
Exerci iul 
 

comportamentului 
 
R spunsurile copiilor 
Observarea 
comportamentului 
 
 
 
 
 
R spunsurile copiilor vor 
fi apreciate 
 

Ob inerea 
performan ei, 

asigurarea 
reten iei şi a 

transferului de 
cunoştin e 

Pentru a-i demonstra Maricic i cât de important  este gr dini a, deşi 
acum pare c  a în eles şi cât de multe lucruri se pot înv a aici, 
preşcolarii vor cânta jocul ,,Cânt  dup  mine!”. Educatoarea reproduce 
fragmente din cântece cunoscute, preşcolarii ascult  şi reproduc acele 
fragmente respectând tonalitatea şi ritmul. 

Demonstra ia 
Explica ia 

R spunsurile copiilor în 
cadrul grupului 

Evaluarea Se vor face aprecieri asupra modului de lucru şi se vor accentua 
rezultatele unei bune colabor ri între copii. 

Analiza Aprecieri verbale 

 
 La sfârşitul zilei se pot organiza Jocuri distractive în curtea gr dini ei, cu scopul de a se cunoaşte mai bine preşcolarii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
662. ACTIVITATE OP IONAL  

,,C L TORIE ÎN LUMEA POVEŞTILOR’’ 
 

Prof. Mircu Nicoleta 
Gr dini a P.N. Coşteiu 

 
DENUMIREA OP IONALULUI:  C L TORIE ÎN LUMEA POVEŞTILOR 
TIPUL  (la nivelul domeniilor expeien iale): Domeniul limb  şi comunicare (DLC) 
GRUPA: Mijlocie 
DURATA : 1 an şcolar 
NUM R DE ACTIVIT I PE S PT MÂN : 1  
EDUCATOARE : Prof. MIRCU NICOLETA      
ABILIT I PENTRU SUS INEREA CURSULUI: preg tire de specialitate 
INSTITU IA DE ÎNV MÂNT: Gr dini a P.N. Coşteiu 
ARGUMENTUL ALEGERII OP IONALULUI: La aceast  vârst  structurile de personalitate 
ale copilului sunt în plin  dezvoltare iar personajele din poveşti devin modele demne de urmat. 
Deasemenea prin intermediul acestui op ional urm rim devoltarea vocabularului preşcolarilor şi 
abilitatea de comunicare cu cei din jurul lor. 
SCOPUL:  
- Educarea unei expim ri verbale corecte din punct de vedere fonetic, sintactic şi lexical;  
- Dezvoltarea exprim rii orale; 
- Dezvoltarea sim ului estetic, a imagina iei artistice şi a poten ialului creativ al copiilor. 
OBIECTIVE SPECIFICE:   

 s  audieze cu aten ie un text; 
 s  redea ideile unui text; 
 s -şi îmbog easc  vocabularul activ şi pasiv; 
 s  denumeasc  p puşile, personajele, decorul; 
 s  redea textul povestirii utilizând vorbirea dialogat , intona ia, respectând mişcarea scenic ; 
RESURSE UMANE: preşcolarii, educatoarele 
RESURSE MATERIALE : c r i de poveşti, imagini PPT, aparat de fotografiat, CD-player, 
planşe tematice, albume, costume, decoruri, p puşi 
MODALIT I DE EVALUARE: convorbiri, dramatiz ri, jocuri, fişe de lucru, teatru de 
p puşi 

BIBLIOGRAFIE : 
 - Curriculum pentru înv mânt preşcolar 
- Programa activit ilor instructiv-educative în gr dini a de copii; 
- Dumitrna M.: “Educarea limbajului înînv mântul preşcolar” vol I, “Comunicarea oral ” 
 

PLANIFICAREA ACTIVIT ILOR 
SEMESTRUL I 

 
Data Tema Mijloc de realizare 

04.10.2013 Personajul preferat din poveşti Convorbire 
11.10.2013 Personajul meu preferat din poveşti Dramatizare 
18.10.2013 Personajul meu preferat din poveşti Pictur  
25.10.2013 C su a din oal  Povestire 
01.11.2013 C su a din oal  Repovestire 
08.11.2013 C su a din oal  Teatru de p puşi 
15.11.2013 Ciubo elele ogarului Audiere poveste 
22.11.2013 Ciubo elele ogarului Repovestire dupa imagini 



29.11.2013 Ciubo elele ogarului Desen- personajul preferat din 
poveste 

06.12.2013 Feti a cu chibrituri Povestirea educatoarei 
13.12.2013 Feti a cu chibrituri Repovestire dup  imagini 
20.12.2013 Feti a cu chibrituri Colorare imagini din poveste 
10.01.2014 Cr iasa Z pezii Audiere poveste 
17.01.2014 Cr iasa Z pezii Desen- Cr iasa Z pezii 
24.01.2014 Cr iasa Z pezii Reconstituire puzzle- scene din 

poveste 
31.01.2014 Evaluare Joc: recunoaşte personajul 

 
PLANIFICAREA ACTIVIT ILOR 

SEMESTRUL II 
 

Data Tema Mijloc de realizare 
14.02.2014 Coliba iepuraşului Audiere poveste 
21.02.2014 Coliba iepuraşului Caracterizarea personajelor 
28.02.2014 Coliba iepuraşului Dramatizare 
07.03.2014 Alb  ca z pada şi cei şapte 

pitici 
Povestirea educatoarei 

14.03.2014 Alb  ca z pada şi cei şapte 
pitici 

Vizionare film 

21.03.2014 Alb  ca z pada şi cei şapte 
pitici 

Colorare – piticul meu preferat 

28.03.2014 Ridichea uriaş  Audi ie 
04.04.2014 Ridichea uriaş  Dramatizare 
25.04.2014 Ridichea uriaş  Desen  
02.05.2014 Prâslea cel voinic şi merele 

de aur 
Audiere 

09.05.2014 Prâslea cel voinic şi merele 
de aur 

Repovestire dup  imagini 

16.05.2014 Prâslea cel voinic şi merele 
de aur 

Desen – personaje din poveste 

23.05.2014 Muzican ii din Bremen Povestire educatoarei 
30.05.2014 Muzican ii din Bremen Reconstituire puzzle 
06.06.2014 Muzican ii din Bremen Teatru de p puşi 
13.06.2014 Evaluare Joc: Spune ce poveste este! 
20.06.2014  Evaluare “Carnaval” Program artistic 

 
 
 
  



 
663. MULT E DULCE ŞI FRUMOAS  LIMBA CE-O VORBIM 

OP IONAL CU SUPORT DE CURS 
 

Educ.Mihai Silvia 
Educ. Şoldan Oana  

Gr dini a cu P.P.Nr.8 Barlad 
             Argument 

În primul rând am pornit de la premisa c  educatoarea este acea persoan  specializat  s  
transmit  copiilor nu numai cunoştin e, dar şi s  le formeze competen e şi abilit ti care s -i ajute pe 
copiii preşcolari la o bun  integrare ulterioar  în mediul şcolar. 
 Grupa de preşcolari pe care am preluat-o de anul acesta cuprinde foarte multe cazuri care 
prezint  dificult i în vorbire, chiar şi la o vârst  la care copilul ar trebui s  posede un num r foarte 
vast de cuvinte în vocabular, ori datorate unor probleme medicale. La aceştia se adaug  şi cazurile 
cu tulbur ri de vorbire specifice vârstei sau provocate de alte cauze(dificult ti de pronun ie a 
sunetelor, tulbur ri de ritm şi fluen  a vorbirii, tulbur ri de voce etc). 
 Având în vedere lipsa unui specialist logoped în unitate, sarcina corect rii vorbirii revine, 
bineîn eles, educatoarei, care trebuie s  accentueze importan a demersului educativ pentru 
corectarea limbajului, în limitele competen ei. 
 Educatoarea reprezint  modelul de vorbire expresiv , clar , corect , cu o gestic  
corespunz toare şi care trebuie s -i antreneze pe copii într-un continuu dialog activ. 
 Activitatea primordial  a copilului este jocul, astfel c  am ales ca majoritatea activit ilor 
din cadrul acestui op ional s  se axeze pe joc şi mai exact pe ”exerci iul-joc”. Astfel copiii sunt mai 
interesa i şi mai atraşi. 

NIVEL DE VÂRST  – II - GRUPA MARE 
TIMP DE DESF ŞURARE: UN AN 

         Obiective cadru 
Dezvoltarea exprim rii orale, în elegerea şi utilizarea corect  a semnificatiilor structurilor verbale 
orale ; 
Educarea unei exprim ri verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic ; 
Dezvoltarea creativit ii şi expresivit ii limbajului oral ; 
       Obiective de referin  
S  participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în 
calitate de auditor ; 
S  în eleag  şi s  transmit  mesaje simple;s  reac ioneze la acestea; 
S  disting  sunetele ce compun cuvintele şi s  le pronun e corect; 
S  îşi îmbog easc  vocabularul activ şi pasiv pe baza experien ei, activit ii personale şi/sau a 
rela iilor cu ceilal i şi s  utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical ;  
     Metode şi procedee didactice 

o Jocul didactic ; 
o Explica ia ; 
o Demonstra ia ; 
o Exerci iul ; 
o Povestirea ; 
o Jocul de rol ; 
o Dramatizarea ; 

 
                    Planificarea activit ii op ionale pe semestrul I: 
S pt mâna Tema Mijloace de realizare 
 “Cum face...?” Joc -exerci iu 
 “S cule ul cu surprize” Joc didactic 
 “Cine?” Joc didactic 



 “Gând celul”, de Elena Farago Memorizare 
 “R spunde repede şi bine” Joc didactic 
 “Eu spun una-tu spui multe” Joc –exerci iu, fiş  individual  
 “Fata moşului sau fata babei?” Joc didactic, fiş  de colorat 
 “C eluşul şchiop”, de Elena 

Farago 
Memorizare 

 “Ce face...?” Joc -exerci iu 
 “Al cui este...?” Joc -exerci iu 
 “Cui îi oferi...?” Joc -exerci iu 
 “  De ajunul Craciunuli “, de 

Elena Farago 
Memorizare 
 

 “Ce face p puşa?” Joc -exerci iu 
 “Anotimpurile” Joc didactic 
 “Discul” Joc didactic 
 Evaluare Concurs de poezii 
 
                 Planificarea activit ii op ionale pe semestrul al II-lea: 
S pt mâna Tema Mijloace de realizare 
 “Eu, tu sau el?” Joc didactic 
 “Acesta este...” Joc didactic 
 “Întâmplare din vacan ” Convorbire, fiş  individual  
 “Scufi a Roşie” Vorbire dialogat , fiş  

individual  
 “Silabe vesele” Joc –exerci iu, fiş  

individual  
 “Fuga sunetelor” Joc –exerci iu, fiş  

individual  
 “Schimb  sunetul!” Joc –exerci iu, fiş  

individual  
 “Curcanul”-poezie înv at  

anterior 
Joc –exerci iu de 
completare a verbelor 

 “Capra cu trei iezi” de I. Creang  Povestirea copiilor 
 “Capra cu trei iezi” de I. Creang  Analiz  fonetic  a 

cuvintelor cheie 
 “Capra cu trei iezi” de I. Creang  Dramatizare 
 “Pungu a cu doi bani” de I.Creang  Povestirea copiilor 
 “Pungu a cu doi bani” de I.Creang  Analiz  fonetic  a 

cuvintelor cheie 
 “Pungu a cu doi bani” de I.Creang  Dramatizare 
 Evaluare “Micul recitator”- concurs 
 Evaluare Dramatizare la alegere 
 Evaluare Fiş  individual  
 Evaluare Fiş  individual  
 

Bibliografie : 
1) Curriculum pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3  la 6/7 ani, M.E.C.T. 2008 ; 
2) Revista Înv mântul preşcolar, nr.3/2007; 
3) Revista Înv mântul preşcolar, nr.3-4/2010; 
4) Dogaru, Zoe, Jocuri didactice pentru educarea limbajului, ed. Aramis, 2001; 
5) www.didactic.ro 
 

http://www.didactic.ro/


 
664. PROIECT  DIDACTIC (DE TIP CONSTRUCTIVIST) 

 
Afr sinii Marcela, GPP. 17, Vaslui 

Parfene Elena, GPP. 17, Vaslui 
NIVEL : II  
CATEGORIA DE ACTIVITATE : Cunoaşterea mediului  
TEMA  ACTIVIT II:  „Toamna” 
MIJLOC DE REALIZARE : Convorbire 
TIPUL ACTIVIT II: Mixt  
SCOPUL ACTIVIT II: Sistematizarea cunoştin elor despre anotimpul toamna; consolidarea deprinderii de a formula propozi ii corecte gramatical; 
dezvoltarea proceselor cognitive. 
OBIECTIVELE OPERA IONALE: 
a) cognitiv-informa ionale: 
 S  recunoasc  şi s  denumeasc  anotimpurile anului; 
 S  descrie aspectele caracteristice anotimpului toamna: 

 fenomenele naturale specifice; 
 schimb rile survenite în natur ; 
 aspectul vegeta iei; 
 activitatea oamenilor; 
 plecarea p s rilor c l toare; 
 preg tirea animalelor s lbatice pentru iernat. 

 S  clasifice roadele toamnei: fructe, legume, cereale şi flori; 
 S  descrie îmbr c mintea corespunz toare; 
 S  identifice culorile specifice anotimpului toamna. 

b) psiho-motorii: 
 S  mânuiasc  materialul pus la dispozi ie; 

c) afective: 
 S  manifeste emo ii şi sentimente fa  de toamna; 
 S  coopereze cu coechipierii pentru rezolvarea sarcinii; 
 s  se ajute încurajându-se reciproc 

STRATEGII DIDACTICE: 
Metode şi procedee: Exerci iul, conversa ia, ghicitorile, conversa ia, explica ia, problematizarea, brainstorming-ul de 

grup şi individual, blazonul, METODA LOTUS . 



 Material didactic folosit: ghicitoare, “Televizorul copiilor”, legume şi fructe de toamn , tablourile cu anotimpurile anului, calendar cu lunile de 
toamn , tablouri reprezentând toamna sub în diferite ipostaze: în livad , în vie, în gr dina de legume, în gr dina cu flori, pe ogoare, în p dure, 
jetoane reprezentând: fenomene ale naturii, fructe, flori, cereale, legume şi fructe de toamn , culorile toamnei, p s ri c l toare, blazoane, lipici, 
stimulente. 

FORME DE ORGANIZARE : Frontal , pe grupuri, individual. 
SARCINA DIDACTICA : Verificarea şi consolidarea cunoştin elor despre toamn . 
Material bibliografic : 

 Com nescu, Maria, Gheorghe, Doina, “Cunoaşterea mediului – ghidul educatoarei”, E.D.P., R.A., Bucureşti, 1998; 
 Silvia Breban, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga, „Metode                                                                                            interactive de 

grup”, Editura Arves 2006; 
 Silvia Breban, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Elena Matei, „Cunoaşterea mediului înconjur tor – Ghid pentru înv mântul preşcolar”, Ed. 

Radical, 2001; 
 Viorica Preda, „Gr dini a altfel – scrisori metodice”, Ed. Integral, Bucureşti, 2003; 
 „Programa activit ilor instructiv-educative din gr dini a de copii”, Ed. V& Integral,  Bucureşti 2000; 
 

EVENIMENT 
DIDACTIC 

CONTINUT STIINTIFIC 
 

STRATEGII 
DIDACTICE 

EVALUARE 
(instrumente si 

indicatori)  
 

MOMENT 
ORGANIZATORIC 

                        Asigurarea condi iilor optime necesare desf şur rii 
activit ii: aerisirea s lii de grup , preg tirea materialului didactic. 
Preg tirea climatului psiho-afectiv necesar desf şur rii activit ii, 
asigurarea ordinii şi disciplinei. Copiii se afl  la m su e. 
     

  

 
 

CAPTAREA 
ATENTIEI 

               Printr-o ghicitoare, se cere copiilor s  numeasc  anotimpul dat. 
Dragi copii, îmi va fi tare dor de voi, 

Eu v  spun de pe acum 
C  m  preg tesc de drum 
Dar curând, la prim var , 

Am s  vin la voi iar . 
Cuibul vechi am s -l repar, 
Ca s -mi fac din el cuibar. 
Şi în curând plec în zbor, 

Duce i vestea tuturor! 
Sti i voi de ce plec eu oare ? 

 
CONVERSATIA 

 
 

Materiale 
Ghicitoarea, tv 

copiilor, imaginile 
specifice 

 

 
 
 
 
Evaluare oral   



Fiindc   ploile incep sa cad , 
Frunzele-au îng lbenit 

Cine oare a venit?                    (toamna) 
 
  Se descoper  “Televizorul copiilor”, la care se va prezenta prima imagine, 
un tablou de toamn .  

 
ANUNTAREA 

TEMEI 
ENUNTAREA 

OBIECTIVELOR 

             
  Se anun  tema activit ii. 
Se vor stimula curiozitatea şi dorin a de a  înv a. 
             Se vor comunica obiectivele activit ii, pe în elesul copiilor. 

     
 
 
 
 

 
 
 
 

 DIRIJAREA 
INVATARII 

La “Televizorul copiilor” se vor derula treptat imagini pe baza c rora se va 
purta conversa ia. 
Convorbirea se va derula dup  urm torul plan de întreb ri: 

 Care sunt anotimpurile anului ? – Sunt prezentate tablourile cu 
anotimpurile anului 

 În ce anotimp ne afl m acum ? – Se stabileşte dup  ce anotimp 
urmeaz  toamna şi care anotimp urmeaz  dup  acesta. 

 Care sunt lunile anotimpului toamna ? – Se prezint  calendarul 
ilustrat cu lunile de toamn . 

 Care sunt fenomenele specifice toamnei ? – Soarele nu mai are 
foarte mult  putere de înc lzire, vremea se r ceşte, zilele sunt tot 
mai scurte, se întunec  mai devreme, Nop ile sunt tot mai lungi şi 
din ce în ce mai friguroase,  încep s  bat  vânturi reci, cade 
bruma.Plou  m runt şi des, ploile sunt mai reci. 

 Cum se îmbrac  oamenii toamna spre deosebire de var ? – Copiii şi 
adul ii îşi schimb  îmbr c mintea de var  cu cea de toamn , se 
îmbrac  mai gros, poart  umbrel  sau pelerin  pe timp de ploaie. 

 De ce este necesar s  schimb m îmbr c mintea ? 
 Ce se întâmpl  cu plantele şi copacii ? – Iarba şi florile încep s  se 

ofileasc , se veştejesc şi se usuc . Frunzele îng lbenesc, ruginesc şi 
cad, copacii r mân goi. 

 Care sunt roadele toamnei ? – În prima parte a toamnei înfloresc 
crizantemele şi tuf nelele. În gr dini şi în livezi se coc şi se 

 
 
 
CONVERSATIA  
 
 
 
 
 
 

Materiale 
tv copiilor, 

imaginile specifice 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONVERSATIA  

 
 
 
 
 
Evaluare oral  
 
 
 

 
Observarea 
modului de 
cooperare şi 

rela ionare între 
copii 

 
 
 
 
 
Evaluare oral   



recolteaz  fructele, legumele şi cerealele. 
 De unde se recolteaz  acestea ?  fructele se recoltez  din livezi şi vii, 

legumele de pe câmpuri şi din gr dini, iar cerealele de pe ogoare. 
 Care sunt activit ile omului toamna ? – Copiii se joac  din ce în ce 

mai pu in pe afar . În gr dini şi pe ogoare oamenii recolteaz  fructe, 
legume, cereale, efectueaz  sem n turile de toamn . În gospod rii 
se preg tesc conserve pentru iarn . La sate oamenii se 
aprovizioneaz  cu lemne pentru foc. Depoziteaz  în beciuri 
(pivni e), c m ri proviziile pentru iarn . 

 Ce se întâmpl  cu p s rile s lbatice ? De ce plec  spre rile calde ? 
 Ce se întâmpl  cu micile vie uitoare şi animalele din p dure ? - 

Insectele (gâzele) îşi fac ad posturi, se ascund în p mânt. Animalele 
s lbatice se preg tesc pentru iernat: îşi preg tesc hrana şi culcuşul. 

 Care sunt culorile toamnei ? 
 
 
 
 
 

OBTINEREA 
PERFORMANTEI 

      Copiii sunt împ r i i în patru grupuri, dup  cum se afl  aşeza i la 
m su e. Aceştia vor primi s  lucreze câte un blazon, dup  cum urmez : 

 Echipa 1 – FENOMENELE TOAMNEI 
 Echipa 2 – ASPECTELE VEGETATIEI 
 Echipa 3 – IMBRACAMINTEA DE TOAMNA 
 Echipa 4 –  PASARILE CALATOARE 
Dup  ce vor termina de completat blazoanele primite, vor primi înc  

unul, astfel: 
 Echipa 1 – FRUCTELE  
 Echipa 2 – LEGUMELE 
 Echipa 3 – CEREALELE  
 Echipa 4 –  CULORILE TOAMNEI 

      Educatoarea explic  regulile: fiecare echip  trebuie s  aleag  dintre 
jetoanele primite doar acelea care corespund blazonului dat şi s  le lipeasc  
pe acesta. Dup  ce au terminat vor suna clopo elul şi vor primi cel de-al 
doilea blazon spre completare. 

 
 
 
 

 
BLAZONUL 

       
CONVERSATIA 

Materiale 
Blazoane, jetoane 
specifice, lipici 

 

 
 
 
 
 
Evaluare oral  
 

Observarea 
modului de 
cooperare şi 

rela ionare între 
copii 



 
 

RETENTIA  

Câte un reprezentant desemnat de c tre fiecare echip  în parte va prezenta 
blazonul completat, care va fi fixat apoi ca în imaginea de mai jos. 
Coechipierii pot aduce complet ri. Dac  blazonul a fost corect completat, 
ceilal i colegi vor aplauda, iar în caz contrar ei vor trop i şi vor îndrepta 
eventualele greşeli.                                     

 

 
METODA 
LOTUS 

CONVERSATIA  
 

Materiale 
Tabel – hart  

 
 
 
 
Evaluare oral  

 
8) INCHEIEREA 
ACTIVITATII 

 

        Se precizeaz  c  harta pe care au realizat-o în urma activit ii îi va 
ajuta la celelalte teme ce vor fi studiate de-a lungul anotimpului toamna.  
         Se apreciaz  modul de lucru şi cooperare pe echipe. Se împart 
stimulentele dup  merit. 

 
 
 
 

 
Aprecierea verbal  
 

 
 
 
  

 

LEGUME 

 

VESTIMEN- 

TATIE 

 

CEREALE  

 

VEGETATIE 

 

FRUCTE 

  

TOAMNA 

 

PASARI 
CALATOARE 

 

FENOMENE 

 

CULORI 



 
665. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRAT  

“ÎN AŞTEPTAREA LUI MOŞ CR CIUN!” 
 

Prof. Toma Mihaela 
Gr d. P.P. Nr.7, Lugoj /Jud.Timiş 

 
Grupa: mic  
Tema de studiu:  „Cu ce şi cum exprim m ceea ce sim im?’’ 
Tema proiectului: „Emo ii de s rb tori’’  
Tema s pt mânal : „ În aşteptarea lui Moş Cr ciun!” 
Tipul activit ii: transmiterea de cunoştin e şi formarea deprinderilor moral-civice 
Forma de realizare: integrat   
     Activit i de înv are: 
 
 ALA 1  -Construc ii- “Sania lui Moş Cr ciun” 
                Ştiin  - Labirint  
 
ADE: DLC   - „ Legenda bradului de Cr ciun” – lectura educatoarei; 
           Art ( DEC) -  „ Bradul de Cr ciun”  - pictur . 
 
  ALA 2 – Joc de mişcare “Dansul fulgilor” 
 
Scopul :Dezvoltarea cunoştin elor copiilor despre obiceiurile şi tradi iile  specifice poporului român 
legate de bradul de Cr ciun; Consolidarea priceperilor şi deprinderilor de folosire a unor tehnici 
plastice; 
 
Obiective opera ionale: 

 s  asculte cu aten ie lectura educatoarei; 
 s  adreseze întreb ri prin intermediul metodei “explozia stelar ” 
 s  cunoasc  sucesiunea momentelor lecturii; 
 s  descopere drumul  Moşului spre brad prin labirint; 
 s  realizeze lucrarea plastic  utilizând tehnicile înv ate; 
 S  aprecieze verbal lucr rile copiilor. 

Strategii didactice: 
- Metode şi procedee didactice: conversa ia, explica ia, surpriza, expunerea, demonstra ia, 

exerci iul,munca în echip , turul galeriei, explozia stelar . 
- Mijloace didactice: planle reprezentând imagini din poveste, fişe de lucru,planşa model, 

tempera, pensule, pahare, ap , şerve ele, calendarul naturii, CD-player, CD-uri. 
Forme de organizare: frontal, individual, în echip  
Locul de desf şurare: sala de clas  
Durata:  ozi 
 
 

Evenimentul 
didactic 

Con inutul ştiin ific Strategii 
didactice 

Evaluare 

1.Moment 
organizatoric 

 Aerisirea s lii de grup ; 
 Aranjarea mobilierului; 
Întâlnirea de diminea - “Moş Cr ciun iubeşte 
copiii cumin i” 
 Completarea calendarului naturii. 
 

 
Conversa ia  
Explica ia 

 
Observarea 
comporta-
mentului 



2. Captarea 
aten iei 

    Se aşeaz  pe mas  o cutie surpriz  împodobit  cu 
fulgi.    Din ea iese un ren (marionet ) care îi salut , 
spunându-le c  s-a r t cit – are misiunea de la Moş 
Cr ciun de a aduce la  gr dini  o scrisoare . 

Surpriza  
Conversa ia  

Observarea 
comporta-
mentului  
 

3.Anun area 
temei şi a 

obiectivelor 

  Scrisoarea con ine o poveste despre bradul de 
Cr ciun. Se anun  tema activit ii :”Ast zi vom 
afla “Legenda bradului de Cr ciun”. 

 
Expunerea  

Observarea 
comporta-
mentului  

4.Reactualizarea 
cunoştin elor 

   Se poart  un scurt dialog despre anotimpul iarna:   
Renul îi întreab  pe copii: 

- În ce anotimp suntem? 
- Ce s rb torim iarna? 
- Cine s-a n scut de Cr ciun? 
- Unde pune Moş Cr ciun cadourile? 

 
Conversa ia 
 
 

 
Evaluare  
oral  

5. Dirijarea 
Înv rii 

 

   Se red  con inutul legendei cât mai expresiv.     
Textul va fi expus urm rindu-se succesiunea 
momentelor principale. Concomitent cu povestirea 
se vor prezenta si imaginile sugestive. Se explic  
cuvintele şi expresiile necunoscute. 
  Tranzi ia c tre centrele de activitate se va realiza 
prin cântecul “Br dule ul”.  
 

 
Expunerea 
Conversa ia 
Planşe 

 

6.Ob inerea 
performan elor 

   Copiii merg pe la fiecare centru pentru a se 
familiariza cu materialele. 
    Dup  înc lzirea mânu elor se va trece la 
explicarea modului de realizare a sarcinilor pe la 
fiecare grup . 
   La Construc ii- vor folosi leggo pentru a construi 
“Sania lui Moş Cr ciun” 
   La Ştiin  - vor avea de descoperit drumul 
Moşului c tre brad, prin labirint. 
  Centrul  Art ( cuprinde activitatea pe domenii 
experien iale DEC - pictur ) – vor picta  „ Bradul 
de Cr ciun”. 

Conversa ia  
 
Explica ia 
Demonstra-
ia 

 
 Exerci iul 
 

 
Observarea 
comporta-
mentului  
 

7.Asigurarea 
reten iei şi a 
transferului 

  Se fixeaz  ideile principale ale legendei şi titlul 
formulând întreb ri prin intermediul metodei 
“explozia stelar ”. 
   Li se prezint  steaua cea mare pe care e scris  
tema – „ Legenda bradului de Cr ciun”. 
  Se aleg cinci copii,primind câte o stea mic  
(fiecare având o întrebare – 
”Cine?”,”Ce?”,”Când?”,”Unde?”,”De ce?”), care la 
rândul lor aleg 4-5 copii formând astfel 5 echipe.   
Echipele coopereaz  în formularea întreb rilor, la 
expirarea timpului revenind în semicerc comunic  
întreb rile printr-un reprezentant sau individual. 
 

 
Conversa ia  
Explica ia 
Munca în 
echip   
Explozia 
stelar  
Exerci iul 

 
 
Evaluare  
oral  

8. Evaluarea şi 
încheierea 
activit ii 

 

  La sfârşitul zilei se realizeaz  o expozi ie cu 
lucr rile copiilor.  Renul face aprecieri generale şi 
individuale asupra activit ii cât şi asupra 
comportamentului copiilor. 
  Activitatea se încheie apoi cu “Dansul fulgilor”. 

Turul 
galeriei 
Conversa ia  
Lucr rile 
copiilor 

Evaluare 
oral  

 



Bibliografie :  
- Curriculum pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani,M.E.C.T., Bucureşti, 2008 
- Revista Înv mântul preşcolar şi primar, nr. 3-4/2013, Editura  Arlequin, Bucureşti, 2013 
- Activitatea integrat  din gr dini , Editura DPH, Bucureşti, 2008 

 
 

666. ACTIVIT I EXTRAŞCOLARE - ppt 
 

prof. înv. pre colar Zamfir Camelia, Gr dini a cu Program Normal, nr. 2 Deleni, jud. Vaslui 
 

COMPETITII SPORTIVE 

 

 



VIZITA LA BISERICA 

 
 

EXCURSIE 

 



 
 

MICII ECOLOGISTI 

 



 
667. COPILUL PREŞCOLAR ÎN LUMEA EXPERIMENTELOR. 

 
Profesor pentru înv mântul preşcolar:Apetrei Tatiana- Livia 

Gr dini a cu Program  Prelungit ,,Prichindel”Suceava 
 

„Experimentul este unica modalitate de în elegere pe care o avem la dispozi ie; 
 restul este poezie, imagina ie.“ Max Planck 

Mediul  reprezint  pentru copil cadrul  necesar  dezvolt rii lui , dar şi  principala  surs   de  
cunoaştere a realit ii.În acest  tip de activit i, preşcolarii au şansa de a ini ia activit i  implicate în 
cunoaşterea  ştiin ific : observarea , m surarea, clasificarea, analiza datelor,  formularea şi testarea 
ipotezelor, comunicarea rezultatelor .  Toate aceste activit i, care presupun   implicarea direct   a 
copiilor în propria  activitate  de înv are, vor determina cunoaşterea prin  experien a direct , 
descoperirea prin efort propriu a cunoştin elor despre realitatea înconjur toare, cu efecte asupra 
înv arii şi asupra dezvolt rii psihice . 

  Pentru dobândirea  cunoştin elor  se organizeaz   activit i de  descoperire  a elementelor  
componente   ale mediului inconjur tor  prin antrenarea  tuturor organelor de simt,   activit i de 
descriere ale mediului  natural şi social, de analiz  şi comparare a plantelor, animalelor, omului în 
diferite  situa ii . 

Copiii sunt mult mai curioşi decât adul ii, iar acest lucru este un bun prilej pentru a le forma o 
atitudine activ  fa  de mediul înconjur tor. Curiozitatea lor poate contribui la o observare eficient  
a tuturor fenomenelor, a realit ii înconjur toare. Cu pu in ajutor, copiii pot observa lucruri pe care 
un adult le poate ignora. Spiritul de observa ie, curiozitatea, dorin a de a cunoaşte sunt doar câteva 
dintre condi iile care stau la baza înv rii prin folosirea experimentului. Experimentul poate crea 
st ri emo ionale favorabile, îi poate determina pe elevi s -şi foloseasc  experien ele dobândite în 
urma realiz rii experimentelor şi în alte activit i ulterioare. 

Prin folosirea experimentului înv area devine mai temeinic , copilul particip  activ la înv are, 
observ , formuleaz  întreb ri, multe întreb ri, g seşte singur unele r spunsuri. De asemenea, 
spiritul de investiga ie se formeaz  şi se dezvolt , copiii dobândesc capacitatea de a formula 
ipoteze, de a le verifica. Prin realizarea unui experiment, copilul îşi însuşeşte unele abilit i practice, 
îşi dezvolt  gândirea logic , creativitatea. 

În cadrul experimentului actul educa ional :  
se centreaz  pe copil şi pe dezvoltarea sa global , în contextul interac iunii cu mediul natural 

şi social şi respect  zona proximei dezvolt ri; 
*  poate s  fie organizat prin joc, prin implicare activ , angajare, explorare şi exploatarea sim urilor 
– auz, v z, gust etc.; 
* poate s  mijloceasc  interac iunea cu mediul (în eles în complexitatea lui – mediul fizic şi fiin e);  
* se adreseaz  , simultan, tuturor domeniilor dezvolt rii şi  implic  atât procese cognitive, opera ii 
mentale, cât şi tr iri afective şi motricitate.Etapele experimentului sunt : 
1.Stabilirea temei, a problemei, în raport cu cerin e, posibilit i şi cercet tor. 
2. Alegerea variabilelor (alternativelor) exploratorii în func ie de ipotezele avansate ( model 
ipotetic). 
3. Stabilirea situa iei experimentale. 
 4. Manipularea şi m surarea alternativelor. 
5. Prelucrarea datelor experimentale. 
6. Redactarea raportului cercet rii. 
7. Concluziile şi interpretarea datelor cercet rii. 
8. Recomand ri de aplicare practic  a rezultatelor. 

Experimentul este abordat în gr dini   cu  reticen , întrucât multe din experimentele 
întâlnite nu se pot realiza cu preşcolarii. În ultimii ani, educatoarele abordeaz  cu curaj experimente 
diverse, care sunt atractive pentru copii şi dovedesc c  totul este posibil. În cadrul experimentului 
to i copiii  au capacitatea de a înv a, au capacitatea de a realiza progrese în dezvoltare şi  trec prin 



stadii similare de dezvoltare, dar în ritmuri diferite. Fiecare copil este unic prin modul în   care se 
dezvolt , dobândeşte deprinderi, abilit i, are ritm propriu de dezvoltare, are experien e anterioare, 
are predispozi ii fizice şi emo ionale şi are nevoi şi interese specifice. 

Ca materiale se pot folosi: planşe, ghivece cu semin e aflate în diferite stadii de dezvoltare, 
colec ii de semin e, colec ii de scoici, insectare, ierbare, eprubete,v ase de capacit i diferite, etc. 
.Educatoarea va schimba zilnic sau la intervale de timp destul de mici materialul pus la dispozi ia 
copilului, în aşa fel încât acesta s -l atrag , s -l intereseze, s -l fac  s  întrebe din proprie ini iativ : 
„ce este”, „la ce foloseşte”, „ce se întâmpl  dac …”, „cum este la gust”.Materialul nou este bine s  
fie prezentat într-o form  atractiv . Dac  acesta nu este sesizat de c tre copii educa - toarea va fi cea 
care va incita copiii în a face unele descoperiri. De mare importan  este transpunerea copiilor în 
lumea necunoscutului,ori a preocup rilor serioase ale adultului. 

Purtarea unui halat sau a unor însemne, desf şurarea unor activit i în cadrul deosebit de 
laborator creeaz  cadrul psihologic favorabil accept rii posturii de descoperitor de 
cunoştin e.Prezent m în continuare câteva experimente simple, uşor de realizat care sus in ideile 
exprimate anterior, referitoare la cum pot cunoaşte copiii din gr dini  unele fenomene fizice şi 
chimice. 

1. Dizolvarea unor substan e în lichide: într-un pahar se pune apa şi se agit  - aceasta nu 
are gust. Se adaug  zah r şi acesta se depune pe fundul paharului. 
Dac  se gust  imediat se constat  o uşoar  îndulcire. Se amestec  în pahar pân  la dizolvarea 
complet  a zah rului. Se gust  apa, care de data aceasta are gust dulce. Copiii sunt îndruma i pentru 
a observa c  în timp ce se amestec  în pahar, cristalele de zah r 
se micşoreaz  continuu pân  dispar. 
Concluzia – ele s-au dizolvat, s-au amestecat cu apa, formând un lichid nou, care difer  de ap  prin 
culoare şi gust. Se poate folosi, în locul zah rului, sare, sare de l mâie. 

2. Mişcarea aerului în natur : se aprinde o lumânare. Ea arde normal pân  în momentul 
când deschidem geamul sau uşa şi aşez m lumânarea în dreptul lor. 
Curentul de aer – aerul în mişcare – o stinge. 

3. Transformarea culorii unor lichide în amestec cu unele substan e. Într-un pahar cu 
ap , se pune cerneala. Agitându-se apa în pahar se observ  c  apa se coloreaz . 
Apa se amestec  cu cerneala. O floare pus , cu tulpina, într-o vaz  cu cerneal  va schim-  ba  
culoarea petalelor ini iale în culoarea cernelii, aceasta datorit  schimb rii culorii apei. 

4. Îngrijirea unui  pom , plantat de copii îi va ajuta s  descopere c  toate plantele au nevoie 
de anumite condi ii pentru a se dezvolta: plant  s n toas , lumin , c ldur , îngrijire, p mânt bun . 
De asemenea observ  procese ca: înmugurire, înfrunzire, înflorire, formarea fructelor, creşterea şi 
coacerea lor. 

5.Baze şi acizi: 
Materiale necesare:lapte,farfurii de unic  folosin , şervetele si bicarbonat de sodiu. 

Ud m cele dou  serve ele cu lapte si apoi le l s m s  se usuce. Dup  ce se usuc  le mirosim. 
Frec m ambele p r i ale unui şervetel cu bicarbonat şi mirosim din nou. Buc ica de hârtie f r  
bicarbonat are un miros de st tut, iar cea frecat  cu bicarbonat nu mai are miros. 

Explica ia:bicarbonatul este o baz  şi acesta poate s  fac  s  dispar  mirosurile nepl cute. 
6.Electricitate static . 
Materiale necesare:bucati mici de hartie, bucata de lâna, rigla. 

Punem hârtia în buc i mici şi o asez m pe mas , frec m rigla de o bucat  de lân  de 20 de 
ori. inem linia deasupra hârtiei şi observ m c  buc ile de hârtie se vor lipi. Lovim uşor linia de 
mas  şi apoi iar deasupra hârtiilor.Observ m c  acestea nu se mai lipesc. 
Explica ia: Lâna se num r  printre cele mai bune materiale care creaz  electricitate static .Ea trece 
foarte uşor particolele c tre linie. 

7.Experiment cu ulei apa si sirop. 
Materiale necesare: ulei,apa,sirop de fructe,pahare transparente. Amestec m pe rând apa cu 

uleiul şi observ m ce se întâmpl . Amestecam apoi apa cu siropul şi observ m ce se întâmpl . 



Amestecam siropul cu uleiul şi observ m ce se întâmpl . Amestec m toate cele trei lichide şi 
observ m ce se întâmpl .Vom observa c  apa şi siropul se amestec , dar apa şi cu uleiul nu. 
Explica ia: uleiul şi apa au densit i diferite, uleiul are densitatea mai mica decât cea a apei, acest 
aspect f când omogenizarea imposibil , uleiul va r mâne la suprafa . 

8.Ce sunt microbii? 
Materiale necesare: praf colorat,s clipici,apa şi s pun. 

Punem nişte praf colorat pe mânu e, explicam copilului s -şi imagineze c  aceştia sunt microbii 
doar c  pe microbi nu îi vedem. Punem s  umble prin cas  timp de câteva minute şi apoi s  urm rim 
unde au ramas urme. Explic m cum se împr ştie microbii, rug m apoi s  se spele pe mâini şi 
ar t m ce mânu e curate are şi c  aşa nu o s  mai impr ştie microbii. 

9.Alte exemple: “Circuitul apei în natur -  ploaia”(cu spum  de ras pahar cu apa şi 
acuarel  albastr ),”Erup ia vulcanic ”(otet, bicarbonat acuarel  rosie),”Cum se hr nesc 
plantele”(colorarea florei),”Lava într-un borcan”, Cald sau rece”,”Cristale de zah r”(toate le g si i 
ilustrate pe adresa www.gr dini avirtuala.ro). 
Folosind întreb rile cauzale, copiii pot fi ajuta i prin implicarea educatoarei în activitatea de 
înv are, s  vad  ceea ce este posibil, s  vad  unele leg turi cauzale simple între fenomenele din 
natur  si anume leg turi evidente cum ar fi: 
- toamna frunzele îng lbenesc şi cad din cauza frigului şi a umezelii; 
- apa înghea  din cauza gerului; 
- z pada se topeşte din cauza c ldurii; 
- pomii înmuguresc şi înfloresc numai dup  înc lzirea vremii şi datorit  luminii, c  din muguri ies 
frunzuli e, din al ii apar florile, apoi fructele care cresc datorit  c ldurii şi hranei, apoi se coc  

Astfel când am observat m rul, prin explica ii simple şi clare copiii au în eles c  m rul – 
pom iese din s mân a de m r s n toas , pus  în p mânt care în condi ii favorabile creşte, se 
maturizeaz . 
   În realizarea experimentului, educatoarea trebuie s  cunoasc  şi s  respecte particularit ile 
de vârst  ale copiilor s  nu utilizeze idei abstracte, care nu pot fi în elese, s  dezvolte gândirea şi 
vorbirea copiilor. 

Implicându-ne în activitatea lor putem observa c  prin contactul direct cu lumea concret , 
prin efectuarea unor mici experien e trezim interesul copiilor şi le satisfacem curiozitatea. 

Sunt puşi în situa ia de a dialoga, de a se contrazice cu privire la opiniile lor sau de a se ajuta 
între ei pentru efectuarea unor  experien e. 

Când se joac  copiii experimenteaz  posibilitatea de a deveni mai flexibili în gândirea lor şi 
în rezolvarea situa iilor problematice. 
Putem spune c  metodele noi, v zute dintr-un unghi al didacticii, pot c p ta noi aplica ii. 

Calitatea activit ii noastre la clas  este o „carte de vizit  ” din care „banalul” şi „rutina” trebuie 
şterse din prima carte a copil riei—„Gr dini a”. Re eta este s  avem mereu „curaj”, dorin , 
încredere în noi, „nebunie”, nep sare fa  de sceptici  încredere în noi, „nebunie”, nep sare fa  de 
sceptici . 
”Schimb - m  schimb – v  schimb — reuşesc!” 

Suntem pionieri într-o societate democratic , european , f r  frontiere şi educa ia modern  
s  o facem prin regândirea educa iei formale, schimbând rela ia cu copiii şi între copii. 

Educa ia modern  r spunde la întrebarea: „pentru ce înve i?” iar r spunsul este –„s  ştim ce 
s  facem cu ceea ce am invatat “. 

Experimentul: 
-  Îl situeaz  pe copil în ipostaza de subiect al cunoaşterii ştiin ifice; 
- Este o modalitate de lucru prin intermediul c reia copiii sunt puşi s  descopere adev rul ref când 
drumul elabor rii cunoştin elor prin activitate  proprie , independenta . 
- Ca s  transform m educa ia în interac iune folosind înv area prin  experiment implicam patru 
componente: 

 Copilul-participant activ 
- care solu ioneaz  probleme; 
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- este implicat în proces de studiu personal; 
- are posibilitatea de studiu personal; 
- are posibilitatea: s  observe, s  exploreze, s  experimenteze, s  analizeze, s  descrie fenomene şi 
lucruri necunoscute, s  înve e cuvântul. 

 Educatorul - suntem resursa de motivare, stimulare, clarificare, sau explicare. 
- avem grij  de securitatea copiilor; 
- avem rol de asistent, ghid, facilitator. 

 Mediul-include familiaritate, libertate de ac iune. 
 Con inutul poate fi nou; un adev r exprimat pe care copilul trebuie s -l g seasc , 

foloseasc  
La vârsta preşcolar , copilul are deja o viziune general  despre modul în care 

interac ioneaz  materia universal , aşadar este pregatit s  aprofundeze cunoştinşele sale în arii 
restrânse, pentru o descifrare progresiv  a vie ii pe P mânt. Dac  şi curiosul t u a atins aceast  
vârsta speciala, ajuta-l s -şi fructifice poten ialul intelectual cu aceste experimente ştiin ifice 
distractive pentru preşcolari. 
Mediul înconjur tor constituie cadrul necesar dezvolt rii şi progresului copiilor  şi sursa 
principal   de informa ii pentru cunoaşterea  realit ii. Copiii trebuie orienta i  spre cunoaştere, 
spre dezv luirea  sensului fiec rui obiect şi fenomen din natur  şi societate. Numai în aceste 
condi ii li se va îmbog i  universal cunoaşterii, li se va trezi curiozitatea , li se vor forma  
interesele cognitive  şi vor descoperi   satisfac ia    descoperirii proprii. 

Bibliografie : 
- Curriculum pentru înv mântul preşcolar  - Prezentare şi  explicit ri – Bucureşti, 2009; 
- M. Lespezeanu  -  Tradi ional şi modern în înv mântul preşcolar - Editura Omfal Esen ial , 

Bucureşti, 2007; 
- M. E. C. T. -  Ghid de bune practici  pentru educa ie timpurie  a copiilor între  3-6-7ani, 2008 
www.gradinitavirtuala.ro. 
 
 

668. PROIECT DIDACTIC D E ACTIVITATE INTEGRAT  
 

Prof. Inv. Presc. Nasui  Ana, Gradinita cu Prog. Prel. Nr.1 – Viseu de  Sus ,Maramures  
 
Grupa: mare  
Domenii experien iale: tiin  /  psihomotric  
Mijloc de realizare: activitate integrat   
Tema: ,, Cum circul m corect! ”  
Subiectul:  

  ,, Ce lipse te?”- joc didactic,  
 ,,Semaforul”- alergarea cu porniri i opriri la semnal.  

 
Tipul activit ii: consolidarea priceperilor i deprinderilor  
Scopul:  

 Con tientizarea importan ei respect rii regulilor de circula ie, formarea unei atitudini 
responsabile fa  de educa ia rutier .  

 Obiective opera ionale:  
 S  recunoasc  i denumeasc  semnele de circula ie i semnifica ia lor;  
 S   explice de ce este necesar  respectarea regulilor de circula ie;  
 S  completeze semnele de circula ie  cu elemente ce lipsesc, finalizându-le;  
 S  dirijeze corect circula ia utilizându-se de semnele de circula ie i uneltele 

potrivite;  
 S  respecte regulile jocurilor didactice;  
 S  execute corect variante de mers i alergare;  
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 S  respecte regulile de circula ie din cadrul jocurilor didactice;  
Strategii didactice:  
Metode i procedee:  

 conversa ia, explica ia, demonstra ia, exerci iul, jocul didactic, problematizarea, 
mâna oarb   

Mijloace didactice:  
 tabl  magnetic , magne i, imagini cu semne de circula ie finalizate i nefinalizate, 

echipament de agent de circula ie, palete de semnalizare, mâini colorate în culorile 
semaforului, hârtie alb , carioci groase, imagini mari cu semne de circula ie  

Moment organizatoric  
 Preg tirea s lii de grup  prin împ r irea 

acesteia în dou  i a materialului didactic 
necesar, organizarea colectivului de copii  

Captarea aten iei  
 Copiii primesc de la un b ie el  îmbr cat  

   în uniforma de agent de circula ie trei  
   plicuri ce con in ghicitori respectiv  
   jetoane cu semne de circula ie finalizate  
   i nefinalizate. Copilul se prezint  ca ajutor al agentului de 
circula ie deoarece cunoa te foarte bine semnele i regulile de 
circula ie. Pentru a putea deveni i ei ajutoare sau pentru a putea preveni accidentele de circula ie 
copiii sunt ruga i s  îl ajute pe b ie el rezolvând sarcinile 
din plicuri.  
Anun area temei i a obiectivelor  

 Educatoarea întreab  copiii dac  le-ar place 
s  fie ajutor de poli ist. Pentru a deveni 
mici poli i ti educatoarea propune copiilor 
jocul:  

 ,,Ce lipse te?”  
Reactualizarea cuno tin elor  

 Copiii vor r spunde la câteva ghicitori, dovedind faptul c  i-au însu it no iuni 
precum: agent de circula ie, semafor, pietoni, trecere de pietoni, trotuar.  

 
Ghici ghicitoarea mea:  
Pe orice vreme e prezent  
 În intersec ie, atent  
Traficul îl dirijeaz   
Strada o supravegheaz .  
   (Agentul de circula ie)  
  
 
 
Cu trei ochi…  
Mari sclipitori  
Face atent pe pietoni,  
Î i indic   
F r  grai  
Când s  treci  
Şi când s  stai.  
     (Semaforul) 
 
  



 
Dungi albe, orizontale  
Aşezate la picioare  
Te-ajut  la traversare.  
  (Trecerea de pietoni)  
   
Pe jos când ai plecat la drum  
S  ştii c  pieton tu eşti  
Şi reguli ai de respectat,  
Nu-i bine ca s  te gr beşti.  
           (Pietonul)  
   
Când merge i la gr dini ,  
Tu, b iat şi tu, feti ,  
Voi pe unde circula i  
Via a s  v-o ap ra i ?  
          (Trotuar) 
 
Desf urarea activit ii  

  Se explic  copiilor c  în primul plic s-au g sit semne de circula ie desenate dar 
neterminate. Jetoanele se pun într-un co ule . În cel de-al treilea plic se afl  acelea i 
semne de circula ie dar finalizate pentru a ne putea verifica. Copiii intuiesc 
materialul.  

  Explicarea jocului i a regulilor:  
  Pe rând copiii vor extrage din co ule ul cu semne de circula ie neterminate câte un 

jeton pe care îl vor a eza pe tabla magnetic .        Împreun  se stabile te despre ce 
semn este vorba, semnifica ia acestuia i ce lipse te de pe semnul respectiv. Spre 
exemplu de pe semnul ,,trecere de pietoni” va lipsi omul, de pe semnul ,,Aten ie, 
copii!” va lipsi culoarea ro ie de pe conturul triunghiului. Copilul care ghice te ce 
lipse te î i câ tig  dreptul de a completa semnul, în timp ce un alt copil va c uta în al 
doilea co ule  semnul de circula ie finalizat i îl va a eza al turi pe tabla magnetic .  

  Desf urarea jocului de prob  în care educatoarea împreun  cu un copil 
demonstreaz  modul de lucru, explic  ce nu s-a în eles i repet  regulile jocului.  

  Desf urarea propriu – zis  a jocului didactic.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 La complicarea jocului copiii sunt ruga i s  deseneze singuri i alte semne de 
circula ie cunoscute de ei pe hârtia alb  preg tit .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a deveni mici poli i ti, trebuie s  ne antren m i s  avem o condi ie fizic  bun .  

  Tranzi ia se realizeaz  prin versurile:  
,,Pentru-a fi agen i voinici,  
Facem sport înc  de mici,  
Câte unul ne-a ez m  
To i o linie s  form m.”  
 Educatoarea d  comanda ,,drep i!”  
Organizarea colectivului de copii  

    În  jum tate sala de grup  se va realiza  
           alinierea în linie pe un rând astfel: 
                                         XXXX   
 
  



 
669. PROIECTUL - METOD  ALTERNATIV  DE EVALUARE 

 
Prof. Vasilescu  Maria 

Şcoala Primar  Nr.1,  Miceşti 
 
       O metod  autentic  a înv mântului este centrat  pe autonomia, inteligen a, sensibilitatea şi 
creativitatea elevului. Elevul trebuie “ascultat” cu r bdare, l sat s  se exprime, s  se dezv luie, s -şi 
manifeste opinia, s  ac ioneze. El trebuie acceptat aşa cum este, ajutat s  fie el însuşi, s -şi 
manifeste personalitatea şi propria valoare, s -şi g seasc  propriul drum, dezvoltându-şi înclina iile, 
preocup rile şi interesele. Schimbarea efectiv  a activit ii în clas  trebuie s  înceap  cu o nou  
rela ie  a educatorului cu elevii, cu repozi ionarea rolului şi statutului elevului în procesul 
educa ional, precum şi cu noi func ii ale cadrului didactic.      
 Proiectul reprezint  o metod  alternativ  de evaluare care se desf şoar  pe parcursul a 
câtorva zile, câtorva s pt mâni şi uneori pe perioade chiar mai lungi. Titlul şi con inutul proiectului 
de cercetare dat elevilor vor fi alese cu foarte mare grij . 

Planul de lucru, preciz rile şi clarific rile vor fi f cute în clas , urmând ca elevul s  continue 
activitatea în mod independent. 

Capacit ile/competen ele care se evalueaz  în timpul realiz rii proiectului: * Metode de 
lucru folosite; * Utilizarea corespunz toare a bibliografiei; *Utilizarea corepunz toare a 
materialelor; * Corectitudinea acurate ea tehnic ; * Organizarea ideilor şi materialelor într-un 
raport; * Calitatea prezent rii. 

Pentru exemplificare, voi prezenta metodologia realiz rii unui proiect realizat la disciplina 
„Educa ie civic ”, clasa a III-a, cu tema „Raporturile noastre cu plantele şi animalele”. Acesta 
începe în clas  prin definirea şi în elegerea sarcinilor şi se continu  acas , pe parcursul a şase 
s pt mâni. 

În timpul unei ore de curs, am prezentant teama general , care se constitue şi ca unitate de 
înv are, obiectivele şi am organizat colectivul clasei în patru grupe eterogene. Tema general  
propus  clasei am împ r it-o într-un num r de teme secundare egal cu num rul de grupe de lucru 
formate, astfel încât fiecare dintre acestea s  poat  prezenta la sfârşit informa ii asupra unui capitol 
aparte al temei. Pentru o mai bun  peg tire le-am oferit şi o bibliografie orientativ , dar aceasta nu 
trebuie s  constituie singura surs  de informare. 

Pe parcursul perioadei pe care elevii o au la dispozi ie pentru realizarea proiectului g sesc 
necesare reuniunile de proiect, în clas , în timpul orei de curs, în aşa fel încât elevii s  aib  ocazia 
de a pune în comun informa iile acumulate, de a le selecta. Cu acest prilej, monitorizez activitatea 
fiec rei echipe şi va interveni pentru a ajuta elevii atunci când aceştia întâmpin  probleme în 
realizarea sarcinii. Astfel, se va asigura c  în cadrul grupei exist  o colaborare strâns , c  metoda 
înv rii prin cooperare are succes. 

Proiect – model  
Tema: Raporturile noastre cu plantele şi animalele 
Durata: şase sapt mâni. 
Argument: Importan a leg turii dintre om, plante şi animale; compararea omului cu alte 

fiin e poate constitui o inepuizabil  surs  de înv minte. 
Scop: * Cunoaşterea raporurilor care se stabilesc între om, plante şi animale; * Cunoaşterea 

şi utilizarea limbajului din sfera valorilor civice, a normelor de comportare în diferite situa ii; * 
Cultivarea spiritului de responsabilitate în grup. 

Obiective: 
               * S  exprime oral şi scris enun uri cu referire la via a plantelor şi animalelor; 
               * S  identifice reguli cu privire la raporturile persoanelor cu plantele şi animalele; 
               * S  aduc  argumente cu privire la deosebira dintre persoan -fiin  şi animal-fiin ; 
               *  S  formuleze enun uri pro şi contra solu ion rii unor probleme din natur ; 
               * S  exprime opinii personale cu privire la atitudinea fa  de plante şi animale; 



         * S  cunoasc  fragmente cu con inut civic, care vorbesc despre unele animale şi plante ca  
simbol. 

Metode şi procedee: înv area prin descoperire, înv area prin cooperare, observa ia, 
conversa ia, investiga ia, problematizarea. 

Surse bibliografice: „Din lumea celor care nu cuvânt ” de Emil Gârleanu; „Poezii” de 
Tudor Arghezi, „Ciob nil ” de V. Voiculescu, „Puiul” de I. Al. Br tescu-Voineşti, „Un om nec jit” 
dup  M. Sadoveanu, „Monumentele naturii”- Aurelian B lt re u, „Racul, broasca şi ştiuca” de A. 
Donici, „Balada unui greier mic” de G. Topârceanu, „Ciocârlia” de I Agârbiceanu, „Prim vara” de 
V. Alecsandri, etc. 

Proiectul „Raporturile noastre cu plantele şi animalele” va avea patru capitole: 1. Animalele 
şi plantele au via ; 2. Leg tura dintre om, plante şi animale; 3. Plantele şi animalele trebuie ocrotite 
4. Animalele şi plantele ca simbol;  
         Grupa I va preg ti în cadrul capitolului „Animalele şi plantele au via ” urm toarele:             
* fragmente din povestiri din care reiese c  animalele şi plantele au via ; * imagini cu animale 
s lbatice şi domestice grupate dup  mediul lor de via , imagini cu plante cultivate şi spontane; * 
curiozit i din lumea plantelor şi animalelor; * informare cu tema ,, Deosebite dintre - fiin  şi 
animal – fiin ’’; * jocuri de rol (dialoguri între rândunele, albine şi flori, între lup şi miel, între 
greiere şi furnic , sco ând în relief calit i şi defecte ce se pot transfera şi la om );  
        Grupa a II- a va preg ti în cadrul capitolului ,, Leg tura dintre om, plante şi animale ’’ 
urm toarele:  * interven ii scrise privind motivele pentru care omul nu poate tr i f r  animale şi 
plante, precum şi exemlific ri ale foloaselor pe care le aude la animalele domestice şi s lbatice, de 
la plantele cultivate şi cele spontane; * interven ii orale privind importan a animalelor s lbaticeşi a 
plantelor spontane; * crearea de mici texte cu con inut civil ,, Plantele şi animalele au nevoie de 
iubire’’ în care s  fie descris animalul sau planta preferat  şi modul de îngrijire; * mici colec iide 
semin e, plante presate; * imagini cu plante cultivate şi animale domestice;  

     Grupa a III-a  va preg ti în cadrul capitolului ,, Plantele şi animalele trebuie ocrotite’’ 
urm toarele:  * fragmente din lecturi cu con inut civil pe tema ,,P durea – aurul verde al planetei’’; 
* interven ii scrise care ilustreaz  tr irile afective ale elevilor fa  de plante şi animale, cum le 
îngrijim;      * colec ii de imagini cu animale şi plante ocrotite de lege, notând denumirea lor şi 
câteva informa ii scrise ,, Animalele care inspir  frica merit  ocrotite’’; * desene care redau grija 
omului fa  de plante şi animale;  

                        Grupa a IV-a va preg ti în  cadrul capitolului ,, Animale şi plante ca simbol ’’: 
     * fragmente din lecturi care s  reias  c  animalele şi plantelepot fi simboluri; de ex. ghiocelul – 
vestitorul prim verii, vulturul – simbolul m re iei şi cutezan ei, bradul – simbolul s rb torii 
Cr ciunului, porumbelul – simbolul p cii, cârti a – simbolul celor ce ac ioneaz  pe ascuns etc.;           
* interven ii care s  sublinieze însuşirile desprinse de om privind unele plante şi animale;  * citire 
pe roluri ,, Greierele şi furnica’’, de La Fontaine; * crearea de compuneri de mic  întindere, de ex. 
Copilul şi floarea, Şi trandafirii au spini, Natura, prietena mea etc.;  

În derularea proiectului, am ac ionat ca sf tuitor, ca îndrum tor al fiec rei grupe, în sensul 
orient rii elevilor pentru a realiza prezent ri clare, concise,logice. 

Dup  prezentare, lucr rile fiec rei grupe se adun  şi se constituie într-un portofoliu tematic. 
Succesul activit ii descrise anterior a constituit o nou  dovad  a valorii formative a 

metodelor alternative de evaluare. Metoda proiectului ofer  tuturor elevilor spa iu de afirmare, în 
func ie de interese, aspira iile şi capacit ile fiec ruia,prin sarcini diferen iate. Experimentarea 
metodei proiectului va convinge înv torul de eficien a abord rii tematice a con inuturilor. Vom 
vedea c  un astfel de demers favorizeaz  înv area integrat , înl tur  grani ele rigide dintre 
discipline şi domenii, permite dezvoltarea gândirii integrativ- sistematice şi d  elevilor posibilitatea 
s  descopere complementaritatea cunoştin elor. 
                 Bibliografie: 
1. Cucoş, Constantin,  „Pedagogie”, Ed. Polirom, Iaşi, pag.77-79, 1996 
2. MEC - S.N.E.E.,  „ Ghid de evaluare pentru înv mântul primar”, Bucureşti, pag.17-18, 1999 
 



 
670. BUNE PRACTICI ÎN ORGANIZAREA ŞI VALORIFICAREA  ACTIVIT ILOR CU 

CARACTER INTERDISCIPLINAR LA CLASA PREG TITOARE - PPT 
 

Autor,profesor înv mânt primar,Nedelescu Ancu a-Georgiana 
Şcoala Gimnazial  nr.1 Mangalia, jude ul Constan a 

 
Înv mântul cunoaşte un tot mai mare accent în ceea ce priveşte centrarea activit ii 

didactice în cadrul grupului şcolar pe elev / elevi, precum şi pe munca în echip , deoarece ponderea 
activit ilor în echip  în diverse domenii de munc  este din ce mai mare. Predarea interdisciplinar  
pune accentul simultan pe aspectele multiple ale dezvolt rii copilului (intelectual , 
emo ional ,social ,fizic ,estetic ). 

Avantajele interdisciplinarita ii permite elevului s  acumuleze informa ii despre obiecte, 
procese,fenomene care vor fi aprofundate în anii urm tori a-i colarita ii;clarific  mai bine o tem  
f când apel la mai multe discipline;creeaz  ocazii de a corela limbajele disciplinelor colare, 
permite aplicarea cuno tin elor în diferite domenii. 
Elevii clasei preg titoare vor fi ajuta i prin demersuri evaluative de tip formativ s  se 
autodescopere, sa afle care le sunt abilit ile, cunoştintele şi atitudinile pe care se pot baza în a 
recunoaşte şi în elege realitatea înconjur toare, valorificând resursele personale în mod echilibrat şi 
semnificativ. 
 

Poze din timpul activit ii artistice cu tema: ,,Roadele toamnei vesele i s n toase” 

 

 
 



 
671. PROIECT DIDACTIC 

 
Daniela Scurtulescu, Palatul Copiilor Timişoara 

Sorin Scurtulescu, Colegiul Na ional “C.D.Loga” 
 

Clasa: I 
Disciplina: Educa ie plastic  
Titlul lec iei: Magia efectelor picturale 
Tipul lec iei: Mixt : practic-aplicativ  
Durata: 1 or  
 
Scopul lec iei:  
Experimentarea mai multor modalit i de creare a efectelor picturale (diluat, transparent, mat, demipast , past , suprapunere al tural ) 
Dezvoltarea gândirii artistico-plastice 
Înv area folosirii materialelor şi instrumentelor conven ionale (pensul , cârp ) şi neconven ionale (be e de lemn, paie de suflat şi alte instrumente care 
pot crea urme pe suportul de lucru). 
 
Competen e specifice: 

1. Realizarea unei compozi ii în care scopul principal este crearea efectelor picturale ale punctelor, petelor aparent abstracte realizate cu crengu e 
de lemn, paie de suflat şi alte instrumente care pot crea semne picturale. 

2. Utilizarea limbajului plastic pictural neconven ional dar care s  sugereze formele vegetale ale unei gr dinii. 
3. Organizarea suprafe ei printr-un mod de cadraj panoramic de tip clasic (prim-plan, plan secund, plan indep rtat, cer) sau cadraj detaliu în care 

s  avem doar prim-planul f r  celelate enumerate mai sus. 
4. Conştientizarea diferen ei dintre limbajul plastic pictural şi cel grafic. 

 
 

Metode: Exerci iul plastic 
              Explica ia  
              Dialogul dirijat 
               
Mijloace: Materiale şi instrumente de lucru: pensule, tempera, hârtie, be e de lemn, paie de suflat etc. 
               Exemple din albume şi cataloage de art  cât şi posibile alte lucr ri precedente.   
 



 
Desf şurarea lec iei: 
 
 

Nr. 
Crt 

Evenimentele 
lec iei 

Comp
eten e 

Con inut informa ional Activitate profesor Activitate elev Forma de 
organizar
e 

Tim
p  

Materiale 
didactice 

1. Moment 
organizatoric 

 Pregatirea atelierului pentru 
lec ie. 

Profesorul salut  elevii şi 
le comunic  ce materiale 
trebuie s -şi preg teasc  
pentru or .  

Elevii r spund la 
salutul profesorului 
şi îşi preg tesc 
materialele 
necesare pentru 
studiu. 

Frontal- 
Individua
l 

2  

2. Discu ii 
preg titoare 

C1 Se explic  cum pot lua naştere 
diverse efecte picturale 
datorate folosirii diferite a 
unor instrumente de lucru 
conven ionale şi 
nonconven ionale.  

Profesorul prezint  
exemple vizuale. 

Elevii pot pune 
întreb ri la 
subiectul în 
discu ie. 

Frontal- 
Individua
l 

5  

3.  Enun area 
temei şi a 
obiectivelor 

 
C2 
C3 
C4 

Se anun  tema: Magia 
efectelor picturale. Se 
urm reşte realizarea unei 
compozi ii picturale cu 
ajutorul mai multor materiale 
conven ionale şi 
neconven ionale. 

Profesorul comunic  
verbal tema şi 
competen ele urm rite. 

Elevii ascult . Frontal- 
Individua
l 

5  

4.  Dirijarea 
înv rii 

C1 
C2 
C3 
C4 
 

Se pune în practic  tema 
enun at  prin entuziasmul 
datorat experimentului 
folosirii noilor materiale care 
ajut  la crearea efectelor 
picturale dorite. 
Elementele principale vor fi 
noile instrumente care vor 

Profesorul explic  verbal 
şi foloseşte material 
didactic ca exemplu. Dup  
ce elevii au început s  
lucreze, profesorul 
supravegheaz  demersul 
lucr rilor, intervenind 
dac  este necesar. 

Elevii vor urma 
instruc iunile 
profesorului, vor 
realiza studiul în 
func ie de cerin e şi 
vor apela la 
profesor în cazul 
unor informa ii 

Frontal- 
Individua
l 

38 Materiale şi 
instrumente de 
lucru: pensule, 
tempera, hârtie. 
Exemple din 
albume şi 
cataloage de art  
cât şi posibile 



capta aten ia elevilor: 
şerve elul, crengu ele de 
lemn, paiul de plastic şi alte 
buc i de suprafe e naturale 
sau nenaturale care pot crea 
mici zone de imprimeuri 
picturale sau monotipie. Toate 
aceste modalit i vor crea 
imaginea final  a magiei 
efectelor picturale. 

neîn elese.  alte lucr ri 
precedente. 
 

5. Fixarea 
cunoştiin elor 

C1 
C2 
C3 
C4 

Se vor folosi pentru o fixare 
mai bun  a cunoştiin elor 
modalit ile de repeti ie a 
unor experimente picturale pe 
hârtii (ciorne) care vor ajuta 
elevii s  în eleag  mai bine 
rezultatul posibil înainte de a-
l realiza pe suportul final. 
Clarificarea şi în elegerea 
dificult ilor întâmpinate vor 
sta la baza form rii unei 
atitudini constructive pentru 
crearea altor compozi ii 
picturale. 

Profesorul face o scurt  
recapitulare a celor expuse 
şi pune întreb ri legate de 
dificult ile ap rute. 

Elevii r spund. Frontal- 
Individua
l 

5  

6.  Asigurarea 
Feedback-ului 

C1 
C2 
C3 
C4 

Analiza final . Aprecierea 
lucr rilor. 

Profesorul evalueaz . Elevii ascult . Frontal- 
Individua
l 

5  

 
 
 
 
 
 



 
672. PROIECT DIDACTIC - FELICITAREA PENTRU 8 MARTIE  

 
pip. Martin Ştefania Carmen,  Şcoala Gimnazial  ,,Tiberiu Morariu” Salva, Bistri a-N s ud 

 
           DATA:6.03.2015 
           UNITATEA DE ÎNVATAMANT: Şcoala Gimnazial  ,,Tiberiu Morariu” Salva 
           CLASA: I 
           PROPUNATOR: Martin Ştefania Carmen 
           ARIA CURICULARA: Arte şi tehnologii 
           DISCIPLINA: Arte vizuale şi abilit i practice 
           UNITATEATEMATIC : Vestitorii prim verii 
           FORMA DE REALIZARE: activitate integrat  
           SUBIECTUL LECTIEI : Felicitare pentru 8 Martie 
TIPUL LEC IEI: Formare de priceperi şi deprinderi 
SCOPUL: realizarea unei felicit ri  folosind tehnica decup rii  hârtiei şi centrarea corect  a elementelor într-un stil de munc  echilibrat şi îngrijit.    
DOMENII INTEGRATE:     Matematic  şi explorarea mediului 
                                                  Dezvoltare personal  
                                                  Comunicare în limba român  
                                                  Muzic  şi mişcare 
 
COMPETEN E SPECIFICE  

 
 Arte vizuale i abilit i practice 

  1.1. Realizarea de obiecte/construc ii folosind material uşor de prelucrat şi tehnici accesibile; 
  2.2. Manifestarea liber  a ideilor şi tr irilor personale, apelând la forme simple de exprimare specifice artelor; 
  2.1. Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite în mediul familiar; 
 

COMPETEN E INTEGRATE 
 

 Matematic  şi explorarea mediului 
1.4 Efectuarea de adun ri şi sc deri, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la num rare; 
2.1 Orientarea şi mişcarea în spa iu în raport cu repere date/direc ii date folosind sintagme de tipul: în, pe, 
      deasupra, dedesubt, lâng , în fa a, în spate, stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic, interior, exterior; 



2.2 Recunoaşterea unor figuri şi corpuri geometrice în mediul apropiat şi în reprezent ri plane accesibile; 
6.2 Utilizarea unor unit i de m sur  pentru determinarea  şi compararea duratelor unor activit i cotidiene; 
 

 Dezvoltare personal  
 2.2. Identificarea şi aplicarea regulilor de comunicare specifice în activitatea şcolar ; 
 3.1. Identificarea unor de sarcini de lucru simple în contexte variate. 
 

 Comunicare în limba român  
1.1. Sesizarea semnifica iei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar; 
1.3   Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enun uri rostite cu claritate; 

  1.5. Manifestarea curiozit ii fa  de receptarea semnifica iei mesajelor orale, în contexte de comunicare cunoscute 
 

 Muzic  şi mişcare 
2.1. Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerat  de text; 
3.1. Manifestarea liber , adecvat , pe muzic , apelând la diverse forme de exprimare 
 
OBIECTIVE OPERA IONALE: 

 COGNITIVE: 
     OC1 - s  descrie anotimpul prim vara; 
     OC2 - s  enumere florile de prim var ; 
     OC3- s  efectueze corect exerci iile propuse; 
     OC4 - s  identifice materialele şi instrumentele de lucru primite pe b nci; 
     OC5- s  utilizeze corect şi adecvat materialele şi instrumentele de lucru primite; 
     OC6- s  verbalizeze ac iunile care definesc etapele realiz rii produsului dat; 
     OC7 - s  ansambleze corect p r ile componente ale florii respectând etapele realiz rii acesteia; 
     OC8- s  scrie corect şi îngrijit urarea pentru mame; 
     OC9- s -şi exprime p rerea despre lucr rile proprii sau ale colegilor; 
            

 AFECTIV-ATITUDINALE : 
     O.A.1 - s  participe cu interes la activit ile propuse;  
     O.A.2 - s  manifeste interes şi pl cere in elaborarea lucrarii; 
 

 PSIHOMOTORII: 
    OM 1 – s  mânuiasc  atent, eficient şi cu îndemânare instrumentele şi materialele de lucru 



    OM 2 – s  manevreze cu grij  hârtia şi produsele din hârtie 
 

 
STRATEGII DIDACTICE: 

 METODE ŞI PROCEDEE:observa ia, conversa ia, munca independent ,    explicatia, demonstratia; 
 MIJLOACE DIDACTICE : foarfece, lipici, flori,jetoane cu cercuri şi numere, felicit ri, stilouri,Cd-player, CD, copac din polistiren, flori cu 

silabe şi cuvinte;  
 FORME DE ORGANIZARE : frontal , individual . 

 
RESURSE: 

 UMANE:22 elevi 
 TEMPORALE: 45 minute 
 SPA IALE: sala de clas  
 BIBLIOGRAFICE:  

    *  Programa şcolar  pentru clasa preg titoare, clasa I şi clasa a II-a –Arte vizuale şi  Abilit i practice, Bucureşti, 2013; 
    * Curs PIPP, ,,Abilit i practice. Elemnte de didactic ’’, Conf. Dr. Eugenia- Maria Paşca; 
    * Vasile Mihalache, Ana Rusescu, Educa ie plastic , Caiet pentru clasa I, Ed. Aramis, Bucureşti, 2008; 
    * www.didactic.ro 

 
DESF ŞURAREA LEC IEI 

 
Evenimentul 

didactic 
OB. 
OP. 

Con inutul ştiintific Mijloace 
şi metode 

Forme de 
organizare 

Evaluare 

Moment 
organizatoric 

  Asigur condi iile necesare  pentru desfaşurarea lec iei, un 
climat educa ional favorabil. 

 Se distribuie materialul individual în plicuri (felicit rile, 
petalele florii care se va lipi pe felicitare,frunze, foarfece, 
lipici) 

Jetoane cu cifre frontal  



Captarea 
aten iei 

 

OA2  Se va realiza cu ajutorul unui mesaj din partea primei fiice 
a b trânului An. ( ANEXA 1) Ea roag  elevii din  clasa 
întâi s  o ajute s  treac  cu bine probele propuse de tat l 
s u pentru a putea s -şi intre în drepturi. 

 
Conversa ia 

 
 

Frontal 

 

 
Reactualizarea
cunoştin elor 

 

 
OC2 
OC3 

 
 

 
 
 

 
 
MEM  

1.4 
 

CLR 
  1.3 

 
OC8 

 
DP 
2.2 
MM 
2.1 

 
 Cine este aceast  fiic  a anului? 
 De ce doreşte s -şi intre în drepturi? 
 Care sunt lunile prim verii? 
 Ce schimb ri se produc în natur ?  

 
 

 Ce fac oamenii prim vara?(lucr ri de prim var ): 
 Ce s rb tori cunoaşte i în acest anotimp? 
 Crede i ca o ve i putea ajuta? (Da.) 
 Probele propuse de tat l ei sunt,,,(ANEXA 2) 
 Se vor efectua exerci iile propuse la tabl  
 Pe m sur  ce probele sunt trecute cu bine, în copacul din 

fa a clasei se adaug  câte o floare  pe care este scris un 
cuvânt sau o silab . 

 La final, dup  rezolvarea tuturor probelor, vor descoperi 
urarea  pe care trebuie sa o spun  mamelor.Un copil o va 
scrie pe tabl . (La mul  ani, m mica mea!) 

 Cu ce ocazie ve i rosti aceasta urare? (De ziua mamei) 
 Se va purta o discu ie despre mama şi ceea ce reprezint  

ea în via a lor. 
 Haide i s -i cânt m şi un cântec cu aceast  

ocazie.(Cântecul ,,Micu a mea”). 
 

 
 

Conversatia 
 

 
 

 
 
 
 
 

     Conversatia 
Explica ia 
Exerci iul 

 
 
 
 

Conversa ia  

 
 
 

Frontal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frontal 

Observarea 
comportam. 

 
 
 

Observarea 
sistematic  

 
 
 

Verificare 
oral  

 
 

Aprecieri 
verbale 

 



 
 

Anun area 
temei şî a 

obiectivelor 
 

 
 

OA2 
 

 
 Ast zi vom realiza fiecare  câte o felicitare pentru mame. 
 Mesajul descoperit de voi, în copacul care tocmai a 

inflorit, îl ve i duce mamelor aşa cum b trânul an i-a cerut 
fiicei sale.Adic  îl ve i scrie în interiorul felicit rilor dup  
ce le ve i finaliza. 

 Pentru a realiza felicit ri cât mai frumoase trebuie s  fi i 
aten i la explica ii (etapele lucr rii-taiere pe contur, 
îndoire, lipire, scrierea corect  şi îngrijit  a ur rii pentru 
mame pe felicit ri). 

 
 

Conversa ia 
Explica ia 

  

Dirijarea 
înv rii 

 

 
OC1 
OC2 
OC4 
OC6 
OC5 
OM1 
OA1 
OC7 
OM2 

 

 Se realizeaz  intuirea materialului demonstrativ(ANEXA 
3). 

 Se explic  etapele realiz rii florii, modul de asamblare şi 
lipire pe felicitare. 

 Se fac exerci ii pentru înc lzirea muşchilor mici ai  
mâinilor ; 

 Se atrage aten ia asupra modului de utilizare a foarfecii, 
lipiciului şi a celorlalte materiale ; 

 Se demonstreaz  modul de pliere al hârtiei pentru a ob ine 
petalele şi apoi floarea ; 

 Cer elevilor s  înceap  lucrarea respectând indica iile; 
 Urm resc modul de realizare a lucr rilor de c tre elevi, 

îndrumând şi ajutând acolo unde este cazul. 
                                 

Observa ia  
Conversatia; 
Explicatia 

 
 
 
 

Demonstra ia 

 
 
 
 

Individual 
 
 

Frontal  

Observare 
sistematic  

 
 
 
 
 

Aprecieri 
individuale 

Evaluarea 
lucr rilor 

OC2 
OC9 

 
 

 

 Prezint  criteriile de evaluare a lucr rilor: finalizarea 
lucr rii,corectitudinea execu iei,aspectul estetic al 
lucr rii;  

Expun lucr rile finalizate 

 
Conversatia 

 
Frontal şi 
individual 

 
Autoevaluarea  
Evaluarea 
reciproc  

      Încheierea 
activit ii 
 

 
 

 Fac aprecieri cu privire la modul de participare a 
elevilor la lec ie; 

Se adun  materialele utilizate în timpul activit ii 

  Frontal Aprecieri 
verbale 

 

 



           ANEXA 1 
                                                                                                               Dragi copii, 
  Sunt prima fiic  a b trânului An şi în mod firesc urma s  m  înal  şi s  iau în st pânire întreg inutul. 
  Ca s  se încredin eze c  voi da dovad  de în elepciune şi iscusin  pe întreaga perioad  a domniei mele, tat l meu 
    doreşte  s  trec cu bine unele încerc ri, altfel nu voi putea st pâni lumea şi nu voi putea aduce bucuria şi veselia în sufletele 
   oamenilor. 
  Cu fiecare încercare reuşit , în copacul desfrunzit va ap rea câte o floare. 
  Mi -a mai spus atât: ,, Când copacul va-nflori 
                                                        Şi mesajul vei  descoperi, 
                            Vreau s -l duci copiilor , 
                                                        S -l ofere mamelor!” 
  Pentru a reuşi acest lucru v-aş fi recunosc toare dac  m-a i ajuta. 
                                                                                           Prima fiic  a b trânului an 
 
        ANEXA 2 

1. Aşeza i numerele în ordine cresc toare. 
2. Încercui i cifra zecilor. 
3. Aşeza i numerele pare în ordine cresc toare. 
4. Care sunt vecinii celui mai mare numar par dat? 
5. Care sunt vecinii celui mai mic num r impar dat? 
6. Alc tui i o propozi ie care s  aib  atâtea cuvinte cât ne indic  cel mai mic num r dat. 
7. Calcula i suma dintre cel mai mare num r impar de o cifr  şi cel mai mic numar par de dou  cifre dintre numerele date. 

 
          ANEXA 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
673. SCRIEM CORECT ROMÂNE TE 

 
prof. pt. înv. primar: Tu  Silviu – Marinel, Şcoala Gimnazial  Giubega, Dolj 

prof. pt. înv. primar Ion Maria - Cristina, coala Gimnazial  Mo ei, Dolj 
 
            Clasa a III – a   

Durata : 1 an şolar 
An  colar 2016 - 2017 
Tipul op ionalului : Op ional integrat  
Arii curriculare implicate:  Limb  i comunicare (Comunicare în   limba   român ) 

                                            Arte şi Tehnologii (Arte vizuale şi abilit i practice) 
                                            Consiliere şi orientare (Dezvoltare personal ) 

argument 
         Caligrafia este o art ; arta de a scrie frumos. Dar numai arta, nu ajunge... Şcolarul trebuie pus 
în situa ia de a în elege ansamblul de reguli care stabilesc scrierea corect  a unei limbi şi aplicarea 
în practic  a acestor reguli.  
 Elevul trebuie s  în eleag   c  orice persoan  poate fi desconsiderat  înainte de a fi 
cunoscut , deoarece acurate ea -  dac  nu chiar frumuse ea - i corectitudinea scrisului sunt  calit i 
ale omului cult. 
 În practica pred rii-înv rii ortografiei ne str duim s  utiliz m metode şi procedee indicate 
de metodici, folosind un bogat şi variat material didactic şi intuitiv: caiete, planşe, fişe, scheme, etc. 
Şi în ciuda  acestor ac iuni mai sunt elevi în clas  care nu scriu corect, uneori scrisul lor fiind 
aproape ilizibil. Adeseori ne întreb m: ce am mai putea face metodico-practic pentru acei elevi care 
au în fa a lor, expuse pe pere ii clasei, diferite planşe cu ortograme (unele scrise în culori diferite) 
pe care le privesc toat  ziua şi totuşi nu le asimileaz ? 
 R spunsul l-am c utat cercetând problemele în discu ie, atât teoretic, cât şi practic-
experimental. Experien a ne-a ar tat c  în domeniul ortografiei nu este cu nimic mai important „ce” 
înv m decât „cum” înv m, motiv pentru care studiul literaturii de specialitate (comunicare, 
lexic, fonetic , ortografie, ortoepie şi punctua ie) se face corelat cu studiul literaturii. 
           Am ales Scriem corect române te ca optional pentru clasa a llI - a deoarece consider c  
scrisul caligrafic i corect contribuie la disciplinarea i ordonarea elevilor in spatiul grafic al 
caietului, precum şi în via a de zi cu zi. Scriem corect române te înseamn  – pentru mine i pentru 
elevii mei - nu doar exersarea scrisului frumos, dar şi ortografie, ortoepie şi punctua ie. Obiectul 
ales contribuie la dezvoltarea gustului pentru frumos, precum i a unei scrieri care s  reprezinte 
elevul. 

Competen e generale 

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute – CLR 
2. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbajvizual într-o diversitate de contexte familiar – 
AVAP 
3.  Exprimarea adecvat  a emo iilor în interac iunea cu copii şi adul i cunoscu i – DP 
 

Competen e specifice 
CLR 1.3. Identificarea sunetelor şi silabelor în cuvinte şi a cuvintelor în enun uri rostite cu claritate  
         1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare  
                Cunoscute 
AVAP 1.1. Sesizarea diferen ei dintre informa ia practic  transmis  prin limbaj vizual şi mesajul  
                   Artistic 
DP 2.1. Exprimarea emo iilor de baz  în situa ii variate 
      2.3. Explorarea abilit ilor de rela ionare cu ceilal i 
 



Competen e specifice Exemple de activit i de înv are 

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

1.3. Identificarea sunetelor şi 
silabelor în cuvinte şi a cuvintelor în 
enun uri rostite cu claritate  
 
 
 
 
 
 
 
1.4. Exprimarea interesului pentru 
receptarea de mesaje orale, în 
contexte de comunicare cunoscute  
 

- recunoaşterea sunetelor (vocale şi consoane) în silabe şi 
cuvinte  
- ordonarea alfabetic  a unor cuvinte date  
- g sirea unor cuvinte din silabe date  
- alc tuirea  unor cuvinte prin derivare cu prefixe sau 
sufixe  
- împ r irea în silabe a cuvintelor  
- pozi ionarea unui sunet în silab / cuvânt  
- modificarea sensului unui cuvânt prin inversarea unei 
silabe/ unui sunet  
- utilizarea dic ionarului pentru în elegerea unor termeni/ 
expresii din mesajele orale în care contextul nu a oferit 
sensul no iunilor  
- discu ii pe teme de interes pentru copii  

2. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbajvizual într-o diversitate de contexte 
familiar  

1.1. Sesizarea diferen ei dintre 
informa ia practic  transmis  prin 
limbaj vizual şi mesajul artistic 

- alc tuirea unor enun uri despre posibile tr iri exprimate 
de autori în picturi/desene/fotografii artistice/sculptur  etc. 
- participarea la discu ii despre mesaje exprimate în diferite 
momente din filme pentru copii/ filme de desene animate 

3. Exprimarea adecvat  a emo iilor în interac iunea cu copii şi adul i cunoscu i 
2.1. Exprimarea emo iilor de baz  în 
situa ii variate 
 
 
 
 
2.3. Explorarea abilit ilor de 
rela ionare cu 
ceilal i 

- conversa ii având ca suport imagini care surprind 
emo ii de baz , cu ajutorul c rora s  se analizeze, 
de exemplu, st rile de triste e, fericire, relaxare, 
fric  etc. („Ce fac atunci când sunt...) 
- crearea unor texte formate din 4-5 propozi ii 
despre cum s-au sim it în diverse situa ii 
- realizarea unor lucr ri individuale sau în echip  
despre prietenie 
- redactarea unor compuneri despre prieteni, 
universul extins al copilului (prietenii fra ilor/ 
surorilor) 
- alc tuirea unor mesaje de mul umire adresate 
colegilor/prietenilor 

 
VALORI ŞI ATITUDINI  

1. Conştientizarea rolului scrierii în procesul instructiv-educativ  
2. Dezvoltarea gândirii autonome  
3. Manifestarea flexibilit ii în cadrul schimbului de idei în diferite situa ii de comunicare  

ACTIVIT I şi MODALIT I DE EVALUARE 
 Exerci ii de control şi autocontrol al caietelor; 
 Observarea progresului/ regresului în activitatea de comunicare scris ; 
 Observarea corectitudinii scrisului în clas , în caietele de teme; 
 Analiza caietelor, promovarea exemplelor pozitive 
 Observarea sistematic ; 
 Autoevaluarea; 



 Probe scrise; 
 Concursuri; 
 Jocuri didactice. 

CON INUTURILE ÎNV RII 
1. Comunicarea scris : scrierea de mân  şi prezentarea textului, scrierea caligrafic ; aşezarea în 

pagin  
2. Probleme de ortografie: - scrierea corect  a cuvintelor, scrierea cuvintelor care con in consoana 

“ m” înainte de “p” şi “b”, grupurile de litere, scrierea cu “â” şi “î”, scrierea cuvintelor cu “x” 
3. Probleme de punctua ie. – punctul, semnul întreb rii, semnul exclam rii, virgula, linia de dialog, 

dou  puncte, ghilimelele  
4. Lexicul: - sinonime, antonime, omonime, desp r irea în silabe 

SUGESTII METODOLOGICE 
       Sugestiile metodologice au rolul de a orienta utilizarea prezentului curriculum în proiectarea şi 
realizarea activit ilor de predare - înv are în concordan  cu specificul disciplinei . 

 
Bibliografie: 

1. Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educa iei na ionale nr. 3418/19.03.2013 - Programe 
şcolare pentru înv mântul primar 

2. ***** - Discipline op ionale la clasele I-IV, Ed. Polirom, Iaşi. 2014. 
3. Cucoş, Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iasi, 1996. 
4. Ionescu, Miron i Radu, Ioan, Didactica modern , Editura Dacia, Cluj Napoca, 2001. 
Lucian,Ciolan, Înv area integrat , Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar,  Editura 
Polirom, Ia i, 200 
 
 

674. ACTIVITATE EXTRAŞCOLAR  - „Ol ritul- str vechi meşteşug românesc” 
 

Prof. înv. primar Dumitrache Florentina- Şcoala Gimnazial  „Ion Ghica” Iaşi 
 

A. MOTIVAREA ALEGERII ACTIVIT II 
Educa ia formal  trebuie s  valorifice toate contextele astfel încât s  pun  la dispozi ia 

educabililor instrumente prin care aceştia s -şi dezvolte propria personalitate. Respectul şi 
ataşamentul fa  de valorile culturale autentice trebuie cultivate de timpuriu printr-o informare 
corect  şi diversificat , dar şi prin dezvoltarea unor deprinderi şi abilit i specifice. 

Activitatea a fost desf şurat  astfel încât s  corespund  specificului vârstei (6-7 ani), s  fie 
captivant , util , eficient , interdisciplinar , interactiv  şi variat  ca modalitate de realizare (atelier 
de lucru, expozi ie, dialog cultural). 

B. FIŞA ACTIVIT II 
 

1. Titlul activit ii: „Ol ritul- str vechi meşteşug românesc” 
2. Domeniul în care se încadreaz: abilit i de via  

 
3. Scopul activit ii: redescoperirea unor vechi tradi ii şi meşteşuguri româneşti, 

dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor de realizare a unor produse tradi ionale simple 
4. Obiectivele educa ionale: 

- familiarizarea elevilor cu specificul tradi iilor şi obiceiurilor autentice; 
- experimentarea unor activit i extracurriculare prin care cunoştin ele teoretice s -şi 

g seasc  aplicabilitate în via a cotidian ; 
- îmbog irea cunoştin elor copiilor despre arta ol ritului, ca vechi meşteşug 

românesc; 
- dezvoltarea abilit ilor practice şi a sim ului estetic prin realizarea de c tre elevi a 

unor produse simple, dar specifice ol ritului; 



- stimularea creativit ii şi a sim ului critic/ autocritic; 
- dezvoltarea interesului pentru petrecerea unui timp liber de calitate. 
 

5. Participan i: 29 elevi de la CP1, p rin i ai elevilor, cadre didactice 
6. Durata şi locul desf şur rii: Activitatea s-a realizat în data de 7 aprilie 2015, între 

orele 8.00- 11.00, în incinta Iulius Mall Iaşi. 
 

7. Descrierea activit ii: 
Activitatea s-a desf şurat în parteneriat cu Asocia ia „Bravo Events”, loca ia- Iulius Mall 

Iaşi, în intervalul orar 8.00- 11.00, sub forma unui atelier de lucru şi crea ie. Pentru început, elevii 
au vizitat expozi ia cu obiecte tradi ionale din ceramic , organizat  în holul cl dirii, observând 
specificul artei ol ritului: form , culoare, motive ornamentale etc. 

Artistul plastic - prof. Ionela Mihuleac a explicat şi demonstrat elevilor tehnicile de 
modelare/ prelucrare a lutului, formele şi stilul de ornamentare a ceramicii, importan a ceramicii în 
via a de zi cu zi a oamenilor, respectiv valoarea artistic  a ceramicii realizat  de str moşii noştri cei 
mai îndep rta i – creatorii Culturii Cucuteni- Ariuşd. 

Ulterior, elevii au fost implica i în realizarea unor produse specifice prin modelarea mai 
multor obiecte din lut, punându-şi în valoare creativitatea şi sim ul artistic. Lucr rile/ produsele 
realizate au fost expuse într-o mini-expozi ie, s-a realizat un tur al ineditei „galerii de art ”, cu 
scopul evalu rii/ autoevalu rii dup  criterii date şi specifice temei. 

8. Rezultatele ob inute în urma activit ii: 
- aplicarea con inuturilor însuşite la şcoal  la disciplina Arte vizuale şi abilit i 

practice (AV-AP) în cadrul atelierului de ol rit- activitate practic  şi creativ ; 
- conturarea interesului fa  de anumite meşteşuguri româneşti, respectiv identificarea 

competen elor necesare practic rii acestei arte str vechi; 
- în elegerea punctelor tari şi slabe privind deprinderile şi aptitudinile proprii; 
- valorizarea comunic rii estetice prin intermediul produselor realizate; 
- dezvoltarea abilit ii de ascultare activ , de înv are într-un context nonformal, de 

prelucrare a informa iilor primite; 
- identificarea unor alternative de petrecere a timpului liber într-un mod pl cut şi util; 
- dezvoltarea capacit ii de a c uta oferte de educa ie şi de formare în vederea 

dezvolt rii personale. 
 

9. Modalit i de evaluare a activit ii: 
- observarea sistematic  a comportamentelor de înv are individual  şi de grup, 

precum şi a schimb rilor de atitudini şi/ sau preocup ri ale copiilor pe parcursul 
activit ii cât şi dup  încheierea ei; 

- evaluarea/ autoevaluarea oral  a activit ii prin reflec ii de grup, sub îndrumarea 
cadrului didactic. 

 
10. Monitorizarea şi valorificarea rezultatelor: 

- evaluarea relevan ei şi utilit ii activit ii de înv are desf şurat  conform scopului 
enun at; 

- valorificarea feedback-lui colectat şi a reflec iilor/ observa iilor pentru a le transfera 
în activitatea la clas . 

 
11. Diseminarea şi recunoaşterea rezultatelor activit ii: 

- realizarea de fotografii, filme; 
- prezentarea activit ii la panoul clasei/ şcolii, pe site-ul propriu al şcolii; 
- inform ri/ articole mass-media; 
- prezentarea activit ii în cadrul Cercului metodic, simpozioane etc.; 
- participarea la competi ia „Şcoala altfel” desf şurat  la nivel jude ean. 



 
C. M RTURII: 

„Mi-a pl cut activitatea de ol rit, deoarece am aflat lucruri noi şi interesante despre cum 
se prelucreaz  lutul, despre unele materiale care se afl  în jurul nostru şi chiar în propria 
locuin . Cel mai frumos moment a fost când eu am modelat din lut un coş cu fructe.” 
                                                                                                   Pleşcan Ana- elev CP1 
„M-au impresionat lucr rile observate în expozi ia de ceramic , pentru c  erau frumos 
colorate. Cel mai mult mi-au pl cut vasele din lut şi clopo elul.” 
                                                                                             urcanu Mihnea- elev CP1 
„A fost pentru prima dat  în via  când am modelat lutul şi am realizat o c su . Mi-a venit 
uşor pentru c  la şcoal  am mai realizat obiecte, dar din plastilin .” 
                                                                                                 Zaharia Tudor- elev CP1 
„Azi mi-a pl cut tot ce am v zut: expozi ia cu lucr ri de ceramic , atelierul de lucru, 
obiectele realizate de mine şi de colegii mei, dar un moment interesant a fost când fiecare 
şi-a prezentat lucrarea.” 
                                                                                  Ursachi- Hanganu Matei- elev CP1 
„A fost o experien  interesant  în care copilul meu a descoperit modalit i atractive de 
petrecere a timpului liber şi de reducere a timpului petrecut în fa a calculatorului sau a 
tabletei.” 
                                                                                                                       P rinte CP1 

D. DOVEZI ALE ACTIVIT II: 
 
 

      
 

      



 

    
 
 
CONCLUZII: 
  Cred c  a fost o activitate de succes pentru c  a vizat redescoperirea unor valori autentice, 
dezvoltarea la elevi a unor abilit i estetice şi practice, schimbarea unor  atitudini, creşterea gradului 
de informare şi motivare privind arta ol ritului. 
 Aceast  activitate a avut la baz  cunoştin e interdisciplinare dobândite din diferite materii/ 
discipline cuprinse în oferta şcolar  sau în contexte non-formale, cu scopul de a redescoperi vechi 
tradi ii şi meşteşuguri româneşti, de a dezvolta competen e pe termen lung. Trecerea de la activit i 
organizate în mediul şcolar la situa ii din via a real  va continua atât cu sprijinul familiei, cât şi la 
ini iativa cadrelor didactice. Elevii şi-au manifestat dorin a de a cunoaşte şi alte tradi ii şi obiceiuri 
str vechi ale comunit ii locale, pentru a deveni cet eni activi, informa i şi responsabili fa  de 
propriile valori culturale româneşti. 
 
 

675. CALEIDOSCOPUL AMINTIRILOR 
PREZENTARE 

 
Prof. Grecu Eliza Carolina, c.Gimn.Mihai Codreanu,Ia i 

Prof. Nistor Veronica, c.Gimn.Siminicea,Suceava 
 

Dincolo de gânduri sunt fapte, dincolo de fapte sunt ei, oamenii... 
Revista „Caleidoscopul amintirilor” prezint  activit ile pe care le-am desfp urat pe 

parcursul unui an colar. C l torind prin timp,  sim i uneori nevoia unor repere, fie c  sunt nume, 
evenimente sau doar vise. Pagin  cu pagin , de la proiect la realitate, aceste gânduri au luat forma 
unei „mici istorii” tuturor actvit ilor pe care le-am realizat. Am fi ferici i s  g si i în paginile ei 
acele lucruri frumoase, ce pot fi balsam pentru suflet şi s  g si i puterea şi în elepciunea de a trece 
peste subiectivismul unor interpret ri sau prezent ri. 

În felul acesta am caracterizat evolu ia, sinusioas  pe alocuri, a revistei şcolii noastre, revist  
care se înal  şi cucereşte, pas cu pas, cu fiecare num r ap rut, o alt  treapt  ce se vrea împlinirea, 
prin autodep şire, a precedentei. Cu emo ie a ez m cuvintele pe foi albe în iruind c r ri de gânduri, 
îmbrac m idei i vise cu metafore ca mai apoi s  le d m forma unor crea ii ce pot fi uneori lipsite de 
rigurozitatea unei opere literare. 



,,Caleidoscopul amintirilor,,ofer  un con inut bogat ce se refer  la istoricul colii noastre i a 
activit ilor desf surate cu elevii, tradi iile din zon , ini iative i ac iuni ce definesc activitatea colii 
noastre.Pe lâng  acestea, revista colii noastre constituie o surs  de informare i mediatizare a 
proiectelor educative ce se deruleaz , a copiilor cu performan e, elevi ai colii noastre. Ace ti copii 
minuna i care de câteva genera ii au ales s  deschid  poarta gândului i s  lase s  fie v zut sufletul 
lor î i doresc s  fie aprecia i pentru ceea ce fac. 
 
 

 
 
 
  



 
676. PROIECT EDUCA IONAL 

” O AMPRENT  FRUMOAS  PE SUFLETUL COPIL RIEI” 
 

Prof. Ferlovici Gabriela 
Sc.Gimn.” Manolache Costache Epureanu” 

 
În cadrul aciunii de reformare a sistemului de înv mânt şi reaşezarea lui pe baze moderne, 

se sublinieaz  tot mai mult ideea parteneriatelor educa ionale, ce creaz  oportunit i de cooperare, 
consultare, comunicare, conlucrare in vederea atingerii unui scop comun. Integrarea copilului in 
şcoal  presupune mai întâi formarea unor reprezent ri corecte care s  le permit  preşcolarilor o 
adaptare afectiv- motiva ional  la mediul şcolar. În calitatea noastr  de p rinti, educatori sau 
inv tori ne-am intrebat adesea: “De ce se manifest  adesea unele forme de inadaptare a copiilor 
chiar din primele zile de şcoal ? De ce unii elevi din clasa primar  nu fac fa  cerin elor şcolare? 
R spunsurile la aceste întreb ri nu trebuie c utate doar in cunoaşterea particularit ilor de vârst  şi 
individuale a copiilor sau în stilul de activitate al înv torului, ci se impune o cunoaştere şi o 
analiz  atent  a activit ii din gr dini  şi familie- medii care asigur  preg tirea copilului pentru 
şcoal . În acest scop , organizarea unor activit i comune ( şcoal -gr dini ) ce vizeaz  
familiarizarea copiilor cu munca şcolarilor, cu rela iile ce se stabilesc între înv tor si elevi, elevi-
elevi, ar face ca reprezent rile copiilor despre şcoal  sa fie mai clare,mai coerente si mai apropiate 
de realitate, acest lucru conducând la un debut şcolar optim.Din acest motiv am considerat c  un 
parteneriat şcoal -gr dini , prin intermediul c ruia s  surprindem toate aceste aspecte, s  le 
in elegem si apoi  s  le sintetiz m într-o strategie, ar permite egalizarea şanselor şcolarilor şi 
integrarea optim  a copiilor din clasele primare.Echipa de proiect îşi propune deschiderea 
orizontului pentru cunoastere, descoperirea copiilor cu reale aptitudini artistice şi literare, cât şi 
implicarea acestora în activit i prin care s -şi poat  valorifica talentul. De asemenea, curiozitatea 
elevilor care nu au vizitat alte scoli si gradinite sau care nu au v zut o unitate şcolar  din mediul 
urban va fi satisf cut  prin activit ile acestui proiect. 

Obiectivul fundamental al proiectului propus : G sirea unor modalit i viabile de colaborare 
între înv toare şi educatoare pentru integrarea şcolar  a copiilor şi preg tirea p rin ilor pentru 
integrarea copiilor in activitatea şcolar . 
Obiectivele specifice ale proiectului: 

 structurarea  unor modalit i de cooperare între gr dini  şi şcoal ; 
  asigurarea continuit ii de cerin e intre gr dini  şi şcoal ; 
 formarea unei atitudini corecte  a colarului, a  preşcolarilor fa  de şcoal ; 
  implicarea familiei şi familiarizarea acesteia cu diverse aspecte ale şcolarit ii mici; 
 s  cunoaşterea specificului activit ilor din gr dini  de c tre înv toare; 
 eficientizarea şi perfec ionarea modalit ilor de integrare a copiilor colari si  

preşcolari în activitatea şcolar ; 
 cunoaşterea individual  a copiilor de c tre  cadrele didactice, sub aspectul 

capacit ilor , ritmului de dezvoltare, al abilit ilor şi inclina iilor, al mediului 
familial din care provin; 

 cunoaşterea de c tre copii a sarcinilor şi a conduitei de şcolare. 
  schimb de metode concrete de lucru. 

Activit i propuse, înordineaîncare s-audesf şurat, aufost: 
1. Conferin  de deschidere a Proiectului “ O amprent  frumoas  pe sufletul copil riei” 
2. “AtelierulluiMo Craciun” 
3. ,, 1 Martie, ne aduce un m r işor” 
4. ,,Pache eluls n tosşi un stil de via activ” 
5. Diseminareaproiectului 
6. “Copaculprieteniei” * Conferin  de închidere 



Proiectul a avut 5 parteneri (2 gr dini e i dou  coli), iar continuarea /sustenabilitatea 
proiectului a fost  realizat  prin atragerea şi a altor parteneri, prin autofinan are dar şi prin g sirea 
unor sponsori care s  faciliteze desf şurarea proiectului. Activit ile de promovare/mediatizare şi de 
diseminare pe care le-am realizat  în timpul implement rii proiectului şi dup  încheierea acestuia au 
fost: 

  realizarea de materiale care s  popularizeze activit ile – afişe, pliante cu aspecte 
din activit i; 

   promovarea proiectului în cadrul comisiilor metodice , Consiliul Profesoral; 
 realizareaunuipanou de prezentarepeholulscolii; 
 expozitii de fotografii; articole in pres . 

 
 

677. PROIECT EDUCA IONAL 
APA- O POVESTE F R  SFÂRŞIT 

 
prof.înv. primar HRI AC RODICA 

Scoala Gimnazialǎ ,,Teofil Vâlcu’’ Hǎneşti 
 

Mediul înconjur tor ne asigur  condi iile necesare vie ii. Ocrotirea mediului este o problem  
mondial  şi, tocmai de aceea, fiecare om trebuie s -şi asume aceast  responsabilitate. În ara noastr  
ocrotirea mediului înconjur tor este reglementat  de legea adoptat  de Parlamentul României 
"Legea nr. 137 / 1995" numita "Legea Protec iei Mediului", care recunoaşte dreptul tuturor 
persoanelor la un mediu s n tos, natura fiind considerat  leag nul civiliza iei umane. 

Mediul înconjur tor este, dup  cum se ştie, un sistem şi ca orice sistem are o 
anumit  organizare, structurǎ, func ie şi func ionare care asigura via a omului şi dezvoltarea 
civiliza iilor. Ansamblul format din totalitatea vie uitoarelor de pe P mînt şi mediul lor de via a - 
apa, aerul şi solul - reprezint  ecosfera, care altfel spus reprezint  ,,casa vie ii" pe P mânt. Orice 
vie uitoare, pentru a putea tr i pe P mânt, trebuie s  se încadreze în ecosfer , c ci altfel piere. 
Amenin area mediului e un semn c  leg tura dintre via  şi mediul ei a început s  se macine. Pe 
m sur  ce leg turile dintre o vietate şi alta, ca şi dintre toate viet ile şi mediul lor de via a încep s  
se surpe, echilibrul în naturǎ începe s  cedeze şi pe alocuri s  dispar . Pentru a supravie ui, oamenii 
au nevoie de o existent  stabil  în mediul lor adecvat. 

Pânza de p ianjen „ esut ” cu m iestrie de actuala criz  ecologic  se extinde nestingherit  
asupra pre ioasei noastre planete albastre, cum frumos  este numit , afectând nepermis de mult, 
biosfera şi implicit omul şi mediul  de via  al omului . Realizând c  acest  fenomen ia o uriaş  
amploare, factori de decizie de rang mondial şi în ultima perioad  şi  factorii de decizie de la nivel 
na ional, încearc  s  stabileasc  m suri ferme şi urgente pentru salvarea naturii, pentru conservarea 
mediului de via  a omului, m suri care, din p cate se aplic  sporadic şi timid.  
Suficient de tardiv, dup  ce am asistat la episoade dramatice, adev rate catastrofe ecologice şi 
anume inunda iile din ultimii ani, intensificarea fenomenului de deşertificare din sudul t rii, 
tornade,vijelii perioade îndelungate de secet , am început s  conştietiz m c  s-au dep şit nişte 
limite care au provocat grave dezechilibre în natur  şi chiar dispari ia multor specii de plante şi 
animale şi acesta nu-i sfîrşitul catastrofelor. 

Daunele imense cauzate mediului au creat omenirii probleme grave care abia acum ncep sǎ-
şi arate adevǎrata fa ǎ: ncǎlzirea globalǎ, topirea ghe arilor, sub ierea stratului de ozon, şi mai 
nou, epuizarea resurselor naturale de apǎ. 

Odatǎ cu triplarea popula iei la nivel mondial, consumul resurselor de apǎ a crescut de nu 
mai pu in de 6 ori. In acelaşi timp, se preconizeazǎ cǎ n urmǎtorii 15 ani, pǎmântul va avea cu 50% 
mai mul i locuitori, fapt care, alǎturi de urbanizarea şi industrializarea accentuatǎ a aşezǎrilor 
umane va avea consecin e grave asupra mediului şi asupra vie ii, anun ǎ organiza iile mondiale. 
            In prezent, risipa de apǎ a atins valori nemai ntâlnite.Una din cinci persoane nu are acces la 
apa potabilǎ, nsemnând 1,1 miliarde de oameni, douǎ din şase trǎiesc n condi ii improprii de 



igienǎ, ceea ce s-ar traduce n 2,6 miliarde de oameni, iar 3 900 de copii mor n fiecare zi mǎcina i 
de boli cauzate de apa infestatǎ pe care o consumǎ. In acelaşi timp, nu mai pu in de 88% dintre 
maladiile ntâlnite n prezent sunt provocate de lipsa igienei şi consumul apei poluat. 

 
ARGUMENT 
 

Ca şi aerul pe care îl respir m, apa se g seşte pretutindeni pe planeta noastr : pe p mânt, sub 
p mânt, în aer, în corpul vie uitoarelor. Apa constituie o minune a planetei noastre. Unde este ap  
apare Şi via a. Apa poate exista f r  via , dar via a f r  ap  este imposibil , ea r mânând astfel un 
bun universal. O ap  curat  asigur  s n tatea genera iilor viitoare, care au şansa s  se implice activ 
în conservarea resurselor oferite de natur .  
 
CLASA  : a III -a şi a IV-a 
 
SCOPUL: dezvoltarea capacit ii de cunoaştere şi în elegere a mediului înconjur tor, precum şi 
stimularea curiozit ii pentru investigarea acestuia; dobândirea cunoştin elor, valorilor, 
comportamentelor şi competen elor unei mai bune gospod riri a apei, ca surs  a vie ii pe p mânt; 
sensibilizarea copiilor, a popula iei pentru a respecta şi proteja mediul acvativ. 
OBIECTIVE : 
 S  descopere prezen a apei în mediul înconjur tor, atât în natur , gospod rie cât şi în 
componen a plantelor, animalelor, oamenilor; 
 S -şi însuşeasc  unele cunoştin e despre ap : caracteristici şi propriet i, st ri de agregare, 
circuitul apei în natur ; 
 S  în eleag  rolul pe care îl are apa în men inerea vie ii pe p mânt; 
 S  cunoasc  care sunt principalele surse de poluare a apei şi riscurile polu rii apei pentru via a 
plantelor, animalelor, oamenilor; 
 S -şi însuşeasc  unele norme de comportare specifice asigur rii echilibrului dintre s n tatea 
individului, a societ ii şi a mediului; 
 S -şi dezvolte sim ul critic, creativitatea, capacit ile de observare şi exprimare a celor v zute; 
 S  propun  solu ii la unele situa ii – problem  legate de poluarea apelor. 
GRUP INT : 28  elevi ,  p rin i 
DURATA:  martie 2016 
RESURSE UMANE: cadre didactice, p rin ii copiilor, elevi 
RESUSE MATERIALE:   hârtie xerox, xerox, aparat foto, aparat filmat, CD – uri, materiale 
informative: c r i, reviste, pliante, afişe 
MODALIT I DE REALIZARE:  

1. CIRCUITUL APEI IN NATURA 
-vizionarea unui ppt despre circuitul apei în natur  
- memorizarea poeziei ,,Povestea apei ’’de Florin Iord chescu 

-15 martie2016- 
                
           2. REALIZAREA  UNUI AFIS  CU INDEMNURI ECOLOGICE    

- realizarea acestuia prin desene,articole,   imagini despre ap       
-18 martie 2016- 

   
           3.POVESTEA  UNEI PICATURI DE APA  
 -crea ii literare 

-22 martie 2016- 
REZULTATE OBTINUTE 
             De la mic la mare  participan ii la proiect au încercat s  înve e s  cunoasc  şi s  ocroteasc  
natura, s  aib  un comportament adecvat fa  de mediul înconjur tor şi chiar s  ia atitudine fa  de 
cei care îl distrug. 



Într-un cadru festiv, participan ii la proiect au analizat modul de desf şurare al acestuia de-a 
lungul întregii perioade prev zute ini ial. Fiecare activitate a fost luat  în discu ie şi s-a eviden iat 
impactul avut atât asupra elevilor dar şi a comunit ii locale . 

Au fost scoase în eviden  aspectele pozitive, realiz rile ob inute, cât şi unele mici 
nerealiz ri datorate unor factori obiectivi. 

Cu fotografiile şi lucr rile copiilor realizate de-a lungul desf şur rii proiectului s-a organizat 
o expozi ie la nivel de şcoal . 

S-a  scos în eviden  colaborarea excelent  între şcoal  şi ceilal i parteneri şi modul cum au 
fost atraşi p rin ii pentru sus inerea şi desf şurarea proiectului. 

Eforturile elevilor au fost r spl tite cu diplome şi premii din partea Prim riei dar şi din 
partea şcolii. 

S-a venit cu propunerea ca proiectul s  continuie şi în anul şcolar urm tor. 
 
 

678. COALA F R  GHIOZDAN  
 

Prof.înv.primar Ivan Ramona Nicoleta 
coala Gimnazial  ”Mircea Eliade” Olteni a, Jude ul C l ra i 

 
 
În perioada 6-10 aprilie 2015, la nivelul fiec rei unit i de înv mânt , elevii colilor 

române ti au avut ocazia s  aleag  diferite activit i educative, care s  le eviden ieze talentul i în 
alt context decât cel curricular. 

Cadrele didactice au solicitat propuneri elevilor, p rin ilor ,apoi au discutat variantele în 
cadrul întâlnirilor metodice. 

Selec ia s-a f cut la nivelul unit ii de înv mânt, dorindu-se s  se scoat  în relief 
importan a i rolul elevului în condi iile societ ii globale i ale comunit ii omene ti i implicarea 
în egal  m sur  a elevilor, cadrelor didactice i p rin ilor. 

Activit ile au urm rit : dezvoltarea personal  a copilului,dezvoltarea abilit ilor de 
interac iune social  i adoptarea unei atitudini pozitive în dezvoltarea rela iilor cu cei din jur, 
abordarea vie ii într-o manier  optimist  i cu sim ul umorului. 

Tipurile de activit i derulate: ”Reguli de igien  pentru copii”,”Concursuri de desene ,eseuri, 
fotografii pe tema igienei”,” tiin e surori”, ”C l torie în jurul lumii”,Împreun  prin meandrele 
Universului”, ”Activit i de educa ie ecologic  i voluntariat”,”Literatura i scena”. 

Scopul acestor activit i este ecela de a promova, dezvolta ,forma , competen ele i 
atitudinile sociale, civice, prin sensibilizarea i cre terea gradului de con tientizare , a dorin ei de 
transformare i valorificare a inteligen ei emo ionale. 

Obiectivele acestui proiect au fost: stimularea curiozit ii i a spiritului de explorare al 
copiilor; valorizarea abilit ilor artistico-plastice; implicarea familiei în activit ile extra colare; 
formarea şi cultivarea interesului pentru problematica s n t ii ; cunoaşterea organismului uman şi a 
func iilor vitale,  precum şi a unor norme de  comportament pentru asigurarea echilibrului dintre 
s n tatea individual  şi colectiv ; stimularea curiozi ii copiilor prin investigarea realit ii; 
formarea unei atitudini ecologice responsabile prin exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire 
a mediului, aplicând cunoştin ele însuşite; dezvoltarea imagina iei i a abilit ilor de comunicare. 

Îmbun t irea competen elor sociale în cooperare cu partenerii de dialog, a comunic rii 
verbale i nonverbale în cadrul grupului , creativit ii  i spontaneit ii , afirmarea talentelor i a 
responsabilit ilor .preg tirea pentru via a social  au fost obiectivele acestui program. 

La nivelul colii am urm rit: dezvoltarea armonioas  a organismului uman, manifestarea 
unui comportament responsabil fa  de igiena personal  i fa  de protec ia i conservarea mediului 
înconjur tor, stimularea interesului pentru lectur  , încurajarea sentimentului de solidaritate uman , 
consolidarea depriderilor de igien  a muncii, dezvoltarea capacit ii de comunicare , reguli de 
comportare în societate. 



           Activitatea “Pic turi de vise în culoare” s-a desf urat în S pt mâna Na ional  a 
Voluntariatului, eveniment na ional anual menit s  mobilizeze cât mai multe organiza ii i 
voluntarii pe care ace tia îi implic , pentru a s rb tori împreun  voluntariatul, pentru a atrage 
sprijinul comunit ii pentru acesta i pentru a recunoa te public activitatea voluntarilor. Activitatea 
s-a bucurat de un real succes la care au participat elevii din clasele II-IV, p rin ii acestora i 
reprezentan ii prim riei. Parteneriatul local  a avut ca scop  amenajarea  i înfrumuse area  gr dinii 
colii, respectiv spa iul de joac  al copiilor cât i responsabilizarea colarilor mici fa  de  protejarea 

mediului înconjurator. 
       În acest sens, s-au desf urat trei ac iuni: ecologizarea, igienizarea spa iului verde din curtea 
colii; achizi ionarea i confec ionarea obiectelor decorative de gr din ; achizi ionarea i plantarea 

florilor, a puie ilor. De rezultatele muncii elevilor, cadrelor didactice i a  p rin ilor s-au bucurat  
to i copiii din coal , p rin i , bunici, fiind întâmpina i înc  de la intrare de noul spa iu i de 
minunatul joc de culori oferit de superbele flori plantate. 
       Sub motto-ul “ Natura este singura carte în care fiecare fil  p streaz  câte un adevar” i ca 
urmare fireasc  a activit ii precedente, ac iunea “Natura în ochi de copil”s-a desf urat firesc, 
finalizându-de cu organizarea unei expozi ii-concurs de crea ii literare, desene, fotografii.  
       Dup  discu ii, vizionarea unor materiale on-line i jocuri de rol având ca scop  eviden ierea 
m re iei i frumuse ii naturii, dar i necesitatea protej rii mediului inconjurator, elevii s-au întrecut 
pe sine realizând picturi, colaje i compuneri literare. S-au selectat imagini reprezentând diversitatea 
naturii din  mai multe locuri ale lumii, ipostaze ale acesteia în cele patru anotimpuri. P rin ii au 
participat în calitate de invita i, bucurându-se de rezultatele muncii copiilor. 
       Ultimele dou  activit i au adus în fa a elevilor i a p rin ilor ,problemele ecologice care 
constituie, la scar  planetar , una dintre priorit ile contemporaneit ii, iar solu ia este c utat  în 
transform rile ce trebuie i pot s  se produc  în con tiin a omeneasc  i în comportamentul 
ecologic. Acesta se realizeaz  , în primul rând, prin puterea exemplului i apoi prin cea a 
cuvântului. Cunoa terea responsabil  a mediului înconjur tor ofer  copiilor ocazia de a gândi, a 
înv a, de a- i dezvolta curiozitatea i interesul pentru anumite aspecte din lumea înconjur toare, iar 
dac  sunt sprjini i de p rin i motiva ia va fi mai puternic . 

Modalit ile de evaluare ale activit ilor desf urate au fost: aplicarea unor chestionare care 
s  determine impactul, eficien a i gradul de atractivitate al activit ilor desf urate, realizarea unui 
spectacol literar-pascal, crearea unor texte literare în concordan  cu activit ile desf urate. 
          Rezultatele înregistrate: ecologizarea cu succes a gr dinii colii, înfrumuse area spa iului 
verde al colii prin plantarea unor r saduri de flori i puie i, ob inerea diverselor premii la 
concursurile sportive i literare. 

În urma desf ur rii activit ilor s-a constatat c  personalul didactic are o preg tire psiho-
pedagogic , preg tirea elevilor pentru concursuri reprezint  o preocupare constant  ; pozi ia 
favorabil  a familiilor elevilor fa  de coal  i fa  de personalul colar; colaborarea cu familia-
premisa desf ur rii unor activit i extra colare; organizare de activit i sportive în scopul 
descoperirii elevilor capabili de performan ; organizarea de activit i menite a deschide calea 
elevului c tre cunoa terea tradi iilor i obiceiurilor specifice localit ii ; atmosfera destins  , de 
încredere reciproc  într-un mediu curat. 

Am prezentat câteva aspecte din activitatea noastr ” coala f r  ghiozdan”. În activitatea 
educativ  trebuie doar s  ne asum m ini iativa pentru a realiza un înv mânt de calitate.  
 
 
  



 
679. PROIECT DIDACTIC - SALUTARE, PRIM VAR ! PROBLEME DE ADUNARE I 

SC DERE 
 

Prof. înv. primar: Vasile Janina, c.Gimn.Grigore Tocilescu,Bucure ti 
 
 

Data: 21 .04.2015 
 
Clasa: Preg titoare “C” 
 
Prof. înv. primar: VASILE JANINA  
 
Aria curricular :Matematic  i tiin e ale naturii 
 
Disciplina: Matematic  şi explorarea mediului 
 
Unitatea tematic : Salutare, Primvar ! 
 
Subiectul lec iei: Probleme de adunare şi sc dere în 
concentrul 0-31  
 
Tipul lec iei: Fixare şi consolidare 
 
Forma de realizare: Activitate integrat  
Discipline integrate:- Comunicare în limba român  
                                 - Dezvoltare personal  
                                 - Matematic  şi explorarea mediului 
                                 - Muzic  şi mişcare 
           - Arte vizuale şi abilit i practice 
 
 Competen e specifice : 

 Matematic  şi explorarea mediului 
1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31;  
1.4. Efectuarea de adun ri şi sc deri în concentrul 0-31, prin ad ugarea /extragerea a 1-5 elemente 
dintr-o mul ime dat ; 
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sum , total, diferen , =, +. -) în rezolvarea 
şi/sau compunerea de probleme; 
3.1. Descrierea unor fenomene/procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul 
identific rii unor regularit i; 
5.2. Rezolvarea de probleme în care intervin opera ii de adunare sau sc dere cu 1-2 unit i în 
concentrul 0 – 10, cu ajutorul obiectelor; 

 Comunicare în limba român  
1.1. Recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar; 
2.4. Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute, manifestând interes pentru comunicare;  

 Dezvoltare personal  
2.2. Identificarea regulilor de comunicare în activitatea şcolar ; 
3.1. Identificarea unor rutine în activitatea şcolar ; 

 Muzic  i mi care 
2.1. Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerat  de text; 

 Arte vizuale i abilit i practice 
2.3. Realizarea de aplica ii/compozi ii/obiecte/construc ii simple, pe baza interesului direct 



 
Strategii didactice : 

 Metode i procedee: conversa ia, expunerea,  explica ia, observa ia, exerci iul, piramida, 
jocul; 
 

 Mijloace de înv mânt i materiale didactice: caietele speciale- Matematic  şi explorarea 
mediului, Editura Delta Cart Educational; caiete cu foaie velin ; creioane, culori, planşe 
didactice,  ştampilu e; 

 
 Forme de organizare: frontal, individual. 

 
Evaluare – formativ , prin observarea comportamentului elevilor  
 
Durata:  35 de minute activitate propriu-zis + 15 de minute activitate recreativ 
 
Bibliografie  

1. *** Programa şcolar  pentru clasa preg titoare, anexa 2 la OMECTS nr. 3418/19.03.2013, 
Bucureşti, 2013 

2. *** Organizarea interdisciplinar  a ofertelor de înv are pentru formarea competen elor 
cheie la şcolarii mici – program de formare de tip „blended learning” pentru cadrele 
didactice din înv mântul primar, suport de curs METCS, 2012 

3. Ghidul  înv torului pentru clasa preg titoare, editura DPH, 2012; 
V.Preda, M. Pletea,F. Grama, A. Cocoş, D.Oprea, M. C lin, Ghid pentru proiecte tematice, editura 
Humanitas Educa ional, Bucureşti, 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEMERSUL DIDACTIC 
Nr
. 
crt  

Evenimentul 
didactic 

Compe 
ten e 

Con inutul ştiin ific Strategii didactice Evaluare 
Metode şi 
procedee 

Mijloace de 
înv mânt 

Moduri de 
organizare 

1. 
 
 

Moment 
organizatoric 
10` 

 
 
DP 2.2 
 
 
 
 

Se asigur un climat educa ional favorabil 
desf şur rii urm toarei activit i prin: 
- aerisirea salii de clas ; 
- preg tirea materialului didactic; 
- stabilirea ordinii şi disciplinei; 
- plasarea organizat  a şcolarilor în spa iul 
educa ional 
Debutul activit ii se realizeaz  cu întâlnirea de 
diminea   
Salutul: 
    Haide i s  ne adun m 
    Un semicerc s  form m 
    Invita ii s -i salut m: 
            Buna diminea a! 
     Un gând bun s  le ur m: 
           Bine a i venit! 
Cântec: ,,Deşteapt -te, române!” 
Prezenta: 
      Dupa ce ne-am adunat 
      Şi frumos ne-am salutat 
      Colegii ne-am întalnit 
      Oare cine n-a venit? 
Repere temporale: data, luna, anul, ziua, anotimpul; 
Calendarul naturii: starea vremii; 
Tema zilei: P s relele au sosit şi natura a-nverzit! 

  
 
Conversa ia 

 
 

  
Frontal 

 
 
 
 



2. Captarea aten iei 
4` 
 

CLR 
1.1 
 
MEM 
1.2; 
1.4;  
5.3 

            Ast zi, foarte devreme, am primit vizita unui 
stol de rândunele, iar ele ne-au preg tit o surpriz  
înc  de la prima activitate a zilei. Aşa c  au l sat pe 
catedr  un pachet cu materiale didactice pe care s  le 
folosim pe parcursul întregii zile. De asemenea, l-au 
rugat pe Trompi- macota clasei, s  le in  locul 
pentru c  nu au putut r mâne cu noi toat  ziua. 
          Deoarece Trompi particip  în fiecare zi la 
activit ile noastre, ast zi va fi şi mai atent la ce se 
întâmpl  în clas  pentru c  vrea s  vad  elevii care 
înva  bine şi care sunt cumin i ca s  le transmit  
prietenelor sale, rândunelelor. 
            La finalul zilei mascota va recompensa 
copilul cel mai cuminte şi mai activ la ore prin faptul 
c  va merge cu el acas .      

- S  vedem care este prima surpriz  de azi!   
Câteva ghicitori 
       Cine-mi spune dintr-o dat  
       Câte col uri are-o roat ? 
                      (zero)  
       Roaba care-o împingi întruna 
       Câte ro i ea are?  
                      (una) 
 - Anexa 1 

Conversatia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghicitori  
 
 

Planşe 
didactice 
 
 
Ghicitori- 
probelme 

 
Frontal  
 
 
 
 
 
 
Frontal 

Interesul 
pentru 
continu ul 
activit ii 

3. Anun area temei 
şi a con inutului 
1`                 
 
         

 
 

- Acum, la  matematic  şi explorarea mediului, noi 
vom face probleme de adunare şi sc dere în 
concentrul 0- 31, prin num rare.   
               Dar mai întâi vom rezolva împreun  câteva 
exerci ii cu scopul de a ne aminti ceea ce am înv at 
pân  ast zi şi s  îi facem şi noi o surpriz  placut  lui 
Trompi  r spunzând corect  sarcinilor. 

Expunerea   Frontal   



4. Prezentarea 
con inutului şi 
dirijarea 
înv rii 
10` 

 
MEM 
1.1 
 
 
 
CLR 
2.4 
 
 
 
 
MEM 
1.1; 
1.4;   
1.6;  
5.2 
 

Sarcina 1 
Rezolva i exerci iile la tabl : 

Descompune numerele date. 
Compune numerele date. 

Sarcina 2 - Anexa 2-  Caietul special, pag 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceasta con ine probleme de adunare şi sc dere în 
concentrul 0- 31, prin num rare: 

1. Completeaz  caseta cu numerele 
corespunz toare. 

2. Compune probleme folosind datele din tabel. 

Conversa ia 
 
Exerci iul   
 
Explica ia  
 
 
 
 
 
 
Exerci iul  
 
Observa ia 
 

 
 
Tabla 
magnetic  
 
 
 
Caietele 
speciale- 
Matematic  
şi explorarea 
mediului, 
Editura Delta 
Cart 
Educational 

 
 
Frontal  
 
 
 
 
 
 
Individual 
şi frontal 
 
 
 
 

Relaonare 
prin ac iune 
şi comunicare 
 
Raspunsurile 
copiilor 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
verbale 

5. Asigurarea 
reten iei şi 
transferului 
9` 
 
 
 

MEM       
1.6;  
3.1 
 
CLR 
2.4 
 
 

Sarcina 3 
Descompune i, la tabl , urm toarele numerele : 23, 
29, 30, 15, 8, 20, 17  
Sarcina 4 
Se va realiza prin intermediul câtorva întreb ri 
precum:  
- Poate cineva s  numere cresc tor  de la 0 la 31? Dar  
descresc tor?  

 
 
Conversa ia  
 
 
 
 
Exerci iul  

 
 
 
 
 
Tabla 
 
 

 
Frontal  
 
 
 
 
 
 

Aprecierea 
raspunsuri lor  
 
 
 
 



 
Activitate recreativ (15`)- Joc: Realizeaz  desene dup  care s  compui probleme. (pe caietele cu foaie velin ) 
 
 

 
 
 
 
MM 
2.1 
 
 

- Mai ine i minte ce înseamn  num r par? 
-  Care sunt cifrele pare? Dar impare ?  
- Care sunt numerele pare de la 0 la 30? 
- Dar numerele impare? 
- Ce numere se afl  între 12 şi 23, dar între 18 şi 31, 
s.a. ? 
- Ce semnifica ie are pentru voi num rul 31? (o lun  
poate avea cel mult 31 de zile) 
- Noi în ce lun  suntem ? Câte zile are ? Din ce 
anotimp face parte ? 
*S  interpret m cântecelul Când prim vara va veni: 

Iat  cade ploaia pe florile de mac 
i p s rile toate se întorc acum din larg 

Cânt m de bucurie, viața o cânt m 
Iubirea toat  o cânt m 

Vântul care adie cu frunzele ar dansa 
Albinele se îmbie nectar din flori s  bea 

Cânt m de bucurie, viața o cânt m 
Iubirea toat  o cânt m 

Refren: 
Când prim vara iar i va veni 

Natura întreag  iar ne va zâmbi 
Vom cânta orice ar fi 

Când prim vara va veni 

 
 
 
Jocul  

 
 
 
Cântecelul  

 
 
Frontal  

6. Încheierea 
activit ii 
1` 

 Activitatea se finalizeaz  cu aprecierea modulului de 
desf şurare a lec iei, eviden iându-se elevii care au 
r spuns foarte bine şi încurajându-i pe ceilal i. Se vor 
împ r i recompensel copiilor care au rezolvat toate 
cerin ele şi care au respectat regulile lui Trompi. 

Conversa ia 
 

 
 
Ştampilu e  

Frontal  Aprecierea 
modului de 
lucru. 
Recompense 



Anexa 1 

PROBLEME – GHICITORI 

Cine-mi spune dintr-o dat  
Câte col uri are-o roat ? 
(zero)  
 
Roaba care-o împingi întruna 
Câte ro i ea are? 
(una)  
 
Cartea ce-o p strezi ca nou  
Câte scoar e are?  
(dou )  
 
Tricicleta lui Andrei 
Câte ro i învârte?  
(trei)  
   
Fluturaşul cel pl pând 
Câte aripi o fi având?  
(patru)  
   
În m nuş  sau ciorap 
Câte degete încap?  
(cinci)  
 
Câte, câte mici picioare 
Harnica albin  are?  
(şase)  
   
Câte stele lucitoare 
Str lucesc în Carul Mare?  
(şapte)  
  
Câte col uri în total 
Are micul t u penar?  
(opt)  
   
Num r  pe îndelete 
Ro ile a trei triciclete.  
(nou )  
  
Degetele, buni fr âni 
Câte-s la-amândou  mâini?  
(zece) 
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680. VOLUNTARIATUL, CALE DE DEZVOLTARE PERSONAL  I INTERAC IUNE 

COMUNITAR  
 

ipo  Zsófia, Profesor pentru înv mânt primar, coala Gimnazial  T nad 
Marcu Ioana Ramona,Profesor pentru înv mânt primar, coala Gimnazial  T nad 

 
Motto:  

"Niciun gest de bun tate, 
indiferent cât e el de mic, 

nu e în zadar."Aesop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titlul voluntariatului: "Târg de toamn  pentru un zâmbet de copil"                                                                  
"Târg de iarn  pentru un zâmbet de copil” 
Tipul activit ii de voluntariat:Proiect educa ional 
Argumentarea proiectului: 

Voluntariatul, conform dic ionarului explicativ al limbii române, este"activitate desf urat  
în folosul altor persoane sau al societ ii f r  a urm ri un câ tig material". El  reprezint  una dintre 
componentele esen iale ale cet eniei active şi democratice. Urm re te realizarea unor valori, 
precum solidaritatea, nediscriminarea i contribuie prin aceasta la dezvoltarea armonioas  a 
societ ii. 

În România, Legea nr.339 din 17 iulie 2006 d  urm toarea defini ie: "Voluntariatul este 
activitatea de interes public desfa urat  din proprie ini iativ  de orice persoan  fizic , în folosul 
altora, f r  a primi o contrapresta ie material ; activitatea de interes public este activitatea 
desfa urat  în domenii cum sunt: asisten  i serviciile sociale, protec ia drepturilor omului, medico-
sanitar, cultural, artistic, educativ, de înv mânt, tiin ific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, 
de protec ie a mediului, social i comunitar i altele asemenea." 

Voluntariatul apropie oamenii i rupe frontierele sociale i culturale existente. De asemenea 
ne face s  descoperim latura uman  din interiorul fiec ruia. Este minunat s  fii mereu prezent 
printre oameni cu inima i sufletul i s  aju i acolo unde este nevoie. În concluzie este o onoare s  
fii voluntar. 

Voluntariatul este o oportunitate de dezvoltare personal  şi de a dobândi o perspectiv  
diferit  asupra lumii. Activit ile de voluntariat constituie o experien  bogat  de înv are, 
faciliteaz  dezvoltarea de capacit i şi competen e sociale şi contribuie la dezvoltarea sentimentului 
de solidaritate. Dintre abilit ile pe care le dobândeşte un voluntar, putem enumera: lucrul în echip , 
managementul resurselor, comunicare şi rela ionare, managementul de proiect.Acestea sunt 
benefice pentru voluntar ca individ, pentru comunit i şi societate în întregul ei şi reprezint  un mod 
de a aborda nevoile şi provoc rile umane, sociale, intergenera ionale şi de mediu. 

Valorile voluntariatului pot fi cultivate în con tiin a copiilor de la o vârst  fraged  prin 
participare direct  la ac iuni de voluntariat împreun  cu p rin ii i întreaga comunitate din care fac 
parte.  



Tipul proiectului:                                                                                                                                     
Proiect educa ional de voluntariat  

Tipul de educa ie în care se încadreaz  proiectul:                                                                     
Educa ie de dezvoltare  personal  i comunitar   

Beneficiarii direc i: 
Elevi cu performan e deosebite la înv tur  proveni i din medii sociale defavorizate  
Asocia ia Caritas T nad 
Vârstnici de la Centrul de zi Bogdanffy Szilard T nad 

Scopul proiectului: 
Promovarea particip rii civice şi a angajamentului interpersonal în rândul elevilor i al comunit ii. 

Obiectivele proiectului: 
 Cultivarea spiritului i valorilor voluntariatului în con tiin a copiilor; 
 Implicarea cadrelor didactice în ac iuni de voluntariat; 
 Implicarea elevilor i a p rin ilor în ac iuni de voluntariat; 
 Implicarea comunit ii locale în ac iuni de voluntariat; 
 Formarea unui comportament responsabil fa  de persoane aflate în dificultate; 
 Sensibilizarea elevilor fa  de nevoile semenilor; 
 Dezvoltarea  competen elor de comunicare, colaborare, implicare activ , munc  în echip  în 

rândul elevilor, cadrelor i p rin ilor ; 
 Îmbog irea fondului Asocia iei de P rin i de la coala Gimnazial  T nad în vederea 

finan rii unor activit i extracurriculare pentru elevi proveni i din medii sociale 
defavorizate; 

 Strângerea de fonduri în vederea realiz rii unei excursii de documentare în perioada cola 
Altfel, pentru elevii proveni i din familii cu venituri reduse; 

 Strângerea de produse alimentare pentru Centrul de zi pentru vârstnici Bogdanffy Szilard  
aflat în administra ia Asocia ia Caritas T nad; 
Rezultate a teptate:  
Privind copiii: 

 Cultivarea dragostei pentru semeni; 
 Formarea unui comportament civic, onest fa  de oameni; 
 Experien   în activit i practice pentru beneficiile celor din jur; 
 Deprinderi de colaborare eficient  între elevi de vârste  diferite în vederea îndeplinirii unui 

scop stabilit; 
 
 
Privind cadrele didactice: 

 Aplicarea unor strategii didactice moderne de tip ＂outdoor＂ i de tip proiect în vederea 
asigur rii educa iei moral-civice i a dezvolt rii personale ale elevilor; 

 Dezvoltarea colabor rii eficiente a cadrelor didactice cu p rin ii elevilor cu institu iile locale 
precum i cu întreaga comunitate local ; 

 Participarea cadrelor didactice la concursuri i sesiuni de comunicare în vederea promov rii 
unor bune practici de voluntariat; 
Privind p rin ii i al i factori educa ionali din comunitate: 

 Cre terea implic rii p rin ilor i a comunit ii locale în activit ile de voluntariat. 
Privind produsul finit al proiectului:  

  Realizarea unei excursii documentare pentru elevi proveni i din familii cu venituri reduse, 
în perioada colii altfel; 

 Îmbog irea fondului Asocia iei de p rin i de la coala Gimnazial  T nad; 
 Sprijinirea Asocia ei Caritas T nad cu produse alimentare în vederea asigur rii alimenta iei 

vârstnicilor de la Centrul de zi Bogdanffy Szilard (20 vârstnici); 



Resurse materiale: 
 Contribu ii personale ale p rin ilor elevilor de la coala Gimnazial  T nad (legume, fructe, 

preparate alimentare); 
 Contribu ia personal  a localnicilor în schimbul produselor alese (Dona ie pentru produse); 

Bibliografie: https://ro.wikipedia.org,https://dexonline.ro,conferintavoluntariat.rotary-
bucharest.org, didactic.ro 
Evaluarea proiectului: 
Eficien a acestui proiect se va evalua prin urm toarele: 

- Num rul participan ilor implica i în proiectul de voluntariat ＂Târg de toamn  pentru un 
zâmbet de copil＂; 

- Num rul partenerilor de proiect; 
- Suma adunat  pentru excursia copiilor proveni i din familii cu venituri reduse i cu rezultate 

bune la înv tur ; 

- Cantitatea produselor donate Asocia iei Caritas T nad; 
- Impresiile i p rerile participan ilor; 
- Like-urile de pe facebook; 
- Rezultatele ob inute la concursuri pentru proiecte de voluntariat 
      Mediatizarea i diseminarea proiectului: 

- Ziare, re ele de socializare, edin e cu p rin ii, concursuri lansate pentru proiecte 
educa ionale de voluntariat 

Sustenabilitatea proiectului: 
Proiectul  educa ional de voluntariat:＂Târg de iarn  pentru un zâmbet de copil＂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

681. TEST DE STABILIRE A VÂRSTEI PSIHOLOGICE A LIMBAJULUI 
 

Prof. pentru înv. primar, Violeta Chelaru  coala Gimnazial  Trife ti, Neam  
 

În dеcursul anilor, limbajul a fost multilatеral studiat şi s-a acumulat un bogat matеrial tеorеtic 
şi faptic şi acеasta pеntru c  întrеgul progrеs spiritual е condi ionat în marе m sur  dе claritatеa 
еxprim rii i pеntru c  еxist  o imеns  variеtatе vеrbal  dar şi o multitudinе dе formе tulburatе carе 
ar trebui corеctatе. 

În catеgoria tulbur rilor dе limbaj sunt cuprinsе toatе dеficiеn еlе dе în еlеgеrе şi еxprimarе 
oral , dе scriеrе, dе citirе, dе mimic  şi dе articularе. Prin tulburarе dе limbaj în еlеgеm „toatе 
abatеrilе dе la limbajul normal, standardizat, dе la manifеst rilе vеrbalе tipizatе, unanim accеptatе 
în limba uzual , atât sub aspеctul rеproducеrii cât şi al pеrcеpеrii, încеpând dе la dеrеglarеa 
componеntеlor cuvântului şi pân  la imposibilitatеa dе comunicarе total  sau scris ”.(M. Gu u, 
Logopеdia, 1975, p.130-135)Cеrcеtǎrilе tulburǎrilor dе limbaj sunt nеcеsarе nu numai pеntru 
prеvеnirеa acеstor dеficiеn е, dar şi pеntru adoptarеa unеi mеtodologii ştiintificе în stabilirеa 
diagnosticului difеrеn iat şi  a unor modalitǎ i dе corеctarе. 

https://ro.wikipedia.org/
https://dexonline.ro/


Cunoaşterea, chiar şi sumar , a principalelor categorii de tulbur ri de limbaj ce se întâlnesc la 
vârstele preşcolar  şi şcolar , îi creeaz  cadrului didactic posibilitatea adopt rii unei atitudini 
diferen iate fa  de copii şi interven ii corectiv-recuperative. Astfel, dupǎ Emil Verza, existǎ 
urmǎtoarele categorii de tulburǎri de limbaj: 

  “Tulburǎri dе pronu iе (dislalia, rinolalia, disartria);  
 Tulburǎri dе ritm şi fluеn ǎ a vorbirii (bâlbâiala, logonеvroza, tahilalia, aftongia, tumultus 

sеrmonis, tulburǎri pе bazǎ dе corее); 
 Tulburǎri dе vocе ( afonia, disfonia, fonostеnia, muta ia patologicǎ); 
 Tulburǎri alе limbajului citit-scris (dislеxia, alеxia şi disgrafia, agrafia); 
 Tulburǎri polimorfе (afazia, şi alalia); 
 Tulburǎri dе dеzvoltarе a limbajului (mutism psihogеn еlеctiv, voluntar, rеtard sau întârziеrе 

în dеzvoltarеa gеnеralǎ a vorbirii, disfunc iilе vеrbalе din autismul infantil dе tip Kannеr, 
din sindroamеlе handicapului dе intеlеct, еtc.) 

 Tulburǎri  alе limbajului bazat pе disfunc iile  psihicе (dislogia, еcolalia,  jargonofazia,  
bradifazia).” (Emil  Verza, Tratat  de  logopedie,  2009, p. 92)  

În ultimеlе dеcеnii, prеocup rilе lеgatе dе studiеrеa limbajului tulburat au fost tot mai 
susu inutе, constituindu-sе un sistеm unitar dе tеrapiе logopеdic . Cеrcеtǎrilе tulburǎrilor dе limbaj 
sunt nеcеsarе nu numai pеntru prеvеnirеa acеstor dеficiеn е, dar şi pеntru adoptarеa unеi 
mеtodologii ştiintificе în stabilirеa diagnosticului difеrеn iat şi  a unor modalitǎ i dе corеctarе. 

Dеsf şurarеatеrapiеilogopеdicеîncеpе cu еvaluarеalimbajului, pеntru a se  observanivеlul la 
carеsеafl copilulşidеundе se încеpеrеcupеrarеa. Pеntruеvaluarеalimbajului, se poatefolosi: 
„GhidulPortagе”, „Sеtuldеprobеpеntrustabilirеavârstеipsihologicе a limbajului la copii” (A. 
Dеscoеudrеs), „Înrеgistrarеatimpuriе a dеzvolt riilimbajului “(TRAS) 

Prezintîncontinuare un test de stabilire a vârsteipsihologice a limbajului (adaptat dupǎ Alice 
Descouedres), probǎ ce se poate aplica copiilor de la 2 la 7 ani şi este alcǎtuitǎ din şapte subprobe, 
prin care am vizat urmǎtoarele aspecte ale dezvoltǎrii gândirii şi limbajului copiilor: 

- stabilirea asemǎnǎrilor/deosebirilor dintre diferite obiecte sau imagini ale unor obiecte; 
- completarea lacunelor dintr-un text; 
- memorarea unor grupe de cifre; 
- denumirea unor culori; 
- imitarea unor ac iuni ; 
- stabilirea unor contrarii fǎrǎ imagini ale obiectelor; 
- denumirea unor materiale din care sunt confec ionate unele obiecte. 
 

 Subproba nr. 1: Stabilirea asemǎnǎrilor (deosebirilor) dintre diferite obiecte sau imagini 
ale unor obiecte 
Material: 
1. desenul unei case mari şi al unei case mici; 
2. o carte nouǎ şi una veche; 
3. o minge tare şi o minge moale; 
4. desenul unui pom înalt şi al unui pom scund; 
5. o bucatǎ de hârtie netedǎ şi una zgrun uroasǎ; 
6. fotografia unui bǎtrân şi a unui tânǎr; 
7. o foaie de hârtie întinsǎ şi una mototolitǎ; 
8. desenul unei linii drepte şi al uneia curbe; 
9. imaginea unui copil trist şi a unuia fericit; 
10. douǎ bile de aceeaşi mǎrime şi culoare, una grea şi una uşoarǎ,care se aşazǎ în palmele 

copilului 
Desfǎşurare:Am explicat copiilor (pentru prima grupǎ de contrarii) „Aceastǎ casǎ este mare, în 
timp ce aceasta este…..(micǎ)”. Se continuǎ astfel cu toate celelalte grupe de contrarii. Se noteazǎ 
rǎspunsurile copiilor. Se calculeazǎ numǎrul de rǎspunsuri corecte. 

Subproba nr. 2: Completarea de lacune într-un text 



Material: Exemplu de text: 
„Este timp frumos, cerul este ….(senin, albastru), soarele este foarte….(strǎlucitor) . Jana şi 

Maria merg sǎ se plimbe pe câmp. Ele adunǎ ….(flori) . Fetele sunt foarte mul umite auzind 
cântecele frumoase ale micilor …(pǎsǎrele) . Deodatǎ cerul se întunecǎ, se acoperǎ de …(nori) . 
Fetele se grǎbesc sǎ se întoarcǎ …(acasǎ) .Cerul este spintecat de…(fulgere) . Jana şi Maria se 
sperie de zgomotul fǎcut de…(tunete) . Ele roagǎ pe cineva sǎ le adaposteascǎîn casǎ deoarece 
ploua puternic şi nu aveau la ele…(umbrele, haine de ploaie), iar hainele lor erau complet…(ude)”. 
Desfǎşurare:Am explicat elevilor: „Vǎ voi spune o povestire, vǎ rog sǎ fi i aten i, când eu fac o 
pauzǎ, voi ve i completa cuvinte potrivite”.Voi citi rar şi cu accentul necesar. Se noteazǎ 
rǎspunsurile copilului. Se calculeazǎ numǎrul de rǎspunsuri corecte. 

Subproba nr. 3:Memorare de cifre şi reproducerea lor 
Material: Se pot folosi diferite serii de cifre. 
Serii de numere: I. 3-5 
                           II. 4-7-8 
                           III. 3-4-6-9 
                           IV. 2-5-7-3-8 
                           V. 7-2-4-1-6-5 
Desfǎşurare:Prezint elevilor câteva serii de cifre, fiecare serie în ritm de comandǎ de gimnasticǎ. Se 
opreşte proba la seria pe care copilul nu reuşeşte sǎ o reproducǎ deşi i s-a citit de trei ori. 
Performan a subiectului este egalǎ cu ultima serie realizatǎ corect. Pentru prima serie primeşte 
coeficientul 2, pentru seria a II-a primeşte coeficientul 3, pentru seria a III-a primeşte coeficientul 4, 
pentru seria a IV-a primeşte coeficientul 5, pentru seria a V-a primeşte coeficientul 6. 

Subproba nr. 4: Denumirea unor materiale  
Material şi desfǎşurare: Exemplu de întrebǎri: Din ce este fǎcutǎ cheia?; Din ce este fǎcutǎ masa?; 
Din ce este fǎcutǎ linguri a?; Din ce sunt fǎcu i pantofii?; Din ce sunt fǎcute ferestrele?;  
Se consemneazǎ numǎrul de rǎspunsuri corecte. 

Subproba nr. 5: Stabilirea unor contrarii fǎrǎ obiecte sau imagini ale acestora 
Material şi desfǎşurare:Am folosit urmǎtoarele cupluri contrarii: 
1. cald - ….(frig sau rece)  
2. uscat- ….(ud sau umed)  
3. frumos - ….(urât) 
4. neascultǎtor -….(ascultǎtor, cuminte) 
5. curat - ….(murdar) 
6. mare - ….(mic) 
7. uşor  - ….(greu) 
8. vesel -….(trist, indispus, nefericit) 

Se noteazǎ de la 0 la 8 în func ie de numǎrul de rǎspunsuri exacte. 
Subproba nr. 6: Denumirea a 10 culori 

Material şi desfǎşurare:Se prezintǎ culorile: 
1. roşu;  
2. verde;  
3. negru;  
4. roz;  
5. alb;  
6. violet;  
7. gri;  
8. galben;  
9. maro;  
10. albastru. 

Se cere copilului sǎ le denumeascǎşi se noteazǎ de la 0 la 10, dupǎ numǎrul exact de 
rǎspunsuri corecte. 

Subproba nr. 7: Cunoaşterea sensului unor verbe 



Desfǎşurare : 
a) Se mimeazǎ urmǎtoarele ac iuni şi se cere copiilor sǎ le denumeascǎ: 

1. a tuşi;  
2. a fric iona;  
3. a cânta;  
4. a arunca;  
5.   a spǎla; 
 6.a respira. 

b) se mimeazǎ urmǎtoarele 6 ac iuni, cerându-le copiilor sǎ le imite şi sǎ le denumeascǎ: 
1. a scrie;  
2. a se apleca;  
3. a se balansa; 
4. a se ridica;  
5. a sǎri;  
6. aîmpinge. 

Se consemneazǎ rezultatele care se noteazǎ de la 0 la 12 în func ie de numǎrul de rǎspunsuri 
corecte. 

Prelucrare final  
Punctajul ob inut la fiecare probǎ corespunde unei anumite vârste a limbajului (tabelul 

urmǎtor); se face media acestor vârste şi se ob ine vârsta psihologicǎ a limbajului copilului care 
poate sau nu sǎ corespundǎ vârstei cronologice. 

Prin raportarea vârstei dezvoltǎrii limbajului la vârsta cronologicǎ se poate constata cǎ: 
 dacǎ vârsta psihologicǎ a limbajului este egalǎ cu vârsta cronologicǎ (V.L..=V.C.) se 

poate vorbi de o dezvoltare normalǎ a copilului; 
 dacǎ vârsta psihologicǎ a limbajului este mai mare decât vârsta cronologicǎ (V.L.>V.C.)  

se poate vorbi de o dezvoltare superioarǎ a copilului; 
 dacǎ vârsta psihologicǎ a limbajului este mai micǎ decât  vârsta cronologicǎ (V.L.>V.C.)  

se poate vorbi de o dezvoltare deficitarǎ a copilului. 
 

          PROBA Coeficient  corespunzǎtor  vârstelor 
  3 ani       4 ani         5 ani          6 ani            7 ani 

I    Contrarii (cu obiecte şi 
imagini) 

     4              5               6               8                12 

II.   Lacune       2              3               4               6                  8 
III.  Cifre      3              3               4               5                  5 
IV.  Materii      3              4               5               6                  6 
V.  Contrarii (fǎrǎ obiecte şi 
imagini) 

     4              5               6               7                  8 

VI.  Culori       2              3               4               6                  8 
VII. Verbe      4              6               8               9                11 
TOTAL    22            29              37             47               58 
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682. ”Limba român  este patria mea” 

Revista Concursului Na ional de Ortografie 
 

Înv. Emilia Barzu, coala Gimnazial  ”Mihail Sadoveanu” Vaslui 
Prof. Mariana Huiban, coala Gimnazial  ”Mihail Sadoveanu” Vaslui 

 
Motto : ”A vorbi despre limba în care gânde ti, 

a gândi – gândire nu se poate face decît numai într-o 
limb  – în cazul nostru a vorbi despre limba român  
este ca o duminic . Limba român  este patria mea. De 
aceea, pentru mine, muntele munte se zice, de aceea, 
pentru mine iarba iarb  se spune, de aceea, pentru 
mine izvorul izvor ste, de aceea, pentru mine viata se 
tr ieste.” (Nichita St nescu) 

 

Cu gândul la Nichita, cu entuziasm i mult  d ruire, la începutul anului colar 2008-2009, 
un grup de ini iativ  din coala Gimnazial  ”Mihail Sadoveanu” Vaslui, a deschis drum  unui 
concurs de ortografie. Desf urat la prima edi ie doar la nivelul Jude ului Vaslui, în edi iile 
urm toare avea s  atrag  iubitori de limba român  i din alte jude e, extinzându- i acoperirea mai 
întâi în zona Moldovei, apoi în jude e din mai multe zone ale rii.  

Cu avizul ministerului de resort, începând de la a doua edi ie, Concursul a primit titulatura 
de Concursul Na ional de Ortografie ”Limba Român  este patria mea”. Sub aceast  titulatur  a 
parcurs deja opt etape. 

Începând cu a patra edi ie, am considerat necesar s  edit m i o revist  prin care s  
populariz m concursul, s  facem cunoscute rezultatele participan ilor i subiectele i baremele 
pentru fiecare dintre cele trei faze ale concursului. 

Revista Concursului Na ional de Ortografie are deja cinci numere, fiecare num r ad ugând 
pe lâng  rubricile de început i ceva nout i. Astfel, în num rul patru al revistei, pe lâng  rubricile 
existente, am ad ugat în revist  i numele premian ilor de la faza na ional , iar în num rul cinci se 
regase te i lista colaboratorilor no tri, coli din jude ul nostru i din ar . De asemenea, în revist  
ne-am propus s  populariz m i crea iile cele mai reu ite ale participan ilor la faza na ional  a 
concursului.  

Într-un num r relativ redus de rubrici, revista aduce în aten ia cititorilor ei variantele de 
subiecte de la cele trei faze ale concursului, crea iile cele mai reu ite de la fazele superioare ale 
concursului, premian ii de la ultima faz  a concursului i colaboratorii de la edi ia a opta a 
concursului. Structura revistei, cu rubricile permanente i cele nou ad ugate: 

1. A opta edi ie, noi colaboratori 
2. Cum am v zut noi exerci iul de ortografie (subiectele propuse pentru concurs) 
3. Atelier de crea ie 
4. Pasiona i de scrierea corect  
5. Premia i la faza na ional  a concursului 
6.         In gând i în suflet, NICHITA 
Revista  vine în sprijinul celor care vor s  participe la edi iile viitoare ale concursului.  
Consider m c  aceast publica ie  poate fi considerat  un  exemplu de bun  practic .  Am  

supus-o  aten iei participan ilor la acest simpozion pentru popularizarea unei ac iuni de amploare 
care se desf oar  nu doar la nivelul Jude ului Vaslui, ci la un nivel mult mai larg, printre 
colaboratorii no tri aflându-se colegi din jude ele Bra ov, Vâlcea, Timi , Olt, C l ra i, municipiul 
Bucure ti, Vrancea, Bac u, Ia i, Constan a, Teleorman. 
 
  



 
683. CULEGERE DE EXERCI II ŞI PROBLEME 

-opera ia de împ r ire şi probleme care se rezolv  prin metoda figurativ - 
 

Filip Irina, Şcoala Gimnazial  „Manolache Costache Epureanu” 
 
     Aceast  lucrare a fost conceput  în scopul utiliz rii sale de c tre elevi, dar i de c tre cadre 
didactice i p rin i, deoarece este în strâns  concordan  cu noua program  colar  în vigoare. 
     Se adreseaz  tuturor elevilor de clasa a II-a, i cuprinde exerci ii i probleme în care sunt folosite 
opera iile de înmul ire i împ r ire, dar i explica ii i exemple privind problemele simple, care se 
rezolv  prin metoda grafic . 
     Exerci iile i problemele sunt concepute în concordan  cu spiritul i recomand rile programei 
de matematic , acestea fiind scrise într-o succesiune care solicit  un efort gradat, i contribuie la 
formarea priceperilor i deprinderilor matematice, la dezvoltarea gândirii creatoare a elevilor, i la 
consolidarea cuno tin elor acestora. 
     În aceast  culegere vom întâlni exerci ii care consolideaz  opera iile de înmul ire i împ r ire, 
dar i explica ii i exemple, privind problemele care se rezolv  prin metoda figurativ . 
     Metoda grafic  (figurativ ) vine în sprijinul copiilor când este vorba de reprezentarea m rimilor 
implicate în con inutul problemei. Utilizând desene, segmente de dreapt , figuri geometrice, semne 
conven ionale, combina ii de litere, metoda aceasta neteze te drumul parcurs de elevi de la abstract 
la concret. 
     Mult succes i spor la lucru! 
 
 

684. ECO-EDUCA IA  ŞI  DREPTUL  LA  UN  MEDIU  S N TOS 
- PROIECT  EDUCA IONAL- 

 
Prof.Belu Marilena-Colegiul Na ional Ien chi  V c rescu-Târgovişte 

Înv. Muşoiu Gheorghe-Şc. Prof. Ilie Popescu -Şotânga  
 

 
 

OBIECTIVUL  GENERAL : Antrenarea  elevilor  în  activit ile  de  cercetare ştiin ific   realizate  
prin  cooperare , inovare  educa ional   şi  crea ie  ştiin ific   , în  vederea  atin gerii  performan ei  
şcolare. 
OBIECTIVE SPECIFICE: 
 - dobândirea  unui  comportament  ecologic  , a  unei  gândiri  ecologice  , în  aşa  fel , 
încât  ecovoluntariatul  s   devin   o  realitate pentru  elevii  şcoii , iar  ecoterapia  remediul  sigur 
pentru  s n tate şi  reducerea stresului  ; 
 - dezvoltarea  sensibilit ii  fa   de  mediul  înconjur tor  şi  problemele  lui , prin  
formarea  unei  atitudini de  respect  fa   de mediu, pentru  c   starea  de  s n tate a  fiec ruia( 
fizic   şi  psihic )  este  legat   de  caracteristicile  mediului  în  care  tr im ; 
 - promovarea  principiilor  fundamentale  de  dreptul  mediului şi  a  egalit ii  de şanse  , 
de  gen  şi  a  nediscrimin rii , prin  promovarea noii legisla ii europene  în  domeniu; 



 - stimularea  excelen ei în  biologie  , pentru  a  contribui, astfel , la  creşterea 
prestigiului liceului  nostru, pentru  a  nu  uita c   educa ia  face  diferen a . 
 
GRUP INT  : 
 -maxim  20  de  elevi , atât  de  la  liceu  cât  şi  de  la gimnaziu .În  fiecare  an , pe  
parcursul  celor  4 ani  ai  proiectului , elevii  ,cuprinşi  în  acest  proiect, vor  fi  aleşi  dintre  cei  
care  vor  dori  s   participe  la  aceste  activit i , dând  dovad   de  deschidere  şi  de  aptitudini  
reale  pentru  cercetare.  
 Gustul pentru  frumosul  şi  pitorescul  din  natur   , dorin a  de  a  afla  , de  a  fi  
ancorat  in  realitate , adoptarea  unei  gândiri  ecologice  şi  a  unei  conştiin e  ecologice  vor  
creiona, în  final  , personalitatea  celor  din  acest  grup . 
ARGUMENT 
               Trebuie  s   înv m  tân ra  genera ie  , s   în elegem  tân ra  genera ie  , aşa  cum  este  
ea  şi  s   o preg tim  pentru  via .Este  posibil  şi  st   în  puterea noastr , a  dasc lilor de  ast zi , 
s   o  facem , pentru  c   sufletul  copilului  trebuie  ajutat, c l uzit , s   g seasc   şi  s  se  
reg seasc  pe  calea  cea  bun .   Interesele, preocup rile şi  idealurile  pot  fi  canalizate, îndrumate 
, şlefuite  şi  prin  munca în  afara  clasei, în  aşa  fel  încât acştia  , chiar  dac   în viitor  nu  vor  
realiza  strict în domeniul ecologic ceva deosebit, pot  fi ajuta i  s -şi  dezvolte  ,,eul”  şi  s   se  
formeze  ca  oameni  cu  opinii  , idei  s n toase, ancorate  în  realitate. Dac   natura  este  omul, 
atunci omul  nu  este  natura  , ci beneficiarul ei .Ast zi  , atâta cât  este timp şi  se  poate ânc  , 
trebuie s  ne  reîntoarcem la  natura , la natura-mam  , mediul  de  via   al  fiin ei umane , s   ni-l  
apropiem , acest  mediu  , în  interesul  ambelor  p r i: al omului  şi  al  naturii.  ,,Împ carea  cu  
natura!”-iat   dezideratul  acestui  timp  pe  care-l  tr im.    
-DURATA  PROIECTULUI:    4 ani 
-CATEGORIA  ÎN  CARE  SE  ÎNCADREAZ  : tehnico - ştiin ifice 
-ACTIVIT I  PROPUSE  ŞI  REZULTATELE  ANTICIPATE: 
 -Realizarea de  lucr ri  ştiin ifice, referate  şi  proiecte  de  mediu  în  vederea 
particip rii, cu  rezultate  deosebite , la  sarcinile  de  comunic ri  ştiin ifice , simpozioane şi 
concursuri jude ene , interjude ene  şi  na ionale.             (SEMESTRIAL) 
 - Realizarea  de  sondaje  de  opinii, postere , afişe, lucr ri  plastice  cu materiale 
din  natur , legate  de  subiecte  de  actualitate  şi  de  calendarul  ecologic.            (SEMESTRIAL)                                       
 - Continuarea  activit ilor   în  cadrul  cerculuide  ecologie, sanitarii  pricepu i  şi  
editarea  unui  nou  num r  al  revistei  de educa ie  ecologic  ,,Ecoterapia” .    (SEMESTRIAL)                             
 - Realizarea , în colaborare , a  unei  lucr ri  de  cercetare metodic   şi  ştiin ific   
privind  implementarea principiilor de  dreptul  mediului  de  la  clasa  preg titoare  pân  la  liceu, 
pe  secven e  de  vârst : preprimar,  gimnazial  şi  liceal.   (ANUAL) 
 - Participarea  direct   la  activit i  de  voluntariat şi  realizarea unui  ,,MIC  
DIC IONAR  ECOLOGIC”     ( SEMESTRIAL)  
  Indicatori  de  performan : - num rul  participan ilor  şi  gradul lor  de implicare  efectiv ;                                            
- colaboraea cu profesorii  implica i  în proiect ;                                                                                                 
- intersul  pentru proiect ,motivarea  şi  solu ionarea problemelor; 
     - impactul  acestuia  asupra  elevilor  din  şcoala  noastr   şi  din  şcolile  colaboratorilor;           
       -  impactul  lucr rilor , proiectelor , micului  dic ionar asupra  promov rii  experien ei pozitive  
dobândite . 
  BENEFICIARII  PROIECTULUI : 
  - direc i : elevii  implica i  şi  cadrele didactice  colaboratoare ; 
  - indirec i : elevii din  şcolile colaboratorilor şi  comunitatea  local . 
PROMOVARE , MEDIATIZARE ŞI DISEMINARE : 
     - popularizarea  rezultatelor  ob inute  în  şcoal   şi  în  cadrul  jude ului ; 
     - prezentarea  unui  raport  de  activitate , anual ,conducerii  liceului  şi  în cadrul  cercului 
pedagogic  al  profesorilor  de  biologie ;  
     - prezentarea  proiectului  , ca  exemplu  de  bune  practici  ,  şi  în  alte  jude e . 



    CONCLUZII : 
                      Totul   vine  şi  pleac  , toate se  schimb   mai  devreme  sau  mai  târziu,  îns   natura  
e  veşnic   şi  depinde  de  noi  , dar  mai  ales  de  deciziile  pe  care  le  lu m . 
 În  ziua  de  ast zi, exploatarea  omului  de  c tre  om  este considerat   o  înc lcare  a  
drepturilor  omului , îns   eploatarea  naturii  de  c tre  om  este  o practic   global   , instituit   de  
noi ,  f r   s   ne  d   seama  sau  f r   s   vrem  s   lu m  în  calcul c   natura  ne  sus ine  via a  pe  
aceast   planet , c   toate  resursele  necesare  traiului  nostru  le  lu m  din  mediul  înconjur tor 
.Este  logic, c   prin  exploatarea  naturii  , o  s   avem  noi  înşine parte  de  consecin ele  ca  atare  , 
pentru c   dac   via a  noastr  depinde  de  natur  , atunci  pe  cine  exploat m ? Unde  se  revars   
aceste  consecin e   dac   nu  înapoi  la  noi ? Este  suficient  s   ne  uit m  în  jur .În  ciuda  
progresului  ştiin ific  şi  tehnologi , întreaga  popula ie  de  oameni  sufer  de  boli  , de crize  f r  
precedent , iar  al turi  de  noi  sufer   natura  şi  toate  fiin ele  de  pe  planet .Modul  nostru  de  
via   , ca  specie , se  dovedeşte  un  eşec  în  acest  moment , în ciuda  unei  reclame  frumoase , 
totuşi , realitatea  este  cu  totul  alta . Împinşi  de  dorin a  unui  trai  materialist , noi  ne-am  gândit  
c   libertatea  înseamn   c   putem  s   facem  ce  vrem  şi  când  vrem , iar  natura  trebuie  s   ne  
accepte  şi  s   g seasc   solu ii  pentru  toate  dezastrele  produse  de  noi. Aceasta  nu  este  decât  
ignoran   omeneasc  , nu  este  libertate , pentru  c   to i î elep ii  lumii  ne-au  spus  c   libertatea  
înseamn   responsabilitate , înseamn  s   ştii  c   orice  ac iune  are  o  reac ie, o lege  universal   pe  
care  nimeni  nu  o  poate  înc lca .  Unii  spun c   de  cele  mai  multe  ori conteaz   cum  tr ieşti  , 
nu cât  tr ieşti . Merit m  mai  mult ! 
 

 
BIBLIOGRAFIE: Belu M.,Ionescu E.;Eco-educa ia şi dreptul la un mediu 
s n tos;Ed.Macarie,2008; 
 Lupan Ernest;Dreptul mediului;volumul I;Ed.Lumina lex;2007. 
 
  



 
685. PROIECT EDUCA IONAL 

ZIUA INTERNA IONALA A C R II PENTRU COPII 
 

Prof.înv. primar ANDRONIE SMARANDA, Colegiul Na ional Pedagogic “Regina Maria”, Deva  
Prof. Lumini a Hurgoiu, Colegiul Na ional Pedagogic “Regina Maria”, Deva  

 
Motiva ia proiectului:  
Hans Ch. Andersen este unul dintre cei mai mari scriitori de poveşti pentru copii. Poveştile lui au 
colorat via a multor copii şi au fost surs  de inspira ie pentru numeroşi regizori de film şi artişti din 
întreaga lume. Începând cu anul 1967, pe 2 aprilie, ziua de naştere a scriitorului, se s rb toreşte 
Ziua Interna ional  a C r ii pentru Copii şi Tineret .De peste un deceniu, în preajma zilei de na tere 
a marelui povestitor danez Hans Christian Andersen, n scut la 2 aprilie 1805 la Odense, în 
Danemarca, Biblioteca Jude ean  organizeaz  un concurs literar i artistic destinat elevilor din 
ciclul primar, o atractiv  competi ie prin care copiii sunt invita i la lectur , la stimularea fanteziei i 
a talentului lor artistic.  
Concursul „Dac  aş fi scriitor…” este preg tit din timp, împreun  cu elevii claselor I-IV, coordona i 
de înv torii lor. Concret, cu câteva luni înainte, cadrele didactice primesc titlurile unor pove ti 
cunoscute copiilor din literatura român  i universal . Anul acesta, au fost selectate opt pove ti: 
Alb  ca Z pada, Cei trei purcelu i, Hansel i Gretel, Harap Alb, Mica Siren , R u ca cea urât , 
Tinere e f r  b trâne e i via  f r  de moarte i Tom Dege el. Elevii sunt invita i s  le reciteasc , s  
se transpun  în universul acestora i apoi, cu imagina ie i talent, s  rescrie aceste pove ti, s  creeze 
propria lor variant , propria lor a teptare în leg tur  cu firul epic i faptele eroilor. Copiii sunt pu i 
în ipostaza de mici scriitori i au întreaga libertate de a da frâu liber imagina iei lor, s  n scoceasc  
noi peripe ii, noi ipostaze ale eroilor. În final, fiecare copil va trimite la concurs varianta proprie a 
pove tii. Toate pove tile sunt trimise la Bibliotec , unde un juriu format din bibliotecari citeşte toate 
aceste crea ii ale copiilor i ine cont de criteriile stabilite: originalitate, imagina ie, creativitate, f r  
a neglija aspectele legate de corecta folosire a limbii române, respectarea elementelor caracteristice 
basmului, înv mintele desprinse din basm. De asemenea, se urm re te exprimarea cursiv , 
coerent , cu folosirea unor figuri de stil adecvate. Biblioteca Jude ean  „Ovid Densusianu” 
Hunedoara-Deva organizeaz  i în acest an, cu prilejul Zilei Interna ionale a C r ii pentru Copii, 
festivitatea de premiere a câ tig torilor concursurilor „Dac  aş fi scriitor…” i „Dac  a  fi 
ilustrator…”, edi ia a XI-a. Decernarea premiilor va avea loc în ziua de 1 aprilie 2016, ora 10:00, în 
Sala Mare a Teatrului de Art  din Deva.  
SCOPUL proiectului este de a îndrepta aten ia elevilor c tre lectur  şi de a le insufla dragostea de 
carte.  
Obiective:  

 
 copiilor în crearea de lucr ri plastice cu scene din poveştile îndr gite;  

 
 

tile concursului  
 

Grup int : elevii claselor primare  
Resurse:  
-umane: elevi, cadre didactice;  
-materiale: poveşti, materiale informative în format ppt, diplome,  
-financiare: premiile elevilor câştig tori ai concursurilor „Dac  aş fi scriitor..” şi „Dac  aş fi 
ilustrator..”, diplomele de participare la parada costumelor personajelor din poveste şi dulciurile 
pentru elevii prezen i la manifestare sunt oferite de Biblioteca Jude ean  „Ovid Densuseanu” Deva,  
Loc de desf şurare: sala de clas , Biblioteca Jude ean  „Ovid Densuseanu”, sala mare a Teatrului 
de Art  Deva 



 
686. JUC RII DIN CORPURI GEOMETRICE 

-Op ional- 
 

Prof. Înv. Primar Iacob Tatiana, Şcoala Gimnazial  H r u  
Prof. Înv. Primar Hebel Sorina, Şcoala Gimnazial  H r u  

 
Programa pentru op ionalul Juc rii din corpuri geometrice elaborat  pentru clasele a III-a şi a IV-a  
Argument:  
Confec ionarea unei juc rii este întotdeauna o bucurie şi o ocupa ie înso it  de pl cere. Lucrurile 
din jurul nostru, deci şi juc riile implic  cunoştin e pe care le aprofund m în orele de matematic  
dar şi pricepere, îndemânare, creativitate. Juc riile ne produc bucurii, mai ales când sunt construite 
de mânu a noastr . Prin intermediul acestui op ional elevul va împleti ştiin a cu îndemânarea, 
înv ând la nivel accesibil vârstei lui concepte şi terminologie matematic  şi va proiecta şi 
confec iona juc rii sau obiecte cu configura ia corpurilor geometrice.  
Obiective cadru:  
1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor şi a terminologiei specifice matematicii.  
2. Proiectarea, confec ionarea şi evaluarea unor produse simple  
3. Dezvoltarea capacit ii de exprimare creativ : literar  şi artistico-plastic   
 
1Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor şi a 
terminologiei specifice matematicii. 
Obiective specifice  

Activit i de înv are  

 
1.1. S  recunoasc  şi s  diferen ieze corpuri 
geometrice  
 

-exerci ii de recunoaştere şi denumire a 
corpurilor geometrice dintr-o configura ie 
dat   
-exerci ii de sortare a obiectelor dup  forma 
lor  
-exerci ii de identificare a figurilor plane pe 
corpuri geometrice sau pe desf şur ri ale 
acestora  
-exerci ii de identificare şi numire a 
elementelor unui corp  

1.2.s  observe desf şurarea unor corpuri 
geometrice  

-desf şurarea corpurilor geometrice prin 
decuparea unor corpuri construite din carton  
-identificarea figurilor plane pe desf şur ri 
ale unor corpuri geometrice  

1.3 s  caracterizeze şi s  descrie corpurile 
geometrice  

-comparare de corpuri geometrice dup  
criterii date  
-extragerea unor informa ii semnificative 
dintr-un set de informa ii  

 
2. Proiectarea, confec ionarea şi evaluarea unor produse simple  
Obiective de referin   Activit i de înv are  
 
2.1. S  construiasc  obiecte decorative şi 
juc rii folosind desf şurarea unor corpuri 
geometrice  
 

-asamblarea obiectelor prin utilizarea 
desf şur rii corpurilor geometrice  
-conversa ii despre posibile utiliz ri ale 
produselor realizate individual sau în grup  

 
2.2. S  descopere etapele realiz rii unor 
produse simple din hârtie  

-observarea etapelor de realizare a 
obiectelor  
-activit i practice de realizare a unor 



 obiecte care pornesc de la un corp 
geometric  

 
3. Dezvoltarea capacit ii de exprimare creativ  artistico-plastic  şi a sim ului practic gos pod resc  
Obiective de referin   Activit i de înv are  
 
3.1. S  identifice modalit i de folosire a 
produselor  
 

-conversa ii despre posibile utiliz ri ale 
produselor realizate  
-exerci ii de promovare a produselor 
realizate  

 
3.2. S  mânuiasc  materiale şi instrumente 
de lucru şi s  le utilizeze pentru a se 
exprima creativ  
 

-realizarea de compozi ii  
-exerci ii de identificare a materialelor şi 
tehnicilor de lucru  

 
Con inuturi  
Corpuri geometrice: cub, cilindru, con, cuboid, piramida  
Obiecte şi juc rii confec ionate din diferite corpuri geometrice  
1. Coiful de petrecere, obiect decorativ cu chipul vr jitoarei (con)  
2. Casu a (paralipiped, prisma)  
3. Br du ul, Obiect decorativ-Moş Cr ciun (conul)  
4. Turnurile castelului(cilindru, con)  
5. Toba, buhaiul(cilindrul)  
6. Cutiu a pentru cadouri (piramida)  
7. Zorn itoare (cilindrul)  
8. Coşule ul (paralipipedul)  
9. Zarul (cubul)  
10. Robo elul din diferite corpuri geometrice  
11. Paharul (conuri )  
 
Modalit i de evaluare  
-fişe individuale  
-chestionare de feed-back  
-probe orale, scrise şi practice  
-observare sistematic   
-portofolii  
-proiecte  
Bibliografie  
O. Mândru , Metodologia proiect rii şi aplic rii curriculumului la decizia şcolii, 2010  
***Ghid metodologic de aplicare a programei de matematic  în înv mântului primar, Bucureşti, 
2001  
Monika Detering, Superidei pentru micii meşteri, Ed. Novum, 1999 
 
 
 
  



 
687. PROIECT DIDACTIC – CLR  

 
înv. Gherase Carmen, coala Gimnazial  tefan cel Mare,Vaslui 

 
Data: 21 octombrie 2016 

coala Gimnazial  tefan cel Mare,Vaslui 
Clasa: a II-aB 
Înv tor.Gherase Carmen 
Aria curriculara : Limb  şi comunicare 
Obiectul : Comunicare în limba român  
Subiectul : «Cioc ! Cioc ! Cioc ! « - Emil Gârleanu 
Tipul lec iei: de fixare, consolidare 
Scopul lec iei:  

 formarea şi dezvoltarea la elevi a citirii conştiente, cursive, expresive şi clare; 
 dezvoltarea spiritului de echip  folosind metode interactive, centrate pe elev 

Obiective opera ionale: 
O1- s  citeasc  conştient, cursiv şi expresiv textul în tafet , în cadrul activit ii directe; 
O2- s  citeasc  conştient textul în cadrul activit ii independente pentru a rezolva cerin ele de pe 

fişele de lucru; 
O3-s  formuleze corect întreb ri legate de con inutul textului. 
O4- s  pronun e clar, corect cuvinte ce con in grupuri de sunete înv ate; 
O5- s  scrie corect cuvinte ce con in vocalele „î, â” în diferite pozi ii ale cuvintelor; 
O6- s  desprind  corect înv tura textului redând-o într-o propozi ie; 
O7- s  participe afectiv şi efectiv la jocurile didactice interactive pe grupe, dezvoltându-şi spiritul de 

echip  
Metode şi procedee: conversa ia, explica ia, exerci iul, problematizarea, generalizarea, jocul 
didactic, munca cu cartea, cadranul,jocul de rol. 
Material didactic :, fişe de lucru, planş  cu copac, frunze. 
Forme de organizare: frontal, pe echipe, individual 
Material bibliografic : 

 xxx , (2004), Curriculum National, Bucureşti 
 Peneş, Marcela, (2004), Comunicare, culegere de exerci ii pentru clasele I-IV, Editura Ana, 

Bucureşti  
Mih ilescu, Cleopatra i Pi il ,Tudora, Comunicare în limba român , manual pentru clasa a II-a, 
Editura Grup Editorial Art, Bucureşti 
 
 
 
  



Etapele lec iei Ob. 
op 

Activitatea înv torului Activitatea 
elevilor 

Metode şi 
procedee 

Material 
didactic 

Evaluare  

1. Moment orga-        
nizatoric 

 
 
2. Captarea şi o-

rientarea aten-
iei 

 
3. Enun area o-

biectivelor ur-
m rite şi anun-
area temei 

 
4.Reactualizarea 
cuno tin elor în-
suşite anterior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - preg tirea materialului necesar pentru 
lec ie; 
- asigurarea ordinei şi disciplinei 
 
 Pentru început se verific  cantitativ i 
calitativ tema. 
 
 
 
Se anun  tema de ast zi a activit ii i a 
obiectivelor urm rite pe parcursul lec iei. 
 
 
*Se cite te o singur  dat  lec ia în 
tafet .Apoi se trece la jocul-Stelu a 

curioas .Jocul se va desf şura sub forma 
unui concurs pe grupe. Fiecare grup  va 
avea de formulat câte dou  intreb ri legate 
de con inutul textului.Men ionez c  vor fi 
întreb ri care vor începe 
cu.cine?,unde?,când?,cum?.Liderii vor ie i 
în fa a clasei i vor citi cele dou  
întreb ri,urmând ca ei s - i aleag  un 
reprezentant care va scrie la tabl ,la 
alegere,una din întreb rile g site. 
În caiete ,to i elevii vor scrie cele 4 
întreb ri de pe tabl ,sub stelu a desenat  
chiar de ei. 
*Independent vor rezolva ,individual,o fi  
ce cuprinde punerea în leg tur  întrebare-
r spuns. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
Elevii formuleaz  
întreb ri,apoi scriu 
la tabl  i pe caiete 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezolv  
independent 

 
 
 
 
 
Conversa ia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exerci iul 
Activitatea 
pe grupe 
 
 
 
 
 
 
 
 
exercitiul 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fi e de 
lucru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal  
 
 
 
Evaluare pe 
grupe 
 
 
 
 
 
individual  
 



 
5.Dirijarea înv -

rii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.Ob inerea per-
forman ei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Jocul „Mâna oarb ”: dintr-un coşule   se 
extrag bile ele cu cuvinte diferite („road , 
scorbur , ho , smerit , pând ”), fiecare 
grup  are sarcini diferite de rezolvare: 
 gr. I: Desparte cuvintele în silabe! 
 gr.II: Eu zic una, tu zici multe! 
 gr.III: Alc tuieşte un enun  cu 

cuvintele „scorbur  i pând .” 
 gr.IV: Alc tuie te o propozi ie 

enun iativ  negativ  cu „scorbur .” 
- Se dau recompense 
Pentru un moment de relaxare i înc rcare 
pozitiv  ,elevii vor interpreta cântecul 
„Z p ce ti pove tile.” 

 
*„Copacul ideilor”- se lucreaz  în 
echip ,iar frunzele vor fi prinse,în fa a 
clasei ,pe un copac preg tit din  polistiren. 
Fiecare grup  are de notat pe frunzele 
primite: 
 Gr.I: cuvinte care con in grupurile 

„oa, ia,” 
 Gr.II: anotimpurile care nu sunt 

întâlnite în lec ie i animalele care 
sunt amintite. 

 Gr.III: cuvinte care con in vocalele 
„â, î” 

 Gr.IV: cuvinte care con in consoana 
„m” înaintea lui „p şi b” i grupul de 
vocale “ea”. 

- Se dau recompense 
*Tot pe echipe se va realiza Harta  
lec iei.Fiecare echip  completeaz  unul din 
cele 4 cadrane,apoi merge i lipe te la 

sarcina de pe fi . 
  
 
Un copil desemnat 
de c tre lider va 
extrage un bilet şi 
echipa va rezolva 
corect sarcina dat . 
Un reprezentant al 
echipei va citi în 
fa a clasei 
rezolvarea sarcinei. 
 
 
 
 
 
 
 
Execut  sarcinile 
primite. 
 
Rezolv  fişa pe 
grupe. 
 
Aga  frunzele în 
copac. 
 
 
 
 
 
 
Fiecare grup  îşi 

 
Conversa ia 
 
 
 
Exerci iul 
Conversa ia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Munca cu 
manualul 
 
Munca pe 
grupe 
 
Cadranul 
 
 
 
 
 
 
 
Conversa ia 

 
 
 
 
 
Fi e de 
lucru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planş  cu 
un copac 
Frunze 
 
Manual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Frontal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual  
 
 
Munca în 
grup 
 
 
 
 
 
 
 
Munca în 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
7.Tema pentru 
acas  
 

tabl  pentru a se realiza cerin a dat . 
 
*În finalul orei,3 feti e vor pune în scen  
con inutul textului. 

 
Se fac aprecieri asupra modului de 
desf urare a lec iei .Se d  tema 
pentru acas . 

 

duc la bun sfârşit 
sarcinile cerute. 
Lucreaz  cu pl ce-
re. 
 
 
 
Ascult  i î i 
noteaz  tema 
pentru acas . 
 
 
 

Explica ia 
 
Jocul de rol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

grup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Întreb ri R spunsuri 

În ce anotimp s-a petrecut întâmplarea? Veveri a îşi adun  provizii pentru a avea ce 
mânca toat  iarna. 

Care sunt personajele povestirii? Pomul cu roada rotund  , tare şi miezul dulce 
se numeşte alun. 

Ce a g sit veveri a într-o bun  zi? Întâmplarea se petrece în anotimpul toamna. 

Cum se numeşte pomul cu roada rotund , tare 
şi cu miezul dulce? 

Personajele povestirii sunt: veveri a şi 
cioc nitoarea. 

De ce îşi adun  veveri a provizii de cu toamn ? Veveri a a g sit într-o bun  zi c  cineva îi fur  
alunele. 

 

 

Harta lec iei 

 Titlul: 

 Autorul: 

 Personajele: 

 

      Completa i cu cuvinte cu în eles 
asem n tor cuvintelor date.  

road - 

pom- 

 scorbur - 

 pând - 

  smerit - 

      Alc tui i propozi ii cu cuvintele: 
„road , scorbur , smerit , pând ”! 

Scrie i înv tura desprins  din 
aceast  lec ie. 

 

 

 

 

 

 



     Cioc! Cioc! Cioc!      
      de  Emil Gârleanu! 

-dramatizare 

Demult, demult tare, veveri a a dat într-o zi, peste un pom ciudat,cu roada 
rotund , tare, dar cu miezul dulce i gustos. D du-se, frate, peste un alun! 

 -Mmm, ce bune sunt! Ce delicioase! Ia stai, ni el! Ce-ar fi s -mi adun i pentru  
iarn ? 

 tiind c  iarna trecut  rosese doar coaja copacilor, i-a umplut scorbura. Se 
bucura c  d duse norocul peste ea i, deja visa c  nu se va mi ca toat  iarna din 
c su a ei.Bucuria ei nu inu prea mult pentru c ,într-o diminea  se zgârie la picior 
într-o coaj . 

 -Coaj ? Coaj  de alun ? De unde? Nici nu m-am atins de ele! Ia s  verific. 

 Tare s-a mâhnit veveri a când a observat c  un sfert din provizii erau 
mâncate.S-a hot rât s  stea la pând  ca s  prind  ho ul. 

 -Am venit s -mi servesc prânzul! Ce gustoase sunt! 

 i a intrat în scorbur  ne tiind ce o a teapt . 

 -V leu! Nu mai da! Aoleu, coada meaaaa! 

 Cioc nitoarea era.Speriat , a zbughit-o din scorbur  i, pe-aici i-e drumul. 

 Când i-a venit inima la loc i s-a v zut f r  coad , s-a întors la scorbur . 
Smerit , a b tut cu ciocul. 

 -Cioc! Cioc! Veveri o, te rog, iart -m ! 

 Dar veveri a î i mutase culcu ul. De atunci, cioc nitoarea cioc ne te la fiecare 
copac, dar f r  r spuns. 

 
  



 
688. TABLA ÎMP R IRII 

EXERCI II, PROBLEME, JOCURI-CLASA A II A 
 

Exemple de bune practici 
Caiet auxiliar 

 
Prof. Toader Monica Dorina 

coala Gimnazial  “AvramIancu”, Oradea 
 

Am conceput acest auxiliar din trei considerente: în primul rând datorit  importan ei celor 
dou  opera ii matematice-înmul irea i împ r irea pentru ciclul primar, apoi au fost fi ele pe care le-
am creat or  de or , astfel putând s  le adun i organizez sub forma unui caiet i nu 
în ultimul rând am dorit s  le preg tesc elevilor mei din clasa a II a o surpriz  pentru orele de 
matematic . Astfel, orele au devenit mai atractive, mai u oare, mai interesante. În predarea tablei 
împ r irii am pornit de fiecare dat  de la repetarea tablei înmul irii, urmând rezolvarea unor exerci ii 
i probleme de consolidare, munc  independent , jocuri sau teste sumative. 

Dup  aprecierile din prefa a auxiliarului ale doamnei profesoare de matematic  din coala 
noastr , Galfi Denisa (fiind i fosta mea profesoar  din gimnaziu),lucrarea “Tabla Împ r irii, 
exerci ii, probleme, jocuri-clasa a II a ”  r spunde  unor  cerin e  fire ti  ale  elevilor  în etapa  
înv rii   împ r irii   numerelor  naturale  f r   rest  i a  aplic rii  acesteia  în  rezolvarea  unor  
probleme, la care  elevii  întâmpin   dificult i , datorate inclusiv   complexit ii  ra ionamentelor  
efectuate.Structura  lucr rii  permite  o  abordare   gradual , de  la  considerente teoretice, 
terminologie specific , aplica ii, teste, gradate ca dificultate i tipologie, adecvate  vârstei  elevilor  
c rora  li  se  adreseaz .Un  segment  semnificativ al  lucr rii  este  alocat  rezolv rii  unor  
probleme alese adecvat, la  nivelul  de  în elegere  al  elevilor, precum  i  propunerea  spre 
rezolvare  a  unor  probleme  alese în  concordan  cu  nivelul  de  dezvoltare intelectual   a  
elevilor,  în mod  progresiv  ca  grad  de  dificultate.De  remarcat e capitolul  de  probleme  de  tip “ 
joc  matematic“, ce   sunt atractive, captivante,  sporind  motiva ia  înv rii  matematicii, a  
rezolv rii problemelor  din  via a  cotidian   a  elevilor. 

Lucrarea  este un  accesoriu  util  elevilor  în  completarea  altor  auxiliare didactice,  pe  
care  o  recomand  cu  certitudine. 

Utilizarea acestui caiet auxiliar la clas  mi-a u urat activitatea, iar copiilor le-a oferit 
posibilitatea de a repeta, înv a, consolida, autoevalua i de a se juca în acela i timp cu cele dou  
opera ii matematice. 
 
 

689. ,,STEP BY STEP” ŞI  STILUL PEDAGOGIC PROMOVAT 
 

Prof.înv.primar Marinela Adumitroie  
Înv. Maria Gheorghiu 

Colegiul Na ional ,,Traian Lalescu”Reşi a 
 

1.Ce este stilul pedagogic? 
         „Stilul pedagogic reprezint  maniera specific  în care educatorul abordeaz  activitatea 
educa ional , se rela ioneaz  cu elevii, organizeaz  şi conduce procesul instructiv-formativ şi se 
exprim  în eficien a muncii sale.”  
          Exist  mai multe tipuri de stiluri pedagogice. Pentru un educator de succes cele mai 
importante stiluri pedagogice sunt: 

a. stilul pedagogic focalizat pe elev 
b. stilul pedagogic centrat pe rela ia profesor-elevi 
c. stilul pedagogic centrat pe rela ia elevi-con inut 



a. Stilul pedagogic focalizat pe elev îl face pe cadrul didactic s  fie preocupat în a stabili „o 
rela ie cât mai adecvat  cu fiecare elev pentru a-i ajuta şi a le facilita înv area.”  

Cadrul didactic este adeptul înv rii prin cooperarea şi colaborarea elevilor în activitate, ine 
cont de interesele elevilor şi nu urm reşte doar achizi ionarea de cunoştin e ci şi însuşirea unor 
abilit i de colaborare şi întrajutorare. 

b. „Stilul pedagogic centrat pe rela ia profesor-elevi se refer  la faptul c  profesorii şi elevii 
particip  în mod egal la planificarea, organizarea şi desf şurarea instruirii-înv rii, avându-se în 
vedere interesele şi nevoile elevilor.”  
          Profesorul dirijeaz  „din umbr ” activitatea de instruire, ascultând opiniile elevilor inând 
cont de dorin ele acestora. Se creeaz  o atmosfer  bazat  pe încredere, în care elevii au ini iative, 
iau decizii, îşi manifest  creativitatea şi îşi asum  responsabilit i. 

c. „Stilul pedogogic centrat pe rela ia elevi-con inut realizeaz  un echilibru între con inutul 
instruirii-înv rii şi nevoile şi aspira iile elevilor, identificate de elevi în cadrul grupului şi uneori 
cu sprijinul profesorului.” 

Scopul principal al cadrului didactic este acela de a-i ajuta pe elevi s  înve e, indiferent de 
nivelul lor intelectual sau al cunoştin elor de inute. inta este dezvoltarea elevului în plan cognitiv, 
afectiv şi social. 
         Educatorul, care adopt  aceste stiluri pedagogice, are rezultate pozitive la clas . Progresul 
elevilor, realizat prin munc  individualizat , prin cooperare, prin descoperire, prin parteneriat cu 
educatorul, este dat şi de alternativa educativ  „Step by Step”. 
  2.Implementarea alternativei educative „Step by Step” în ciclul primar 
        Un înv mânt, unde pe primul plan este pus copilul, se poate face prin implementarea metodei 
alternative de educa ie „Step by Step”, metod  ce func ioneaz  în peste 26 de ri. În Romania, 
programul „Step by Step” a debutat în anul 1994. El s-a extins în toat  ara şi cuprinde ciclul 
preşcolar, primar şi gimnazial. 
         În oraşul Reşi a, programul este implementat din anul şcolar 2002-2003, la Colegiul Na ional 
„Traian Lalescu”. Acest program încurajeaz  copiii s  devin  cet eni activi şi s  aprecieze valorile 
inerente ale unui mod de via  democratic. Copiii din aceste clase democratice sunt încuraja i în a-şi 
formula şi exprima propriile opinii. Se pun întreb ri şi se sus in discu ii.  
         Deşi metodele şi tehnicile sunt variate şi chiar diferite de înv mântul tradi ional, totuşi cele 
doua sisteme au şi ceva în comun: programa şcolar  şi manualele, care sunt aceleaşi. 
          Alternativa ,,Step by Step’’ are câteva principii, dup  care se c l uzeşte: 
                a. Practici de educa ie care iau în considerare copilul ca întreg   
          Copilul este considerat ca o persoan  demn  de respect, unic  şi se caut  s  i se asigure o 
continuitate individual  în dezvoltare, precum şi practici de dezvoltare adecvate, specifice lui. 
                b. Procesul de înv mânt este centrat pe copil, educa ia este individualizat    
         Predarea este orientat  în func ie de necesit ile copilului, înv area producându-se prin 
descoperire individual . 
         Înv area se face în ritmul propriu al copilului. În alternativa ,,Step by Step” individualizarea 
este facilitat  şi de organizarea clasei pe centre de activitate. Astfel este încurajat s  înve e a înv a 
şi a în elege. 
                c. Înv area este organizat  pe Centre de activitate 
         Acestea sunt zone delimitate ale clasei, dotate cu material specific unei activit i, în care un 
num r mic de copii se confrunt  individual sau în grup, cu sarcini adecvate nivelului lor de 
dezvoltare (Centre: Comunicare, Matematic , Ştiin e, Arte, Construc ii). 
                d. Participarea p rin ilor la educa ia copilului 
                   „Step by Step”consider  p rin ii ca primii înv tori ai copilului. P rin ii  sunt invita i s  
participe efectiv la clas , s  colaboreze cu înv torul. Aceştia pot împ rt şi elevilor din experien a 
lor, pot ajuta în preg tirea materialului didactic. Astfel comunicarea copilului cu adul ii devine mai 
uşoar ,  acesta se exprim  mai liber, devenind mai transparent pentru p rin i. 
                e. Formarea continu  şi ajutorul tehnic pentru înv tori 



         „Pentru a stimula dezvoltarea individualizat  şi pentru a putea evalua demersurile de 
dezvoltare ale fiec rui copil e nevoie de un repertoriu de tehnici şi de o mentalitate specific . De 
aceea „CEDP” ofer  sesiuni de formare şi perfec ionare pentru cei implica i în acest proces.”  

3.Didactici adecvate ce in cont de personalitatea copilului 
          Programul începe cu „Întâlnirea de diminea ” ce cuprinde: „Calendarul zilei”, „Agenda 
zilei” şi „Mesajul zilei”. Elevii înva  s  comunice, iar înv torul ob ine informa ii referitoare la 
preocup rile de moment ale fiec rui copil. „Nout ile” din via a lor sunt comunicate elevilor din 
„Scaunul Autorului”. 
         Urmeaz  lec iile, în care înv torul transmite informa ii elevilor, atât cât s  le trezeasc  
interesul pentru cercetare. 
         Dup  alegerea centrelor de activitate, copiii citesc activit ile de urmat, fiecare centru având 
preg tite pe mas  sarcinile specifice pentru comunicare, ştiin e, arte, construc ii sau matematic .  
         Dup  terminarea sarcinilor fiecare grup prezint  în fa a celorlal i rezolvarea sarcinilor la 
centrul respectiv. Este un moment al Evalu rii la care iau parte colegii, cu întreb ri, sugestii, dar şi 
înv torul. Copilul care-şi prezint  lucrarea se aşaz  pe „Scaunul Autorului”. Lucr rile sunt afişate 
în clas  câteva zile. Se poate face şi „Turul galeriei”, urmat de observa ii şi încuraj ri. 
         Este demn de men ionat faptul c  lucr rile nu se corecteaz  cu roşu, ci cu stiloul copilului, 
al turi de acesta, pentru a în elege unde a greşit. El trebuie s  conştientizeze mental greşelile, apoi 
în scris. Încuraj rile şi laudele nu trebuie s  lipseasc . De multe ori lucr rile se afişeaz  şi 
necorectate, pentru ca elevul s  se corecteze singur, raportându-şi lucrarea la celelalte lucr ri. 
         Exist  o map  cu lucr rile fiec rui elev. De asemenea înv torii au un caiet de evaluare în 
care sunt consemnate progresele înregistrate de elevi. 
         Nu exist  ierarhiz ri ale copiilor, disp rând notele şi calificativele. Colaborarea este cultivat  
în locul concuren ei. 
         Dup  servirea mesei de prânz, urmeaz  evaluarea activit ilor, aprofundarea prin joc a unor 
no iuni, corectarea unor greşeli colective, verific ri, test ri şi alte activit i ca: studii tematice, limba 
str in , op ionalul, club de lectur , abilit i practice, educa ie fizic  şi educa ie muzical . 
         Metodele şi procedeele întrebuin ate sunt diverse, atât din înv mântul tradi ional, cât şi 
elemente de gândire critic . Elevul gândeşte, este liber s -şi spun  opiniile. 
         Sarcinile ce se dau la centre cuprind: o sarcin  obligatorie şi una-dou  sarcini suplimentare 
pentru cei care termin  mai repede. Acestea sunt diferen iate, în func ie de posibilit ile fiec rui 
elev. 
         Spre exemplificare voi prezenta tema unei zile, o tem  interdisciplinar  şi modalitatea de 
realizare a ei la clasa a IV-a: 
                   Tema – „Bun venit, prim var !” 

 Citire – poezie- ,,Martie” de Marcela Peneş 
 Scriere – compunere ,,A sosit prim vara!” 
 Matematic  – Probleme care se rezolv  prin încerc ri 
 Arte – M r işoare 

                   Mesajul zilei 
                                            Bun g sit, copii gingaşi! 
(1)  ,, Când Dumnezeu i-a dat culoare,                Înlocui i cuvintele subliniate cu                                
          I-a zis: Tu, prim  alb …………                      pronume personale potrivite: 
          Menit  dintre toate eşti                               Maria şi Victor vor pleca la mare. 
          Ca prim vara s ……………….                 Mama îl trimite la lupt . 
          I-a dat, spre a vesti cu el,                            Jurjac a cântat frumos la vioar . 
          Un mic şi gingaş………………                 Are o rochi  nou  Ana. 
          Iar noi îi spunem……………   . 
(2)      Suma a dou  numere naturale este 24, iar diferen a lor este mai mic  decât 5. Afla i 
numerele. 
             La un chioşc se vând 889 de pâini: albe, dublu fa  de cele intermediare, iar negre un sfert 
din cele albe. Cât s-a vândut din fiecare sortiment? 



  Sarcini pentru activitatea pe centre: 
                   Citire 
 Citi i, apoi memora i poezia 
 Transcrie i poezia 
 Extrage i din poezie şi analiza i substantivele, adjectivele, verbele şi pronumele          Crea i versuri 
dup  versurile date! 
                   Scriere 
 a. Compunere: ,,A sosit prim vara!” 

                    Plan 
     1. Ce anotimp a sosit? 
     2. Care sunt semnele sosirii prim verii? 
     3. Care sunt activit ile de prim var ? 
     4. Ce fac animalele p durii? 
     5. De ce se bucur  oamenii? Ce daruri îşi fac ei de 1 Martie? 

 b. Rebus(Martie) 
                   Matematic  
a.  Rezolva i pe caiete problemele 2 şi 3 de la pag.66 – 67 
b. Compune i o problem  ce se rezolv  dup  schema dat (metoda grafic ) 
c. Primul termen al unei adun ri este 93, iar al doilea este a treia parte din al treilea.           

       Dac  suma celor 3 numere este 257, care sunt ultimele dou ?  
                   Arte 
  Realiza i m r işoare din carton, pânz , plante aromate, cuişoare şi piper! 
         Un scop important al Programului „Step by Step” pentru înv mântul primar este de a cultiva 
la copii tr s turi cum ar fi curiozitatea, admira ia, imagina ia, gândirea critic , spontaneitatea şi 
pl cerea în experien ele estetice. Acest scop este atins pe calea pred rii grupate pe subiecte sau pe 
unit i tematice, 
         Predarea tematic  presupune integrarea diferitelor discipline prin explorarea unei idei 
interesante care se leag  de mai multe domenii şi se face în aşa fel încât elevii s  vad  leg turile 
dintre diferitele discipline, precum şi leg turile acestora cu via a. 
         Ca exemplu se poate lua tema „P durea”. Elevii pot dobândi deprinderi de matematic  (se 
rezolv  probleme ce implic  p durea – copaci, pepiniere), geografie (situarea pe hart  a zonei unde 
se afl  p durea, o c l torie imaginar  de acas  pân  în zona p durii), limba român  (alc tuirea unor 
propozi ii sau scrierea unei povestiri), ştiin e (studierea unor arbori sau animale), educa ie muzical  
(cântece legate de p dure – „Câte unul pe c rare”, „În p dure”), educa ie plastic  (desen „La 
marginea p durii”), abilit i practice (obiecte din materiale aduse din p dure – conuri, alune, 
ghind , muşchi, scoar  de copac, flori presate). 
         Pentru o mai bun  aprofundare a temei se poate lansa un sondaj  despre p dure în întreaga 
şcoal . Elevii, în grupuri mici, vor umbla din clas  în clas  pentru a afla r spunsuri la unele 
întreb ri (exemplu: „Este folositoare p durea? De ce?”). 
         La întoarcerea în clas  datele se vor consemna în grafice, apoi se vor trage concluzii. 
         Studiul se poate încheia cu întocmirea unor dosare de activitate, apoi cu o excursie în p dure,  
unde se pot aduna materialele necesare la centrul de „Arte”, dar se poate face şi o cur are a 
potecilor de gunoaie l sate de turişti, determinând astfel elevii s  conştientizeze efectele polu rii 
p durii. 

Bibliografie: 
1.Dumitru Ion Al.- Psihologia educa iei, Ed.Mirton, Timişoara. 
2.Revista „Înv mântul primar” nr.1-2, Ed.Discipol, Bucureşti, 1997, pag.22 
3.Ghid „Copilul meu merge la şcoala „Step by Step”, C.E.D.P., pag.15-16 
4.Kate Burke Walsh, Predarea orientat  dup  necesit ile copilului , C.E.D.P. „Step by Step”, 
 
  



 
690. PROIECT EDUCA IONAL 

“CLASA  ÎN   CARETALENTELE  ÎNFLORESC “ 
 

Prof. înv. Primar Ri cu a Marioara Dorina 
coala Gimnazial  Horea, Clo ca i Cri an, Brad, Jud. Hunedoara 

 
“NIMENI PE LUMEA ACEAST  NU ESTE MAI TALENTAT DECÂT COPILUL !NUMAI S  
AI INIMA S -L SIM I ŞI MINTE S -L PRICEPI!”  (Din coresponden luiNicolaeTonitza) 
 
“Oricine are dreptuls mearg  la şcoal pentru a puteaînva  o meseriesau a-
şicultiv talentele...Înv mântultrebuies urm reasc dezvoltareadeplin  a 
personalit iiumane...”(Declara iaUniversal  a DrepturilorOmului) 
 
Proiecteduca ional 
A.Tema/titlulproiectului - “Şcoal în care talenteleînfloresc “ 
B.Perioadaderul riiproiectului- 10 octombrie 2016-10 iunie 2017 
CIni iatorulproiectului-Şcoal Gimnazial ”Horea,CloşcaşiCrişan” BRAD; 
strada Liceului,nr.1,jude ul Hunedoara,cod poştal 335200,tel. 0254612673 
Num r de persoane care lucreaz  la proiect:26 elevişi 5 adul i. 
        Este un proiectceîşipropunescopurigeneroase,încercânds descopereadev rateletalente din 
clasa,s  le cultive,s  le fac  bine 
cunoscuteîncomunitateaşcolar prinrezultateleob inuteîntimpulactivit ilorobişnuite,darşiprinceleob
inuteîncadrulunorconcursuriorganizate la diferiteniveluri. Îşipropunerealizareaunui CLUB AL 
ELEVILOR TALENTA I. 
D.PARTENERI : 
*BIBLIOTECA MUNICIPAL ; 
*BIBLIOTECA ŞCOLII; 
*COMITETUL DE P RIN I 
E.ANALIZ   DE  NEVOI. 
1.Este înaten ianoastr descoperireaelevilortalenta i din clasaşidesf şurareaunuinum rsuficient de 
activit iînvedereacultiv riişipromov riitalentelorobservate,convinşifiindc ceeaceestevalorosînelevi
iclaseitrebuiedezvoltatşicunoscut. Frumuse eaşiîmplinireaprofesiei de dasc l nu pot fi 
priviteînafar str daniei de a complet personalitateacopilului ,de a încurajaşi de a da 
încrederediscipolilor,încalit ilepe care le au ,s dindîncredereînvaloareaproprie. 
2.Ne propunemc niciun talent s  nu r mân nedescoperitşinepusînvaloareînperioadaşcolarit ii. 
Elevuluitrebuies i se fi datdestuleprilejuri de a se manifest înplin tateafor elorlui,de a se fi 
cunoscutsuficient,de a fi dobânditdestul încredereînpoten ialulvalorospe care îl are. 
3.Vomaveaînaten ieconştientizareaşiresponsabilizareaîntregului personal  didactic înleg tur  cu 
menirealor de a creaşiînşcoal  un mediuprielnicpentruc talenteles  se poat manifest  liber 
şidezvolt c trepoten ialul maxim. 
F.SCOP  

 Formareaunorpersonalit icreative,capabiles    se adapteze la cerin ele socio-culturalepe 
care le parcurg de-a 
lungulexisten ei,s asimileze,s pre uiasc şis promovezevalorileculturaleautentice.  

 S apreciezeoriginalitateaunorsolu iiaplicate,s şties caute,s creeze,s valorificefrumosulînto
atecomponentelevie ii. 

OBIECTIVE : 
1. Implicareacolectivului de eleviîndescoperireaelevilortalenta i , 
încultivareatalenteloracestoraşiînfolosireatuturorposibilit ilorlorpentrupopularizarearezultatelor ; 
2. Implicareaorganizat aelevilorînacte de analiz şidecizieîntr-o 
problematicace-ipriveşte direct ; 



3. Op iuneaelevilorpentruvalorileartisticeperene :autentice , originale ; 
4.  Dezvoltareaunorabilit i de analiz obiectiv  , de emitere a judec ilor de valoare , apreciere ; 
5.  Formareaunuitân rsensibil la problemeleşiabilit ileceluilalt ; 
6.  Sporireacoeziuniigrupuluişcolare ; 
G. REZULTATE  AŞTEPTATE 
*Realizareauneireviste a clasei; 
*Tip rireauneibroşuri cu poveştişiscenete create de elevi; 
*Realizareauneilucr ri cu crea ii ale elevilorpe diverse teme; 
*Amenajareaunorspa ii cu expozi ii de lucr ri ale elevilor(desene ,panouritematice,lucr ri din 
lemn,lut...); 
*Organizareaunorserb rişcolare,cudiferiteprilejuri,undeeleviitalenta i la muzic ,dans,crea iiliterare 
se pot exprim ; 
H.ORGANIZAREA PROIECTULUI 
1.ECHIPA PROIECTULUI: 
*Consilieruleducativ 
*Directorulşcolii 
Directorul adjunct al şcolii 
*Psihologulşcolar 
*Bibliotecara –BibliotecaMunicipal  
*Bibliotecara-Bibliotecaşcolii 
*PreşedinteleComitetului de P rin i 
 
2.PROGRAMUL DE ACTIVIT i: 

Nr. 
crt. 

Activit i preconizate Termen Responsabil Obs. 

1. Va fi înfiin at ,,Mini-clubul  
elevilortalenta i ,, din clas  

Februarie 
2017 

Inv torul 
clasei 

 

2.  Organizarea unui  
concurs cu premii , pe tema ,,Copil ria , 
în sufletul meu,,- crea ii literare, plastice , 
muzicale , alte forme de exprimare 
artistic  ; 

Martie 
2017 

Inv torul 
clasei 
Preş.com.p rin i 

 

3 ,,Carte frumoas  ,  
cinste cui te-a scris !,,- întâlniri ale 
elevilor , la o lun  , la biblioteca şcolii 
pentru a dezbate o carte recomandat   ; se 
vor citi crea ii personale ale elevilor ; se 
vor organiza concursuri pe teme literare ; 

Aprilie 
2017 

Inv torul 
clasei 
Bibliotecara 
şcolii 

 

4. Organizarea unei  
expozi ii de desene , de fotografii , 
lucr ri plastice ,  în incinta clasei şi în 
alte locuri din şcoal  ; 

Mai 2017 Inv torul 
clasei 

 

5. ,,Joia  
muzical ,,cu public –  
prezentarea unei serb ri la dou  luni , în 
care elevii vor interpreta vocal , 
instrumental , în dans secven e din 
preocup rile lor ; 

Periodic  
în cei doi 
ani scolari 

Inv torul 
clasei 
Preş.com.p rin i 

 

6.  Organizarea unor  
activit i comune cu Casa de Cultur  , la 
1 Decembrie , 8 Martie , 1 Iunie ; 
 

anual Inv torul 
clasei 
Directorul casei 
de cultur  

 



7. Activit i cu 
Biblioteca Municipal  – reîntâlniri cu 
scriitorii ; 

lunar Inv torul 
clasei 

 

8. Stabilirea unui  
parteneriat cu o alt  şcoal  din jude  , 
cuprinderea în programul de activit i al 
celor dou  şcoli a unui concurs complex 
,,Tinere talente,, 

anual Inv torul 
clasei 

 

9.  Realizarea unei  
reviste a clasei cu posibilitatea ataş rii 
unui CD pentru crea iile muzicale şi 
pentru imagini  

Mai 2017 Inv torul 
clasei 

 

10.  Leg tura cu o  
televiziune pentru a transmite imagini 
sau secven e din activitatea clubului  

Iunie 
2017 

Inv torul 
clasei 

 

 
3.RESURSELE: 
a) Resurselefinanciare-ob inute din sponsoriz ri,dona ii,serb ri cu bilete de 
intrare,vânzareaunorobiecterealizate de elevi. 
b)Resurselemateriale-suporturi,panouripentruexpozi ii,sala de clasadotat  cu 
instrumentemuzicale,biblioteca,sala de lectur ,copiator,cabinet de informatic ; 
c)Resurseleumane-consilieruleducativ, ,bibliotecara,dirigin iişiînv torii; 
d)Resurseleinforma ionale-Declara iaUniversal  a DrepturilorOmului(O.N.U.,1948); Conven ia cu 
privire la DrepturileCopilului (O.N.U.,1989); LegeaÎnv mântului; Regulamentul de 
organizareşifunc ionare a unit ilorşcolare din înv mântulpreuniversitar; 
 

I. IMPLEMENTAREA  PROIECTULUI: 
Activit ile se vorderula conform 
planific rii,complementaractivit ilorşcolareşiprofesionale.Reprezentan iielevilor din clasa, 
vorpopularizaşiînalteclase din şcoal dateleprivitoare la acestproiect. 
Înv torul,p rin iişipersonalulauxiliar din unitate ,cu 
acordulconduceriiinstitu iei,asiguracondi iileamenaj riiexpozi iilor de deseneşi de altelucr ri ale 
elevilor. Se valualeg tur şi cu directorulCasei de Cultur învedereastabiliriiunui  program comun 
,învederearealiz riiunorserb ri,expozi iiînincintainstitu iei. Se vap stra o leg tur constan a cu 
celedou bibliotecipentruparticiparea,încomun(şcoal -biblioteca) la 
ac iunispecifice.PreşedinteleComitetului de p rin i din  
clasavamobilizap rin i,dispuşis sprijineaceast ini iativa,înaflarea de 
sponsori,pentruasigurarealogisticiinecesare. 
 
J.MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI: 
        La treis pt mâni,miercurea,laora 14,echipa de proiect se vaîntrunipentru a 
analiz stadiulactivit ilorşi a decide m surileadecvate. S pt mânal (zilnic,lanevoie) 
înv torulcolaboreaz  cu preşedintelecomitetului de 
p rin i,pentruacordareasprijinuluinecesardesf şur riiactivit ii.Evaluareaatingeriiobiectivelor se 
face pem sur derul riiproiectului,latermenele fixate înplanificare.   
K.DISEMINARE: 
         O parte dintrerezultateleacestuiproiectsuntaduse la cunoştin elevilorînc  din 
timpulderul riilui,prinanun uri la 
avizierulclasei,prinexpozi iilerealizate,cuprilejulserb rilorşcolare,aîntâlnirii cu p rin iisau cu 
reprezentan iaicomunit ii.Înperiodicullocal”ZARANDUL” vor fi 
informa iisuccintedesprederulareaacestuiproiectşi se vor da spretip rireeseuri,poezii,desene , 
fotografii ale elevilor.Produse ale activit ilorcopiilor din şcoal vorap reaşiînrevistaclasei. 



Concluziileprivindrezultateleob inuteşiimpactulpe care l-a 
avutimplementareaproiectuluiînrândulelevilorşidasc lilor se vorreg siînrapoarteleînv torului la 
şedin ele cu p rin ii,înrapoartelepe care Conducereaşcolii le vaînaintac tre I.S.J. şiPrim rie. 
 
L.FINALIZAREA PROIECTULUI: 
Echipa de proiect se vaîntâlnipentru a s rb torireuşit proiectului.Vor fi identificate alte 
oportunit i,forme de continuareşiîmbun t ire a proiectului,pentruanulşcolarurm tor. 
 
 

691. PROIECT EDUCA IONAL 
 

Prof. înv. primar Boboc Domnica, coala Gimnazial  nr. 149 – Bucure ti 
 

 Asocia iei Cardines Mundi, posesoarea proiectului educa ional  ”Povestea cartierului spus  
de copii”, mi-a propus s  fim coal  pilot pentru a derula la clasa a IV-a acest proiect. Inimo ii mei 
elevi, care r spund prompt la provoc rile extra colare i extracurriculare, au fost încânta i i 
entuziasma i de noua provocare. 

La prima întâlnire elevii au lucrat în grupe, pe h r ile aduse de coordonator. Ei au identificat 
anumite elemente caracteristice ale cartierului în care locuiesc. 

 
 

                A doua întâlnire s-a desf urat într-un week-end, pe traseul ales de organizatori, la care au 
participat i unii p rin i, care au dorit s  ne înso easc . Elevii au fost împ r i i în trei echipe 
”Observatorii”, ”Geografii” i ”Istoricii”. Ei au avut ca misiune s  fac  fotografii pe traseu, pe baza 
explica iilor i provoc rile primite.  

   
 Activitatea urm toare a avut ca obiectiv recompunerea traseului pe hart  de c tre elevi, pe 
baza fotografiilor f cute. Prin întreb rile adresate, ei au motivat alegerea reperului fotografiat, 
precizând semnifica ia lui. 



   
Cea de-a patra întâlnire a f cut apel la imagina ia i creativitatea elevilor, care au realizat 

pove ti în echipe, pe baza elementelor care le-au atras aten ia pe traseu.  

 
 

La final, s-a realizat o expozi ie pozi ie în coal , atât cu harta cartierului, cât i cu pove tile 
realizate de elevi. Eu i copiii am primit diplome de participare i ne-am bucurat de recunoa terea 
muncii noastre.  

   
 

Prin activit ile derulate în cadrul proiectului ”Povestea cartierului spus  de copii”, elevii 
mei au înv at practic, prin joc, despre con inutul din programa de geografie ”Cartierul”, localizând 
elementele din orizontul imediat, mai exact din cartier, cu ajutorul unor repere (blocuri, 
monumente, forme de relief etc.) şi al punctelor cardinale. De asemenea, se remarc  
pluridisciplinaritatea acestui proiect, care i-a pus pe copii s  fac  apel la cuno tin ele înv ate la 
istorie, matematic , educa ie civic , limba român  i nu numai.  Ei au avut ocazia s  lucreze pe 
grupe, s  coopereze, s  se ajute, s  fie toleran i, altrui ti, manifestând, în toat  aceast  perioad , 
bucuria i dorin a de implicare i întrajutorare. 
 
 
 
 
 



 
692. PROIECT DIDACTIC 

 
pip Gîfei Iuliana, Şcoala Gimnazial  “Ştefan cel Mare” Vaslui 

 
Data:  
Clasa: a II-a B 
Şcoala Gimnazial  “Ştefan cel Mare” Vaslui 
Propun tor: Gîfei Iuliana 
Aria curricular : Matematic  şi ştiin e ale naturii 
Obiectul: Matematic  şi explorarea mediului 
Unitatea tematic : C l torie pe ape 
Subiectul: Înmul irea numerelor naturale folosind adunarea repetat  de termini egali 
Forma de realizare: Lec ia integrat  
Tipul lec iei: Sistematizare, consolidare, fixare a cunoştin elor  
Competen e generale: 
  1. Utilizare numerelor în calcule elementare 
  2. Identificarea unor fenomene/rela ii/regularit i/structuri din mediul apropiat 
  3. Generarea unor explica ii simple prin folosirea unor elemente de logic   
  4. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date 
Scopul lec iei: Sistematizarea cunoştin elor şi exersarea deprinderilor dobândite de elevi cu privire la algoritmul înmul irii numerelor naturale      
folosind adunarea repetat  de termeni egali 
Competen e specifice:  
Matematic  şi explorarea mediului (MEM) 
1.5 Efectuarea de înmul iri în concentrul 0-100 prin adunare repetat ;  
1.6 Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice(sum , termeni, produs, factorii unui produs) în rezolvarea şi / sau compunerea de probleme; 
3.1  Rezolvarea de probleme în cadrul unor investiga ii, prin observarea şi generalizatrea unor modele sau regularit i din mediul apropiat; 
4.1 Descrierea unui plan de lucru folosind câ iva termini ştiin ifici, reprezent ri prin desene şi operatorii logici “şi”, “sau”, “nu”; 
4.2 Formularea unor consecin e rezultate în urma observ rii unor rela ii, fenomene, procese simple; 
Comunicare în limba român (CLR) 
2.1 Formularea unor enun uri proprii în situa ii concrete de comunicare;  
Arte vizuale şi abilit i practice (AVAP) 
2.3 Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materialele uşor de prelucrat şi tehnici accesibile; 
Muzic  şi mişcare(MM)  



1.1 Cântarea în colectiv, în grupuri mici şi individual, asociind dirijatul intuitiv; 
Obiective opera ionale: 
Cognitive: OC1-s  recunoasc  vie uitoarele care tr iesc în b l i; 
                  OC2-s  recunoasc  plantele iubitoare de ap ;   
                  OC3- s  utilizeze corect terminologia specific  matematicii;  
                  OC4- s  rezolve înmul iri în concentrul 0-100, prin adun ri repetate ; 
                  OC5-s  rezolve înmul iri prin adun ri repetate, apoi s  pun  semnul de rela ie potrivit; 
                  OC6-s  rezolve probleme prin metoda “Ştiu! Vreau s  ştiu! Am aflat!” 
                  OC7-s  deseneze potrivit cerin ei primite; 
                  OC8- s  modeleze vie uitoare şi plante.  
Afectiv- atitudinale: OA1-s  manifeste interes pentru lec ie, r spunzând promt şi corect la solicit ri; 
                                 OA2-s  se mobilizeze în vederea rezolv rii sarcinilor primite; 
Psihomotorii: OP1-s  adopte o pozi ie corect  şi comod  a corpului pentru scris; 
                       OP2-s  mânuiasc  corect instrumentul de scris; 
Strategia didactic : 
 -metode şi procedee: exerci iul, problamatizarea, conversa ia, explica ia, munca independent ,metoda “Ştiu! Vreau s  ştiu! Am aflat!” 
 -mijloace de înv mânt: caietul, fişe, videoproiector,laptop, planşet ,plastilin ; 
 -forme de organizare: frontal, individual pe grupe; 
Resurse: 
           Umane: 26 de elevi 
           Temporale: 2 X 45 minute(2X 10min.) activit i recreative 
           Spa iale:sala de clas  
Bibliografice:  
           -Organizarea interdisciplinar  a ofertelor de înv are pentru formarea competen elor cheie la şcolarii mici, Suport de curs, 2012; 
      -Programa şcolar  pentru disciplina Matematic  şi explorarea mediului,  aprobat  prin ordin al ministrului nr. 3418/19.03.2013 
           -Matematic  şi explorarea mediului-competen e şi performan e clasa a II-a, Editura Paralela 45 
           -Culegere de exerci ii pentru clasa a II-a, Editura Carminis  
 
 
  



 
Desf şurarea activit ii 

 
Etapele  
lec iei 

Obiective 
opera ionale 

Con inutul instructiv-educativ Strategia didactic  Evaluarea 
Metode şi 
procedee 

Mijloace de 
înv mânt 

Forme de 
organizare 

1 Moment 
organizatoric 

 Crearea condi iilor optime pentru buna 
dasf şurare a lec iei. 

Exerci iul 
organizatoric 

 Frontal  

2 Verificarea 
temei pentru 
acas  

OC4 Se verific  tema cantitativ şi calitativ(2-3 
elevi). 

Conversa ia Caiet de tem  Individual 
Frontal 

Oral  

3.Captarea 
aten iei 

OC1 
OC2 

Peştişorul colorat din lec ia de la CLR 
doreşte s  fac  cunoştin  cu vie uitoarele 
ce tr iesc în locul unde el s-a r t cit. Noi la 
CLR am completat o planş  cu acestea. S -i 
prezent m pe viitorii prieteni! 
 Se vizioneaz  un material ppt despre balt  
şi se poart  discu ii. 
-Ce este balta? 
-Numeşte plantele iubitoare de ap ! 
-Ce vie uitoare a i recunoscut? 

Conversa ia  Videoproiector, 
laptop       

Frontal Oral  

4. Anun area 
temei şi a 
obiectivelor 
opera ionale 

OC1 
OC2 
OC3 
OC4 
OC6 

Ast zi la Matematic  şi explorarea 
mediului îl vom putea ajuta pe peştişor doar 
rezolvând diverse exerci ii şi probleme. Se 
scrie  titlul la tabl  şi pe caiete,  anun  
obietivele opera ionale. 

Conversa ia  Frontal  Oral  

5. 
Sistematizarea, 
consolidarea, 
fixarea 
cunoştin elor 
asimilate 
anterior 

OC4 
OC5 
 
 
 
 
 
 

a. Exerci ii de înc lzire a min ii-
exerci ii în lan  

 2+2+2+2+2+2+2+2= 
5+5+5+5+5+5+5+5+5= 
3+3+3+3= 
6+6+6+6+6= 
10+10+10+10+10+10= 
8+8+8+8+8+8+8= 

Exerci iul 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Frontal  
 
 
 
 
 
 
 

Oral  
 
 
 
 
 
 
Oral  



 
 
 
 
 
OP1 
OP2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OC4 
OC5 
OC6 

Ne amintim terminologia: 
sum -reprezint  rezultatul adun rii 
termeni-numerele care se adun  
produs-reprezint  rezultatul înmul irii 
factori-numerele care se înmul esc 
 

b. Se lucreaz  la tabl  şi pe caiete. 
Scrie sub form  de adun ri repetate 
înmul irile urm toare: 
4x3=           4x7= 
6x6=           5x5= 
4x2=           9x2=  
5x3= 
Afl  numerele care lipsesc: 
       x 5=       +       +        = 15 
4 x      = 6+6+6+6=                
2x        =2+2+2+2+2+2=             
  
Cred c  prietenii peştişorului sunt bucuroşi 
pentru c  a i lucrat corect exerci iul. Acum 
vom lucra mai departe pe fiş  (împ r i i pe 
grupe). Fiecare elev din grup  are de 
rezolvat câte un exerci iu(fişa trece pe la 
fiecare elev). Cerin ele de pe fişe sunt 
diferite de la o grup  la alta.  Se citesc 
cerin ele de pe fiş , se explic  enu urile 
exerci iilor. Dup  verificare cânt  
cântecelul “Broscu a Oac”.                                                     

 
 
 
 
Exerci iul 
Problemariza
rea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exerci iul 
Problematiza
rea 
Ştiu! Vreau 
s  ştiu! Am 
aflat! 
 
 
 
 
 
 
 

 
Caietul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiş  de lucru 

Frontal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe grupe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oral  
Scris  

6. Ob inerea 
performan ei 

OC7 
OP1 

Deseneaz  în caiet: 
-de patru ori câte trei peştişori; 
-şase rânduri a câte patru nuferi; 

Munca 
independent  

Caiet Individual Oral  
Scris  

7. Activit i 
recreative 

OC8 Din plastilin  vor modela plante şi 
vie uitoare specifice b l ii. 

Munca 
independent  

Planşet  Individual Oral  



8.Asigurarea 
reten iei şi a 
transferului 

 Aprecieri asupra desf şur rii orei. 
Noteaz  tema pentru acas -din carte 
exerci iile 6 şi 8  pe caiet, pagina 46. 
Exerci iul  nr.7 pe carte, pagina 46. 

Conversa ia  
Explica ia 

Cartea  Frontal 
Individual 

Oral  

 
 

Fiş  de lucru 
 

1. Scrie sub form  de înmul ire: 
de 8 ori câte 5 
__________________________________________ 

2. Scrie şi rezolv  adunarea în care termenul 7 se repet  de 4 ori. 
______________________________________________ 

3. Rezolv  înmul irile prin adunare repetat  apoi pune semnul de rela ie potrivit: 
6 x 4       3 x 8 
_____________________ 
_____________________ 

4. Un factor al unei înmu iri este 3, iar al doilea este 7. Afl  produsul prin adunare repetat . 
______________________________________________________ 

5. Bunica are 3 nepo i. Ea a preg tit pentru fiecare nepot câte patru mere. Câte mere le-a dat bunica în total nepo ilor? 
a. Rezolv  prin adunare repetat  
b. Scrie adunarea sub form  de înmul ire. 

 
           ŞTIU                                           VREAU S  ŞTIU                                       AM AFLAT                                                                                                                             
          
 
 
 
 
 
 



 

Fiş  de lucru 

 

6. Scrie sub form  de înmul ire: 
De 4 ori câte 5 
__________________________________________ 

7. Scrie şi rezolv  adunarea în care termenul 1 se repet  de 5 ori. 
______________________________________________ 

8. Rezolv  înmul irile prin adunare repetat  apoi pune semnul de rela ie potrivit: 
6 x 4       3 x 1 
_____________________ 
_____________________ 

9. Un factor al unei înmu iri este 2, iar al doilea este 6. Afl  produsul prin adunare repetat . 
______________________________________________________ 

10. Bunica are 3 nepo i. Ea a preg tit pentru fiecare nepot câte patru mere. Câte mere le-a dat bunica în total nepo ilor? 
a.Rezolv  prin adunare repetat  

b.Scrie adunarea sub form  de înmul ire. 

 
           ŞTIU                                           VREAU S ŞTIU                                       AM AFLAT                                                                                                                             
          
 
 
 
 
 
 
 



 

Fiş  de lucru 

 

 

 

11. Scrie sub form  de înmul ire: 
de 4 ori câte 3 
__________________________________________ 

12. Scrie şi rezolv  adunarea în care termenul 7 se repet  de 4 ori. 
______________________________________________ 

13. Rezolv  înmul irile prin adunare repetat  apoi pune semnul de rela ie potrivit: 
5x 4       2 x 8 
_____________________ 
_____________________ 

14. Un factor al unei înmu iri este 3, iar al doilea este 5. Afl  produsul prin adunare repetat . 
______________________________________________________ 

15. Bunica are 3 nepo i. Ea a preg tit pentru fiecare nepot câte patru mere. Câte mere le-a dat bunica în total nepo ilor? 
a.Rezolv  prin adunare repetat  

b.Scrie adunarea sub form  de înmul ire. 

 
           ŞTIU                                           VREAU S  ŞTIU                                       AM AFLAT                                                                                                                             
          
 
 
 



 

Fiş  de lucru 

 

16. Scrie sub form  de înmul ire: 
de 6 ori câte 3 
__________________________________________ 

17. Scrie şi rezolv  adunarea în care termenul 9 se repet  de 2 ori. 
______________________________________________ 

18. Rezolv  înmul irile prin adunare repetat  apoi pune semnul de rela ie potrivit: 
2 x 5      3 x 8 
_____________________ 
_____________________ 

19. Un factor al unei înmu iri este 4, iar al doilea este 5. Afl  produsul prin adunare repetat . 
______________________________________________________ 

20. Bunica are 3 nepo i. Ea a preg tit pentru fiecare nepot câte patru mere. Câte mere le-a dat bunica în total nepo ilor? 
a.Rezolv  prin adunare repetat  

b.Scrie adunarea sub form  de înmul ire. 

 
           ŞTIU                                           VREAU S  ŞTIU                                       AM AFLAT                                                                                                                             
          
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Fiş  de lucru 

 

21. Scrie sub form  de înmul ire: 
de 6 ori câte 5 
__________________________________________ 

22. Scrie şi rezolv  adunarea în care termenul 8 se repet  de 4 ori. 
______________________________________________ 

23. Rezolv  înmul irile prin adunare repetat  apoi pune semnul de rela ie potrivit: 
3 x 4       2 x 8 
_____________________ 
_____________________ 

24. Un factor al unei înmu iri este 2, iar al doilea este 6. Afl  produsul prin adunare repetat . 
______________________________________________________ 

25. Bunica are 3 nepo i. Ea a preg tit pentru fiecare nepot câte patru mere. Câte mere le-a dat bunica în total nepo ilor? 
a.Rezolv  prin adunare repetat  

b.Scrie adunarea sub form  de înmul ire. 

 
           ŞTIU                                           VREAU S  ŞTIU                                       AM AFLAT                                                                                                                             
          
 
 
 
 
 
 



 

Fiş  de lucru 

 

26. Scrie sub form  de înmul ire: 
de 3 ori câte 6 
__________________________________________ 

27. Scrie şi rezolv  adunarea în care termenul 5 se repet  de 6 ori. 
______________________________________________ 

28. Rezolv  înmul irile prin adunare repetat  apoi pune semnul de rela ie potrivit: 
6 x 2       3 x 7 
_____________________ 
_____________________ 

29. Un factor al unei înmu iri este 4, iar al doilea este 6. Afl  produsul prin adunare repetat . 
______________________________________________________ 

30. Bunica are 3 nepo i. Ea a preg tit pentru fiecare nepot câte patru mere. Câte mere le-a dat bunica în total nepo ilor? 
a.Rezolv  prin adunare repetat  

b.Scrie adunarea sub form  de înmul ire. 

 
           ŞTIU                                           VREAU S  ŞTIU                                       AM AFLAT                                                                                                                                                         
          
 
 
 
 
 
 
 



 

Fiş  de lucru 

 

1. Scrie sub form  de înmul ire: 
De 4 ori câte 5 
__________________________________________ 

2. Scrie şi rezolv  adunarea în care termenul 1 se repet  de 5 ori. 
______________________________________________ 

3. Rezolv  înmul irile prin adunare repetat  apoi pune semnul de rela ie potrivit: 
6 x 4       3 x 1 
_____________________ 
_____________________ 

4. Un factor al unei înmu iri este 2, iar al doilea este 6. Afl  produsul prin adunare repetat . 
______________________________________________________ 

5. Bunica are 3 nepo i. Ea a preg tit pentru fiecare nepot câte patru mere. Câte mere le-a dat bunica în total nepo ilor? 
a.Rezolv  prin adunare repetat  

b.Scrie adunarea sub form  de înmul ire. 

 
           ŞTIU                                           VREAU S  ŞTIU                                       AM AFLAT                                                                                                                                                         
          
 
 
 
 
 
 
 



 
693. PROIECT DIDACTIC 
“SPUNE CE AI PRIMIT!” 

 
Baicu Ileana, Şcoala Gimnazial  Special  nr. 3, Bucureşti 

 
Introducere: coala este un element primordial în procesul de educare al tinerei genera ii, în 
special la copiii de vârst  pre colar  i din ciclul primar. La aceast  vârst , jocul este, de asemenea, 
important i procesul de înv are se poate face mai repede i mai pl cut, dac  se îmbin  cu jocurile 
copil riei. Propunem o ini iativ  didactic , îmbinând înv area cu jocul, pentru nivelul clasei a III-a. 
 
Obiectul: Elemente de matematic  aplicat   
Obiectiv cadru: Consolidarea cunoştin elor elementare despre formele geometrice 
Obiectiv de referin : Dobândirea algoritmului de calcul în opera iile de adunare  
Obiective opera ionale: 
O1-S  identifice formele geometrice (p trat, triunghi, dreptunghi, cerc); 
O2-S  denumeasc  culorile formelor geometrice; 
O3-S  sorteze obiectele dup  forma geometric , m rime, culoare; 
O4-S  rezolve exerci ii de adunare cu forme geometrice identice. 
Obiective psihomotorii: 
O5-S   mânuiasc   materialul didactic; 
Obiective afective: 
O6-S   participe  cu interes la activitate; 
Metode i procedee: 
Observarea, conversa ia, explica ia, demonstra ia, jocul. 
Material didactic :  
Cret , tabla, forme geometrice, planşe, fişe de evaluare. 
Resurse umane: 
Clasa este neomogen  sub raportul capacit ii de în elegere şi de înv are, dar, la aceast  activitate, 
to i elevii vor putea s  îndeplineasc  obiectivele propuse. 
 
Scenariul didactic 

Evenimentele 
scenarului 
didactic 

Obiect. 
opera io
nale 

Con inutul înv rii Resurse 
didactice 
Materiale   

Resurse 
didactice 
Proceduale 

Elemente 
de 
Evaluare 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
I. Organizarea 
activit ii 

 Sala de clas  va fi aerisit , 
propun torul va preg ti materialul 
didactic necesar şi va asigura 
disciplina în clas . 

 Instructajul Frontal  

II. Captarea 
aten iei 

 Profesorul prezint  elevilor 
planşele: 
1. Planşa care reprezint  o cas ; 
2. Planşa care reprezint  un om 
(ambele alc tuite  din forme 
geometrice). 
Copiii au sarcina s  depisteze 
formele geometrice înv ate. 

Planşe Conversa ia Frontal  

III. Anun area  
Temei 

 Ast zi noi vom discuta despre 
formele geometrice înv ate. 

   

IV. 
Desf şurarea 

O1 
 

 Jocul „Numeşte-m !” 
Desf şurarea jocului 

Jocul 
„Numeşte-

 
 

 
 



activit ii   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O2 
 
 
 
 
 
O3 
 
 
 
 
O4   
 
 
 

Se prezent  elevilor pe rând 
formele geometrice şi se cere s  le 
denumeasc . Se  ara ta elevilor 
figura geometric   şi  spune unui 
elev: „Numeşte-m !”. Dup  ce s-
au terminat de numit toate formele 
geometrice, în stare natural , 
propun torul va cere elevilor s  
denumeasc  obiectele prezentate 
imagistic.  
Elevii vor denumi culorile  
formelor geometrice; Se prezint  
elevilor o planş  cu figuri 
geometrice (cercuri colorate) în 
multe culori. Copiii vor denumi şi 
ar ta numai culorile cunoscute. 
Se prezint  elevilor figuri 
geometrice de m rimi şi culori 
diferite. Copiii trebuie s  le 
sorteze în func ie de culoare şi 
m rime. 
Elevii sunt solicita i s  rezolve 
exerci ii de adunare a unor grupuri 
de forme geometrice identice. 
Exemplu: 3 triunghiuri + 2 
triunghiuri = 5 triunghiuri;   
rezult : 3+2=5            

m !” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
figuri 
geometri 
ce 
 

Observarea 
Conversa ia 
Explica ia 
 
 

 
Frontal  
 
 
 

IV. 
Desf şurarea 
activit ii 

O1 
 
O2 
 
O3 
 
O4  
 
 
 
 
 
O5 
 
 
O6 
 

3 p trate + 2 p trate = 5 p trate;   
rezult : 3+2=5            
1 cerc + 4 cercuri = 5 cercuri;   
rezult  1+4=5, etc. 
Activitatea se va încheia cu un 
joc: „Spune ce ai  primit!”  
Pe banc  sunt aşezate toate 
figurile geometrice. Elevul trebuie 
s  le recunoasc  şi s  spun  ce 
culoare au. Apoi i se cere s  pun  
în coş numai o categorie de figuri 
geometrice (ex: cercule ele). 
Catedra este împ r it  în patru 
p r i egale. Fiecare parte con ine o 
anumit  figur  geometric .  
Copilul trebuie s  descarce coşul 
cu cercule e pe catedr , numai pe 
partea pe care cercule ul este fixat 
ca model. 

 
 
 
Joc 
 

Exerci ii 
Observarea 
Conversa ia 
Joc 
Explica ia 
Demonstra i
a 

Frontal  
 
 
 
 
 

V. Asigurarea 
feed-backului 

O3 
 
 
 
 
O5 

Jocul: “S  cl dim”. Elevii primesc 
câte un dreptunghi mare, dou  
p trate mici şi un triunghi şi au 
sarcina de a construi din aceste 
elemente o cas .  
Elevul care reuşeşte s  

Joc 
Fişe indivi 
duale  

Explica ia 
Exerci iul 
individual 

Frontal  
Individual  



 
 
 
O6 
 
O1 
 
 
 
 
O2 
 

construiasc  primul casa, se ridic  
în picioare şi este declarat 
câştig tor.  
Fiecare copil primeşte fişe 
individuale în care trebuie: 
 1.)    S  coloreze      
-triunghiul cu galben; 
-p tratul cu roşu; 
-cercul cu verde; 
-dreptunghiul cu albastru. 
2.) S  adune forme geometrice 
identice. 

VI. 
Evaluarea 
activit ii 

 Se apreciaz  efortul depus de 
elevii, se corecteaz  fişele de 
lucru, se ofer  recompense. 

 Conversa ia 
 
 

Frontal  
Individual  

 
Fiş  de lucru individual  
 
 1. Coloreaz : 
-triunghiul cu galben; 
-p tratul cu roşu; 
-cercul cu verde; 
-dreptunghiul cu albastru. 
................................................................................................................................................................
...... 
 
2.  Rezolva i: 

 
 

                                                                              + 
                                                                                                                                                     == 
 
 

                                                                                                                             == 
                                                   + 
 
 

               +                = 
 
 
 
 +      = 

 
 
 
  



 
694. PROIECT DE LEC IE 

MATEMATIC  ŞI ŞTIIN E ALE NATURII 
 

pip Ivan Ana-Anca 
Liceul Teoretic Callatis Mangalia 

 
Clasa: a II-a  
Arria curricular : Matematic  şi ştiin e ale naturii 
Disciplina: Matematic  şi explorarea mediului 
Unitatea tematic :”C l torii şi aventuri”-Împ r irea nr. 0-100 
Subiectul: Împ r irea la 5 
Forma de realizare: integrat  
Tipul lec iei: dobândire de noi cunoştin e 
Durata: 50 minute 
 
Competen e specifice:  
 MEM                                                                                                              
1.5.Efectuarea de înmul iri şi împ r iri în concentrul 0-1000 prin adun ri/sc deri repetate; 
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sum , total, termenii unei sume, diferen , 
rest, desc zut, sc z tor, produs, factorii unui produs, cât, deîmp r it, împ r itor, <, >, =, +, -, ·, :) în 
rezolvarea şi/sau compunerea de problem;  
CLR 
1.1. Identificarea semnifica iei unui mesaj oral din texte accesibile variate;  
1.2. Identificarea unor informa ii variate dintr-un text audiat. 
DP 
2.2. Identificarea şi aplicarea regulilor de comunicare specifice în activitatea şcolar . 
 
Obiective opera ionale: 
O1- s  cunoasc  terminologia specific  opera iei de împ r ire: deîmp r it, împ r itor, cât, de atâtea 
ori mai pu in/mai mic, jum tate, sfert, doime, treime; 
O2- s  efectueze corect exerci ii cu opera iile înv ate; 
O3- s  cunoasc  tabla înmul irii, respectiv tabla împ r irii la 5; 
O4- s  efectueze exerci ii de împ r ire, utilizând sc derea repetat  şi/sau înmul irea; 
O5 – s  rezolve probleme aplicând etapele corespunz toare problematiz rii. 
 
 Strategii didactice: 
Metode:   A) Metode de transmitere şi însuşire a cunoştin elor: 
                     a)metode de comunicare oral : 
                       -metode conversative: conversa ia, discu ia  
                       -metode expozitive: explica ia, descrierea 
                  B) Metode de explorare şi descoperire: 
                       -metode de explorare direct : observarea  
                       -metode de explorare indirect : demonstrarea, metoda Ştiu/ Vreau s  ştiu/ Am aflat 
                  C) Metode bazate pe ac iune: 
                      -metode de înv are prin ac iune real : exerci iul, metoda ciorchinelui 
                  D) Metode activ-participative: exerci iul, jocul didactic 
 
Mijloace:  A) Mijloace informativ-demonstrative: 
                     -reprezent ri simbolice: jetoane,imagini, planşe 
                 B) Mijloace tehnice audio-vizuale: calculator, video-proiector 
 



Materiale: cartoane colorate, lipici, creioane 
 
Forme de organizare:  -activitate frontal , 
                                            - activitate individual ,  
                                             -activitate pe grupe. 
 
Forme şi tehnici de evaluare: - observarea sistematic , 
                                                           - aprecieri verbale, 
                                                           - autoevaluare, 
                                                           - interevaluare. 
 
Resurse umane: 25 elevi 
 
Bibliografie 
1. Programe şcolare pentru clasele preg titoare, clasa I şi a II-a, Bucureşti 2013 
2.Mih ilescu, Cleopatra şi Pi il , Teodora, Manual de matematic  şi explorarea mediului pentru 
clasa a II-a, Partea a II-a, Editura Arthur, Bucureşti, 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
695. SCENARIU DIDACTIC 

 

Momentele 
lec iei 

Op Elemente de con inut Strategii didactice Evaluare  
Metode  Mijloace  Forme de 

organizare 
1. Moment 

organizatoric 
1 min. 

 Se va organiza spa iul şi climatul educativ într-un 
mod optim desf şur rii activit ii propuse. 
Clasa r mâne împ r it  în cinci grupe. 

Conversa ia  
 

Activitate 
frontal  
 

Observare 
sistematic  
 

2. Verificarea 
temei 
5 min 

 Verific  cantitativ şi calitativ tema pentru acas . Conversa ia Caiet de 
teme 
 

Activitate 
frontal  
 

Observare 
sistematic  
 

3. Captarea 
aten iei 
1 min. 

 
O1 
 

Plicul cu surprize (mesaj Toto) 
Se va ar ta elevilor  un plic  pe spatele c ruia sunt 
scrise 2 exerci ii: 
Deîmp r itul este 32, iar împ r itorul 8. Afl  câtul. 
Se va afla titlul lec iei noi. 

Conversa ia Mascota 
Toto 
Mesaj/plic 

Activitate 
frontal  

Observare 
sistematic  

4.Anun area 
temei 
2 min. 

  -  Se anun  titlul lec iei: ,, Împ r irea la 5”. 
 -  Se prezint  elevilor obiectivele lec iei. 
Anun  elevii c  în acest  lec ie vor efectua 
exerci ii şi probleme care presupun opera ii de 
împ r ire la 5. 

Conversa ia  
 
Explica ia 
 
 

Mascota 
Toto 
Anexa 1 
Mesaj/plic 
Caiete clas  

Activitate 
frontal  

Observare 
sistematic  

5. 
Reactualiza-

rea 
cunoştin elor 

10 min. 

 
 
 
O1 
 
 
 
O2 

a)Verificarea cuno tin elor teoretice 
  „Care este ultima opera ie înv at ?” 
  „Care sunt opera iile care au leg tur  cu 
împ r irea? De ce ?” 
  „Cum se pot afla rezultatele la împ r ire?” 
Exerci iul prezentat anterior (32:8) se scrie la tabl  
li se rezolv , atât prin înmul ire cât şi prin sc dere 
repetat . 
-Se completeaz , apoi, un ciorchine pornind de la 
cuvântul împ r irea (ANEXA 2), cu ajutorul unor 
cartona e cu cuvinte i expresii din matematic  pe 

Conversa ia  
 
 
 
 
 
 
Explica ia 
 
Metoda 
ciorchinelui 

Exerci ii 
 
 
 
Caiete clas  
 
Anexa 2 şi 3 
 
Planş  
ciorchine 
 

Activitate 
frontal  
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitate pe 

Observare 
sistematic  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



care le vor primi elevii. (ANEXA 3)  
 Plan a se va completa de c tre elevii care au 
cartona e referitoare la împ r ire. 
 
b)Calcul mintal 
     8 x 8 =             30 + 20 =  
   6 x 9 =             80 – 50 = 
   8 x 5 =           100 – 80 = 
   9 x 7 =             40 – 20 = 
   „Care este suma numerelor 9 i 10?” 
   „Care este diferen a acelora i numere?” „Dar 
produsul?”  
    „Care este num rul cu 7 mai mare decât 9?” 
„Dar num rul de 7 ori mai mare decât 9?” 
    „Maria are 8 ani, iar fratele ei este de 2 ori mai 
mare. Câ i ani are fratele Mariei?” 
    „Cât este dublul lui 10?” „Dar triplul?” 
     „Care este jum tatea num rului 18? Dar 
sfertul?” 
     „Treimea num rului 12 este... . Dar doimea? ” 

 
Conversa ia  
 
 
 
 
 
 
Explica ia 
 
 

 
Cartonaşe 
 
 
 
Exerci ii de 
calul oral 
 

grupe 
Activitate 
frontal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observare 
sistematic  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prob  oral  
 

6.Dirijarea 
înv rii 
20 min. 

O1 
 
 
O2 
 
 
O3 
 
 
O4 
 
 
O5 
 

-Se scrie titlul pe tabl  i pe caiete: Împ r irea la 
5. 
-Li se cere elevilor s  spun  tabla înmul irii cu 5. 
Se va începe dintr-un cap t al clasei i fiecare elev 
va spune o opera ie. 
-Se scrie tabla înmul irii cu 5 în caiete. Din aceasta 
se deduce tabla împ r irii la 5. Se scriu rezultatele 
de la înmul iri împ r ite la 5, ob inându-se tabla 
împ r irii la 5.  
-Se rezolv  exerci iile 1 şi 2 /pag.82 din culegere.  
Se rezolv  aceste exerci ii frontal, astfel 
exersându-se tablele împ r irii la 4 şi la 5. 
-Pentru o bun  însu ire se face un joc-concurs pe 
grupe.  

Explica ia, 
Conversa ia, 
Demonstra ia 
 
 
 
Exerci iul 
 
 
 
Joc didactic 
 
 
 

 
 
Tabla   
 
Caiete clas  
 
 
 
 
Culegere 
matematic  
 
 
 

Activitate 
frontal  
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitate 
individual  
 
 

Prob  oral  
 
 
 
 
 
 
 
Prob  scris  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Clasa este împ r it  în 5 grupe. Fiecare grup  va 
avea 5 elevi.  
   Vor primi o singur  fi  la grup , fi  pe care 
fiecare elev rezolv  câte un exerci iu. (ANEXA 4) 
Echipele câştig toare vor primi diploma pentru cei 
mai iscusi i magicieni ai numerelor. 

Exerci iul 
 
 
 
 
Joc didactic 

 
Fişe de 
lucru pe 
grupe 
 
Diplome 

 
 
Activitate pe 
grupe 
 

 
Autoevaluarea 

7.Ob inerea 
performan ei 
Feed-back 
10 min. 

 
O2 
 
O5 

Problem : 
Dup  cum bine şti i Sperie-Ciori dorea s  ajung  
la Marele Vr jitor din Oz pentru a primi minte. 
Pentru c  drumul pân  la vr jitor este lung, ajuta-
i-l voi pe  Sperie-Ciori s  rezolve urm toarea 

problem  şi v  va fi profund recunosc tor. 
O veveri  are 16 alune. Ea ron ie în fiecare zi 
câte 4 alune. În câte zile va r mâne f r  
provizii?(probl.5/pag.82 din culegere) 

metoda Ştiu/ 
Vreau s  ştiu/ 
Am aflat 
 
Problematizare 
 
 
Algoritmizare 
 

Planş  cu 
problema 
 
 
Culegere 
matematic  
 
 

Activitate pe 
grupe 
 
 
 
Activitate 
individual  

 
Autoevaluarea 
 
 
 
 
Interevaluarea 

8.Concluzii 
şi aprecieri 

finale 
1 min. 

 Se fac aprecieri globale pozitive.  Se dau teme 
pentru acas . 
 Elevii primesc recompense simbolice. 

Conversa ia  
explica ia 

 Activitate 
frontal  

Aprecieri 
globale 
pozitive 



 
695. PROIECT DIDACTIC MEM 

 
înv. Cernat Rica, Şcoala Gimnazial  „Ştefan cel Mare”  Vaslui 

 
Unitatea de înv mânt: Şcoala Gimnazial  „Ştefan cel Mare” - Vaslui 
Înv tor: Cernat Rica 
Data: 20 10. 2016                                                                                   
Clasa: Preg titoare D 
Aria curricular : Matematic  şi explorarea mediului  
Disciplina: Matematic  şi explorarea mediului (MEM) - Activitate integrat  
Unitatea tematic : „Toamn , mândr  darnic ” 
Domenii integrate: Comunicare în limba român  (CLR), Arte vizuale şi abilit i practice (AV/AP)  
Subiectul lec iei: „Numerele naturale de la 1 la 5”; 
Tipul activit ii: Consolidare; 
Scopul lec iei: Consolidarea cunoştin elor despre numerele  naturale în concentrul 1-5; 
Competen e specifice :  

MEM :  
1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31; 
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-31; 
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-31, folosind pozi ionarea pe axa numerelor; 
5.1. Sortarea/clasificarea unor obiecte  pe baza unui criteriu dat. 

CLR :  
1.1. Pronun area clar  a sunetelor şi a cuvintelor în enun uri simple; 
1.2. Identificarea unor informa ii variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar despre anotimpul toamna; 

AV/AP :  
2.2. Exprimarea ideilor şi tr irilor personale, în aplica ii simple, specifice artelor vizuale; 
 
OBIECTIVE DE REFERIN : 

 utilizarea conceptelor specifice  matematicii; 
 scrierea, citirea, compararea şi ordonarea numerelor naturale; 
 sesizarea asocierii dintre elementele a dou grupe de obiecte, pe baza unor criterii date; 
 rezolvarea de probleme; 
 manifestarea unei atitudini pozitive şi disponibilit i fa  de utilizarea numerelor. 



  
 
OBIECTIVE OPERA IONALE:  
 
O1-s  recunoasc  numerele naturale în concentrul 1-5; 
O2-s  ordoneze cresc tor şi descresc tor numerele naturale în concentrul 1-5; 
O3-s  raporteze corect num rul la cantitate şi invers; 
O4-s  descompun  numerele naturale în concentrul 1-5; 
O5-s  compare numere date din concentrul 1-5. 
 
 
 
STRATEGII DIDACTICE  

1. Resurse procedurale:  
Metode şi procedee: conversa ia euristic , explica ia, exerci iul, jocul didactic, problematizarea, analiza; 
Forme de organizare: frontal, individual; 

2. Resurse materiale: Panoul , , Întâlnirea de diminea ’’, fişe,  jetoane, creioane;  
3. Resurse temporale: 35 minute activitatea de înv are +15 minute întâlnirea de diminea ; 
4. Resurse umane: 20 elevi, care se caracterizeaz  printr-o dezvoltare psihico-fizic  normal , corespunz toare vârstei; 
5. Resurse spa iale: sala de clas  
6. Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematic , fiş  de evaluare, aprecieri verbale, evaluare reciproc . 

Bibliografie :  
 Curriculum Na ional, Programe şcolare pentru înv mântul primar, Matematic  şi explorarea mediului – Clasa Preg titoare, Bucureşti, 

2013;               
 Ghidul cadrului didactic pentru clasa preg titoare, ed. Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş, 2014; 
 Matematic  şi explorarea mediului pentru clasa preg titoare-Caiet de lucru, ed. Ars Libri, Costeşti, jud Argeş, 2015 ( pag.20, 21, 32, ). 

 
  



DESF ŞURAREA ACTIVIT II 
 
 

Ob. 
op. 

ETAPELE 
LEC IEI 
(dozare) 

DESF ŞURAREA LEC IEI 
RESURSE 

Evaluare 
materiale procedurale 

Organi- 
zatorice 

 
1. Moment 

organizatoric 
(15 min.) 

Se preg tesc materialele necesare pentru desf şurarea lec iei.  
Întâlnirea de diminea :  
Salutul: Copiii se salut  între ei pân  când fiecare copil este 
salutat, adresându-şi câteva cuvinte de bun venit. 
 
Prezen a: Fiecare elev îşi ia Minionul cu numele s u iar  un alt 
elev va aşeza la panoul clasei elevii absen i. 
Calendarul naturii : Ast zi e o nou  zi/Ce zi este dragi copii? 
(joi) Dac  ast zi e joi ce zi a fost ieri? Dar mâine ce zi va fi? 
 
Se fac câteva referiri la anotimpul toamna. 
Cine ştie, oare cine? /Toamna câte luni ine? (3 luni) Care sunt? 
(septembrie, octombrie, şi noiembrie) 

Panouri 
educa ionale 

conversa ia frontal 
Observare 
sistematic  

O1 

2.Captarea 
aten iei (3 

min.) 
Se citesc ghicitorile despre cifre. ghicitori conversa ia frontal 

aprecierea 
verbal  

 3.Anun area 
temei şi 

enun area 
obiectivelor 

(2 min ) 

Ast zi la ora de matematic  şi explorarea mediului ne vom 
reaminti cifrele de la 1-5, le vom compara, le vom ordona şi le 
vom descompune, pentru c  voi sunte i deştep i şi foarte harnici 
ca nişte albine. 

 expunerea   

O1  
O3 

4. Reactualiza-
rea 

cunoştin elor 
(5  min.) 

  Citeşte urm toarea poezie:  
Aproape de 0 e ….. 
Omul are ….ochi. 
Capra avea ….iezi. 
Pungu a cu ….bani. 

jetoane 
Jocul 
didactic 

frontal 
Aprecierea 

verbal  



La o man  sunt ….degete. 
Alba ca Z pada şi cei …..pitici. 
Elevii au pe banc  frunze de toamn  cu numere de la 1 la 5.  
Li se cere s  le ordoneze cresc tor şi descresc tor.                                                                         

 

5.Dirijarea   
înv rii 
(15 min.) 

- compararea numerelor (se lucreaz  pe caiete); 
- ghicitori matematice:  

„Fr iorului în zori, i-au ieşit doi din işori,  
Înc  trei i-au r s rit! 
Ia s  v d de ştii sau nu,  
Din işori ca i are acum?” 

În continuare li se dau elevilor fişe pentru a vedea care copil 
este cel mai iste  la matematic :  
1. Deseneaz  o floare în caseta C3 şi un soare în caseta A 5. 
2.Ordoneaz  cresc tor numerele din dreptul norilor. 
3.Mara  şi Oana au adunat din gr din  2 ardei şi 3 roşii.  
Câte legume au adunat fetele din gr din ? 

 

conversa ia,  
explica ia, 
problemati-
zarea 
 jocul 
didactic 

frontal 

observare 
sistematic , 

 
aprecierea 

verbal  

 6. Ob inerea 
performan ei 

(5 min.) 
Distribui o fiş  elevilor cu descompunerea numerelor 4 şi 5.     

 

7.Activitate 
recreativ  

5 min 

Sarcin  de lucru:  
 
Modelarea numerelor de la 1 la 5 din plastilin . 

jetoane,  
 jocul 
didactic 

frontal 

observare 
sistematic , 

 
aprecierea 

verbal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
696. ABORDAREA TRANSDISCIPLINAR  LA CLASA I 

 
Înv.  Mandolica Lupoaei 

Şcoala Gimnazialǎ“Ioan Bob” 
 

”Elevul viitorului va fi un explorator”- spune Marshall McLuhan. Pentru aceasta el trebuie 
s  fie conştientizat de importan a înv rii prin cercetare, prin descoperire, de importan a 
realiz rii conexiunilor între diferitele discipline. În contextul societ ii de ast zi, consider m ca 
din punct de vedere axiologic, orice cucerire ştiin ific  trebuie transpus  în termeni didactici. 

La Primul Congres Mondial al Transdisciplinarit ii, din Portugalia, (2-7 noiembrie 1994), 
s-a adoptat Carta Transdisciplinarit ii, fiind  conceput  ca un ansamblu de principii 
fundamentale ale comunit ii spiritelor transdisciplinare. 

Conform acestui document, transdisciplinaritatea este complementar  demersului 
disciplinar; din confruntarea dintre discipline, ea face s  apar  noi rezultate şi noi pun i între ele; 
ea ne ofer  o nou  viziune asupra naturii şi a realit ii. Transdisciplinaritatea nu caut  s  
elaboreze o nou  superdisciplin  îngloband toate disciplinele, ci s  deschid  toate disciplinele la 
ceea ce au în comun şi la ceea ce se afl  dincolo de grani ele lor. 

În lucrarea lui Basarab Niculescu  ”Transdisciplinaritate-Manifest” termenul 
transdisciplinaritate priveşte- aşa cum indica prefixul -trans-  ” ceea ce se afl  în acelaşi timp şi 
între discipline, şi în untrul diverselor discipline, şi dincolo de orice disciplin . Finalitatea ei 
este în elegerea lumii prezente, unul din imperativele sale fiind unitatea cunoaşterii.” 

Viziunea transdisciplinar  este deschis  în m sura în care dep şeşte domeniul ştiin elor 
exacte prin dialogul şi reconcilierea lor, nu doar cu ştiin ele umaniste ci şi cu artele, literatura şi 
experien a interioar . Educa ia transdisciplinar  se bazeaz  pe reevaluarea rolului intui iei, 
imagina iei, sensibilit ii şi corpului în transmiterea cunoştin elor.  

Activit ile care abordeaza o tem  generalǎ din perspectiva mai multor arii curriculare 
constituind o imagine cât mai complex  a ei, pentru atingerea obiectivelor tuturor ariilor într-un  
context integrat şi unde cunoştin ele şi capacit ile sunt transferate de la o arie la alta, sunt 
cunoscute sub numele de activit i transdisciplinare. 
 

PROIECT DE ACTIVITATE TRANSDISCIPLINAR  
“VREAU S  M NÂNC S N TOS” 

 
Cu convingerea c  transdisciplinaritatea se impune ca o necesitate a eficientiz rii 

înv mântului, pe parcursul unei întregi s pt mâni, la toate disciplinele clasei I C de la Şcoala 
Gimnazialǎ “IOAN BOB”, din Cluj-Napoca, am predat cunoştin e despre modul în care ne 
putem men ine s n tatea, mâncând s n tos. Activitatea s-a bucurat de un real succes în rândul 
elevilor, iar în urma evalu rii au fost adunate roade bogate. 

Exemplele acestei activit i pot fi considerate un punct de referin  pentru alte activit i de 
acelaşi tip. 

La sf rşitul activit ii elevii vor fi capabili: 
 s  cunoasc  şi recunoasc  grupele de alimente, pe baza informa iilor primite, a propriei 

experien e, prin directa observare, prin utilizarea materialului didactic primit; 
 s  r spund  la întreb ri referitoare la fructele şi legumele cunoscute; 
 s  adreseze colegilor, cu care dialogheaz , întreb ri, ghicitori, referitoare la tema 

enun at ; 
 s  formuleze enun uri clare, precise, articulând corect cuvintele şi folosind intona ia 

adecvat , despre: grupele de alimente, importan a alimentelor, modul în care pot fi şi 
trebuie consumate; 

 s  sorteze şi s  clasifice fructele şi legumele pe baza criteriilor indicate; 
 s  ştie cum s  se foloseasc  în activit ile cotidiene de cunoştin ele dobândite. 



 
CON INUTURI - COMUNICARE ȊN LIMBA ROMÂN  
Împreun  cu elevii am vizitat Biblioteca „Octavian Goga” , Cluj-Napoca, de unde am 

împrumutat c r i şi reviste adecvate temei .  
EXEMPLUL 1    
Elevii sunt împ r i i în patru grupe de câte cinci elevi (grupa merelor, a l mâilor, a 

strugurilor, a perelor). Fiecare grup  primeşte câte un text (Cerealele şi laptele, Ou le şi carnea, 
Zah rul şi lichidele, Legumele şi fructele) alc tuit din patru sau cinci fraze, oferindu-se 
informa ii despre importan a consum rii acestor alimente, ritmicitatea cu care trebuie s  fie 
folosite în alimenta ie şi reguli de igien  pe care acestea le comport .  

Elevii grupei citesc în mod individual textele, dup  care un purt tor de cuvânt, desemnat 
de membrii grupei citeşte cu voce tare, având loc un concurs între grupe. Apoi pot fi adresate 
întreb ri pe marginea materialelor: înv tor-elevi, elevi-elevi. 
  EXEMPLUL 2 

Elevii sunt aşeza i tot pe grupe de câte cinci, ei vor completa în scris, colaborând,                                       
pentru a g si cele mai bune r spunsuri la chestionarele întocmite pe marginea unor fructe, 
legume, sau a altor alimente: 
1. a) Spune una, apoi multe. b) Din ce familie face parte? c) Scrie trei însuşiri. 
2. a) Desparte în silabe denumirea. b) Alc tuieşte o propozi ie cu „?” dup  imagine. c) Ce se 
poate prepara cu...? 
3. a) Spune mare, apoi mic . b) Cum se consum ? c) Unde creşte? 
4. a) E fruct, e legum , sau e intrus din familia...? b) De ce este important (importan c) De 
unde se culege? 

Dup  completarea posterelor, acestea sunt afişate la tabl , sunt discutate r spunsurile şi 
apreciate în mod corespunz tor, fiind recompensat  munca întregii echipe. 

EXEMPLUL 3   
Se distribuie fiec rui elev câte o fiş  – Test de evaluare. Cele cinci sarcini de lucru vor fi 

executate în 20 de minute, individual. 
1. Alc tuieşte propozi ii: a) cu trei cuvinte, b) cu patru cuvinte, c) cu cinci cuvinte, 

folosind imaginile de la tabl  (pere, vinete, ridichi, gutuie, cireşe struguri) 
2. Ordoneaz  silabele: ne-vi-şi, la-sa-t , te-vi-ne, ca-le-por-to. 
3. Separ  cuvintele şi scrie corect: a)Carneaslab estes n toas . 

b)Nuvoimâncamultedulciuri. c)Copiilorleestedeajutorlaptele. 
4. Eu scriu unul, tu mai mul i: m r..., ardei..., castravete..., strugure... . 
5. Scrie cuvinte cu sens opus celor subliniate: varz  roşie, fructe nesp late, carne gras . 

Concentrându-se s  completeze corect testele, elevii şi-au putut consolida cunoştin ele teoretice, 
iar în urma evalu rii se pot formula noi obiective care s  fie îndeplinite pe parcursul continu rii 
activit ii, la alte discipline. 
 

MUZIC  ŞI MIŞCARE 
EXEMPLUL 1 . Cu ajutorul unui bogat material didactic(panou din polistiren, planş  

pictat -cop cel, fructe decupate din polistiren, colorate şi ace cu g m lie) se înva  c ntecul 
„Cop celul”- cu suport auditiv:  „Cop celul din gr din ,/ Prim vara a-nfrunzit./ Şi c-o raz  de la 
soare,/ Alb ca neaua a-nflorit.” Pe m sur  ce elevii cânt , sunt desemna i elevi care îmbrac  
cop celul cu flori sau îl împodobesc cu roade bogate. Ieşindu-se în curte, se poate conversa cu 
elevii despre necesitatea de a planta copaci şi pomi fructiferi, despre foloasele acestei ac iuni. 

EXEMPLUL 2 .  
Înv area cântecului „Tot ce e pe lume” cu suport auditiv. Folosind miniafişe color, elevii 

realizeaz  un poster pe un panou de polistiren, redând prin imagini sugestive-colaje- cele patru 
strofe ale cântecului. 

 
 



ARTE VIZUALE  ŞI ABILIT I PLASTICE 
Împreun  cu elevi desemna i am târguit de la o pia  fructe şi legume. Dup  discu iile 

introductive despre fructe şi legume, importan a consum rii lor, se observ  reproduceri ale unor 
mari pictori-natur  moart -exemple ce vor însufle i ideile elevilor pentru realizarea temei „Fructe 
şi legume”-tema plastic  culori calde şi culori reci. Planşele elevilor au avut ca titluri: „Fructier  
înc rcat ”, „Coşul cu legume”, „Borcanul cu mur turi”. 

Dup  analiza lucr rilor, planşele apreciate cu calificative au constituit suportul expozi iei 
realizate în sala de clas , „Vreau s  m nânc s n tos”, expozi ie admirat  de personalul şcolii , de 
c tre p rin ii micilor artişti plastici şi de elevii claselor paralele.  

Elevii sunt împ r i i în 4 grupe eterogene a câte 5 elevi, fiecare primind o alt  sarcin . 
GRUPA I –“CREATORII” 
Elevii primesc cartonaşe cu fructe şi legume pe care trebuie s  le lipeasc  pe postere în 

func ie de grupa de alimente din care fac parte, iar fiecare membru al grupului alc tuieşte o 
propozi ie cu un fruct şi apoi cu o legum  preferat  pe care o scriu colorat pe aceste postere.  

 GRUPA a-II -a –“SCULPTORII” 
Membrii acestei grupe modeleaz  din plastilin  fructe şi legume pe care apoi le aşeaz  pe 

dou  farfurii. 
 GRUPA a-III -a –“COFETARII” 

Din fructe şi legume proaspete elevii preg tesc o salat  de fructe. 
Posterele realizate vor fi afişate pe tabl , farfuriile cu fructe şi legume vor fi expuse pe 

catedr  iar salata de fructe va fi pus  în pahareşi servit  ulterior. 
GRUPA a-IV -a –“BUC TARII” 
Aceast  grup  a realizat sandwich-uri.  Din alimente s n toase: legume, carne alb , pâine 

neagr  au preg tit sandwich-uri pe care le-au servit tuturor colegilor.  
 

MATEMATICA ŞI EXPLORAREA MEDIULUI 
EXEMPLUL 1 
Rezolvarea poeziilor –problem  şi a ghicitorilor problem  prin utilizarea simbolurilor 

matematice: +, -, =. Compunerea unei probleme dup  poeziile şi ghicitorile date spre rezolvare. 
Clasa este împ r it  în 4 grupe eterogene, fiecare primind o sarcin  de rezolvat pe postere 

A5, urmând a fi afişate apoi pe tabl  pentru  evaluare.  
Grupa I –poezie –problem    Grupa a-II I-a –ghicitoare problem  

 Umbl  ursul prin p dure,   Au sosit acum pe lac 
 Dup  fragi şi dup  mure.   Şaisprezece broscu e: fac oac, oac! 
 Dou zeci  şi trei mure şi o frag   Înc  treisprezece au sosit, 
 Le-a b gat într-o desag .   Câte sunt? A i socotit? 

Câte fructe a adunat 
 Moş Martin pe înserat? 

Grupa a-II -a –ghicitoare-problem  Grupa a-IV -a –poezie problem  
Doisprezece iepuri din tufiş   Cincisprezece cireşe mici, amare, 
Au pornit-o pe furiş.    Stau pe o creang  la soare. 
În gr din  au ajuns,    Trei cad pe c rare. 
Varz  m nânc  pe ascuns.   Câte au mai r mas oare? 
Înc  zece au venit, 
Mul imea lor s-a m rit. 
Câ i sunt? Voi a i socotit? 

 
EXEMPLUL 2   - PUZZLE- UL  LEGUMELOR ŞI FRUCTELOR 
Reconstituirea fructelor şi a legumelor din cartonaşe decupate (strugure, cireşe, vinete, 

pere). Clasa este împ r it  în 4 grupe eterogene. Fiecare grup  are 5 membri şi primeşte  o foaie 
A5 cu cerin a activit ii şi un plic în care sunt cartonaşe, iar pe fiecare cartonaş exist  un exerci iu 
de adunare a dou  numere formate din zeci şi unit t i ( 0- 100). 



Rezolvând exerci iile şi aşezând rezultatele în ordine cresc toare sau descresc toare, dup  
cerin , vor ob ine din cartonaşele pe care le vor lipi, un fruct sau o legum . . 

GRUPA I  -au aşezat cresc tor ob inând un strugure; 
GRUPA a-II -a -au aşezat cresc tor ob inând vinete; 
GRUPA a-III -a -au aşezat descresc tor ob inând pere; 

 GRUPA a-IV -a -au aşezat descresc tor ob inând cireşe. 
 Se realizeaz  o “galerie” a lucr rilor prin afişarea posterelor, pentru evaluare.  
 

EXEMPLUL 3  - “ÎN LIVAD ”- joc logico- mathematic 
Clasa este împ r it  în 4 grupe omogene. Fiecare grup  are 5 elevi şi primeşte un plic cu 

tot at tea jetoane ce reprezint  fructe şi legume decupate, câte mere sunt în coşul de pe masa din 
fa a lor (12 mere). 

Pe o foaie de la flip-chart-ul din fa a clasei au cerin a jocului; elevii citesc cerin a şi o 
rezolv ; câştig  grupa care a g sit cel mai repede rezultatul corect. 

“Dac  cineva i-ar da jum tate din ele, iar din cealalt  jum tate ar lua pentru el o jum tate, 
ştii câte ar r mâne în coş?” 

Elevii num r  jetoanele, descoper  c  sunt 12 şi deci tot atâtea mere sunt şi în coş. Dup  
rezolvarea cerin ei, elevii constat  c  mai r mân cu trei jetoane, deci vor r mâne şi în coş trei 
mere. 

Elevii au realizat referate pe aceeaşi tem . Cele mai reprezentative au fost prezentate în 
fa a unei sesiuni de referate, apoi afişate la panourile din clas . Elevii au fost evalua i cu 
calificative şi r spl ti i cu bomboane de fructe.  
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697. PROIECT DIDACTIC LA CLASA A II-A  

 
prof. educ. Lihor  Andreea  Oana, Csei “Elisabeta Polihroniade”, Vaslui 

 
Data : 27.10.2016 

COALA : CSEI “ELISABETA POLIHRONIADE”, VASLUI 
CLASA : a II-a A                 PROPUN TOR : LIHOR  ANDREEA  OANA 
MODUL : Socializare 
SUBIECT : “Animale domestice” 
TIPUL DE ACTIVITATE : consolidare 
SCOPUL : consolidarea cuno tin elor privind înf i area,hrana i necesitatea animalelor domestice 
în via a omului 
OBIECTIVE OPERATIONALE : 

a) Cognitive :O1- s  denumeasc  corect animalele prezentate 
O2- s  numeasc  foloasele pe care animalele le aduc omului 
O3-s  realizeze corect coresponden a dintre animale i puii lor 
O4-s  recunoasc  animalul dup  o ghicitoare 

b) Psihomotorii :O6-s  mânuiasc  corect materialul didactic 
O7-s  execute corect sarcinile date 

c) Afective :O8-s  participe cu interes la activitate 
O9-s  dezvolte un comportament afectiv i protectiv privind animalele 

Resurse :I.Metodologice :Strategii didactice : 
a. Metode i procedee : conversa ia, explica ia, expunerea,exerci iul, ciorchinele 
b. Mijloace de înv mânt : plan a cu animale domestice, imagini cu animale, plicuri,fi e de 

lucru, ghicitori, creioane colorate 
c. Forme de organizare : frontal , individual  

II.Temporale : 45 minute 
III.Umane: 12 elevi 
IV.Forme i tehnici de evaluare : observarea sistematic ,aprecieri verbale, evaluare practic  
 
Etapele lec iei Ob. Con inutul activit ii Strategie didactica Metode de 

evaluare 

Metode i 
procedee 

Mijloace Forme de 
organizare 

Moment 
organizatoric 

 Asigurarea 
condi iilor optime 
necesare desf ur rii 
activit ii.Prezentarea 
musafirilor. 

Conversa ia  Frontal   

Captarea 
aten iei 

O1 Fiecare elev va g si 
pe banc  un plic în 
care se va g si o 
imagine cu un animal 
domestic. Voi cere 
elevilor s  desfac  
plicul i s  imi spun  
ce fel de animale au 
descoperit. 

Conversa ia Plic 
Imagini 
cu 
animale 
domestice 

Individual  Aprecieri 
verbale 

Anun area 
temei i a 
obiectivelor 

 Ast zi vom discuta 
despre animalele 
domestice,despre 

Conversa ia Imagini 
cu 
animale 

Frontal   



opera ionale hrana lor,foloasele pe 
care acestea le aduc 
omului.Totodat  le 
vom ajuta s - i 
g seasc  puii i s  
coloreze. 

domestice 

Dirijarea 
activit ii 

O1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O1 
 
 
 
 
 
 
O2 
 
O3 
 
 
 
 
 
 
O4 

Voi prezenta plan a 
“Ferma animalelor” 
i voi adresa întreb ri 

:  
-Ce animale 
recunoa te i din 
imagine? 
-Unde tr iesc ele? 
-De ce crede i c  le 
cre te omul în ograda 
sa ? 
-Cum sunt numite 
aceste animale dac  
tr iesc pe lâng  casa 
omului? 
Prezentarea unei 
scurte povestiri 
având ca titlu 
“Animale 
domestice”. 
Povestirea va con ine 
no iuni explicative 
privind descrierea 
acestor animale,cu ce 
se hr nesc, foloasele 
pe care le aduc 
omului .Vom 
descoperi astfel, 
împreuna, universul 
animalelor 
domestice. 
 
Fiecare elev va primi 
o fi  de lucru 
“G se te puiul”. 
Ace tia vor trebui s  
g seasc  
coresponden a dintre 
animalul adult si 
puiul acestuia. Tot pe 
aceea i fi a ei vor 
colora animalul 
preferat. 

Expunerea 
 
 
Conversa ia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Povestirea 
 
 
 
 
Explica ia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exerci iul 
 
 
Explica ia 

Plan a cu 
animale 
domestice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fi e de 
lucru 
“G se te 
puiul” 
Creioane 
colorate 

Frontal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual  

 
 
 
 
 
 
 
Se fac 
aprecieri 
verbale 

Fixarea 
cuno tin elor 

O1 
 
 

Utilizând metoda 
ciorchinelui, voi 
împ r i fiec rui elev 

Explica ia 
 
 

Imagini   



O2 o imagine cu 
exemple de animale 
domestice,cu hrana 
acestora i cu 
foloasele pe care le 
aduc. Se completeaz  
ciorchinele cu 
imaginile potrivite. 

 

Evaluare O5 Ghicitori despre 
animale domestice 

Conversa ia  Individual  Oral  

Încheierea 
activit ii 

 Se audiaz  cântecul 
“Graiul animalelor”. 
Se vor face aprecieri 
verbale asupra 
modului de lucru al 
elevilor pe parcursul 
orei. 

  Frontal  Aprecieri 
verbale 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ANIMALE 
DOMESTICE 

EXEMPLE 

HRANA 

FOLOASE 



 
698. PROIECT DE LEC IE 

 
pip Bugule Gianina, Şcoala Gimnazial  „Ştefan cel Mare”  Vaslui 

 
DATA : 5.12.2015 
UNITATEA ŞCOLAR :  Şcoala Gimnazial  ,, tefan cel  Mare” 
PROF. INV. PRIMAR:  Bugulet Gianina 
CLASA: PREG TITOARE D 
DISCIPLINA DOMINANT : Dezvoltare personal  (activitate integrat ) 
DISCIPLINE SECUNDARE :   Comunicare în limba român , Arte vizuale şi abilit i          
                                                      practice 
UNITATEA TEMATIC : Comunicare colar  efcient  
SUBIECTUL :  Regulile noastre! 
TIPUL LEC IEI:  predare 
DOMENII  INTEGRATE: DP,  CLR, AVAP  
 
Competen e specifice: 

 Dezvoltare personal  
2.2. Identificarea şi aplicarea regulilor de comunicare specifice în activitatea şcolar ; 
3.1. Identificarea unor rutine în activitatea şcolar ; 

 Comunicare în limba român  
1.1. Sesizarea semnifica iei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar; 

 AVAP 
3.2. Participarea la ac iunile grupului de apartenen , dovedind disponibilitate; 
 
Obiective opera ionale: 
O1 – s  completeze Calendarul naturii; 
O2 – s  identifice regulile de comunicare specifice în activitatea şcolar ; 
O3 – s  aplice regulile de comunicare specifice în activitatea şcolar ; 
O4 – s  mimeze comportamente potrivite sau nepotrivite; 
O5 – s  participe activ la lec ie. 
 
Strategia didactic  

 Metode şi procedee: conversa ia, explica ia, exerci iul, jocul de rol, ciorchinele. 
 Mij loace de înv mânt: Calendarul naturii, ,,Regulile clasei”, caiet auxiliar, coli de hârtie, 

imagini, band  adeziv . 
 Forme de organizare: frontal , individual , pe echipe. 
 Temporale:35 min +10 min recreative 

 
Bibliografie: 

1. M.E.C.T.S., Programa şcolar  pentru disciplina Dezvoltare personal  – clasa preg titoare, 
Bucureşti, 29.03.2012; 

2. Manea, Alexandra, Matache, Claudia, Ioan, Liliana, Ruse, Clara, Ghid practic pentru clasa 
preg titoare, Editura Delta Cart Educa ional, Piteşti, 2012; 

3. Manea, Alexandra, Matache, Claudia,  Dezvoltare personal  – clasa preg titoare, Editura 
Delta Cart Educa ional, Piteşti, 2012; 

 
 
 
 
 



 
Etapele lec iei 

Ob. 
op. 

 
Con inut instructiv – educativ  

Strategii didactice  
Evaluare  

Metode 
 

Mijloace 
Moduri de 
organizare 

1. Moment 
organizatoric 

 
5’ min 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

O1 

 

 

O5 

- Se vor asigura condi iile necesare unei 
desf şur ri optime a lec iei. Asigur 
ordinea şi disciplina. 
- Întâlnirea  de dimineat : salutul, 
prezenta, calendarul naturii. 
,,Diminea a a sosit, 
To i copiii au venit, 
A-nceput o nou  zi, 
Bun  diminea a, copii!” 
 
,,Dup  ce ne-am adunat 
Si frumos ne-am salutat, 
Colegii ne-am întâlnit. 
Oare cine n-a venit?” 
 
Se completeaz  calendarul naturii: data, 
ziua s pt mânii, anotimpul, vremea. 
Scrisoarea Craiesii Iarna. 
 

 
 
 
 

Conversa ia 

 
 
 
 

Calendarul 
naturii 

 

 
 
 
 

Activitate 
frontal  

 

 
 
 
 

Observarea 
sistematic  

 

2. Reactualizarea 
cunoştin elor 

2’min 

 - Ce tem  a avut lec ia noastr  de 
s pt mâna trecut ?  
–  Comunic m, cooper m. 
- Cum trebuie s  ne comport m fa  de 
persoanele care ne înconjoar ?  
– Trebuie s  cooper m, s  ne respect m 
reciproc, s  ne ajut m la nevoie. 

Conversa ia 
 

 Activitate 
frontal  

 

Conversa ia 
examinatoare 
 

3. Captarea 
aten iei 
3’min 

 
 
 
 

O2 

- Citesc o poezie: 
,,La şcoal  de când venim 
  Regulile ne-amintim: 
  Mâna s  o ridic m, 
  Rândul s  ni-l aştept m, 

Conversa ia 
 

,,Ghid practic 
pentru clasa 
preg titoare” 

 

 
 
 
 
 

 



   Pe holuri mergem încet, 
  Colegii-i ascult m atent. 
  Ne respect m între noi 
  Şi ne-ajut m în nevoi. 
  Împreun  de tr im, 
  Ferici i putem s  fim.” 
- Despre ce se vorbeşte în aceast  
poezie?  
– În poezie se vorbeşte despre regulile 
pe care noi trebuie s  le respect m 
atunci când suntem la şcoal . 
 

 
 
 
 
 
 

Activitate 
frontal  

 

4. Anun area 
lec iei noi şi a 
obiectivelor 

2’min 

 - Se anun  titlul lec iei noi: Regulile 
noastre! 
- Se prezint  elevilor obiectivele lec iei: 
vom identifica şi aplica regulile de 
comunicare specifice în activitatea 
şcolar  şi ve i mima comportamente 
potrivite sau nepotrivite, participând 
activ la lec ie. 
 

Conversa ia 
 

 

  Observarea 
sistematic  

 

5. Dirijarea 
înv rii 
15’min 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

- Ce reguli sunt prezentate în poezie?  
– S  ridic m mâna atunci când vrem s  
spunem ceva, s  ne aştept m 
întotdeauna rândul, s  nu alerg m pe 
holul şcolii, s  fim aten i la ce ne spun 
colegii, s  ne respect m între noi, s  ne 
ajut m. 
- De ce sunt importante aceste reguli?  
– Dac  respect m aceste reguli putem 
s  fim ferici i când suntem împreun . 
- Şi noi avem regulile clasei. Care sunt 
acestea?  
– Suntem aten i!;  

Explica ia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conversa ia 
 
 

,,Regulile 
clasei” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprecieri 
verbale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

O4 

 

Suntem politicoşi!;  
Lucr m în echip !;  
P str m ordinea şi cur enia!.  
(Anexa 1) 
- Personajele din carti ne înva  cum s  
comunicam. S  le urm m exemplul! 
- Bifeaz  regulile pe care le respec i la 
şcoal .  
- Se discut  munca independent . 
 

 
 
 
 
 
 

Exerci iul 
 

 

 
 
 
 
 
 

Caiet auxiliar 
(pag. 26) 

 

 
 
 
 
 
 

Activitate 
individual  

 

 
 
 
 
 
 

Verificare 
oral  

 

6. Ob inerea 
performan ei 

2’min 

 - Joc de rol: ,,Mimeaz  un 
comportament!”. Elevii r maşi în b nci 
spun DA-pentru un comportament 
potrivit sau NU-pentru un 
comportament nepotrivit. 

Jocul de rol 
 

   

7. Asigurarea 
feed-back-ului 

              3’min 

O5 

 
- Se realizeaz , pe echipe, dou  colaje: 
,,AŞA DA!” şi ,,AŞA NU!” (Anexa 2) 
- Se discut  lucr rile realizate. 

Ciorchinele 
 

Coli de hârtie 
Imagini 

Band  adeziv  

Activitate pe 
echipe 

 

Verificare 
oral  

 
8. Asigurarea 

reten iei şi 
transferului 

2’min 

 - Despre ce am discutat ast zi la ora de 
Dezvoltare personal ?  
– Noi am discutat despre ,,Regulile 
noastre!”. 
- De ce sunt importante aceste reguli?  
– Dac  respect m aceste reguli putem 
s  fim ferici i când suntem împreun . 
- V-a pl cut aceast  activitate? Dac  da, 
desena i o inimioar  în caseta de mai 
jos. 

Conversa ia 
 

Caietul auxiliar Activitate 
frontal  

 

 
 

 

9. Aprecieri şi 
concluzii 

1’min 

 - Se fac aprecieri colective şi 
individuale asupra modului de lucru şi a 
particip rii la activitate în general. 
- Elevii sunt recompensa i cu 
stimulente. 

   Aprecieri 
verbale 

individuale şi 
colective 

 
 



 
Activitate recreativ  

C l toria – joc de cunoaştere  

Obiective: 

- a concentra aten ia participan ilor; 

- a dezvolta memoria. 

Procedur : 

Participan ii formeaz  un cerc şi bat din palme în unison. Unul din participan i începe cu cuvintele: „ Eu plec în c l torie şi iau cu mine....” ( un obiect sau o 
fiin , de exemplu: periu a de din i, câinele ş.a.m.d.). urm torul participant repet  ce a spus şi adaug  ce ar dori s  ia cu dânsul. Jocul continu  pân  ce ultimul 
participant nu repet  întreaga list . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 1                                                                                                              

  



Anexa 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
699. PROIECT DIDACTIC 

 
pip. Cîrlescu Iulia-Adriana, coala Gimnazial  „ tefan cel Mare” Vaslui 

 
DATA:   
PROPUN TOR: pip. Cîrlescu Iulia-Adriana 
UNITATEA DE ÎNV MÂNT: coala Gimnazial  „ tefan cel Mare” Vaslui 
CLASA PREG TITOARE A                                                   
ARIA CURRICULAR : Limb  şi comunicare 
DISCIPLINA:  Comunicare în limba român  
UNITATEA DE ÎNV ARE: S rb toarea Pa telui 
 SUBIECTUL LEC IEI: Sunetul â. Literele â şi Â. Simbolurile pascale (abordare integrat )      
TIPUL LEC IEI: consolidarea cunoştin elor  
SCOPUL: Dezvoltarea capacit ilor de exprimare oral  şi scris  
OBIECTIVE OPERA IONALE: 
O1 – s  citeasc  cuvinte; 
O2 – s  despart  corect cuvintele în silabe, precizând num rul şi ordinea acestora  în cuvânt; 
O3 - s  ordoneze cuvinte pentru a alc tui propozi ii corecte;  
O4 – s  cunoasc  simbolurile pascale; 
O5 – s  rezolve un puzzle; 
STRATEGII DIDACTICE: 

a) METODE ŞI PROCEDEE: 
  Conversa ia euristic , observa ia, exerci iul, explica ia, demonstra ia,    problematizarea, 
munca independent , jocul didactic. 
    b)MATERIAL DIDACTIC: 

 fişe de lucru, imagini suport, videoproiector, calculator. 
   c)FORME DE ORGANIZARE: 

 frontal, individual, pe grupe 
d)LOCUL DE DESF URARE:  
sala de clas  
e) TIMP: 
45 minute din care 10-15 minute activit i recreactive 
f) NUM R PARTICIPAN I:  
 30 elevi 

MODALIT I DE EVALUARE: 
      evaluare oral , observarea sistematic , autoevaluarea  
BIBLIOGRAFIE: 

 Marian Barbu, ”Metodica pred rii limbii şi literaturii române la clasele I-IV”  - Ed. 
Gheorghe Alexandru, Craiova 2003 

 Dogaru, Zoe, (2001), ”Jocuri didactice pentru educarea limbajului – înv mânt 
primar”, Editura Aramis, Bucureşti; 

 *** ”Programa colar  pentru clasa preg titoare”, anexa 2 la OMECTS nr. 
3418/19.03.2013, Bucure ti 2013 

 ”Organizarea interdisciplinar  a ofertelor de înv țare pentru formarea 
competențelor cheie la colarii mici” – program de formare de tip blended learning 
pentru cadrele didactice din înv mântul primar, suport de curs, 2012. 

 
 
 
 
 



Etapele lec iei Ob.
op. 

Elemente de con inut Strategia didactic  Evaluare 
Metode i 
procedee 

Material 
didactic 

Forme de 
organizare 

1.Moment 
organizatoric 

 Asigurarea condi iilor necesare desf şur rii activit ii. 
Preg tirea materialului didactic necesar bunei 
desf şur ri a activit ii 

 
conversa ia 

   

 
2. Captarea 
aten iei 
 
 
 

 
O1 

Iar i  vin eu up- up- up                                              
Ou  multe s  v-aduc 

                   Dar nu albe. Colorate!  
                   i frumos încondeiate 
                  În culoarea câmpului 
                 De s rb toarea Pa telui! (Iepura ul de Pa te)    

În sala de clas  a sosit un nou personaj, 
Iepuraşul upa- up.  

,,Pentru c  se apropie S rb toarea Paştelui, 
doresc s  v  fac o surpriz . Dup  cum bine tiți, eu sunt 
cel care aduce daruri copiilor. Dar, pentru a primi 
surpriza de la mine, veți avea de rezolvat mai multe 
sarcini.,, 

 
conversa ia 
observaia 
explica ia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Iepura  de plu  
 
scrisoare în 
plic 
 
 
 

 
frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
observarea 
sistematic  

 
 
3. Anun area 
temei şi a 
obiectivelor 
opera ionale 

 -Ce unitate de înv are am studiat s pt mâna aceasta? 
(S rb toarea Pa telui) 
-Ce sunet i ce litere am înv at ieri? (â, Â) 
Elevii sunt anun a i c  ast zi vor trebui s  dovedeasc  
Iepura ului upa- up  c  ştiu s  se exprime corect, s  
denumeasc  imagini, s  se joace cu cuvinte, cu silabele 
şi cu propozi ii, s  discute despre S rb toarea Pa telui, 
s  rezolve sarcinile jocurilor propuse. 

 
conversa ia 
explica ia 
 
 

 
 

 
frontal 

 

 
4.Dirijarea 
înv rii  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. COLORA I DOAR NORI ORII PE CARE APARE 
LITERA Â ÎNCERCUI I LITERA Â. 

 

 
conversa ia 
exerci iul 
explica ia 
 
 
 

 
 
fi e de lucru 
videoproiector 
 
 
 

 
frontal 
 
 
 
 
 

 
evaluare 
oral  
emoticoane 
autoevaluare 
observarea 
sistematic  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.COLOREAZ  CU ACEEA I CULOARE 
CASETELE ÎN CARE APAR CUVINTE PERECHE. 

 
3.COMPLETEAZ  CU LITERA Â PENTRU A 
OB INE CUVINTE. 

 
 
4.COMPLETEAZ  CU SILABE POTRIVITE. 
____ c m   mân___  
câi___      ___ n   
  râ___   
 
5.DESP R I I CUVINTELE ÎN SILABE: 

CRUCE,  MIEL ,  LUMÂNARE ,  PÂINE ,  OU  
6. CE SEMNIFIC  SIMBOLURILE PASCALE? 
Crucea este simbolul iubirii lui Dumnezeu pentru 
oameni, simbolul jertfei lui Iisus Hristos pentru salvarea 
omenirii.    
Mielul îl simbolizeaz  chiar pe Isus Hristos, care s-a 
jertfit pentru p catele lumii şi a murit pe cruce ca un 
miel nevinovat. Mielul este simbolul lui Iisus în întreaga 
tradi ie creştin . 
Lumânarea simbolizeaz  lumina lui Hristos  care spune 
,,Eu sunt lumina lumii”. Aceasta este simbolul suprem 
al Învierii, al biruin ei vie ii, luminii şi bun t ii divine 
asupra a tot ceea ce este r u pe p mânt. 

 
 
 
conversa ia 
explica ia 
 
 
 
 
explica ia 
exerci iul 
 
 
 
 
 
 
explica ia 
exerci iul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
explica ia 
conversa ia 
exerci iul 
 

 
 
 
fi e de lucru 
videoproiector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fi e de lucru 
videoproiector 
 
fi e de lucru 
videoproiector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

frontal 
individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
frontal 
individual 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
observarea 
sistematic  
 
 
 
 
 
aprecieri 
verbale 
 
 
 
 
 
 
 
observare 
sistematic  
aprecieri 
verbale 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Ob inerea 
performan ei 
 
 
 
 
 

Pâinea simbolizeaz  -  pâinea vie ii spirituale - trupul 
lui Iisus Hristos – Sfânta Împ rt şanie. Sfânta 
Împ rt şanie este hran   pentru via a veşnic . 
 Ou le simbolizeaz  mormântul lui Iisus Hristos, care s-
a deschis la Învierea Sa din mor i. 
Iepuraşul–apare în Germania pe la 1590  simbolizând  
fertilitatea; 
7. CÂNTEC: PUI ORUL CAFENIU 
8. PROBLEME DUP  IMAGINE 
Compune i o problem  care s  se rezolve prin opera ia 
de adunare. Transforma i problema astfel încât s  se 
rezolve prin opera ia de sc dere. 

 
9.ORDONA I CUVINTELE PENTRU A OB INE 
PROPOZI II CORECTE. 
Grupa I 
ou le, ciocnim, farfurie, din 
Grupa II 
sunt, frumos, ou le, colorate 
Grupa III  
duc, se, biseric , la, oamenii 
Grupa IV 
o, frumoas , este, duminic  
Grupa V 
aprinse, sunt, lumân rile 
ORDONA I PROPOZI IILE PENTRU A OB INE 
UN TEXT. 
5) Ciocnim ou le din farfurie.  
4) Ou le sunt frumos colorate. 
2) Oamenii se duc la biseric . 

 
 
 
 
 
munc  
independent  
exerci iul 
explica ia 
 
 
 
 
conversa ia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
munc  
independent  
exerci iul 
explica ia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
exerci ii-joc 
videoproiector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fi e de lucru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
observare 
sistematic  
aprecieri 
verbale 



 
 
 
 
 
 
 

1) Este o duminic  frumoas . 
3) Lumân rile sunt aprinse.  

LA BISERIC  
            Este o duminic  frumoas . Oamenii se duc la 
biseric . Lumân rile sunt aprinse. Ou le sunt frumos 
colorate. Ciocnim ou le din farfurie. 
Ce spun cre tinii când ciocnesc ou le? 
- Hristos a înviat! 
- Adev rat a înviat! 

 
6.Asigurarea 
reten iei i a 
transferului 

 
O1 

PUZZLE – SIMBOLURILE PASCALE 
Fiecare grup  va avea de rezolvat câte un puzzle. La 
final se va constitui harta simbolurilor pascale. Câte un 
reprezentant de la fiecare grup  va a eza imaginea 
ob inut  în dreptul cuvântului corespunz tor. 

 
munc  
independent  
exerci iul 
explica ia 

imagini t iate  
 

 
observa ia 
sistematic  
aprecieri 
verbale 

7.Încheierea 
lec iei 

     Se fac aprecieri verbale asupra modului în care elevii 
au participat la desf şurarea lec iei. 
CÂNTEC: IEPURA UL DE PA TE 

 
conversa ia 
 

  
frontal 

aprecieri 
verbale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
700. PROIECT DIDACTIC „ÎN ARA DULCIURILOR” 

 
înv. Mure an- Sas Maria, Şcoala Gimnazial   „Avram Iancu”, Bistri a 

 
PROPUN TOR:  
DATA : 14.06.2016 
ŞCOALA Gimnazial   „Avram Iancu”, Bistri a 
CLASA : a III-a C 

  ARIA CURRICULAR : Limba si comunicare 
UNITATEA TEMATIC : „Var , var , dulce var ...” 
DISCIPLINA : Limba şi literatura român  (activitate integrat ) 
SUBIECTUL :  „În ara Dulciurilor” 
TIPUL LEC IEI: Consolidare a cuno tin elor 
DISCIPLINE  INTEGRATE : CLR  , AVAP, JM 
DURATA:  2 ore 
COMPETEN E SPECIFICE VIZATE:  

 CLR :  
  1.1  Extragerea unor informa ii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil 

 AVAP: 
2.6  Participarea la activit i integrate adaptate nivelului de vârst  în care se asociaz  

elemente de exprimare vizual , muzical , verbal , kinestezic  
JM 
1.1. Aplicarea deprinderilor locomotorii în cadrul unor jocuri de întrecere 

OBIECTIVE GENERALE : 
S1- formarea deprinderilor de analiz  simpl  a unui text literar, antrenarea elevilor în activit i 
care-l formeaz  în timp ca cititor avizat 
S2- Cultivarea interesului elevilor de a-i manifesta  constructiv creativitatea i de a g si cu 
u urin  solu ii optime de rezolvare a problemelor practice 

OBIECTIVE OPERA IONALE: 
La sfârşitul lec iei elevii vor fi capabili: 

  O1. s  extrag  dintr-un text dat informa iile cerute(titlul,autorul,personajele,timpul,spa iul), 
demonstrând citirea constient   i în elegerea textului;  
   O2. s  formuleze întreb ri i r spunsuri pe baza textului dat, bazându-se pe informa iile 
desprinse din text;  
   O3. s  determine sinonime/antonime/ pentru cuvinte/expresii date, inând cont de 
cuno tin ele însu ite anterior în ce prive te no iunile de vocabular;  
  O4.s  recunoasc  p rtile de vorbire înv ate, având ca suport un fragment din textul dat;  
  O5. s  completeze ce cu ele de ceai cu p r ile de vorbire cerute, inând cont de textul dat; 
   O6. s  s  coloreze floricica respectând harta culorilor;  
  O7. s  spun  p r ile de vorbire cerute, s rind în acela i timp otronul; 
STRATEGII DIDACTICE: 

I. Metode i procedee: 
  M1.conversa ia   

 M2. explica ia    
  M3. exerci iul 
 
II.  Mijloace didactice: 

 Mij.1 caiet 
Mij.2 fişe 
 Mij.3  stilou 
 Mij.4  creioane colorate 



 
Mij.5 - post-it 
 Mij.6- creta 

 
III.  Forme de organizare 
       Org.1 frontal    
       Org.2 grupe 
       Org.3 individual  

 
EVALUARE: 

Metode: 
Met.eval.1 chestionare oral       
Met.eval.2 aprecieri verbale     
Met.eval.3 observarea curent  

Forme de evaluare: 
Ef. evaluare formativ  

Instrumente de evaluare: 
Proba oral  - conversa ia de verificare   

 
 

  



 
Etape/  

 
Secven ele 
activit ii 

 
 
 
 

Timp 

 
 
 
 

Ob 
op. 

 
 
 

Con inutul instructiv-educativ 

 
 

Strategii didactice 

 
 

Evaluare 

Met. i 
proced

. 

Mijl. 
didact. 

For. 
de 

org. 

For. 
de 

eval. 

Met. 
de 

eval. 

Instr. 
de 

eval 
 
 
 

Moment 
organizatoric 

 

 
 
1 

min 

  
      Se creeaz  condi iile organizatorice şi 
psihologice necesare pentru buna 
desf şurare a lec iei. 
Clasa este împ r it  în patru grupe. 

      

 
 
 
 
 

Captarea 
aten iei 

 
 
 
 

 
2 

min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pentru captarea aten iei voi propune o 
discu ie despre dulciuri, despre un loc al lor, 
unde s-ar afla acesta i le voi cere sa descrie 
un astfel de loc.  

 
M1 
M2 
M3 
 

 
 
 
Mijl.1 
 
 
 
 

 
 
 
Org.1 
Org.2 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ef 
 
 
 
 

 
Met. 
eval.1 
 
Met. 
eval.2 
 
Met. 
eval.3 

 
 
 
Proba 
oral  
 
 
 
 

 
 

Anun area temei 
i a obiectivelor 

 
 
2 

min 

      Ast zi la Limba i literatura român  vom 
afla despre „ ara Dulciurilor”, i vom 
consolida cuno tin ele despre p rtile de 
vorbire studiate(identificare, definire i 
efectuare, frontal, individual sau pe echipe, 
de  diferite exerci ii). 
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Desf urarea 
activit ii 

 
 
 
 
 
 
 
 

25 
min 

 
 
O1 
 
 
 
O2 
 
 
 
O3 
 
 
O4 
 
 
O5 
 
 
O6 
 

       Se solicit  elevilor s  citeasc  textul 
lec iei, integral, în gând  i s  sublinieze cu 
creionul cuvintele necunoscute.  
      Se verific  caracterul con tient al citirii 
prin întreb ri ce vizeaz  con inutul textului.  
      Se exerseaz  actul cititului prin citire în 
lan , citirea în stafet  sau citirea selectiv .  
      Se dirijeaz  citirea lec iei pe fragmente 
i explicarea cuvintelor i expresiilor ale 

c ror sensuri sunt necunoscute elevilor. Se 
alc tuiesc propozi ii.  
     Se vor determina sinomine/antonime 
pentru cuvintele date.  
      Dup  completarea pe caiete a titlului, 
autorului,num rului de alineate, timpului, 
locului, personajelor, fiecare copil î i va 
imagina c  este pentru o zi conduc tor în 

ara Dulciurilor. Printr-un scurt text sau 
mesaj sau afi  sau invita ie, va trebui s - i 
imagineze cum va readuce locuitorii în acel 
loc. În acest moment elevii pot  lucra i pe 
grupe.  
      Elevii vor primi o invita ie la ceai. Ei 
vor decupa ceainicul i ce cu ele. Le vor 
colora. Pe ceainic le voi dicta câteva 
propozi ii din textul suport, iar pe ce cu e 
vor fi notate de c tre  elevi, din text, p r ile 
de vorbire studiate: substantiv, adjectiv, 
pronume, verb.  
 Dup  completarea ceainicului i a 
ce cu elor, elevii vor colora, conform 
cerin elor, mandalele. 
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Ob inerea 
performan ei 

 
 
5 

min 

 
 
O4 
 

   
În continuarea activit ii propun un mic joc: 
clasa este împ r it  în patru grupe,fiecare 
reprezentând o parte de vorbire înv at . Pe 
un post-it, fiecare membru al grupului va 
nota un cuvânt reprezentativ grupei din care 
face parte, apoi le vor a eza într-un bol. 
Toate bolurile se aduc în fa , apoi câte un 
membru din fiecare echip  va veni i va 
extrage din fiecare câte un post-it. Va trebui 
cu cuvintele extrase s  alc tuiasc  câte o 
propozi ie, apoi s  o mimeze în fa a clasei 
pentru a o identifica.  
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reten iei i a 
transferului 

 

 
10 

min 

 
 
O7 
 
 
 

     
       Cer elevilor s  participe la otron. Dac  
timpul ne permite, ie im în curte.  Acesta 
este unul mai special: 
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701. REVISTA CLASEI 
,,MICII ÎNV CEI’’ 

 
Prof. înv. primar, VIULE  NELIA 

Şcoala Gimnazial  de Arte ,,N. N. Tonitza’’ – Bârlad 
 

 
   ,, A înv a un copil nu înseamn  s -i d m tot adev rul nostru, 
             ci s -i dezvolt m propria gândire, s -l ajut m s  în eleag  
                                     cu gândirea lui, lumea.’’  
                                                            Ioan Cerghit 
  

Privind lumea prin ochi de copii, totul ne pare mult prea diferit de realitate. Şi totuşi, lumea 
lor plin  de mister, imagina ie sau nonsens, uneori, ne d  posibilitatea s  tr im cele mai frumoase 
momente din via . 
       Fiecare copil ascunde un talent aparte pe care doreşte sau nu, s -l dezv luie. Este foarte 
important s  le oferim siguran a de care au nevoie. Astfel, ei pot da frâu liber imagina iei, creând 
lucruri de care nici nu am crede c  sunt capabili. 
      O parte din capacit ile lor creatoare am reuşit s  le canaliz m ast zi, pentru realizarea unui 
vechi proiect al nostru: o revist  care s  ne des vârşeasc  rezultatele a trei ani de munc  în b ncile 
şcolii. 
       Revista „MICII ÎNV CEI” îşi propune s  încurajeze tinerele talente, s  ofere copiilor 
libertate de exprimare, s  devin  aprecia i şi importan i prin reuşitele lor. Iar dac  revista noastr  
stârneşte interesul cititorilor, atunci putem spune c  eforturile noastre nu au fost în zadar. 
 Talenta i, foarte muncitori, dispuşi s  ne ofere clipe de bucurie şi s  ne înnobileze sufletele 
prin spectacole şi expozi ii pe care le prezint  periodic...aceştia sunt elevii de la Şcoala Gimnazial  
de Arte ,,N. N. Tonitza’’ din Bârlad. Pentru a ajunge în aten ia publicului, drumul acestor şcolari 
este extrem de dificil. Accept  înc  din clasa întâi, f r  s  conştientizeze drumul ce-i aşteapt , 

 
 

 
Fixarea 

cuno tin elor i 
aprecierea 
activit ii 
copiilor 

 
 
 5 
min 

          
   La sfâr itul orei voi reactualiza 
modalitatea de lucru abordat  i tema 
activit ii, f când apel la o sumarizare din 
partea elevilor.  Voi face aprecieri verbale i 
globale cu privire la implicarea lor în 
activitate. 
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Met. 
eval.2 
 
 

 



provocarea de a în elege şi r spunde în lumea sufletelor muzicale sau a culorilor. Efortul de a 
transforma notele muzicale în nişte poveşti pline de în elesuri şi sensibilitate sau de a da form  şi 
expresivitate punctelor, liniilor, sau culorilor, este extrem de mare. 
 Peste programul de şcoal , micii artişti, pentru a ajunge la performan , trebuie s  sacrifice 
în plus, aproape în fiecare zi, cel pu in înc  4 ore. S lile şcolii le sunt puse la dispozi ie inclusiv 
sâmb ta şi duminica pentru studiul suplimentar pe care nu-l evit  niciodat . Dar acest lucru nu ar fi 
posibil dac  o mân  de dasc li nu şi-ar sacrifica, la rândul lor, timpul liber pe care l-ar putea folosi 
în alt scop personal decât îndrumându-i pe şcolari s -şi împlineasc  visul de a fi altfel decât noi, cei 
care facem parte din public. Se ştie c  sacrificiul dasc lilor are drept r splat  doar mul umirea de 
sine şi rezultatele pe care le ob in discipolii lor.  
 Studiind muzica sau artele plastice, elevii acestei şcoli înva  s  fie disciplina i cu ei înşişi, 
s -şi foloseasc  timpul pentru studiu în mod cât mai ordonat, iar lucrul cel mai important este c  
deprind de mici ce înseamn  valoarea, performan a, ambi ia şi gustul pentru frumos. 
 
 

702. AUXILIAR DIDACTIC ÎN VEDEREA REALIZ RII LUCR RII PRACTICE  
SECRETARIAT – ASISTENT MANAGER  

Secretar-economist, 
 Decusear  Flavia 

Şcoala Gimnazial  de Arte ,,N. N. Tonitza’’ - Bârlad 
 

Importan a activit ii de secretariat 
Printre activit ile cu importan  deosebit  în cadrul unei organiza ii economico-sociale, a unei 
institu ii de înv mânt, se num r  şi activitatea de secretariat. 
Activitatea de secretariat este structurat  pe compartimente specializate şi are o ampl  
generalizare. Ea se desf şoar  la niveluri diferite, atât în cadrul organelor centrale ale 
administra iei de stat (guvern, ministere), al organelor locale ale puterii de stat (prim rii, consilii 
locale), cât şi la nivelul agen ilor economici, al unit ilor cu profiluri diferite (academii, institu ii 
de înv mânt superior, şcoli, biblioteci, etc.). De aceea, structura, forma de organizare, 
amploarea, num rul de func ii şi unele atribu ii sunt diferite de la o organiza ie la alta.  
Munca de secretariat în administra ia public  prezint  unele particularit i fa  de secretariatul 
din sectorul privat, ca urmare a faptului c  însuşi managementul institu iilor publice şi structura 
organiza ional  sunt diferite de organizarea şi conducerea companiilor şi firmelor private. Aici 
termenul de secretar  a fost înlocuit cu cel de asistent manager. 

 
Atribu iile şi sarcinile secretariatelor 
Compartimentului secretariat îi revin atribu ii globale din care se extrag şi se detaliaz  

sarcini pentru fiecare lucr tor. Atribu iile şi sarcinile unei secretare depind de structura şi domeniul 
de activitate al organiza iei respective şi sunt cuprinse în fişa postului. 

Se poate spune ca potrivit modului cum este conceput  la noi în ar  activitatea de 
secretariat, (în cazul în care func ioneaz  ca un serviciu autonom), ea include urm toarele atribu ii 
şi sarcini: 

 executarea lucr rilor de registratur  general  (sortarea, înregistrarea, datarea, distribuirea) 
acolo unde nu exist  un compartiment specializat de registratur ;  

 lucr ri de coresponden  primit  şi emis  de unitate; lecturarea coresponden ei primite, 
prezentarea la conducere, înregistrarea, repartizarea şi urm rirea rezolv rii coresponden ei 
primite, întocmirea unor r spunsuri pe baza document rii prealabile, dactilografierea lor, 
prezentarea la semnat a coresponden ei cu materialul de baz ; preg tirea coresponden ei 
pentru expediere, predarea la registratur  sau expedierea direct , dup  caz, asigurarea 
transportului coresponden ei prin organizarea muncii curierilor;  



 atribu ii de documentare: detectarea surselor interne şi externe, selectarea materialului; 
prezentarea materialelor rezultate sub form  de tabele, scheme, statistici, etc., clasarea 
documentelor, organizarea şi asigurarea unei bune func ion ri a arhivei unit ii.  

 scrierea rapid , stenografierea hot rârilor emise de c tre Consiliile de Administra ie ale 
unei institu ii de înv mânt, a deciziilor date de c tre directorul unit ii în diferite comisii 
de func ionare în şcoli;  

 multiplicarea materialelor: dactilografierea calculatorul, folosirea imprimantei 
calculatorului, utilizarea maşinilor de copiat, corectarea greşelilor, cunoaşterea unor sisteme 
de corectare a materialelor pentru editorial; 

 probleme de protocol şi rela ii cu publicul: întocmirea unor planuri pentru desf şurarea în 
bune condi ii a întâlnirilor cu persoane din afara institu iei;  

 eviden a necesarului de consumabile şi eviden a de personal (secretara întocmeşte referatul 
cu necesarul de rechizite pentru compartimentul secretariat, ine eviden a orelor 
suplimentare, concediilor, eviden a delega iilor, a deplas rilor şi a evenimentelor 
profesionale);  

 cunoaşterea şi folosirea aparaturii moderne de birou (calculatorul, maşina de multiplicat, 
fax, aparatura de înregistrare-clasare, etc.); cunoaşterea tehnoredact rii computerizate şi a 
programelor pentru aceasta; 

 organizarea sistemului informa ional: primirea prelucrarea şi transmiterea informa iilor; 
 primirea şi transmiterea comunic rilor telefonice; 
 preluarea de la şefi (prin delegare de autoritate) a unor sarcini pe care secretara (asistenta 

manager) le poate rezolva sau chiar secretara poate delega o serie de responsabilit i 
persoanelor din subordine; 

 perfec ionarea permanent  din punct de vedere profesional; 
 supravegherea personalului secretarial din subordine: instruirea acestuia, evaluarea 

posibilit ilor fiec ruia şi stabilirea responsabilit ilor;  
 respectarea disciplinei muncii; 
 

Rolul şi locul secretarei (asistentei manager) în lumea profesional  contemporan  
 Pentru func ia de secretar  nu exist  o descriere universal valabil , dar definirea func iei 
presupune considerarea cel pu in a urm toarelor elemente: scopul şi rolul secretariatelor în 
sistemul general al activit ii economico-sociale şi în organiza ia respectiv , pozi ia pe care 
activitatea de secretariat o de ine, responsabilit ile, gradul de autoritate primit  de la manager, 
rela iile cu to i factorii implica i în respectivul proces al muncii.  
 În ciuda a ceea ce s-ar putea crede, apari ia meseriei de secretar  nu apar ine vremurilor 
moderne, ea are deja o istorie îndelungat .  
 O abordare evolutiv  a meseriei de secretar  nu se poate realiza decât în contextul evolu iei 
istorice a managementului şi a mijloacelor de comunica ie. Înc  din fazele de început, în 
practicarea acestei meserii, descoperim câteva coordonate esen iale care i-au marcat 
func ionarea pân  ast zi, şi anume:  

- meseria de secretar  a ap rut şi a func ionat întotdeauna pe lâng  factorii de decizie ai 
vie ii economico-sociale; 

- tratarea informa iei scrise, a stat la baza acestei activit i; 
- confiden ialitatea a constituit o cerin  esen ial  sub aspect deontologic. 
Competen a celor care lucreaz  în compartimentele de secretariat se concretizeaz  în a fi: 

 un bun stenograf – s  poat  transmite şi transcrie exact ceea ce i se dicteaz ; 
 un dactilograf îndemânatic, scriind f r  greşeli de tastare; 
 un bun corespondent, folosind o limb  corect  şi bogat  în con inut; 
 un bun specialist în clasarea şi arhivarea actelor, coresponden ei şi documentelor, capabil 

s  le g seasc , la nevoie, cu rapiditate; 



 un bun organizator al sistemului informa ional, capabil s  primeasc , s  prelucreze şi s  
transmit  informa ii, precum şi s  in  la zi eviden ele pentru conducere şi celelalte 
compartimente ale unit ii;  

 un bun cunosc tor al lucr rilor de secretariat şi coresponden , capabil s  înregistreze, 
repartizeze şi s  urm reasc  rezolvarea coresponden ei primite, s  preg teasc  r spunsul 
la scrisorile indicate de conducere, s  prezinte la semnat coresponden a împreun  cu 
materialul de baz , s  întocmeasc  formele de expediere a coresponden ei; 

 un bun documentarist; 
 un bun specialist în manipularea şi utilizarea aparaturii moderne de birou (calculatoare, 

maşini de multiplicat, aparatur  de înregistrare-clasare, etc.); 
 un bun lucr tor, capabil s  întocmeasc  statistici specifice sectorului de secretariat, s  le 

prezinte sub form  de grafice şi tabele; 
 un bun agent de triere şi transmitere a comunic rilor telefonice; 
 un bun specialist pentru controlul şi corectura editorial  şi tipografic  a materialelor în 

curs de multiplicare.  
În concluzie, putem spune c  oricât de multe schimb ri vor fi în structura organizatoric  

a institu iilor, oricât de multe şi sofisticate echipamente apar, acestea nu vor reuşi s  înlocuiasc  
niciodat  o secretar  competent , care se va perfec iona continuu.  

 
Func ia de asistent manager 

Asistentul manager face parte din structurile ierarhice superioare, ca prim subaltern şi în 
acelaşi timp colaborator apropiat al directorului (plin sau adjunct). Asistentul manager nu poate 
da dispozi ii nim nui, f r  a fi delegat în acest sens de director, doar dac  la rândul s u are 
subalterni (în înv mânt – personalul nedidactic, fochişti, îngrijitori,).  

Asistenta manager ocup  o func ie reprezentativ  în cadrul institu iei, ea  
reprezentând «cartea de vizit » a conducerii în fa a Inspectoratelor, inspec iilor realizate cu 
diferite teme. Lipsa de tact, comportamentul ursuz şi indiferen a ac ioneaz  în mod negativ 
asupra clien ilor. De aceea, o bun  asistent  trebuie s  cunoasc  şi s  respecte regulile bunelor 
maniere în afaceri, s  dovedeasc  respect fa  de personalul din firm , din institu ia de 
înv mânt, s  respecte timpul celorlal i, s  fie amabil , binevoitoare şi s  poat  purta în mod 
pl cut o conversa ie. 
 

Func iile secretariatului modern 
Activitatea de secretariat se exercit  în toate sistemele economico-sociale, inclusiv în firme, 
indiferent domeniul acestora de activitate, în institu ii de înv mânt.  
Un secretariat bine organizat şi competent poten eaz  munca managerului prin mai multe 
elemente: 

- degreveaz  managerul de o serie de ac iuni de rutin , pur administrative, contribuind, 
astfel, la utilizarea ra ional  a timpului de lucru de care el dispune; 

- creeaz  condi iile preliminare pentru realizarea de c tre manager a unor contacte 
operative şi eficiente cu persoane din interiorul şi exteriorul organiza iei; 

- asigur  vehicularea corespunz toare a informa iilor la nivelul conducerii firmei, a 
institu iei de stat, cu deosebire în perimetrul eşalonului superior al acesteia; 

Aceste elemente stau la baza principalelor func ii ce revin secretariatului: 
- Func ia de tratare a informa iilor; 
- Func ia de documentare;  
- Func ia de „filtru” şi leg tur  în contactele conducerii; 
- Func ia de asistare direct  a managerului; 
- Func ia de reprezentare. 
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703. OLIMPIADELE ALTFEL 
 

Institutor Angelica Dumitraşcu 
Prof. inv. primar Violeta Polifrone 

Scoala Gimnazial  Strejnicu – jud. Prahova 
 
 În toamna anului trecut, pe un col  de ziar, ap rea o informa ie laconic , prin intermediul 
c reia, şcolile şi cadrele didactice erau provocate s  participe la un proiect numit “Olimpiadele K”. 
 Curiozitatea ne-a îndemnat s  c ut m mai multe informa ii şi am aflat c  Societatea 
Kaufland România, initiaz  şi sus ine în parteneriat cu Şcoala de Valori şi Ministerul Educa iei şi 
Cercet rii, un program de responsabilitate social  care ne ofer  şansa s  transform m şcoala într-un 
mediu atractiv, propice studiului, printr-o competi ie interşcolar , la nivel na ional, în urma c reia 
un num r de 103 şcoli, aveau s  devin  beneficiarele unei sume importante pe care o puteau utiliza 
pentru dotarea cu materiale şi mijloace necesare procesului de înv mânt. 
 Am hot rât s  încerc m, era şansa noastr  de a îmbun t i, cu puterile proprii, mediul 
educa ional în care elevii şcolii noastre îşi desfasoar  activitatea.  
 Începutul nu a fost deloc uşor, aveam în fa  lista tipurilor de activit i, a punctajului alocat, 
precum şi num rul de activit i aferente fiecarui domeniu: mediu, creativitate şi tradi ii, ştiin , 
cultur , educa ie, sport şi s n tate, estetic  urban , activit i extracurriculare, care s  le ofere 
copiilor posibilitatea de a înva a lucruri noi, practice şi altfel decat o fac în mod obişnuit. 
 Prima activitate, „Stil de via  activ”, a constituit şi prima provocare şi ne-a adus primele 
emo ii. Hot râsem ca la aceast  activitate s  participe 31 de elevi, num rul minim, care ne-ar fi adus 
punctajul maxim. La ora stabilit  am avut surpriza s  ne aştepte în curtea şcolii peste 50 de copii. 
Am realizat astfel c  elevii noştri sunt dornici s  participe la aceast  competi ie.   
 Copiii au mers, pentru prima dat , într-o sal  de fitness, unde îndruma i de un antrenor 
profesionist, au participat la un curs de gimnastic  aerobic . Bucuria lor a reprezentat pentru noi 
imboldul de a continua competi ia. Împreun  am aşteptat cu ner bdare validarea rezultatelor acestei 
prime probe. Cele 40 de puncte ob inute ne-au demonstrat ca „se poate”, c  totul ine de noi, de 
dorin a noastr  de a fi între înving tori.  
 A urmat a doua…, a treia activitate… şi febra competi iei ne-a prins, deopotriv  elevi şi 
cadre didactice. Elevi, dasc li şi parin i urm ream cu interes desfaşurarea concursului pe masur  ce 
activit ile noastre se înmul eau. Astfel a ap rut nevoia de a ne organiza cât mai eficient, pentru c  
num rul activit ilor era mare, 106, într-un timp destul de scurt. Important era, nu numai s  ob inem 
punctajul maxim pentru fiecare activitate, dar, în acelaşi timp, trebuia s  termin m cât mai repede 
lista activit ilor popuse, pentru a ne afla printre caştig tori.  
 O alt  activitate care a avut un impact deosebit asupra copiilor a fost cea de urbanism. Copiii 
au fost plini de entuziasm si au calatorit imaginar prin vechiul Ploieşti. Şi-ar fi dorit s  se plimbe cu 
tr sura pe bulevard sau s  fie colegi de clas  cu Caragiale la Gimnaziul „Sf. Petru si Pavel”. Au fost 
trişti c  multe dintre frumuse ile arhitecturale ale vremurilor acelea s-au pierdut şi unii ar dori cu 
ardoare s  reînvie acele ,,monumente”, orientându-se profesional înc  de pe acum. 



 „As vrea s  m  fac arhitect şi s  realizez un cartier  aşa cum ar ta el acum un secol, îns  
cl dirile s  fie aranjate şi curate. Cine ar vrea s  traiasc  acele vremuri, s  poata închiria o 
locuin  pentru o perioad  şi s  vad  frumuse ea lucrurilor simple” 

Alexandra – clasa a IVa 
 

Le-a fost greu s  reg seasc  vechile cl diri, pline de istorie, printre gigan ii de sticl  şi fier, 
îns  au realizat c  într-adevar societatea a progresat. 
 Nu ne-a fost deloc uşor. Ca aceste activit i s  aib  efectul scontat, a fost nevoie de mult  
imagina ie şi creativitate în proiectarea, realizarea, crearea materialelor necesare, a fost nevoie de 
implicarea parin ilor, a autorit ilor locale şi multe, multe ore de munc  suplimentar  alocate 
fiec rui proiect în parte, în condi iile în care orele de curs se desf şurau normal. Ceea ce ne-a 
motivat şi ne-a dat putere a fost energia, bucuria şi interesul copiilor pentru activit ile propuse, 
felul în care ei au r spuns acestei provoc ri.  
 La sfarsitul lunii octombrie am ob inut şi primele rezultate. Eram în primele 100 din cele 
1300 de institu ii de înv mânt participante. Am obtinut astfel „premiul de etap ” în valoare de 
2000 de euro. A fost o prim  victorie care ne-a ambi ionat şi mai mult şi ne-a f cut s  credem în 
puterile noastre, s  ne d m seama c  în jurul nostru sunt atâ ia copii talenta i, dornici s -şi 
demonstreze abilit ile, s  intre în competi ie pentru a ar ta c  nimic nu este imposibil atunci când 
exist  pasiune, d ruire şi voin . 
 Am continuat cu mai mult  încredere, chiar dac  au fost şi voci care nu ne d deau şanse de 
reuşit . Desi nu credeam c  este posibil, cu dou  clase, I-a C şi a IV-a C, am realizat peste 65 de 
activit i, mai mult de jum tate din numarul total. 
 Imediat ce copiii au în eles cum se desfaşoar  şi care sunt regulile competi iei, au devenit 
extrem de dornici de a proiecta împreun  activit ile, de a-şi spune p rerea legat de ceea ce urma s  
realiz m, iar noi încercam s  le oferim prin aceste activit i ceea ce ei doreau s  afle. Curiozitatea şi 
imagina ia copilului este debordant  atunci când este încurajat s  viseze. Fie c  au strans materiale, 
c  şi-au confec ionat costume, c  au înv at roluri în piese de teatru, dansuri, cântece, poezii, ne-a 
uimit dorin a şi pl cerea lor de a participa la toate aceste activit i. 
 Chiar dac  la început unele activit i p reau greu de abordat cu nişte copii de vârst  şcolar , 
am reuşit s  trecem prin toate domeniile, de la cele mai simple la cele mai complexe. Astfel, 
împreun , am facut ecologizare, plantare, am reciclat deşeuri, am vorbit despre protejarea resurselor 
planetei, am realizat expozi ii de desene, am organizat festivaluri de muzic  şi dans, de teatru, 
crea ii literare, carnaval cu prezentare de costume eco, am vorbit despre tradi iile românilor, am fost 
în vizit  la muzee şi intreprinderi, am înv at s  avem un stil de via  s n tos şi activ, am organizat 
competi ii sportive şi am vorbit chiar şi despre orientare profesional  si estetic  urban . 
 De un mare interes s-au bucurat activit ile la care am avut invita i din anumite domenii, 
f r  de care nu am fi reuşit s  abord m anumite teme. Astfel copiii s-au întâlnit în cadrul sesiunilor 
de comunicare cu medici care i-au inv at s  acorde primul ajutor şi politişti care le-au explicat 
regulile de baz  privind comportamentul în trafic.  
 Activitatea care i-a surprins cel mai mult a fost cea de Orientare profesional , la care a 
participat o doamna avocat. Deoarece trebuia s  abord m conceptul de „orientare profesional ”, 
adaptat la nivelul de în elegere al unor elevi de clasa I, am ales ca strategie punerea în scen  a 
poveştii „Cinci paini” de Ion Creang . În zilele premerg toare activit ii, pe când repetam sceneta, 
copiii au întrebat cine va juca rolul judecatorului. R spunsul l-au primit în ziua premierei, cand 
invitata noastr , şi-a jucat propriul rol. Bucuria a fost cu atât mai mare pentru ei, în momentul în 
care au v zut c  un adult, un jurist, intr  în jocul lor. Şi, ca s  realiz m c  astfel de activit i au 
impact deosebit asupra copiilor, este de ajuns s  men ion m c , la o ora de „Dezvoltare personal ”, 
vorbind despre meserii, o feti  a spus c  vrea s  devin  avocat, impresionat  de inuta avocatei şi 
de rolul acesteia în societate, acela de a face dreptate. 
 Un impact deosebit asupra copiilor a avut şi activitatea cu titlul „Pache elul s n tos”, în 
cadrul c reia elevii şi-au preg tit singuri gustarea, afirmând la final, c  „acesta a fost cel mai bun 
sandwich pe care l-am mâncat vreodat .” 



 Cele mai bine punctate activit i din cadrul proiectului au fost cele care puneau în valoare 
inventivitatea şi creativitatea copiilor. În cadrul „Proiectelor inovative” copiii au descoperit c  din 
materiele reciclabile, care la prima vedere nu mai au nicio valoare, pot realiza obiecte utile şi 
frumoase, dând frâu liber imagina iei. Din mânu ele lor mici au ap rut obiecte care ne-au uimit şi pe 
noi cei mari: din piese lego copiii au creat o dioram  intitulat  „Oraşul K 2050”, în care navele 
spa iale, robo ii, cl dirile viitorului, ne demonstreaz  c  elevii nu au nevoie de nicio schem  de 
montaj, atunci când vine vorba de imagina ia lor. O alt  machet  realizat  din materiale reciclabile a 
fost „Oraselul copiilor”, aşa cum şi-ar dori ei s  arate un astfel de loc care aduce atâta bucurie în 
sufletele lor inocente. În cadrul acestui tip de activit i au fost create multe obiecte care şi-au g sit 
întrebuin are în sala de clas : ceas, socotitoare, suport pentru markere, coşuri de basket, 
minibibiotec , veioz  etc. 
 Cu cât ne apropiam de finalul competi iei cu atat emo iile erau mai mari, pentru c  ne dorem 
s  fim printre câştigatori, iar lupta era strâns . 
 A venit şi ziua în care concursul a luat sfârşit şi… nu v  pute i imagina cât de mare a fost 
bucuria copiilor, dar şi a noastr , a cadrelor didactice. Ne aflam pe un binemeritat loc 19 din 1300 
de institu ii intrate în competi ie, ba mai mult, primii la nivel de jude .  
 
 Premiul a fost pe m sur , 20.000 de euro. Niciodat  şcoala noastr  nu a câştigat o sum  atât 
de mare. Am realizat multe cu aceşti bani, lucruri la care nici nu visam. Am dotat opt s li de clas  
cu mobilier pentru elevi şi cadre didactice, am achizi ionat 23 de laptopuri, 12 monitoare/TV, 9 
imprimante, am amenajat un laborator de biologie, am infiin at un Centru de Documentare şi 
Informare, o vitrin  în care elevii noştri s -şi expun  trofeele ob inute la diverse competi ii. Iar ca 
modalitate de recompensare a activit ii copiilor, am organizat o excursie gratuit  la Bucureşti 
pentru cei 388 de elevi din ciclul primar. 
 Deşi ne-am înscris în concurs gândindu-ne la beneficiile financiare, la posibilitatea de a oferi 
copiilor şansa de a înva a într-o şcoal  dotat  cu tot ceea ce este nevoie pentru un înv mânt 
modern, de calitate, am realizat ca cel mai mare câştig a fost implicarea elevilor într-un proiect de o 
asemenea anvergur , un proiect  care le-a oferit posibilitatea de a-şi l rgi cunoştin ele, de a înva a 
lucruri noi, de a-i încuraja s -şi descopere propriile calit i şi sa le dezvolte, neconstrânşi de 
calificative şi rigorile curriculumului. 
 Proiectul a fost flexibil şi variat, propunand elevilor activit i diverse şi atractive, a atins 
toate domeniile, a corespuns intereselor, aptitudinilor şi aspira iilor acestora. Activit ile au venit în 
completarea cunoştin elor elevilor, chiar mai mult au contribuit la largirea şi îmbog irea 
cunostin elor, a culturii generale, a oferit ocazii de petrecere organizat  a timpului liber într-un mod 
placut, urm rind destinderea şi refacerea echilibrului psiho-fizic. 
 Beneficiari ai acestui proiect sunt şi cele 35 de cadrele didactice din şcoal , care vor putea 
desf şura ore atractive prin utilizarea mijloacelor moderne, vor putea realiza activit i destinate şi 
altor proiecte sau programe care s  vin  în ajutorul elevilor. 
 Cele aproximativ 500 de familii care au copii la şcoala noastr , dar şi ceilal i membri ai 
comunit ii locale se pot mândri cu o şcoal  modern , competitiv , care ofer  noi oportunit i 
pentru elevi. Aceştia sunt conştien i de efortul nostru şi al copiilor şi n-au întârziat s -şi exprime 
mul umirea: 
 
 „Nu ştiu cu ce cuvinte s  încep, cuvinte care s  exprime bucuria pe care o tr im cu to ii, 
copii, p rin i, pentru c  ne num r m printre finalişti. A i f cut o echip  minunat  şi împreun  ati 
adus bucuria în sufletele copiilor noştri. Pentru acest lucru v  mul umim!” 
       Petre Mirela, p rinte 
 
 „Dup  munc  şi r splat ! Ştim c  nu v-a fost uşor, dar ştim c  pentru copiii noştri a fost o 
experien  inedit . O altfel de şcoal ! Copilul meu s-a implicat cu mult  pl cere în aceste activit i 
şi am urmarit cu sufletul la gur  desf şurarea acestui concurs” 
       Stroe Alina, p rinte 



 
 „Noi, copiii, am participat cu drag la aceste activit i pentru c  a fost foarte interesant.” 
       Piguloiu Cristina, clasa I C 
 
 „De ce nu este şcoala aşa mereu? Cred c  am avea mult mai mult de înv at din astfel de 
activit i şi totul ar fi mult mai simplu şi mai placut. Mul umim cadrelor didactice care ne-au oferit 
şansa de a participa la acest program, de a vedea c  şcoala poate fi şi altfel.” 
       Miruna, clasa a IV-a C 
  
 „Am studiat la şcoal , „D-l. Goe” si „Vizita” de I.L. Caragiale, dar niciodat  n-am v zut 
aceste piese de teatru regizate. Olimpiadele K ne-au oferit şansa de-a fi noi înşine, protagoniştii 
acestor piese de teatru. V  mul umim! 
 Mul umim şi doamnei înv toare c  ne-a implicat şi pe noi în acest proiect.” 
       Ene Andreea, clasa a VI-a C 
 
 În contextul educa ional modern, şcoala devine o institu ie care trebuie s  se ocupe de o 
comunitate numeroas . La dou  luni de la încheierea proiectului putem spune c  implementarea 
acestuia asigur  efecte pozitive asupra procesului instructiv-educativ, materializate în creşterea 
interesului pentru şcoal , în eliminarea dificult ii elevilor în în elegerea şi aplicarea cunoştin elor, 
în creşterea ponderii elevilor care înregistreaz  progres şcolar, accesul tuturor elevilor din localitate 
la un înv mant de calitate, reduce decalajul dintre şcoala noastr  şi scolile din mediul urban din 
apropiere. Putem sus ine astfel deviza şcolii noastre: “Mâine s  fii mai bun ca azi!” 
 Entuziast, distractiv si educativ, acestea sunt cele trei atribute esen iale ale unei Olimpiade 
Altfel: „Olimpiadele K”. Şi acum retr im cu bucurie şi emo ie amintirea acelor momente în care 
realizam o nou , şi o nou  activitate, când rezultatele muncii noastre erau validate şi apreciate de 
copii, colegi şi p rin i. Avem satisfac ia efortului depus atunci când privim în jurul nostru şi vedem 
ce-am realizat, atunci când îi vedem pe copiii noştri c  se bucur  de condi ii de înv are mai bune. 
 Putem vorbi de munc  în echip , creativitate, seriozitate, mobilizare social  şi viziune, 
dovedite de o intreag  genera ie de elevi împreun  cu dasc lii lor. 
 Acum la final, putem spune c , pentru noi, cadrele didactice implicate, acest proiect a 
reprezentat o experien  didactic  inedit , unic  într-o carier  de dasc l. Am putea s  o lu m din 
nou de la cap t? Cu siguran , Da! Când ştii c  pui bazele unei şcoli pentru copiii de azi şi de 
mâine, g seşti resursele necesare s  o iei mereu de la cap t. 
 
 Cine a participat la „Olimpiadele Kaufland” ştie cât  munc  şi cât  emo ie se ascund în 
spatele fiec ruia, din cele peste 100 de proiecte realizate şi cât de important este s  te dedici 100% 
în atingerea fiecarui obiectiv social. 
 Nu ne r mâne decât s  mul umim societ ii Kaufland România şi Şcolii de Valori, care a 
implementat acest proiect şi s  le spunem c , împreun , am adus bucuria în sufletele copiilor. Ne-au 
oferit ocazia de a arata elevilor şi cadrelor didactice c  munca lor este r spl tit . 
 
 

704. DE CE REALIZAREA UNEI REVISTE ŞCOLARE? 
REVISTA „AMICII” 

 
Pip. Liliana Cozma 

Şcoala Gimnazial  ,,Ştefan cel Mare” Vaslui 
 

Realizarea unei reviste presupune activit i diverse care solicit  elevii s  fie activi din punct 

de vedere  intelectual, s  fie cât mai mult posibil autonomi, s  aib  ocazia s  se mire, s -şi pun  

întreb ri. Prin aceast  revist  se ofer  elevilor oportunit i pentru manifestare autentic , cu tot 



bagajul de nevoi personale, aştept ri, tr iri şi motive, cultiv  interesele, dezvolt  aptitudinile, 

încurajeaz  talentele. Astfel am stimulat creativitatea elevilor. 

Totul pare c  este uşor, dar nu este aşa. Elevii cred în ceea ce fac şi consider  aceast  revist  

un mod prin care îşi pot expune gândurile, pot s -şi povesteasc  impresii, se pot amuza şi pot îm-

p rt şi altora tr irile lor, îmbrac  idei şi vise cu metafore ca mai apoi s  le dea forma unor crea ii ce 

pot fi lipsite de rigurozitatea unei opere literare.  

Prin consemnarea rezultatelor ob inute la diferite con-cursuri şcolare, întreceri sportive, 

elevii devin motiva i pentru a ob ine rezultate mai bune, iar stima de sine creşte. 

 Revista a oferit satisfac ii  elevilor implica i în colectivul  de redac ie. 

Elevii s-au l sat purta i de îndemnul lui Nicolae Iorga: ,,Scrie ca s  p strezi florile 

gândului t u pe care altfel le ia vântul.” 

 

 
705. ASCULTARE: 5 EXERCI II 

 
Înv. B rbosu Lenu a 

Şcoala Gimnazial  ,,Gheorghe Cioat ” Todireşti, jud. Vaslui 
 
 

Exerci iul 1 
Clasa: I 
Tipul de ascultare vizat: în elegerea atent  la nivel global  
Cerin a: Ascult  ghicitoarea şi g seşte r spunsul corect:  
Itemi de tip r spuns verbal scurt 
a) Cine îndr geşte focul b) Cine zboar  printre flori 
    Şi-şi spal  mereu cojocul,                  În zig-zag de atâtea ori? 
    Toarce-ntruna cu mult spor  Uite aicea pe o floare 
    F r  furc  şi fuior?  Dou  aripi g lbioare. 
(Pisica)  ( Fluturele) 
c) Nu e şoarec, nici orbete,        d) Drept, înalt şi sub irel 
    Roade pete din caiete.                         Cu veşmânt de lemn pe el, 
    Ar fi bine şi frumos Are vârful de c rbune, 
    S  nu-i d m nimic de ros. Pe hârtie multe spune. 
(Guma) ( Creionul) 
Exerci iul 2 
Clasa: a II-a 
Tipul de ascultare vizat: în elegerea superficial  a mesajului la nivel global 
Cerin a: Ascult  dialogul dintre animale şi încercuieşte varianta corect : 
1.Unde se petrece ac iunea? 

 
 
   a)                               b)       c) 

 
 
 
 



  2.Care este personajul principal din text? 
 
   
         a)                                         b)                         c) 
 
3. Ce animal l-a întrebat pe crocodil de ce plânge? 

 
 

a) b)                                                      c) 
4. Cine a povestit tuturor despre p ania c prioarei? 

 
 
 

a)          b)                                                       c) 
 

Povestea crocodilului care plângea 
                           dup  Vladimir Colin 

Un crocodil şedea odat  pe malul unei ape şi plângea, plângea cu lacrimi de crocodil. 
— Vai, vai, ce r u îmi pare! 
— Ce-ai p it, crocodilule? întreb  o c prioar . De ce plângi? 
— Cum s  nu plâng? Am înghi it un explorator, cu puşc  şi rani , cu tot!... 
C prioara râse bucuroas : 
— Aha! Te râcâie puşca pe gâtlej, aşa-i? 
— Nu pricepi nimic!... M  doare inima, inima m  doare când m  gândesc la bietul 

explorator pe care l-am înghi it… Cum am putut s -l înghit? Sunt un tic los, un nelegiuit… 
C prioara încerc  s -l mângâie: 
— Drag  crocodilule, spuse ea, dac  ai şti cât sunt de fericit  c  te-aud vorbind aşa... V d   

c - i pare r u… 
— R u! R u! strig  crocodilul. Dar vino mai aproape, c  nu te aud prea bine...  
C prioara se apropie. 
— De azi înainte n-ai s  mai înghi i exploratori, nu-i aşa? gr i ea. 

            — Nu! Nu! strig  crocodilul. Am s  încep s  pasc iarb , ca tine... Numai c  nu ştiu care 
iarb  e s n toas  şi care otr vitoare.  
           — Mergem la p scut împreun  şi o s - i ar t eu ierburile dulci, acrişoare sau amare... 
           — Nu, nu, nu vreau amare! strig  crocodilul. Uite, iarba asta de lâng  mine e dulce? 

C prioara se apropie de crocodil, se aplec  s  vad  iarba cu pricina şi în clipa aceea 
crocodilul c sc  o gur  cât o şur  şi o înghi i cu corni e cu tot. 

Un papagal, care v zuse din vârful unui copac tot ce se întâmplase, cl tin  din cap şi strig : 
           — S  afle toat  p durea ce p eşte c prioara care crede în lacrimile unui crocodil! 

De atunci i s-a cam înfundat crocodilului. 
 
  



Exerci iul 3 
 
Clasa: a II -a 
Tipul de ascultare vizat: în elegere foarte atent  la nivel local 
Cerin a: Ascult  textul şi r spunde la întreb ri completând ,,harta” textului 
Itemi de tip întreb ri structurate 
1. Cine? UNDE? 
2. Ce?  
3. Când? 
4. Unde? 
5. De ce? 
6. Cum? 
 
 
 

 
 
              
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Clasa: a III -a 
Tipul de ascultare vizat: în elegerea atent  la nivel local 
Cerin a: Ascult  povestirea  ,,Ciubo elele ogarului”,dup  C lin Gruia, şi decide dac  enun urile 
sunt adev rate sau false.  
Itemi cu alegere dual , de tipul A/F pe baza unui text audiat 

1. Iepurele mergea la iarmaroc s -şi cumpere înc l ri.  

2. La hanul Ursului, Ogarul nu mânc  şi nu b u nimic. 

3. Ursul le pl ti celor doi consuma ia. 

4. Iepurele a fugit de la han cu ciubo elele Ogarului. 

 
Exerci iul 5 
 
Clasa: a II -a 
Tipul de ascultare vizat: ascultarea superficial  la nivel global 
Cerin a: Ascult  dialogul dintre cei doi copii şi trage linii de la nume la persoanele din imagine,     
dup  model. 
Iza: Salut! Ce punte grozav ! Nu i-a fost fric  s  traversezi pe ea? 
Cosmin: Nu! E solid ! Au trecut şi prietenii mei! 
Iza: Mi-i prezin i şi mie? 

      BUCLE           AURII 

 CUM ? 

   CE ? 

DE CE? 

CINE ? 

CÂND? 



Cosmin: Cel cu binoclu e Denis. E pasionat de caprele negre. 
Iza: Şi mie îmi plac. Cum se numeşte b iatul de lâng  foc? 
Cosmin: E colegul meu, Vlad. 
Iza: Ai venit singur la munte? 
Cosmin:Am venit cu prin ii şi cu Nicoleta, sora mea. E îmbr cat  cu bluza mov. St  lâng  balconul 
cabanei, al turi de p rin ii mei. 
Iza: Eu am venit cu bunica şi cu fratele meu, Roberto. Am trecut puntea înaintea lor. 
Cosmin: Nu i-ai aşteptat? 
Iza: Am preferat s admir apa aceasta cristalin  de munte. Roberto a r mas lâng  bunica cât timp 
aceasta se odihneşte. 
 
COSMIN                                      NICOLETA ROBERTO 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IZA                                                     VLAD DENIS 
 
 

 
  



 
706. PROIECT  DE ACTIVITATE INTEGRAT  

 
prof. pt. înv. primar: Barbulescu Aurelia, Şcoala Gimnazial  “Virgil Mazilescu”, Corabia 

 
 
Şcoala Gimnazial  “Virgil Mazilescu”, Corabia 
Propun tor: prof. pt. înv. primar: BARBULESCU AURELIA 
Clasa: a III-a B 
Data:  
Unitatea tematic :  SPECTACOLUL NATURII 
Discipline: Educa ie financiara, Matematica, Limba roman , Joc şi miscare 
Tema zilei:   « O zi cu Zâna Florilor “ 
Mijloace de realizare: activit i integrate 
Tipul activit ilor: formare şi dezvoltare de competen e 
Durata: 4 ore 
 
Strategii didctice: mixte 
         Metode: conversa ia, explica ia, exerci iul, demonstra ia  , problematizarea,  brainstorming, 
joc de rol ,  turul galeriei 
        Mijloace:  fişe de lucru, caiete, ,  foarfece, coli colorate ,lipici,minge, fluier   
       Forme de organizare:  frontal, individual, pe grupe 
Competen e specifice vizate: 
EDUCATIE FINANCIARA : 

1.1 Identificarea unor termeni specifici domeniului financiar-bancar în contexte practice 
accesibile elevilor  

1.2 Recunoaşterea unor instrumente de plat  şi servicii bancare 
3.1 Identificarea unor mijloace şi tehnici bancare utilizate în societatea actual     
4.1 Analiza situa iilor în care se pot economisi bani 

LIMBA SI LITERATURA ROMANA :             
            2.2 Povestirea unei întâmpl ri cunoscute pe baza unui suport adecvat din partea profesorului 
            4.1 Aplicarea regulilor de desp r ire în silabe la cap t de rând, de ortografie şi de punctua ie 
în redactarea de texte 
            4.4 Povestirea pe scurt a unei întâmpl ri imaginate/traite  
            4.5 Manifestarea disponibilit ii pentru transmiterea în scris a unor idei  
MATEMATICA : 
 2.4 Efectuarea de adun ri şi sc deri de numere naturale în concentrul  0-10000 sau cu frac ii 
cu acelaşi numitor  
            2.5 Efectuarea de înmul iri de numere în concentrul 0-10000 şi de împartiri folosind tabla 
înmul irii, respective tabla împ r irii 
            3.2 Explorarea caracteristicilor simple ale figurilor şi corpurilor geometrice în context 
familiar 
             5.3 Rezolvarea de probleme cu opera iile aritmetice studiate , în concentrul 0-10000       
JOC SI MISCARE : 

1.1 Aplicarea deprinderilor locomotorii în cadrul unor jocuri de întrecere  
1.2 Manevrarea obiectelor în condi ii de cooperare intra-grup si întrecere inter-grupe 
2.1Gestionarea rela iilor intra-grup şi inter-grup în activit ile de joc şi mi care 
2.2Acceptarea echilibrat  a victoriei/înfrangerii în cadrul jocurilor de mişcare  

  AVAP:    2.2.    Realizarea de crea ii func ionale în diverse tehnici pe diferite suporturi 
                   2.5  Participarea la activit i integrate adaptate nivelului de vârst , în care 
                          se asociaz  elemente de exprimare vizual , muzical , verbal , 
                           kinestezic . 



MUZICA SI MISCARE: 
 2.1 Cântare individual ,în mici grupuri, în colectiv, cu asocierea unor elemente de 

mişcare şi a acompaniamentului muzical  
RESURSE INTERNE 

a) CUNOŞTIN E: 
1.Ce reprezint  o fila de cec 
2. Figuri geometrice-p tratul 
3. Realizarea unui text creativ dupa plan 
4. Jocuri de mişcare 

       b. CAPACIT I INSTRUMENTALE: 
- capacit i intelectuale: îmbun t irea memoriei,  concentrarea aten iei, dezvoltarea creativit ii; 
- capacit i comunicative:  r spunsul în propozi ie la întreb ri, exprimare verbal  corect ; 
verbalizarea pailor de completare a unei file de cec, expunerea caracteristicilor p tratului, 
exemplificarea unor cuvinte i expresii frumoase în legatur  cu tema cerut ,  
- capacit i de înv are: ascultarea celui care vorbeşte, desenarea figurilor geometrice dup  
cerin ele solicitate,  rezolvarea de probleme cu operatiile studiate în concentrul 0-10000  
- capacit i de punere în practic  a cunoştin elor dobândite: completarea unei file de cec, 
respectarea regulilor de redactare a unui text creatv, construirea unei case cu ajutorul figurilor 
geometrice studiate  
c.  ATITUDINI ŞI VALORI: 
- Manifestarea interesului fa  de activit i prin participarea activ ; 
- Aprecierea activit ii colegilor de clas  şi de echip ; 
- Aplicarea unor norme de comportament specifice asigur rii s n t ii şi protec iei omului şi naturii; 
- Dezvoltarea motiva iei pentru informarea şi documentarea ştiin ific ;  
- Dezvoltarea curiozit ii şi respectului fa  de orice form  de via ;  
- Grija fa  de propria persoan , fa  de ceilal i şi fa  de mediu; 
- Exersarea toleran ei fa  de opiniile altora;  
- Cultivarea sensibilit ii artistice; 

Bibliografie: 
1. Curriculum pentru inv mântul primar, M.E.C.T.S.,2013 
2. Program de formare continu  de tip,,blended learning’’ pentru cadrele didactice din 

înv mântul primar -2012. 
3.  Cleopatra Mihailesc., Tudora Pitila., Limba si literatura romana, Manual pentru clasa a-III -

a, Editura ART, 2015 
4.  Daniela Berechet,Florian Berechet,Jeana Tita , Lidia Costache, Culegere de matematica-

Modalitati de lucru diferentiate, Ed. Paralele 45 
5. O.M.E.N.(2014). Programa şcolar  pentru clasa a III-a la Joc i mi care. Bucureşti. 
6. Educa ie financiar  – Ghidul înv torului + CD (program , planificare, sugestii de 

activit i),  Editura Explorator, 2013, Ploieşti autori: Ligia Georgescu – Goloşoiu – 
coordonator, împreun  cu prof. Corina Mohorea şi prof. Stela Oltea 

Scenariul  zilei 
 
Disci- 
plina/ 
Compe 
ten e 

Activit i de înv are 
integrate/pe discipline 

Con inuturi 
(detaliat) 

Resurse 
procedurale 
materiale 
temporale 

Evaluare 

 
 
 
 
 
 

Î.D.Salutul: 
,,Bun  diminea a,în zi de 
prim var ! 
M  bucur c  a i venit cu 
to ii iar  
Începe acum o nou  zi 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVAP 
2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MM 
2.1 
EF 
1.1 
 
 
4.1 
 
 
1.2 
 
 
 
3.1 
 
 
1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bun  diminea a ,copii!’’ 
 
Informare :  
Zana  Florilor a trimis un 
buchet de flori cu un 
mesaj: 
„Din lumea basmelor cu 
fe i frumoşi şi zâne la voi 
eu m-am oprit în zbor. N–
am poposit intamplator! 
Praf magic peste voi am 
scuturat şi cateva floricele 
cu mesaj v-am 
lasat.Respectand culorile 
curcubeului v  rog s  le 
citi i .!” 
Culorile 
curcubeului:ROGVAIV 
 
Floarea rosie: 
„Dragi şcolari ai clasei a 
III -a B ,  
Ma bucur ca v-am starnit 
curiozitatea! Am pregatit 
pentru voi minunate 
surprize !Mult succes!” 
Cantec „Doamna Florilor” 
(versuri anexa 7) 
Floarea oranj: 
„Şi papusa şi masina 
Cum le vezi iti fac cu mâna 
Ştiu c  i le doreşti toate 
Dar, câteodat  nu se poate  
Înva , c  nu eşti mic,  
S  economiseşti câte un 
pic!” 
-Prezentarea unor 
modalita i de economisire a 
banilor 
-Prezentarea con inutului 
nou „CEC Bank şi 
cecurile” 
-Prezentarea istoriei CEC 
Bank 
-Prezentarea unei file de 
cec şi importan a ei 
-Stabilirea paşilor ce 
trebuie respecta i pentru a 
completa o fila de cec  
-Joc de rol „ La banc ” 
 
 

 
 
 
Receptarea unui 
mesaj ascultat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Receptarea unui 
mesaj ascultat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Buchet cu lalele 
 
2’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversa ia , 
explica ia  
3’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezentare Power-
Point 
Imagini cu CEC 
Bank 
6’ 
Model fila de cec 
(anexa 1) 
 
 
 
 
 
demonstratia 
jocul de rol 
pe grupe  
individual  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formularea 
r spunsurilor 
corecte, la 
obiect 
 
 
 
 
Observarea 
sistematic  a  
copiilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecierea 
r spunsurilor 
corecte,individ
ual şi pe echipe  
  
Fişe 
individuale  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Matema
tica  
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 
2.5 
2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Fişa de lucru(anexa 2) 
 
 
  
Floarea galben  : 
„Banii pe geam nu i-a i 
aruncat 
Frumos i-a i gestionat! 
Dar cu matematica ....cum 
sta i? 
Figurile geometrice 
încurcate  
V  pun în mare 
dificultate?” 
-denumesc figurile 
geometrice înv are  
Munca independenta 
(anexa 3) 
-selecteaza din plicul cu 
figuri geometrice un p trat 
–noteaza titlul lectiei  
-definim p tratul 
-desenam şi notam figura 
geometrica  
-stabilesc caracteristicile 
p tratului –noteaza în caiet 
-Stabili i num rul figurilor 
geometrice înv ate 
folosite în desenarea 
castelului Zânei Florilor   
-Zâna  Florilor are o 
gr din  cu narcise.Gr dina 
este  în form  de  p trat 
.Stie sigur c  o  latura are 
lungimea  de 16m. De câti 
metri de gard are nevoie 
pentru a împrejmui 
gr dina?  
 
-Zâna Prim verii nu a reşit 
s  afle câti m are latura 
gr dinii ei , care este  în 
form  de p trat, dar ştie c  
un sfert din lungimea 
laturii are 12m. 
Câti m de sârm  sunt 
necesari pentru a 
împrejmui gr dina cu dou  
rânduri de sârm ? 
-Prin ul Fluturaş  , pentru 
c  este mai zglobiu, a 
m surat în viteza întraga 

 
 
 
 
Receptarea unui 
mesaj ascultat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezolvarea de 
probleme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20’-25’ 
 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plicuri cu figuri 
geometrice  
8’ 
 
 
 Conversa ia 
Explicatia  
Înv area prin 
descoperire 
8’ 
 
 
Frontal  
Problematizarea 
 
15’-20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecierea 
r spunsurilor 
corecte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
sistematic  a  
copiilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
AVAP 
2.2 
2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limba 
romana 
 
 
2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 
4.4 
4.5 
 
 

lungime a gr dinii de 
zambile.Ştie ca este in 
form  de p trat si lungimea 
total  are 96 m.S -l ajut m 
s  afle câti m are fiecare 
latur .  
-Construim din triunghiuri 
si p trate o locuin  pentru 
Zâna  Florilor ; stabilim 
num rul figurilor 
geometrice folosite  
 P tratul prinde via ! 
-pliem un p trat si ob inem 
un dreptunghi, apoi un 
p trat 
-t iem, lipim şi ob inem o 
lalea înflorit   
-aplic m tulpina şi frunza 
 
Floarea verde : 
„La matematic  v-a i 
descurcat! 
Chiar şi lalele a i realizat! 
Cuvinte şi expresii puteti 
s  îmbina i  
Şi texte creative reu i i s  
realiza i?” 
Ce este textul creativ? 
Verificarea temei 
P r ile unui text creativ 
Lec ia nou  –realizarea 
unui text creativ dup  un 
plan de idei : 

1. Timpul i locul în 
care te-ai întâlnit cu 
Zâna Florilor  

2. Prezentarea(descrie
rea ) personajului 
întâlnit 

3. Scurt dialog realizat 
cu aceasta  

4. Impresii, concluzii 
(anexa 5) 

Analiza fiecarui punct din 
plan si exemple . 
Enumer  cuvinte şi 
expresii deosebite ce se pot 
folosi în redactarea textului 
creativ 
Se reamintesc regulile ce 
trebuie respectate în 
redactarea textelor creative  

 
 
 
 
 
 
 
 
Colaj cu figurile 
geometrice  
 
 
 
T iere, lipire , 
asamblare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Receptarea unui 
mesaj ascultat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plicuri cu figurile 
geometrice  
Pe echipe  
5’ 
Turul galeriei  
Explica ia, 
conversa ia , 
demonstra ia 
7’ 
individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicatia, 
conversatia 
Plansa cu planul 
textului creativ  
15’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
brainstorming 
3’ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecierea 
r spunsurilor 
corecte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observarea 



 
 
 
 
 
 
MM 
2.1 
 
 
 
 
 
Joc i 
mişcare 
 
1.1 
1.2 
2.1 
2.2  

În atmosfera de prim var  
(fond muzical) se trece la 
redactarea textelor pe fise 
.(anexa 6) 
Se citesc câteva lucrari i 
se analizaeaz . 
Cânt  „Doamna 
Florilor”(versuri anexa 7) 
 
 
Floarea albastra ; 
„A i desenat, a i num rat 
Creatii a i realizat! 
A venit vremea s  v  
recrea i  
Şi în jocuri s  v  duela i!” 
Alinierea se face sub form  
de p trat(câte 6 elevi pe 
fiecare latura) 
Doi elevi vor forma 
echipele  : echipa p tratelor 
i echipa florilor .Fiecare 

copil va primi câte un 
simbol. 
Exercitii de înc lzire a 
organismului pentru efort 
Repetarea jocului înv at- 
„Ocup  locul” 
Jocul nou : „Figurile 
geometrice”-sunt desenate 
figuri geometrice ;la 
comanda mea se vor grupa 
respectând sarcina(Ex cate 
4 în p trat); trebuie s  
recunoasc  figura i s  
respecte nr.  
Joc nou:” Mingea la 
c pitan” 
-cele 2 echipe sunt dispuse 
pe 2 cercuri concentrice; 
echipa situat  pe cercul 
exterior î i trimite 
„Capitanul” în mijlocul 
cercului interior ‚echipa de 
pe cercul exterior are 
mingea i trebuie s  o 
trimit  la capitan dep ind 
obstacolul, copii de pe 
cercul interior;dac  mingea 
ajunge la c pitan , echipa 
are un punct ,dac  mingea 
este trimis  de c pitan la 

20’-25’ 
 
 
 
 
 
 
 
2’ 
 
 
 
 
 
Conversa ia 
 
Explica ia 
Observa ia 
 Demonstra ia 
7’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversa ia 
8’ 
 
Explica ia 
Observa ia 
 Demonstra ia 
Minge  
Pe echipe  
25’-30’ 

sistematic  a  
copiilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
sistematic  a  
copiilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



echip  se mai acumuleaz  
înc  un punct.;dup  3 
minute ,echipele îşi 
schimb  rolurile .  
 
 
 
Floarea indigo: 
„Felicitari, dragi şcol rei,  
Pentru aceste activit i 
minunate  
Desf şurate cu seriozitate !” 
 
Floarea violet:  
„Activit ile de azi s-au 
terminat! 
Multe cuno tin e a i 
acumulat! 
Alaiul meu de flori v  face 
o urare: 
Mult succes în continuare!” 

 
 
 
 
 
Observarea 
sistematic  a  
elevilor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

707. S   NE CUNOAŞTEM, S  NE ACCEPT M, S  NE ÎMPRIETENIM 
PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULAR  

 
Prof. înv. primar Florea Elena Loredana 

Şcoala Gimnazial  Oniceni  
 

SCOPUL ACTIVIT II: Cunoaşterea şi respectarea normelor de convie uire social  prin 
manifestarea unor atitudini de prietenie, toleran  şi armonie în rela iile cu cei din jur. 
          Celebrarea Zilei Toleran ei (16 noiembrie) i familiarizarea elevilor cu semnifica iile acestui 
eveniment. 

GRUP INT :  elevii clasei preg titoare de la Şcoala Gimnazial  Oniceni  
                   OBIECTIVE  OPERA IONALE: 

 s  converseze despre prietenie şi toleran  şi s  în eleag  importan a lor pentru via  şi 
activitatea noastr ; 

 s  spun  versuri, proverbe, s  povesteasc  întâmpl ri despre prietenie; 
 s  realizeze  lucr ri din hârtie ca simboluri ale prieteniei utilizând tehnici diverse de lucru;  
 s  fac  schimb de obiecte în semn de prietenie. 

METODE ŞI PROCEDEE: conversa ia, observa ia, explica ia, jocul, dramatizarea 
povestirea; 

MIJLOACE DIDACTICE : coli albe, hârtie cartonat , carioci, polistiren, foarfece, p puşi; 
FORME DE ORGANIZARE : frontal ,  individual , în echip ; 
DURATA:  2 ore 
 
DESCRIEREA ACTIVIT II:  
Se anun   titlul activit ii ” S   ne cunoaştem, s  ne accept m, s  ne împrietenim” şi 

obiectivele pe în elesul copiilor. 
Se prezint  o planş  intitulat  Prietenia, dar nepre uit (Anexa 1) şi se provoac  elevii  s  

comunice  despre prietenie pornind de la imaginile şi întreb rile de pe planş .  Elevii  completeaz  



cu versuri ( ex. Prietenul de Grigore Vieru), povestiri sau proverbe despre prietenie. Se insist  pe 
importan a prieteniei şi frumuse ea pe care ea o aduce în via a noastr . 

Se prezint   dramatizarea unui  fragment din « Micul Prin  » de A. de Saint Exupery ca 
teatru de p puşi. 

 Elevii   vor lucra în echipe  şi  vor  realiza urm toarele lucr ri: 1 Un colaj numit Planeta 
prieteniei, 2 Un desen care ilustreaz  doi prieteni, 3 Vor scrie pe flori numele prietenilor pe care îi 
invit  în Clubul prieteniei şi vor preciza criteriile dup  care au ales aceşti prieteni. 

Copiii fac schimb de lucr ri, ca simboluri ale prieteniei şi fac aprecieri asupra lucr rilor 
colegilor, fiind ajuta i s  scoat  în eviden  ceea ce au lucrat frumos colegii lor. Lucr rile sunt 
expuse pe o coal  de polistiren.   

Prezint  elevilor un joc de tip labirint în care ei trebuie s  identifice diferite locuri în care 
pot merge împreun  cu prietenii. Copiii coloreaz  diferit fiecare traseu din labirint. În timpul 
activit ii se audiaz  molodia Baloane colorate interpretat  de Mihai Constantinescu.  
 Se fac aprecieri asupra  activit ii, încurajând copiii s  fie toleran i, s  fie buni prieteni şi 
s  se ajute unii pe al ii.  

 
BIBLIOGRAFIE : 

 *** Suport de curs “Organizarea  interdisciplinar  a ofertelor de înv are pentru formarea 
competen elor cheie la şcolarii mici “, 2013; 

 eulean Aurelia, Dezvoltare personal , clasa preg titoare, Editura Kreativ, Târgu- Mure , 
2015, pg. 48-49.  

  



 
708. CUNOA TEREA TRADI IILOR ROMÂNE TI  

PRIN INTERMEDIUL PROIECTELOR EDUCATIVE 
 

 P.I.P. Cernat Monica-Iuliana, c. Gim. Luizi-C lug ra, Jud. Bac u 
 

 Tradi iile românilor sunt comori ce nu ar trebui uitate sau p r site.  Ne apar in, ne 
caracterizeaz , ne definesc i, prin ele, ne sim im mai boga i, mai ale i, mai altfel decât al ii.  
 Obiceiurile tradi ionale române ti au ca i modalit i de exprimare: muzica, coregrafia, 
gestica sau mimica. Sunt fapte culturale complexe, menite înainte de toate, s  organizeze via a 
oamenilor, s  marcheze momentele importante ale trecerii lor prin lume, s  le modeleze 
comportamentul. Noi respect m în egal  m sur  tradi ia şi modernitatea. Nu exist  nicio nepotrivire 
între al turarea acestora. Tradi ia autentic  este aceea care rezist  în fa a tenta iilor modernit ii, iar 
modernitatea trebuie s  se sprijine pe tradi ie. Tradi ia s-a confruntat la vremea ei cu neîncrederea 
cu care este privit noul, iar modernitatea, atunci când e adecvat , se adaug , mai devreme sau mai 
târziu, tradi iei. Ele se valideaz  una pe cealalt .  
 Am ini iat proiectul ,,SUNT MÂNDRU C  SUNT ROMÂN!”, plecând de la faptul c  
folclorul este din ce în ce mai pu in prezent în via a colarilor mici, ajungându-se chiar la 
necunoaşterea tradi iilor i obiceiurilor specifice zonei din care provin. Ast zi, chiar şi cei mai mari 
dintre noi, nu-şi mai amintesc de portul tradi ional românesc sau de cântecele populare românesti. 
Dac  am fi mai conştien i de tradi iile noastre, am putea s  apreciem frumuse ea portului popular, a 
dansului i cântecului românesc, a meştesugurilor tradi ionale, atât de mult apreciate de str ini şi, 
câteodat  , prea pu in, de noi, cei care tr im pe aceste meleaguri.  
 Inevitabil, apare şi întrebarea: Ce vom l sa moştenire genera iilor viitoare ? Este ştiut faptul 
c , într-o epoc  a tehnologiz rii, atât copiii , cât şi noi, adul ii, nu mai avem r bdare s  apreciem 
valori tradi ionale pe care ni le-au l sat cei de dinaintea noastr . Şcoala, ca şi centru de cultur , este 
datoare s  împiedice anihilarea culturii autohtone. 
  Printr-o prezentare clar  a obiectivelor pe care le urm rim, sper m s  determin m 
autorit ile locale, p rin ii, alte persoane din comunitate s  se implice în realizarea lor. De aceea, am 
considerat oportun acest proiect educational în vederea eviden ierii valorilor, tradi iilor i 
obiceiurilor, pentru a fi cunoscu i mai bine în spa iul european. 
GRUPUL INT : 30 copii pre colari din Gr dini a Luizi-C lug ra; 100 elevi de la coala 
Gimnazial  Luizi-C lug ra; 20 elevi ai Şcolii ,,Andrei Lupu” Osebi i,  
BENEFICIARI DIREC I: elevi de la unit ile de înv mânt implicate în proiect;  
BENEFICIARI INDIREC I: cadre didactice, familii ale copiilor, comunitate;  
PARTENER: Biblioteca Municipal  Bac u, Consiliul Local Luizi-C lug ra  
SCOPUL PROIECTULUI:  
 Educarea copiilor pentru cunoaşterea, valorificarea şi respectarea tradi iilor locale;  
OBIECTIVE SPECIFICE:  
a) pentru elevi: 
 Cunoa terea de c tre elevi a tradi iilor i obiceiurilor zonei în care locuiesc;  
 Conservarea tradi iilor şi obiceiurilor populare, prin conştientizarea de c tre cei mici a valorilor 

tradi ionale; 
 Dezvoltarea la copii a capacit ilor de a interpreta cântece populare româneşti;  
 Înv area unor paşi de dans popular;  
 Formarea deprinderii de a gândi critic şi autocritic, pentru a face deosebirea între valoare şi 

nonvaloare;  
 Descoperirea unor caracteristici specifice zonei în care locuiesc (tipologii ale satului românesc, 

ocupa ii de baz  ale locuitorilor, stiluri de locuin e).  
b) pentru cadre didactice:  
 Organizarea şi desf şurarea unor activit i instructiv-educative diverse şi atractive, pentru 

atingerea scopului propus ; 



  Atragerea altor factori educa ionali, în vederea realiz rii obiectivelor propuse în proiect;  
 Cultivarea unei atitudini care s  reprezinte un model de comportare ca indivizi, ar tând respect 

fa  de semenii lor şi fa  de tradi iile româneşti;  
 Asigurarea resurselor materiale/spa iale, temporale şi umane necesare pentru activit ile 

planificate;  
 Asigurarea unui climat socio-afectiv şi educativ optim ;  
c)pentru parinti:  
 Colaborarea cu cadrele didactice în scopul cunoaşterii copilului, contribuind la eficientizarea 
metodelor educative aplicate;  
 Crearea un climat socio-afectiv pozitiv în familie, care s  concure la formarea unei concep ii 
educative corecte, astfel încât s -şi poat  orienta copiii în sensul aprecierii valorilor tradi ionale.  
RESURSE: 
 a) umane: - cadre didactice; elevi; p rin ii copiilor; reprezentan i ai autorit ilor locale; muzeografi;  
b) materiale : - materiale didactice din dotarea şcolilor : imagini (albume / vederi) cu costume 
populare locale şi din alte zone ale rii, diverse obiecte create de meşteri populari: vase, prosoape şi 
alte obiecte r neşti; obiecte r neşti donate de locuitorii satelor;  
c) financiare : - autofinan are  
d) spa iale: - spa ii şcolare şi extraşcolare amenajate şi folosite pentru sus inerea activit ilor , Casa 
de Cultur , s li ale Bibiotecii Municipale ; 
 
PROGRAM DE ACTIVIT I  
Nr. 
crt. 

Denumirea 
activit ii 

Descrierea activit ii Responsabil  Perioada 

1 ,,S  pornim la 
drum...” 

Întocmirea unor portofolii care s  cuprind : 
scrisori de prezentare a şcolilor partenere, 
fotografii; 

cadrele 
didactice 
implicate 

noiembrie 
2015 

2 „ Cr ciun de 
poveste”   

Serbare cu colinde, scenete biblice i dansuri 
populare la care vor participa reprezentan i 
de la fiecare şcoal  partener   

Cernat I. Decembrie 
2015 

3 „Sunt mândru 
c  sunt 
român!” - 

Concurs între şcolile partenere:  
1.Sec iunea I - confec ionare de m şti 
specifice Anului Nou;  
2.Sec iunea II – crea ie literar  (poezie, eseu) 
cu referire la aspecte specifice zonei natale 
(obiceiuri de iarn , ocupa ii ale oamenilor); 
 3.Sec iunea 3 - prezentarea costumului 
popular din localitatea natal ; 
 4. Sec iunea 4 – interpretare (un cântec 
popular, o poezie culeas  din folclorul local);  
*premierea câştig torilor; 

Duhan C. Ianuarie 
2016 

4 ,,Pa tele - 
s rb toarea 
învierii” 

Activitate practic  de realizare de desene, 
felicit ri, ou  încondeiate la care vor 
participa reprezentan i de la fiecare şcoal  
partener   
Expozi iei cu lucr ri ale elevilor  
Spectacol cu scenete i cântece religioase   

Ciorcil  N. aprilie 
2016 

5 „A ieşit satul 
la joc!” 

Serbare câmpenesc  ( mas  la iarb  verde, 
hora românesc , jocuri din folclorul copiilor) 

Mardare C. 
p rin ii  
comunitatea 
local  
 

mai 2016  



6 ,,Ziua 
copilului” 

Activitate desf şurat  la Biblioteca 
Municipal  - Spectacol de cântece populare 
i dansuri,  expozi ie cu lucr ri ale copiilor. 

Directorul 
Bibliotecii 
Municipale  

iunie 2016 

7 Activit i de 
diseminare a 
proiectului 

Mas  rotund  a grupului de lucru şi a 
partenerilor din cadrul proiectului, în cadrul 
c reia sunt popularizate rezultatele 
proiectului i se  acord  diplome. 
 

Cernat I. iunie 2016 

 
MONITORIZARE:  
 Derularea proiectului - urm rit  în fiecare etap , punându-se accent pe activitatea concret ;  
 Activit ile - se vor desf şura la termenele prev zute;  
REZULTATE SCONTATE:  
 Creşterea interesului copiilor pentru tradi ii, pentru evenimentele laice şi religioase specifice 

zonei în care tr iesc;  
 Dezvoltarea sentimentelor de respect şi apreciere a valorilor tradi ionale;  
 Formarea unor tr s turi pozitive de voin  şi caracter la copii, în concordan  cu valorile 

tradi ionale;  
 Creşterea calit ii înv mântului prin abordarea unor teme noi, legate de tradi ii;  
 Creşterea implic rii p rin ilor şi a comunit ii locale în activit i;  
EVALUARE:  
 Programe artistice desf şurate;  
 Realizarea unui sector cu obiecte de art  popular  în şcoli; 
 Expozi ii comune cu lucr rile copiilor, cu fotografii din timpul derul rii proiectului;  
 Portofoliile întocmite de elevi;  
 Întâlniri de lucru între membrii parteneriatului;  
 Rapoarte de evaluare intermediar  a activit ilor desf şurate;  
 Rapoarte de evaluare final .  
MODALIT I DE DISEMINARE:  
 Prezentarea activit ii în cadrul comisiilor metodice/cercurilor pedegogice, şedin elor cu p rin ii 

şi în mass- media local ;  
 Publicarea unor articole în diferite reviste;  
Extinderea parteneriatului la nivel jude ean. 
 
 

709. ACTIVIT I PRACTICO-APLICATIVE-ARTISTICE 
 

Prof. Elena  Badea 
Şcoala Gimnazial  „Gheorghe Laz r” - Corbu 

 
Motto: 
„Aud şi simt, v d şi în eleg, fac şi in minte!” 
  
 Valoarea educativ  a abilit ilor practice se situeaz  pe acelaşi plan cu celelalte domenii 
curriculare, ele contribuind la dezvoltarea personalit ii copilului cu condi ia s  respecte cerin ele 
psihopedagogice în organizarea lor, s  creeze un mediu stimulativ, interesant pentru copil.  
 M. Roco  sus ine c  a fi creativ înseamn  a vedea acelaşi lucru ca toat  lumea, dar a te gândi 
la ceva diferit, a crea ceva nou, original şi adecvat realit ii. H. Jaoui  consider  creativitatea ca ,,un 
proces de asociere şi de combinare, în ansambluri noi, a unor elemente preexistente.” Pentru Al. 
Roşca creativitatea este ,,aptitudinea sau capacitatea de a produce ceva nou şi de valoare”, iar 
pentru al ii ea este un proces prin care se realizeaz  un produs. Margaret A. Boden consider  c , în 



general, creativitatea const  în ,,realizarea de combina ii noi, originale, de idei vechi” şi c  aceste 
combina ii ar trebui s  aib  o anumit  valoare. Michel şi Bernardette Fustier men ioneaz  c , de 
obicei, creativitatea implic : adaptare, libertate interioar , evolu ie, construc ie, imagina ie, 
originalitate, talent, distan are fa  de lucrurile existente. Al i autori includ în creativitate capacitatea 
de a imagina r spunsuri la probleme, de a elabora solu ii inedite şi originale. În concluzie, 
creativitatea este un ansamblu de capacit i cu ajutorul c rora o persoan  produce produse noi şi 
originale. J.P. Guilford a sus inut c  to i oamenii au aceast  tr s tur  general uman  de creativitate 
şi c  ei pot fi distribui i, la diferite niveluri, pe o scal  continu  a creativit ii. 
 Abilit ile practice, prin caracterul lor recreativ- creativ- atractiv, vin s  canalizeze eforturile 
de înv are ale elevilor, de la alte discipline, fiind ca un „decantor” al tuturor cunoştin elor 
acumulate. 
 Lec ia de „Abilit i practice” poate contribui la educarea dragostei şi a respectului fa  de 
munc , a comportamentului disciplinat şi a spiritului economic, la formarea capacit ii de apreciere 
corect  a muncii personale şi a celorlal i, în spiritul cooper rii, al întrajutor rii, promovând 
competi ia şi evaluarea corect  a rezultatelor, la cultivarea spiritului gospod resc şi a interesului 
pentru a ob ine prin munc , cu cheltuieli cât mai pu ine, condi ie a progresului material şi spiritual.  
 Lucrînd cu diferite materiale: hîrtie, carton, lipici, pînz , materiale din natur  etc., şi 
propunîndu-şi s  realizeze ceva din ele, aşa cum şi imagineaz  sau le indic  modelul, elevul are 
prilejul s  cunoasc  însuşirile acestora, s  le compare şi s  generalizeze calit ile, calit i pe care au 
posibilitatea s  le constate în mod direct. Astfel, procesul abilit ilor practice creaz  largi posibilit i 
pentru fixarea, sistematizarea şi verificarea în practic  a cunoştin elor însuşite la alte categorii de 
activit i. 
 Activit ile cu hârtia îi conduc pe copii la formarea unor deprinderi practice, în func ie de 
situa ie: trasare dup  contur, decupare, îndoire, rupere, lipire, combinarea unor culori, ceea ce 
contribuie la dezvoltarea creativit ii, respectarea unor succesiuni de opera ii îi conduce pe copii la 
înv area unor algoritmi, ceea ce le dezvolt  gândirea, memoria, capacitatea de anticipare. 
Activit ile cu hârtia pot solicita şi dezvolta din plin creativitatea atunci când se utilizeaz  ruperea 
hârtiei sau mototolirea ei. Evaluarea lucr rilor se realizeaz  în general prin raportarea la un set de 
criterii prezentate şi discutate anterior începerii lucrului, ceea ce conduce la dezvoltarea capacit ii 
de autoevaluare sau de interevaluare, dup  caz. 
 Activit ile cu materiale din natur  ofer  o gam  foarte larg  de posibilit i creatoare. Prin 
varietatea formelor şi culorilor se pot realiza compozi ii dintre cele mai deosebite. Creativitatea, 
ingeniozitatea, al turi de cunoştin ele generale, pot crea un univers aparte. Colajele şi compozi iile 
create din aceste materiale deosebite pot deveni adev rate opere de art , iar tratarea interdisciplinar  
a temelor poate avea efecte deosebite în fixarea unor cunoştin e. 
 În încheiere aş dori s  precizez faptul c  disciplina abilit i practice este extrem de necesar  
în curriculum şcolar, abordarea integrat  a con inuturilor trebuie s  fie rodul creativit ii şi 
implic rii permanente a profesorului/înv torului. 
 
Bibliografie: 
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710. DIFEREN IEREA CON INUTURILOR DE ARITMETIC  CU AJUTORUL 

INTERDISCIPLINARIT II 
 

Aurelia Neguş, Şcoala Gimnazial  Nr 5, Braşov 
 

Folosirea interdisciplinarit ii în predarea aritmeticii are mai multe valen e formative, dintre 
care amintim câteva: pe de o parte ajut  la îmbog irea cunoştin elor elevilor din mai multe 
domenii, adic  le dezvolt  cultura general , pe de alt  parte transmiterea cunoştin elor de aritmetic  
prin intermediul altor discipline le face mai atractive, mai accesibile, mai uşor de re inut, îi 
motiveaz  pe elevi s  înve e la matematic  cu mai mult  d ruire, conştientizându-i asupra 
importan ei acesteia în studierea altor discipline, precum şi în via a de zi de zi. Nu în ultimul rând, 
utili zarea interdisciplinarit ii în predarea con inuturilor de matematic  contribuie la cultivarea 
creativit ii elevilor, la creşterea imagina iei acestora, la dezvoltarea flexibilit ii şi a fluidit ii 
gândirii lor. 
           Pentru ca de toate aceste beneficii s  se bucure nu numai elevii cu un nivel ridicat de 
cunoştin e la  matematic , ci şi cei care prezint  dificult i în înv area acesteia, este indicat ca 
diferen ierea con inuturilor s  se fac  şi prin intermediul interdisciplinarit ii. 
          Acest lucru se poate realiza, deoarece pe baza unei informa ii ştiin ifice provenind de la o alt  
disciplin  se poate compune atât o problem  simpl , cât şi una medie sau una dificil , to i elevii, 
indiferent de nivelul lor de cunoştin e la matematic , beneficiind astfel de informa ia primit .     
        În continuare, voi exemplifica diverse informa ii ştiin ifice preluate de la alte discipline, 
con inute în probleme de matematic  pentru clasele: CP, I,..., IV şi care se pot folosi în activitatea 
diferen iat . 
 
Exemple: clasa preg titoare 
 
1. Matematic  şi explorarea mediului - Comunicare  în limba român   

Povestea ,,Alb  ca Z pada şi cei 7 pitici “ 
Nivel mediu 

tim din poveste c  Alba ca Z pada are 7 pitici. Dac  din cei 7 pitici,  3 au plecat la lucru în min , 
câ i pitici au r mas în cas ? 
Nivel ridicat 

tim din poveste c  Alba ca Z pada are 7 pitici. Din cei cei 7 pitici 3 au plecat la lucru în min , 2 au 
plecat în p dure dup  fragi, iar 2 au plecat s  se plimbe. Câ i pitici au r mas în cas ? 
 
2.Matematic  şi explorarea mediului -  Dezvoltare personal  
Informa ia: obiectele de baz  ale igienei corpului sunt pasta de din i, periu a de din i, s punul şi 
şamponul. 
Nivel mediu 
Mama Mariei a cump rat azi 1 past  de din i şi 3 periu e de din i. Câte obiecte de igien  a cump rat 
mama Mariei în total? 
Nivel ridicat 
Pentru o c l torie de o s pt mân , bunicul şi-a împachetat în valiz  5 obiecte necesare igienei 
corpului, acestea fiind: şampon, s pun, periu  şi past  de din i. Ştiind c  atât bunica cât şi mama şi-
au împachetat aceleaşi produse fiecare, afl  câte obiecte de igien  au cei trei împreun  ? 
3.Matematic  şi explorarea mediului - Comunicare  în limba român   
Povestea ,,Fata babei i fata mo neagului“ 
Nivel sc zut (cu suport intuitiv) 
Fata moşneagului  avea6 prietenişoricei. Într-o zi ea s-a mai împrietenit cu dou  p s ri. Câ i prieteni 
are acum fata ? 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjeyIvu3ozQAhVDGCwKHcoyBwIQFggnMAI&url=https%3A%2F%2Fro.wikisource.org%2Fwiki%2FFata_babei_%25C8%2599i_fata_mo%25C8%2599neagului&usg=AFQjCNEqrImwHcQn8ZdYfLrvfPThYnN9lA&sig2=dw7RIFBjieljC7fe2IFoAA&bvm=bv.137132246,d.bGg


Nivel mediu (f r  suport intuitiv)Mama  fetei moşneagului avea o fat . Când s-a c s torit cu tat l 
acesteia, aceasta a devenit fiica ei. Câte fiice are acum mama vitreg ?  
4. Matematic  şi explorarea mediului - Comunicare  în limba român  (Cine sunt eu?) 
Nivel mediu 
Calculeaz  câte litere au, în total, numele şi prenumele t u. 
Nivel ridicat 
Calculeaz  câte litere au în total numele şi prenumele t u şi scrie vecinii num rului cu o unitate mai 
mare  decât rezultatul ob inut. 
5.Matematic  şi explorarea mediului –Arte vizuale şi abilit i practice:(Culori primare şi 
binare) 
Nivel mediu 
Alin  are 3 culori primare pentru a desena un peisaj. El mai primeşte înc  3 culori binare de la Anca. 
Câte culori are Alin acum pentru a realiza desenul pe care şi l-a propus? 
Nivel ridicat  
Matei are 5 culori primare şi 3 culori binare pentru a face un desen. De câte culori ar mai avea 
nevoie ca s  ajung  la 9? 
 
             Exemple:  clasa I 
1. Matematic  şi explorarea mediului - Comunicare  în limba român   

Povestea ,,Alb  ca Z pada şi cei 7 pitici “ 
Nivel mediu 
Alb  ca Z pada doarme în casa piticilor. Ştiind c  4 au plecat la lucru în min , afla i câ i pitici au 
r mas acas  s  o p zeasc  pe Alb  ca Z pada? 
Nivel ridicat  
Alb  ca Z pada împreun  cu 3 pitici stau la mas . Afla i câ i pitici au plecat la lucru în min  şi câte 
picioare au împreun  to i cei de la mas ? 
2. Matematic  şi explorarea mediului 
Informa ia ştiin ific : Sistemul solar include 8 planete mari: Mercur, Venus, P mânt, Marte, 
Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun şi 5 planete mici : Ceres, Pluto, Eris, Makemake, Haumea.  
Nivel mediu 
Mara  a desenat pentru ora de desen  cele 8 planete mari şi cele 5 planete mici ale sistemului solar. 
Câte planete a desenat Mara  în total? 
Nivel ridicat 
Marius doreşte s  construiasc   sistemul solar din carton. El a construit pân  acum 3 planete mari şi 
2 planete mici. Ştiind ca în sistemul solar, sunt 8 planete mari şi 5 planete mici, câte planete trebuie 
s  mai confec ioneze Marius?   
3. Matematic  şi explorarea mediului -Comunicare în limba român : literele alfabetului 
Nivel sc zut 
Alfabetul limbii române este format din consoane şi vocale şi con ine, în total 31 de litere. Ştiind c  
8 dintre acestea sunt vocale, afla i câte consoane sunt în alfabetul limbii române. 
Nivel mediu 
Afla i num rul de consoane din alfabetul limbii române, simbolizat prin litera “a”, rezolvând 
exerci iul: 

30-a=7 
şi num rul de vocale din acelaşi alfabet, simbolizat prin litera “m”, rezolvând exerci iul: 

  11-m=3. 
Nivel ridicat 
 Ina este clasa I şi a înv at la disciplina Comunicare în limba român  s  scrie 8 consoane şi 3 
vocale. Ştiind c  alfabetul limbii române este format din consoane şi 8 vocale, iar în total sunt 31 de 
litere, afal i câte litere mai are de înv at Ina pentru a şti s  scrie toate literele alfabetului şi câte 
consoane sunt în alfabet. 
 



              Exemple:  clasa a II-a 
1. Matematic  şi explorarea mediului    
Informa ia ştiin ific :Apa în condi ii obişnuite fierbe la o temperatur  de 100 de grade Celsius, iar 
pe vârful Everest apa fierbe la o temperatur  de 69 de grade Celsius. 
Nivel mediu 
Care este diferen a dintre gradele la care fierbe apa în condi ii obişnuite şi gradele la care trebuie s  
ajung  apa pentru a fierbe pe vârful Everest? 
Nivel ridicat 
Care este diferen a între suma dintre gradele la care apa fierbe în condi ii obişnuite (100 de grade 
Celsius) şi gradele la care apa fierbe pe vârful Everest (69 de grade Celsius), şi restul lor. 
2. Matematic  şi explorarea mediului  
Nivel mediu 
O pisic  naşte pân  la 6 pui, de dou  ori pe an, iar o iepuroaic  pân  la 15 pui, de 6 sau 7 ori pe an. 
Care dintre animale face mai mul i pui la o naştere şi cu câ i? 
Nivel ridicat 
O pisic  naşte pân  la 6 pui, de dou  ori pe an, iar o iepuroaic  pân  la 15 pui, de 6 sau 7 ori pe an. 
Care este cel mai mare num r de pui pe care îl poate avea o pisic ? Dar o iepuroaic ? 
 
 Exemple: clasa a III-a 
 
1. Matematic  şi explorarea mediului-geografie  
Informa ia ştiin ific : Distan aBraşov - Constan a este de 396 km, iar distan aBraşov – Ploieşti 
este de 110 km. 
Nivel mediu 
Anton pleac  cu maşina din Braşov spre Constan a. Ştiind c  pân  la  Ploieşti a parcurs 110  km, iar 
distan aBraşov - Constan a este de 396 km, câ i kilometri mai are de parcurs? 
Nivel ridicat 
Pavel, plecând cu maşina de la Braşov spre Constan a, a mers primele  primele 2 ore cu o vitez  
medie de 55 km/h, ajungând în Ploieşti, apoi urm toarea or  cu o vitez  cu 20  km/h  mai mare. 
Care este distan a Braşov-Ploieşti şi câti kilometri  mai are de parcurs  Pavell, ştiind c  distan a 
Braşov - Constan a este de 396 km? 
 
2. Matematic  şi explorarea mediului – geografie: “România, ara mea: jude ele şi distan a 
rutier ” 
Informa ia ştiin ific : Distan aBraşov – Bucureşti este de 167 km. Distan aBraşov – Sibiueste de 
142  km. Num rul de jude e din ara noastr  este 41. 
Nivel mediu 
Litera a semnific  num rul de jude e din ara noastr . Afl  care este acest num r? 

30-5x4+a= 51 
Nivel ridicat  
Mara pleac  în excursie pornind din oraşul Sibiu pentru a ajunge la Bucureşti. Prima oprire o face la 
Braşov, dup  ce parcurge 142 km în dou  ore şi 11 minute. Apoi parcurge distan a Braşov - 
Bucureşti de 167 km adic  dou  ore 37 minute. Câ i metri parcurge Mara în excursia sa de la Sibiu 
la Bucureşti şi care este timpul în minute pe care îl face pe drum?  
3. Matematic  şi explorarea mediului – geografie 
Informa ia ştiin ific : Cel mai înalt vârf muntos din România este  vârful Moldoveanu - 2544 m. 
Altitudinea vârfului Tâmpa este 960 m. 
Nivel sc zut 
Calculeaz  cu cât este mai mare cel mai înalt vârf din România (vârful Moldoveanu – 2544m) decât 
vârful Tâmpa care are 960 m? 
Nivel mediu 



M  gândesc la un num r. Îl adun cu 734 şi ob in 3298. Num rul la care m-am gândit reprezint  
altitudinea vârfului Moldoveanu, cel mai înalt vârf din ara noastr . Care este aceast  altitudine? Cu 
câ i metri este mai înalt acesta decât vârful Tâmpa, care are 960 m? 
Nivel ridicat  
Litera X din prima egalitate de mai jos semnific  altitudinea vârfului Moldoveanu, cel mai înalt vârf 
din ara noastr , iar litera Y din a doua egalitate semnific  altitudinea vârfului Tâmpa, la poalele 
c ruia se afl  situat oraşul Braşov. Care sunt cele dou  altitudini? 
3528-72:9+56-X=1632 
2041-57x7-Y=682 

Exemple: clasa a IV-a 
1. 1.Matematic  – geografie 

Informa ia ştiin ific :Vârful  Ciucaş din masivul cu acelaşi nume se afl  la altitudinea de 1954 m. 
Nivel sc zut 
Necunoscuta reprezint  în l imea vârfului Ciucaş din masivul cu acelaşi nume. 
6 x 9 + m = 2008 
Nivel mediu 
         Participând la un maraton în masivul Ciucaş, Ana a plecat în alergare uşoar  de la altitudinea 
de 1200 m, având inta vârful Ciucaş, aflat la altitudinea de 1954 m. Dup  o jum tate de or , a 
recuperat 242 m din diferen a de nivel. Dup  înc  15 minute a mai recuperat un num r de metri egal 
cu cel mai mic num r natural impar format din trei cifre diferite. Ce diferen  de nivel i-a mai r mas 
de recuperat? 
Nivel ridicat 
         Participând la un maraton în masivul Ciucaş, Andi a plecat în alergare uşoar  de la altitudinea 
de 1200 m, având inta vârful Ciucaş. În prima etap  , a recuperat 1/2 din diferen a de altitudine 
pân  la vârf şi înc  5 m, în a doua etap  a recuperat 1/3 din rest şi înc  2 m, în a treia etap  a 
recuperat 3/5 din noul rest şi în a patra etap  i-au mai r mas ultimii 100 m. Ce diferen  de nivel a 
avut de recuperat? Care este în l imea vârfului Ciucaş? 
2. Matematic  - Istorie 
Informa ia ştiin ific :Ştefan cel Mare a domnit în Moldova între anii 1457 – 1504, iar  Mihai 
Viteazul a domnit între 1593 şi 1601. 
Nivel sc zut  
La un test de matematic , Ionel a avut de calculat cât a domnit Ştefan cel Mare în Moldova, ştiind 
c  domnia acestuia a început în 1457 şi a luat sfârşit în anul 1504. Ce r spuns a dat Ionel? 
Nivel mediu 
Ştiind c  Mihai Viteazul a domnit între 1593 şi 1601, iar Ştefan cel Mare a domnit între anii 1457 şi 
1504, afla i cine a domnit mai mult şi cu cât?   
Nivel ridicat  
Ştefan cel Mare a fost domnitor al Moldovei. Ştiind c  acesta a domnit XLVII ani şi domnia lui s-a 
încheiat în MDCIV, afla i în ce an a devenit domnitor al Moldovei. Rezultatul trebuie s  fie scris 
atât în cifre romane, cât şi arabe. 
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711. PROIECT DIDACTIC 

 
PIP tef ni  Adriana, coala Gimnazial  „ tefan cel Mare” Vaslui 

 
Data: 25 februarie 2016 
Clasa: I A 
Propun tor: înv. tef ni  Adriana 
Aria curricular : Limb  şi comunicare 
Disciplina: Comunicare în limba român  (activitate integrat :MEM,MM,AVAP) 
Subiectul – verificare: Grupul de litere ge/Ge-Aplica ii               
Tipul lec iei: fixare i consolidere a cuno tintelor 
Obiective de referin  vizate: 
2.1. – s  formuleze clar şi corect enun urile verbale potrivite unor situa ii date; 
3.1. – s  identifice litere, grupuri de litere, silabe, cuvinte şi enun uri în textul tip rit; 
4.1. – s  scrie corect litere, silabe, cuvinte; 
Scopul lec iei:   

 Consolidarea  grupului de litere ,,ge/GE,, în vorbire i în scriere; 
 Însuşirea scrierii corecte a grupului de litere,,ge/GE,, în cuvinte . 

Obiective opera ionale: 
La sfârşitul orei elevii vor şti : 

O1 – s  recunoasc  grupul de litere,,ge/GE,, în vorbire i în scriere 
O2 – s  citeasc  silabe şi cuvinte; 
O3 – s  recunoasc  în cuvinte date grupul de litere,,ge/GE,, de tipar; 
O4 – s  alc tuiasc  cuvinte care con in grupul de litere în diferite pozi ii; 
O5 – s  alc tuiasc  propozi ii din dou  şi trei cuvinte enun iative şi interogative; 
O6 – s  scrie corect şi cursiv grupul de litere,,ge/GE,,  de mân . 
Metode şi procedee: conversaia, explica ia, exerci iul, activitatea independent , problematizarea 
Forme de organizare: frontal , individual  
Strategia didactic : dirijat  
Mijloace didactice: caiet special de scriere „Comunicare în limba român ” 
Resurse: 

 oficiale: „Curriculum na ional” 
 pedagogice: „Îndrum tor – S  dezleg m tainele textelor literare”, Carmen Iord chescu, Ed. 

Carminis,  „Comunicare în limba român ,,-Ed.CD PRESS,partea a doua , manual pt. clasa I 
 umane: 34 elevi  

spa iale: sala de clas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESF ŞURAREA LEC IEI 
 

Nr. Secven ele lec iei Timp  Ob. Con inutul şi strategia didactic  Evaluare 
1. Moment organizatoric 1’   Se asigură un climat de ordine şi disciplină necesar desfăşurării în bune condiţii a lecţiei.  

2. Verificarea cunoştinţelor 

5’ 

 
 
 
O1 

 

O2 

 

 

 Activitate frontală.  
 Ce lecţie desfăşurăm acum? R: Ora de Comunicare în limbă română. 
 Ce aţi avut de învăţat? R: Sunetul și grupul de litere Ge mare de tipar. 
 Ce aţi avut de scris? R: 3 rânduri cu grupul de litere,,Ge,, mare de mână, 2 rânduri cu cuvinte ce 
conțin grupul de litere,,Ge,, mare de tipar şi 2 propoziții din 3 cuvinte. 
 Activitate frontală.  
  Elevii sunt solicitaţi să citească pe rând pagina din manual integral,selectiv,in lanț,pe roluri. Se cere 
explicarea folosirii literei mari de tipar la început de propoziție sau la scrierea numelor,se analizează fiecare 
coloana de cuvinte,se discută învățătura întâmplării. 
 Se cere elevilor să exemplifice și alte proverbe cunoscute de ei și frământări de limbă. 
 

Aprecieri 
frontale  
individuale 
Observare 
sistematică 

3. Captarea atenţiei 

5’ 

 
 
 

O3 

 Activitate frontală.  
 Împreună cu elevii voi realiza pe tabla ,,Ciorchinele,,  grupurilor de litere învățate(ce,ci,ge) precum și a 

grupurilor de sunete/vocale învățate(ea, ia, oa, ua, uă, ie).Elevii vor observa că sunt 3 grupuri de litere și 6 
grupuri de vocale.Vor alcătui o problemă care să conțină cele 2 date și care să se rezolve prin operațiile 

matematice cunoscute. 
  

Aprecieri 
frontale  
individuale 
Observare 
sistematică 

4. Anunţarea titlului şi a 
obiectivelor operaţionale 1’ 

  Se va anunţa titlul lecţiei noi şi se va scrie pe tablă „ Grupurile de litere-Aplicații ’’şi apoi se vor enunţa 
obiectivele operaţionale: „Astăzi, copii, veţi  recunoaşte  grupurile de litere în cuvinte scrise cu litere de tipar, 
veţi copleta cuvinte cu grupurele de litere, veţi găsi cuvinte care să conţină unul din grupurile de litere 
cunoscute la început, la sfârşit, în interior, veţi alcătui propoziţii cu cuvinte date.” 

 

5. Dirijarea învăţării 

18’ 

O3 

 

 

 

 

 

O3 

 
 
 

 Activitate independentă 
 Elevii vor primi o fișă de lucru pe care  vor fi scrise mai multe sarcini .Acestea se vor lucra treptat de la 
simplu la complex.Sarcinile vor fi afișate și pe monitor, fiecare slide va fi confruntat cu rezolvarea făcută de 
elevi, astfel se va realiza evaluarea fiecarui exercițiu lucrat.Elevii își vor acorda calificativul corespunzător în 
funcție de corectitudinea rezolvării făcute. 
 1.Subliniați în textul dat cuvintele care conțin grupurile de litere învățate:ce, ci, ge. 
  

Un vis      
       Este seară.Cecilia își strânge lucrurile.Mai citește o dată orarul din agendă. 
       Începe să pună lucrurile în geantă.Stinge lumina și merge să se culce. 
       -Somn ușor, Cecilia! 
 

 
 
 
 
 
Aprecieri 
frontale  
individuale 
Observare 
sistematică 



 
 
 
 
 
 
O6 

      Se găsesc cuvintele ce conțin unul din grupurile de litere cunoscute. 
      -Găsiți o întrebare care să aibă drept răspuns propoziția a doua. 
      -Explicați folosirea liniei de dialog în textul dat. 
 
      2.Formați perechi de cuvinte cu sens opus. 
                      stinge- aprinde; 
                      ușor-    greu; 
                      moș-    tânăr; 
                      lumină-întuneric. 
 
      3.Găsiți perechi de cuvinte cu sens asemănător. 
                      spune-zice; 
                      moș-   vârstnic; 
                      lucruri-obiecte; 
                      să pună-să așeze. 
 
      4.Scrieți  cuvinte noi cu ajutorul grupului de litere,,ge’’ așezat in fața cuvintelor. 
                      mea- gemea                                                   ros-geros 
                      am –geam                                                      Ana-geana 
 
     5.Înlocuiți grupul ,,ce,, cu grupul,,ge,,.Ce observați?   
                      cer-ger;                         cel-gel;                             rece-rege.  
 
         R:Se obțin cuvinte noi. 
 
     6 Găsiți propozițiile corecte. 
 
                    Marcela                          latră                           o poveste. 
                    Câinele                          citește                        șoareci. 
                    Pisica                             prinde                        furios. 
 
 
 
 

6. Obţinerea  performanţei 
5’ 

O5     Activitate frontală: 
      a.Transformați după model. 
                                      Eu aleg.-   Ea alege. 
                                      Eu culeg-  Ea …………….. . 

Evaluare 
frontală 
individuală 



                                      Eu sting-   Ea ……………..  . 
 
       b.Numerotează cuvintele și găsește propoziția. 
   
                    geantă,  Ceciliei,  în,  agenda,  este.                               
  

7. Asigurarea retenţiei şi a 
transferului 

5’ 

O4  Activitate  pe grupe:(CONCURS) 
 Elevii sunt împărțiți în două ehipe.În fiecare echipă sunt câte 5 grupe cu câte 3 elevi fiecare.Fiecare grupă 
primește un rebus în care trebuie să descopere cât mai multe cuvinte  contra timp.Un cuvânt descoperit 
aduce un punct echipei.Care echipă are puncte mai multe ,câștigă.Pentru desfășurarea corectă a 
concursului vor fi și 4 observatori. 
 

Aprec        
ieri 
individuale 

8. Fixarea cunoştinţelor 1’ O3   Activitate frontală. 
- Ce am lucrat astăzi? R: Exerciții cu grupurile de litere învățate. 

Aprecieri 
frontale  

9. Tema pentru acasă 1’   Pentru acasă veţi scrie 10 cuvinte care să conțină grupurile de litere cunoscute și 2 propoziții.  

10. Aprecieri  

3’ 
  Astăzi aţi răspuns foarte bine la întrebări, aţi scris îngrijit, aţi alcătuit propoziţii frumoase. 

 Elevii vor realiza un colaj la tablă,,Primăvara,, conform indicațiilor primite- cei care au fost incântați de 
activitate vor lipi o floare în copacul de pe tablă, iar cei care au fost triști vor lipi un nor posomorât.Învățătorul 
va lipi soarele pentru a întregi tabloul de primăvară.În încheiere se va cânta cântecul ,,Primăvara,,. 

Aprecieri 
frontale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
712. CAPACITATEA DE RECEPTARE A MESAJELOR ORALE 

 
Prof. Guran Bu oi Alexandra, coala Gimnazial  Nr. 1 Motru 

 
Programa disciplinei Comunicare în limba român  este construit  potrivit unui nou model de 

proiectare curricular , centrat pe competen e, astfel încât s  contribuie la dezvoltarea profilului de 
formare al elevului din ciclul primar. Orientarea demersului didactic pornind de la competen e 
permite accentuarea scopului pentru care se înva  şi a dimensiunii ac ionale în formarea 
personalit ii elevului. 

Una dintre competen ele generale ale disciplinei Comunicare în limba român  vizeaz  
capacitatea de receptare a mesajelor orale în contexte de comunicare cunoscute, adic  capacitatea de 
ascultare. 

În func ie de criteriul general al scopului urm rit, ascultarea poate fi clasificat  atât în rela ie 
cu aten ia cu care ascult torul parcurge un text, cât şi în rela ie cu gradul de comprehensiune vizat. 
Astfel, distingem patru tipuri de ascultare: superficial , semi-atent , atent  şi foarte atent , toate 
putând viza atât comprehensiunea unui fragment, cât şi pe cea a întregului text. 

În continuare voi prezenta câteva exerci ii  care vizeaz  capacitatea de receptare a mesajelor 
orale, la clasa a  II a. 

 
1.Tipul de ascultare vizat: semi-atent , atent  
 
Asculta i cu aten ie textul urm tor şi încercui i litera corespunz toare r spunsului corect: 
 

1. Cum a f cut cioara rost de brânz ? 
a) A  cump rat-o .  
b) A primit-o. 
c) A furat-o.  
d) A g sit-o.  

 
2. De ce i-a vorbit vulpea ciorii atât de frumos? 
a) O iubea foarte mult. 
b) Dorea ea brânza. 
c) Era prietena ei. 
d) Dorea s  o aud  cântând. 

 
3. Ce a f cut cioara? 
a) A în eles pref c toria vulpii. 
b) A împ r it brânza cu vulpea. 
c) A mâncat brânza. 
d) A crezut spusele vulpii. 

 
4. Care este morala acestei povestiri? 
a) S  nu te împrieteneşti cu vulpea. 
b) S  nu crezi vorbele linguşitoare. 
c) S  împar i tot ce ai. 
d) S  fii prieten cu to i. 

 
 
O cioar  a furat o bucat  de brânz  şi a zburat cu ea într-un copac. Cum st tea ea acolo pe o 

ramur , o vulpe a sosit în fug . 
„O, ce brânz !”, şi-a zis vulpea. „Ce bine miroase! Ce mi-ar pl cea s  fie a mea!” 



Apoi s-a apropiat pân  sub copac şi a zis: 
- Drag  doamn  Cioar , ce frumoas  eşti! Ce ochi luminoşi ai! Şi ce tare str lucesc penele 

tale în b taia soarelui! 
 Cioara, prostu , s-a sim it flatat  şi a început s  se umfle în pene. 

- Presupun c  şi cân i, a continuat vulpea. Cânt -mi ceva, te rog! 
- Cra, cra! a strigat cioara. 
- Ha, ha! a râs vulpea când brânza tocmai a c zut din pliscul ciorii. Vocea ta 

este foarte bun , şi tot aşa este şi brânza!”    
( Esop, Fabule – „Vulpea şi cioara”) 

 
2.Tipul de ascultare vizat: atent ,  foarte atent  
 
Ascult  cu aten ie textul urm tor şi completeaz  spa iile libere cu informa iile care lipsesc. 
 
1.Cantitatea dat  de ingrediente este suficient  pentru preg tirea a………………………………….. 
  
2.Pentru a preg ti milkshake-ul avem nevoie de o                            ………………………………….  
 
3. Mai ad ug m  o jum tate …………. de               şi                                        de ………………….  
 
4. Toate ingredientele se amestec  în ……………………………. şi se  consum  ………………… 
 
Milkshake de banane 
 
Ingrediente: Pentru 2 pahare înalte: 
 
1. o banana mare si coapta 
2. o jum tate litru de lapte 
3. 2 linguri e de zahar pudra 
 
Cum se prepar ? 
În blender, se pune laptele, banana decojit  şi t iat  în patru şi zah rul. Se amestec  în blender, timp 
de un minut. Se serveşte imediat. 
 
3.Tipul de ascultare vizat: atent  
 
Asculta i textul cu aten ie. Identifica i enun urile adev rate/ false şi scrie i în casete A/ F. 
 

1. Ornitorincul este o reptil  şi poate tr i 15-20 de ani. ____ 
2. Ornitorincul nu este un animal de dimensiuni mari.______ 
3. Blana ornitorincului este moale şi are culoarea cafenie.___ 
4. Coada ornitorincului este foarte alungit .___ 
5. Cu ajutorul ciocului,  ornitorincul se orienteaz  pe uscat.___ 
6. Ornitorincul se aseam n  cu p s rile, în ceea ce priveşte înmul irea.____ 
7. Ornitorincul tr ieşte în Austria.____ 
8. La muzeul „Grigore Antipa”  din Bucureşti  se afl  mai multe exemplare de ornitorinci.___ 

 
 
Ornitorincul 
 
 Ornitorincul este un mamifer care poate tr i 15 – 20 de ani, are dimensiuni reduse  şi a fost 
descoperit în anul 1642 de c tre navigatorul olandez, Abel Tasman. 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.divahair.ro%2Fculinar%2Fbauturi___sau__cocktailuri%2Fmilkshake_de_banane_shake_banane&ei=4lW6VNj-Go3SaLzfgvgL&usg=AFQjCNEfK0FiC_6xaSQBpD5wCXQ-_cLSnQ


 Ceea ce îl face s  fie foarte special este felul în care arat . Are o blan  cafenie şi moale, are 
o coad  turtit , iar capul are o prelungire asem n toare unui cioc de ra . Ciocul îl ajut  s  se 
orienteze în ap  în timpul înotului. Se înmul eşte prin ou , ca p s rile. Nu este întâlnit pe tot 
cuprinsul Australiei, ci doar în câteva zone din sudul continentului. 
 La Bucureşti, la Muzeul Na ional de Istorie Natural  „Grigore Antipa”, poate fi admirat un 
exemplar unic de ornitorinc, ob inut în urm  cu mul i ani de directorul institu iei. 
 
Bibliografie:  
Programa şcolar  pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂN  
Evaluarea competen elor de comunicare în limba român  – suport de curs, Titlul proiectului 
„Perfec ionarea cadrelor didactice care predau limba român  în înv mântul preuniversitar în 
evaluarea competen elor de comunicare ale elevilor.” Contract POSDRU/157/1.3/S/133900 
 
 

713. DIN LUMEA CELOR CARE NU CUVÂNT  
 – Studiu tematic –  

 
Prof. Cuceu Lumini a-Maria 

Şc. Gimn. ,,Tiberiu Morariu” Salva, Jud. Bistri a-N s ud 
 
 
MOTTO :,,Iubeşte animalele: Dumnezeu le-a dat gândire rudimentar  şi bucurie netulburat . Nu le 
deranja bucuria, nu le h r ui, nu le priva de fericirea lor, nu lucra împotriva inten iei lui Dumnezeu. 
Omule, nu te mândri cu superioritatea fata de animale; ele nu au p cat, dar tu, cu m re ia ta, 
pâng reşti pamântul prin existen a ta şi i i laşi urmele prostiei dup  tine – aceasta, e adevarat  
pentru aproape fiecare dintre noi.” (Feodor Mihailovici Dostoievski). 
 
            Un scop important al Programului Step by Step pentru înv mântul primar este de a cultiva 
la copii tr s turi cum ar fi curiozitatea, admira ia, imagina ia, gândirea critic , spontaneitatea şi 
pl cerea în experien ele estetice. Aceste caracteristici se manifest  la to i copiii de vârst  fraged , 
dar sunt deseori pierdute în timpul primilor zece ani de via . Cadrele didactice din cadrul 
Programului Step by  Step pentru înv mântul primar pun mare pre  pe aceste calit i, deoarece ele 
influen eaz  capacitatea  copilului de a recep iona no iuni şi de a utiliza ideile într-un chip original. 
            Lumea animalelor este o una plin  de mister şi fascina ie, lume de care copilul de vârst  
şcolar  mic  este foarte atras şi despre care doreşte s  afle cât mai multe informa ii. Ideea abord rii 
acestui studiu tematic a venit în urma studierii la disciplina ,,Ştiin e” a unei teme despre animale, 
subiect ce a dat naştere unor discu ii foarte interesante şi unor propuneri din partea elevilor de a ne 
desprinde de informa iile sumare din manual şi de a dezbate mai multe aspecte ale vie ii şi activit ii 
animalelor, atât  despre cele de la noi din ar , cât şi despre animale din alte col uri ale lumii.  
            O abordare tematic  a pred rii, în general, pune accentul pe aspectele intelectuale, sociale,  
emo ionale, fizice şi estetice ale dezvolt rii copilului. Predarea tematic  sprijin  dezvoltarea 
concomitent  a acestor domenii în loc s  se concentreze pe un aspect izolat, ceea ce ar fi nefiresc  
pentru dezvoltarea copilului.  Prin astfel de activit i elevii sunt încuraja i s  r spund  în mod  
semnificativ şi satisf c tor la con inutul predat, s  foloseasc  o gândire original , plin  de  
ingeniozitate. Un studiu tematic este benefic pentru toat  lumea: elevi, dasc li, p rin i. Înv torul  
creeaz  în mod conştient posibilitatea de a ar ta copilului c  adul ii se preocup  de ei şi c  le 
urm resc cu mult interes progresele, iar p rin ii sunt implica i şi în cunoştin  de cauz  atunci când 
împ rt şesc din experien a lor în cadrul diferitelor activit i ale clasei. Un astfel de model integrat 
de predare, conduce la constituirea unei comunit i de elevi care: se preocup  unul de cel lalt, 
efectueaz  asocieri  intelectuale interesante, dezvolt  deprinderi de comunicare şi dialog, formeaz  
spiritul de colectiv. 



             Proiectul tematic ,,Din lumea celor care nu cuvânt ” s-a bucurat de o implicare deosebit  a 
elevilor, dar şi a p rin ilor care i-au sprijinit în munca lor de cercetare. Copiii au fost foarte încânta i 
de faptul c  ideile lor, dorin ele lor au prins contur şi s-au materializat într-o activitate ampl , 
frumoas , atractiv , care le-a adus încântare şi voie bun . 
 
 

714. PROIECT EDUCA IONAL 
 

       Gherghescu Neculai Lucian 
Profesor pentru înv mântul primar 

coala Gimnazial  “Teodor Medeleanu”, Ciocani, Vaslui 
 

În înv mântul primar, începând cu clasa preg titoare form m educa ia ecologic  în cadrul 
activita ilor integrate, într-o manier  interdisciplinar  prin observ ri, convorbiri, lecturi dup  
imagini, povestiri, jocuri didactice, desene, cântece, jocuri de mi care, dramatiz ri, scenete, dar i 
prin plimb ri, vizite i ac iuni de voluntariat. 

 
,, Dac  te gândeşti la ziua care va urma- ia- i de mâncare 

Dac  te gândeşti la anul care va urma- planteaz  un copac 
Dac  te gândeşti la secolul care va urma- educ  copiii.” 

Proverb chinezesc 
 
 
Durata proiectului  16 sept. 2013-20 iunie 2014 
Echipa de proiect:  
Prof. Gherghescu Neculai Lucian 
Prof. Maftei Vasilica 
Prof. Gherghescu Jenica 
Colaboratori 
Prof.  geografie 
Prof. biologie 
Prof.  român  
Prof. fizica 
Prof. Chimie 
 
          Motiva ia proiectului 
Şcolile  noastra se afl  în cartiere m rginaşe ale oraşului Bârlad,  iar elevii o parte din elevi  provin 
în mare majoritate din familii cu probleme socio-economice. În zona şcolar  exist  parcuri 
amenajate de Prim rie, care pe an ce trece sunt  mai deteriorate  de popula ia din cartier. Problemele 
mediului din zona şcolilor au fost semnalate  de elevii din noştri, care au realizat şi un proiect 
,,Parcul de joac ”. La nivelul şcolii s-au derulat proiecte precum ,,Eco-Şcoala”.  
 
 Scopul şi obiectivele proiectului 
Scop:  sensibilizarea, conştientizarea şi implicarea elevilor în activit i de protec ie a mediului din 
comunitate. 
Obiectivele proiectului:   
◄sensibilizarea elevilor fa  de problemele mediului 
◄conştientizarea rolului mediului în via a omului 
◄ implicarea elevilor în diverse activit i de protec ie a mediului 
◄ formarea unui comportament responsabil fa  de natur .  
 
 



Durata proiectului : 1 an şcolar. 
 
Descrierea proiectului 
Proiectul ,,Carnavalul naturi” se adreseaz  elevilor din clasele I-VIII (50 elevi implica i direct), 
desf şurându-se pe parcursul unui an şcolar. Elevii noştri au manifestat interes pentru starea actual  
a mediului, începând cu, comunitatea local , implicându-se în activit i de ecologizare în cadrul 
clubului ,,Micii ecologişti”şi  în activit ile Proiectului na ional ,,Eco- Şcoala”. Pentru buna 
implemenatre a proiectului, exist  echipa de proiect constituit  din cadre didcatice, reprezentan i ai 
p rin ilor, parteneri Ag. de protec ie a mediului –Iaşi, Gr dina Botanic , etc. Activit ile proiectului 
se vor desf şura dup  un grafic de activit i şi vor fi monitorizate lunar. 
 
 

PLANUL DE AC IUNE 
 

Nr
crt 

Ac iuni Responsabili/ parteneri Termen  

1.  Amenajarea zonei din curtea interioar  a 
şcolii pentru depozitarea deşeurilor şi 
dotarea cu saci, cutii, etc.  

 
administrator 

s pt mânal 

2.  Supravegherea p str rii cur eniei în 
clase şi pe holuri 

Câte2 elevi/clase şi holuri, 
conform graficului 

 
zilnic 

3. Reciclarea şi valorificarea la groapa de 
gunoi a deşeurilor din hârtie şi a PET-
urilor 

Prof.  
2 p rin i 

lunar 

4.  Confec ionarea unor produse din 
materiale reciclabile  

Prof. desen  Ian-apr. 

5.  Implicarea în activit i ecologice la 22 
sept. ,,O zi f r  maşin ”, 5iunie- Ziua 
Mediului 

Prof. Biologie, geografie Sept. 
Iunie  

6.  Carnavalul Naturii: serbare tip carnaval- 
m şti, poezii, cântece, expozi ie de 
desene, fluturaşi distribui i în 
comunitate,  etc.  

Cadre didactice, p rin i Mai 

7.  Ecologizarea parcului şi gr dinii şcolii: 
cur ire, plantare, s dire, reamenajare 
b nci, vopsire, realizarea c su elor 
pentru p s ri, etc. 

Prin rota ia grupelor de câte 20 
elevi/ o dat  pe s pt, 1 p rinte 
şi 1 cadru didactic,  
Reprezentan i ai Cosiliului 
Local  

  
Sept-dec. 
 
Martie-apr.  
 

8.  Mas  rotund - dezbatere  
,, Problemele mediului şi noi”  

1 aprilie-Ziua Mondial  a 
p s rilor 
22 apr. –Ziua P mântului 

 

 
  



 
715. PROIECT DIDACTIC- EDUCA IE ECOLOGIC  

 
Gherghescu Jenica 

Profesor pentru înv mântul primar 
coala Gimnazial  ”V. I. Popa”, Bârlad 

 
Titlul lec iei: Drumul hârtiei 
Clasa a-III -a 
Motiva ia: 

„Gunoaiele” sau deşeurile au existat dintotdeauna. În perioada ce precede apari ia şi 
dezvoltarea industriei deşeurile erau în bun  parte vegetale şi animale, biodegradabile într-o 
perioad  scurt  de timp (câteva luni). Ele erau folosite ca îngr ş mânt pentru p mântul cultivat. 
 Cu totul alta este situa ia în lumea de ast zi, puternic industrializat . Vom în elege mai bine 
dac  vom lua în considerare câteva date statistice: 

Pe durata vie ii sale un om produce o cantitate de deşeuri echivalând cu de 600 de ori 
greutatea sa. 

Dac  înmul im cantitatea de 1,5 kg. deşeuri pe care o produce zilnic fiecare locuitor al 
planetei, cu num rul de locuitori ai p mântului, vom ajunge la cantit i impresionante. 

Cele mai pu in periculoase deşeuri sunt cele vegetale, animale şi din hârtie (numite şi 
deşeuri biodegradabile deoarece se descompun în mod natural într-o perioad  mai scurt  de timp). 
Dar ce putem face noi, oamenii obişnui i? 
 Noi particip m în mod direct la producerea deşeurilor menajere. În acest domeniu şi 
interven ia noastr  poare fi cea mai eficient . 
 Ne putem aduce contribu ia la colectarea deşeurilor pe categorii uşurând astfel reciclarea lor. 

S  p trundem pentru o clip  în tainele hârtiei:   
-Primul produs asem n tor hârtiei care a fost folosit ca suport al scrierii este papirusul, descoperit 
de sumerieni în preajma anului 500 î.e.n. 
-Hârtia, aşa cum o cunoaştem ast zi a fost descoperit  în anul 60 î.e.n. de c tre chinezi. -Pentru 
fabricarea ei foloseau: lemnul de dud, fibra de rafie, haine vechi zdren uite. -Acestea erau 
amestecate cu ap , m run ite şi apoi presate. 
-Din China tehnica de fabricare a hârtiei a fost dus  în Orientul Mijlociu apoi în Orientul Apropiat 
şi de acolo în Africa de Nord. De aici a ajuns în Spania unde hârtia a fost fabricat  pentru prima 
dat  în anul 1150. 
-În Europa Central  prima papet rie a fost construit  în anul 1360 la Nurenberg. 
-Ast zi hârtia se fabric  având la baz  pasta mecanic  şi celuloza. Fibrele de celuloz  se ob in din 
lemn în urma unui proces puternic poluant. Din aceast  cauz  acestea sunt tot mai mult înlocuite cu 
cele ob inute din maculatur . 

V  oferim câteva motive pentru care consider m c  este util s  ne implic m în colectarea 
maculaturii: 
                      - ast zi cererea de hârtie este foarte mare, în lume producându-se peste 3.000 de 
sortimente. 
                       - zilnic se produc la nivel mondial peste 650.000 de tone de hârtie din care 500 de 
tone reprezint  deşeuri.- 
                       -fiecare ton  de hârtie reciclat : 
                       - salveaz  via a a 17 arbori; 
                       - duce la economisirea a 7.000 litri de ap ; 
                       - presupune o economie de 4.200 kw/h, suficient  pentru a înc lzi o locuin  
obişnuit  pe perioada a 6 luni. 
 
Obiectivele lec iei: la sfârşitul lec iei, elevii vor fi capabili : 

-s  participe efectiv la colectarea şi reciclarea deşeurilor, întelegând importan a activit ii; 



-s  enumere câteva motive pentru care consider m c  este util s  ne implic m în colectarea 
maculaturii ; 

-s   manifeste respect şi responsabilitate fa  de mediul în care tr im.  
 
Resurse materiale şi de timp: 

- coli A4, markere, cartoane, bloc de desen acuarele, pensule 
- reviste pentru copii 
- internetul 
50 minute 

 
Resurse procedurale: 

Metode: explica ia. conversa ia, portofoliul , problematizarea, turul galeriei, brainstorming, 
Deplasa i-v / Opri i-v / Lucra i în perechi 

Forme de organizare: activit i individuale, frontale, în perechi, pe grupe. 
 
Evaluare: 

posterele realizate şi portofoliul. 
 
Lec ia propriu- zis : 
 
Evocare: 
- discu ie despre deşeurile de hârtie; 
- activitate în perechi :  Deplasa i-v / Opri i-v / Lucra i în perechi : 
s  discute şi s  g seasc  motive pentru care copacii nu ar trebui t ia i şi transfoma i în hârtie. S  
noteze pe ocoal  de hârtie 2-3 argumente şi s  se supun  discu iei în clas ; 
S  se realizeze un poster cu cele mai reuşite argument ri. 
 
Realizarea sensului: 
- Activitate în perechi: s  discute şi s  g seasc  modalit i de a economisi hârtia. Dup  modelul 
precedentei activit i se va  realiza un poster. 
- Activitate independent : s  caute pe internet sau în diferite reviste cât mai multe informa ii despre 
hârtie şi s  realizeze un portofoliu al clasei, o util  baz  de documentare. 
- Activitate pe echipe: „Tainele recicl rii hârtiei”-în urma document rii realizate în timpul colect rii 
datelor pentru portofoliu vor realiza desene ilustrând etapele recicl rii hârtiei. 
- Activitate pe echipe: fiecare echip  îşi va preg ti o argumentare a necesit ii colect rii maculaturii, 
pe care o va sus ine în fa a colegilor din clasele ciclului primar.Vor împ r i fluturaşii sau pliantele 
confec ionate. 
Reflec ie: 
Turul galeriei: se vor expune lucrarile realizate. 
Activitate de realizare a unor fluturaşi ( pliante ) în sprijinul colect rii maculaturii, folosind 
informa iile din portofoliu.. 
- Confec ionarea unor afişe prin care vor propune organizarea, la o dat  şi or  stabilit , a unei 
ac iuni de colectare a deşeurilor la nivel de şcoal . 
 
 
  



 
716. IMPLICAREA ELEVILOR ÎN PROIECTELE ŞCOLII 

 
înv. Vlad Daniela 

Şcoala Gimnazial  „Avram Iancu” Unirea, Alba 
 
 Proiectele au devenit o realitate din ce în ce mai frecvent întâlnit  şi în şcolile noastre. În 
accep iune didactic  proiectul este o metod  interdisciplinar  de înv are. Înv area bazat  pe 
proiect este o înv are în profunzime, în care copiii sunt st pânii propriei munci, unde li se ofer  
libertatea de alegere dintr-o serie de posibilit i stabilite de cadru didactic împreun  cu elevii. Acest 
tip de înv are este organizat  pornind de la nevoile şi interesele individuale ale elevilor. 

Proiectul şcolii  înseamn  a realiza ceva to i împreun . Implicarea elevilor în proiecte 
înseamn : stimularea ini iativei, negocierea, lucrul în grup, adoptarea unor decizii în comun, 
asumarea responsabilit ii. 

În şcoala noastr  au fost implementate: 
 proiecte la nivelul şcolii: „Clasa mea”, „În noi st  schimbarea”, „Flori de prim var ”, 
„Cr ciunul-s rb toarea tuturor”, „S  afl m despre UE”, „Ziua por ilor deschise”etc. 
 proiecte la nivel zonal şi jude ean: „Înv  de mic s  cresc mare”, „Înv m s  mânc m 
s n tos”, „Darul bucuriei”, „Târgul cu m r işoare”, „Ziua îngeraşilor”, „Scrisoare pentru Moş 
Cr ciun”, „S rb torile Prim verii”, „Ziua C r ii”, „C su a cu poveşti”. 
 proiecte na ionale sau interna ionale: „E-vacan a”, „CDI”(primul din zona rural  din jude ), 
„To i la gr dini , to i în clasa I”, „Prieteni la distan ”, „Natura şi piticii”(finan at de Banca 
Mondial ), „Un pom pentru fiecare”(finan at de Outward Bound), „Şcoal  dup  şcoal ”(finan at de 
Funda ia Principesa Margareta a României), „Centrul Cultural Comunitar”, din Programul de 
Granturi pentru Înv mântul Rural (finan at de Banca Mondial  şi Guvernul României), „Cabinet 
de consiliere şcolar ”, din Programul de Granturi de Dezvoltare Şcolar , finan at de Banca 
Mondial  şi Guvernul României. 

Proiectul de Granturi pentru Dezvoltare Şcolar  “Diferi i , dar egali”-cabinet de consiliere 
şcolar - a fost implementat pentru a sprijini integrarea şcolar  a copiilor cu cerin e educa ionale 
speciale. 

Obiectivul general al proiectului: 
Dezvoltarea şi diversificarea programelor de sprijinire a elevilor, în scopul îmbun t irii calit ii 
procesului instructiv-educativ în Şcoala “Avram Iancu”, Unirea. 

Obiectivele specifice: 
1. preg tirea a 14 cadre didactice de la Şcoala „Avram Iancu” Unirea în vederea proiect rii, 
organiz rii şi coordon rii unor activit i educa ionale destinate copiilor cu cerin e educa ionale 
speciale în luna a II-a. 
2. formarea abilit ilor de comunicare şi sprijin pentru 15 parin i, care au copii  cu CES , înscrişi la 
Şcoala „Avram Iancu” –Unirea , în lunile II-VIII ale proiectului. 
3.  identificarea, dezvoltarea şi exprimarea aptitudinilor artistice ale celor 15 elevi cu CES implica i 
în proiect, pe tot parcursul proiectului. 
4. combaterea prejudec ilor în rândul popula iei şcolare (formata din 191 elevi şi 21 dasc li) şi a 
comunit ii , fa  de cei 15 de elevi implica i în proiect. 

Grupul int : 
15 elevi care prezint  cerin e educa ionale speciale , încadra i în înv mântul de mas ,25 elevi din 
clasele I-VII de la şcoala noastr , 14 cadre  didactice de la Şcoala „Avram Iancu” din Unirea, 15 
p rin i, 1 asistent social. 

Beneficiarii :  
a. direc i:15 elevi cu CES,  25 elevi din clasele I-VII,  21 cadre didactice, 15 p rin i, 1 
asistent social şi un profesor de religie 



b. indirec i : popula ia şcolar  a Şcolii „Avram Iancu” din Unirea (191 elevi, 21 dasc li,2 
cadre didactice auxiliare), familiile celor 191 elevi ai şcolii, mamele sociale de la casa de tip 
familial „Sf.Veronica” Dumbrava,  membrii ONG-ului local, comunitatea Unirea.  
Activit ile propuse : 

1.Echipa de proiect – constituirea a trei echipe de lucru pentru implementarea proiectului, 
împ r irea responsabilit ilor, stabilirea calendarului de lucru, mediatizarea proiectului; 
2.“S -i  în elegem mai bine” – organizarea a dou  module de formare de  câte 5 ore fiecare,  pentru 
15 p rin i, cei 14 dascali ai şcolii, un asistent social, cu participarea unui psihopedagog; 
3.“Cui m  dest inui ?” – întâlnire s pt mânal  în lunile 2, 3, 4, 5 a elevilor cu CES cu un psiholog 
şcolar; 
4.“Sunt talentat” – dou  ateliere de lucru (pictur  şi dansuri populare) cu participarea a 40 de elevi 
din clasele I-VIII. Întâlniri bilunare începând cu luna a 2- a proiectului; 
5.“Realiz rile noastre” – programul cultural-artistic, cu o expozi ie de picturi realizat  în ateliere de 
lucru; 
6.Portofoliul proiectului – editarea de materiale informative privind activit ile desf şurate în 
proiect şi a rezultatelor ob inute (o broşur , afişe, foi informative, fotografii, CD-uri, o broşur  şi 
portofoliul proiectului); 
7.„În excursie”- organizarea unei excursii cu participarea a 40 elevi şi 5 dasc li. 

Rezultate aşteptate:    
 a. calitative: 

- absenteism sc zut cu 70 % a celor 15 elevi cu CES 
- comunicare îmbun t it  (cu 90 %) între cei 15 elevi şi 21 dasc li ai şcolii noastre 
- 15 elevi cu CES promova i într-o clas  superioar   
- 15 elevi cu CES accepta i în grupurile de joac  şi de înv are din şcoal  
- abilit i îmbun t ite de  lucru în echip  a celor 15 elevi şi 21 dasc li, cu cel pu in 60% 
- imaginea şcolii îmbun t it  100% în comunitate şi în rândul celorlalte şcoli din zon  
-capacitate dobândit  de 21  dasc li care predau la clasele celor 15 elevi, de a elabora programe 
specifice nevoilor lor individuale de înv are 
  b.cantitative: 
 - un spa iu special amenajat corespunz tor pentru întâlniri şi activit i cu cei 15 elevi  
 - un portofoliu al tuturor activit ilor din proiect 
  - CD-uri şi fotografii cu activit ile desf şurate 
  - un laptop, o camera video, o multifunc ional , multisistem audio-CD 
  - materiale informative despre proiect (afişe, foi informative, broşur , fluturaşi etc.) 
  - planuri de activit i, specifice nevoilor individuale, pentru sprijinirea elevilor cu CES 
  - o echip  func ional ,  cu experien  în implementarea proiectelor (4 cadre didactice).        
    Impactul asupra grupului int  : 
În urma implement rii proiectului, în şcoala noastr  exist  un loc special amenajat corespunz tor, 
unde se desf şoar  în bune condi ii activit i de promovare a elevilor cu CES, întâlniri viitoare cu 
consilieri şcolari şi psihologi. Sala este locul, unde orice copil sau p rinte se poate informa, educa, 
comunica şi relaxa cu cei din jur. Aparatura modern  poate fi optim folosit  pentru a facilita 
rela ionarea, informarea şi formarea p rin ilor, elevilor şi a cadrelor didactice.  
 

„Un individ înva  s  participe participând efectiv, mai degrab  decât prin a înv a despre 
participare.”  (Karen O’Shea) 

 
BIBLIOGRAFIE:  

1. Ionescu, M., Velea, S., Educa ia viitorilor p rin i. Ghid pentru profesori (part.I) 2005  
2. Manolescu M., Curriculum pentru înv mântul primar şi preşcolar. Teorie şi practic , 

Editura CREDIS, Bucureşti, 2004  
3. Vl sceanu, L., Şcoala la r scruce. Schimbare şi continuitate în curriculumul înv mântului 

obligatoriu(Studiu), Editura Polirom, 2002 



 
717. PROIECT DIDACTIC 

 
prof.inv.primar Ionescu Magda, Şcoala Gimnazial  ,,Mihail Sadoveanu” Br ila 

 
  Data:  
  Clasa a III- a A 

Şcoala gimn.,,M.Sadoveanu” Braila 
Propun tor: prof.inv.primar Ionescu Magda 

  Aria curricular : Matematic  şi ştiin e 
  Disciplina: Matematic  
  Unitatea de înv are: Probleme 
  Subiectul: Compunerea şi rezolvarea de probleme cu cel mult dou  opera ii 
  Tipul lec iei: consolidare  
                    
                    Obiective: O1- s  efectueze opera ii matematice aplicând algoritmii de calcul înv a i; 
                                     O2- s  utilizeze în mod corect terminologia matematic ; 
             O3- s  rezolve probleme cu cel mult dou  opera ii aplicând diverse metode; 
             O4- s  utilizeze un limbaj matematic clar şi concis în rezolvarea problemelor; 
             O5- s  compun  probleme utilizând diverse tehnici ( pe baza unui exerci iu, expresii matematice); 
             O6- stimularea ini iativei şi a cooper rii în c utarea de solu ii  pentru a rezolva probleme; 
   
                    Strategia didactic : 

a) Metode şi procedee: algoritmizarea, conversa ia, explica ia, exerci iul, problematizarea, 
                                    jocul didactic, metoda Ştiu,vreau s  ştiu, am înv at, metoda Cubul; 
b) Mijloace didactice: planşe didactice, cartonaşe (imagini), fişe de lucru, fişe de evaluare; 
c) Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe 

 
                      Bibliografie:  

                   *Matematica –manual pentru clasa a III a  -autori :V.Paraiala, D.Paraiala si C.Paraiala  
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3.Captarea aten iei 
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O3 
 
 
 
 
 
 
O3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se asigur  condi iile optime pentru desf şurarea activit ii. 
 

a) Verificarea temei: cantitativ şi calitativ. 
b) Verificarea cunoştin elor: 
Exerci ii de calcul mintal: 

*2 x 4 x 5 = 
*Dubleaz -l pe 12! 
*Dac  eu sunt 10, iar tu eşti de 4 ori mai mare decât mine. 
Tu eşti... 
*Care este produsul numerelor 12 şi 3? 
* Afla i diferen a numerelor 300 şi 48 ! etc. 
*Într-o ser  sunt 40 de rânduri cu castrave i a câte 10 cuiburi 
pe un rând. Câte cuiburi de castrave i sunt in ser ? 
Propun elevilor o problem  matematic  în versuri. Elevii au 
la dispozi ie 2 minute s  rezolve problema. Se rezolv  
problema la tabl . 
Ghicitoare matematic  
Cinci copii s desc pe deal 
Pomi în cântec de caval. 
Andrei şi ai lui doi verişori, 
Câte 20 de merişori. 
35 Costel , 
Pe un deal mai m ricel, 
Iar Mihai, fiind mai mare 
A s dit harnic ,sub soare, 
Cât ceilal i to i  la un loc. 
În timpul cât a muncit 
Mihai câ i pomi a s dit? 
 
Rezolvare: 
3x20=60 (meri s desc Andrei si verii s i) 
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4.Anun area 

subiectului şi a 
obiectivelor 

 
 

5.Dirijarea 
consolid rii 

cunoştin elor 
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60+35=95 (meri s deşte Mihai) 
“Ast zi v  propun câteva probleme interesante. Vom lucra 
pe echipe şi individual, scopul fiind acela de a ne întrece, de 
a colabora pentru dep şirea obstacolelor .Se noteaz  pe tabl  
titlul şi elevii în caiete. 
 
Descrie 
Descrie etapele rezolv rii unei probleme! 
Elevii enumer  etapele rezolv rii unei probleme. 

1. Cunoaşterea enun ului 
2. În elegerea enun ului  
3. Analiza problemei şi întocmirea planului logic 
4. Rezolvarea problemei 
5. Verificarea rezultatului 

 
Se împarte clasa în 2 echipe. Se explic  elevilor c  pe 
parcursul orei vor desfşura un concurs,iar echipa care va 
rezolva  va fi recompensat ! 
- R spunsurile corecte sunt recompensate cu buline roşii 
pentru echipa câştig toare. 
-Echipa care termin  prima primeşte 2 buline roşii, una 
pentru corectitudine şi alta pentru rapiditate, a doua echip  o 
bulin  pentru corectitudine. Rezolvarea unei sarcini face 
posibil  trecerea la urm toarea etap . 
 
Sarcina 1  
Asociaz  
1.Num rul  de 2 ori mai mic decât  34 este .......              a) 16 
2.Câtul numerelor 64 şi 4 este .......                                  b) 43 
3.Triplul lui 32 este .......                                                  c) 17 
4.Jum tatea lui 86 este ........                                            d) 96 
 
 
-Se împarte tabla în dou  sectoare, câte un elev din fiecare 
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echip  prezint  solu ia aleas  ,rezolvând exerci iile. 
 
 
Sarcina 2 
    Mihaela a cules garoafe. Ea a f cut  5 buchete a câte 21 de 
garoafe şi i-au mai r mas 7. 
    Câte garoafe  a cules Mihaela ? 
 
Ştiu Vreau  s  ştiu Am aflat 
      

 
 
S  complet m tabelul corespunz tor! În prima rubric  vom 
scrie datele problemei, în a doua rubric  întrebarea 
problemei, în ultima rubric  rezolv m problema!  
●Problema se rezolv  la tabl , iar elevii scriu în caiete. 
 
Sarcina 3 
Compar  
C t lin : De Paşte voi preg ti 5 platouri a câte 11 ou  
încondeiate. 
M d lina: Eu voi preg ti  3 platouri a câte 21 de ou  
încondeiate. 
Cine ve preg ti mai multe ou  şi cu cât ? 
 
Rezolvarea problemei la tabl . 
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back-ului 
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Sarcina 4 
a.Analizeaz  
      Analizeaz  datele problemei şi întocmeşte planul de 
rezolvare al acesteia! 
      Scrie rezolvarea într-un singur exerci iu! 
      Pe o p şune pasc 120 de oi negre şi de 3 ori mai multe 
oi albe.  
      Câte oi pasc pe p şune? 
-Se rezolv  problema în echip . 
-Se rezolv  problema la tabl . 
 
b.Aplic   
Compune o problem  dup  urm torul exerci iu şi apoi 
rezolv  problema ! 
420+(420: 2)= 
 
 
 
Propun elevilor rezolvarea unei fişe de evaluare 
1.    Într-o livad  sunt  326  cireşi, caişi şi  piersici. Cireşi 
sunt 124, adic  mai mult cu 47 decât caişi.  
    Câ i piersici sunt în livad  ? 
 
2.Compune o problem  dup  exerci iul: 
         80 + ( 80 : 2 ) = 
 
  Acordarea recompenselor. 
  Anun area temei pentru acas . 
  Eviden ierea rolului problemelor în activit ile matematice 
şi în via a de zi cu zi. 

 
Aprecierea activit ii în general şi individual. 
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718. ”ÎMPREUN  CUNOAŞTEM MAI BINE LUMEA!” 

PROIECT  EDUCATIV 
 

Prof.înv.primar, Iordache Nicoleta-Laura 
coala Gimnazial  ”Mihai David” Negre ti 

 
Argument: 
Lumea de azi evolueaz  într-o direc ie nou . Înv m s  nu tr im intr-un univers al 

“excluderii”, ci într-o lume a “incluziunii”, vorbim tot mai mult de incluziune social . Societatea 
incluziv  nu mai face diferen e între oameni, promoveaz  principiile egalit ii în drepturi şi al 
egalit ii de şanse şi de acces pentru to i copiii/elevii/cet enii acesteia.  

Misiunea noastra este s  oferim tuturor copiilor posibilitatea de a-şi forma competen e, de a 
le crea condi ii s  şi le exprime, de a sim i bucuria copilariei si de a descoperi lumea care-i 
înconjoar . Noi avem şansa s  le oferim celor din jur şanse egale pentru fiecare, prin educa ie, grij , 
dragoste. În cadrul acestui proiect ne propunem s  antren m un num r mare de elevi, s  descoperim 
micile talente i s  le promov m, s  le trezim interesul pentru exprimarea prin intermediul 
cuvântului, a culorii cu ajutorul pensulei, dar si a materialelor (natural, sintetice) ce pot fi folosite 
sau refolosite în scopul dezvolt rii imagina iei, în spiritual cooper rii în cadrul unei echipe, care 
promoveaz  incluziunea. 

 Motiv m ideea proiectului de fa  prin nevoia elevilor şi a persoanelor vârstnice de a 
participa practic la diferite activit i care presupun mi care, socializare i creativitate în mediul 
social apropiat. În cadrul acestui proiect se mai urm re te atât stimularea creativit ii copiilor 
cunoscut  sub diverse forme de manifestare, cât i implicarea elevilor i a cadrelor didactice în 
organizarea unor activit i filantropice.  

 
Scopul proiectului: 
Creşterea interac iunii şi a incluziunii sociale prin realizarea în comun a unor programe, 

ac iuni, activit i şi proiecte cu caracter informa ional, asisten ial şi aplicativ. 
 
Obiectivele proiectului: 
Implicarea copiilor în activit i de înv are într-o form  pl cut ; 
  Stimularea şi dezvoltarea abilit ilor de organizare a unor activit i în scop filantropic; 
Stimularea şi dezvoltarea abilit ilor persoanelor prin activit i creative, plastice şi o 

”altfel”de petrecere a timpului liber: 
Grupul tint  :   

 25 elevi  din clasa a II-a B de la coala Gimnazial  ”Mihai David” Negre ti, 8 fete i 
17 b ie i; 

 25 elevi  din clasa a II-a A de la coala Gimnazial  ,,Constantin Parfene”  Vaslui, 11 
fete i 14 b ie i; 

 100 p rin i ai acestora care vor avea certitudinea c  pot s  î i îndrume i s - i sprijine 
copiii în participarea la ac iuni comunitare i din via a comunit ii: 50 b rba i, 50 de 
femei; 

 4 cadre didactice, 2 de la coala Gimnazial  ,,Mihai David” Negre ti i 2 de la coala 
Gimnazial  ,,Constantin Parfene” Vaslui; 

 comunitatea în ansamblul ei . 
 B trânii de la Centrul de Asisten  Medico-Social  B ceşti-Vaslui 

 
 
Activitatea 1 
„S  facem cunoştin !” 



S-a constituit echipele de lucru şi s-a elaborate  planul de desfǎşurare a activitǎ ilor. A avut 
loc întâlnirea între elevii celor 2 şcoli, s-au purtat discu ii despre colaborarea din proiectul anterior 
şi  s-au f cut propuneri pentru parteneriatul din acest proiect. 

 
Activitatea 2 
,,S  cunoaştem istoria şi geografia locurilor noastre!” 

Copiii, îndruma i de dnele înv toare, au  c utat repere din istoria local , din geografia 
zonei, i au realizat proiecte despre trecut, crea ii literare, plastice, urmând s  le adune pe toate într-
o revist  bogat  în informa ii, semnifica ii, ce va constitui un punct de plecare solid în studiul 
disciplinelor Istorie şi Geografie în clasa a IV-a. 

 
Activitatea 3 
,,Mireasma prim verii”  

S-a organizat câte un   un spectacol pentru p rin ii din cele dou  scoli în care a  în care fost  
prezentat manuscrisul  revistei şi au încercat  s  adune fonduri pentru b trânii de la Centrul de 
Asisten  Medico-Social  B ceşti-Vaslui . 

Elevii de la la coala Gimnazial  ,,Mihai David” Negre ti au mers la Centru de Tineret 
Negre ti îndruma i de d-na înv. Laura Iordache şi instructorii Centrului au confec ionat felicit ri cu 
tematic  pascal   ce vor vor fi oferite b trânilor de la Centrul de Asisten  Medico-Social  B ceşti-
Vaslui 

 
Activitatea 4 
”Hristos a înviat!” 

Vizita i activitatea umanitar  la CAMS B ce ti a elevilor de la cele trei coli, pentru 
oferirea de daruri b trânilor din centru, a însemnat enorm. B trânii s-au bucurat s  vad  chipurile 
inocente i pline de optimism ale copiilor, s-au bucurat de iconi ele i  felicit rile confec ionate cu 
mânu ele lor primite i pentru o clip  au tr it câte un pic din momentele frumoase petrecute  cândva 
acas  cu nepo ii. La rândul lor, copiii au înv at ce înseamn : respectul, d ruirea, toleran a i nu în 
ultimul rând umanismul.   În momentul în care au împ r it darurile, elevii au în eles c   gesturile lor 
pot „însenina” nişte fe e br zdate de lacrimi şi necaz. Dar ce e mai  important e faptul c  ei se 
sim eau  mult mai „senini”  c  au putut ajuta. 
 
Activitatea 5 
,,Prietenia-un dar de pre !” 

S-a  organizat o excursie de dou  zile  la Ipoteşti pentru a înlesni formarea rela iilor de 
prietenii între elevii acestor 2 şcoli, pentru a g si esen a prieteniilor celebre, pentru  recompensarea  
copiilor implica i, împart irea impresiilor din cadrul proiectului, discutarea lectiilor invatate/ 
evaluarea activitatilor. 
 
Activitatea 6 
”Scrisoare prietenului meu”  

Copiii au realizat  scrisori cu gânduri de final adresate prietenului pe care şi l-au f cut, fie 
copil, fie b trân, pe parcursul acestui proiect, pe care le-au  trimite fie prin poşta sau virtual, pentru 
a men ine leg tura de prietenie şi dincolo de limitele temporare ale acestui proiect. 

 Revista a fost  tip rit , cu ISSN, în 20 exemplare, la Editura Studis iar restul exemplarelor 
au fost  tehnoredactate si printate  la Scoala ”Mihai David” Negresti, apoi  distribuit  familiilor 
elevilor din grupul int , beneficiarilor dar şi unor colegi din şcoal .  

 
 
 
Implicarea partenerului/lor în implementarea proiectului: 



Ca parteneri implica i în proiect, am avut al turi p rin ii copiilor, delevii clasei a III-a A  d-
na prof. Olaru Nastica, de la  coala Gimnazial  ,,ConstantinParfene,, Vaslui , b trânii de la CAMS 
B ce ti, Prim ria  Orasului Negre ti care au r spuns prezent la activit ile desf şurate, implicarea 
activ  al turi de copii în tot ceea ce ne-am propus, cât şi sus inere financiar , presupunând 
achizi ionarea de diverse materiale necesare desf şur rii în condi ii optime a activit ilor.  

Datorit  finan rii ob inute, am reuşit  s  tip rim al doilea  num r al revistei şi s  
achizi ion m  diverse materiale : hârtie xerox , softuri educa ionale, materiale folosite în cadrul 
activit ilor din proiect, dar şi în alte activit i pe care le vom desf şura pe viitor, am reu it s  
vizit m Casa Memorial  ,, Mihai Eminescu”, Casa Memorial  ” Ion  Creang ” precum i alte 
obiective turistice din Suceava i Boto ani. 

Pe aceast  cale mul umim comunit ii locale, care s-a al turat proiectului nostru, dând 
dovad  de în elegere, de cooperare, de implicare şi nu în ultimul rând de sus inere a noii genera ii, 
copiii, ce nu vor uita s  se reîntoarc  la locul unde li s-a pl m dit limba şi care ne place s  credem 
c  vor contribui la p strarea tradi iilor şi la modernizarea locului natal. 
 
Impactul implementarii proiectului asupra grupului int : 

    Copiii implica i în proiect au în eles c  b trânii au nevoie de toat  aten ia noastr  pentru 
c  ei constituie o adev rat  resurs  de cunoaştere a trecutului nostru şi  c  anumite activit i de 
înv are le desf şori cu pl cere în compania unor prieteni. 

Prin ac iunile propuse în cadrul proiectului de parteneriat elevii/ p rin ii/comunitatea local  
au fost  capta i s  participe ca parteneri în procesul educativ, având acces astfel la informa ii despre 
valorile promovate în institu iile specializate în educa ia celor mici, formându-i ca beneficiari 
direc i ai achizi iilor de ordin educa ional al propriilor copii 

Mul umim pe aceast  cale tuturor celor care s-au al turat acestui demers dând dovad  de 
în elegere, cooperare, implicare şi nu în ultimul rând, de sus inere pentru cei care ne sunt 
încredin a i spre formare, pentru c : 

a) realizarea unor astfel de activit i s-a f cut cu implicarea tuturor factorilor participan i, 
care au antrenat elevii în cel mai pl cut mod de realizare a unui altfel de proces 
intructiv-educativ; 

b) caracterul nonformal, relaxat le-a dat posibilitatea elevilor s  se exprime liber, altfel 
decât o fac la orele de curs, şi s  participe activ şi cu pl cere la toate activit ile, f r  a 
se pierde caracterul educativ al activit ilor; 

c) desf şurarea unor astfel de activit i îi poate ajuta pe elevi în via  
d) se consolideaz  o rela ionare pozitiv  şcoal -familie; 
e) s-au realizat activit i care au  corespuns nevoilor elevilor; 
f) conştientizarea rolului p rin ilor în sus inerea pozitiv  a copiilor, prin implicarea lor 

direct  în diferite activit i, eviden iindu-se valoarea aportului lor – participarea lor 
într-o mare m sur  p rin ii au înv at c  este important  solidarizarea cu cei care au 
idealuri comune în folosul copiilor; 

 
 
CONCLUZII:  
Prezentul proiect, prin obiectivele generale şi specifice, prin implicarea permanent  a 

echipei de proiect, a condus nemijlocit la conştientizarea  elevilor privind importan a activit ilor 
practice, literare în afirmarea personalit ii acestora, a dezvolt rii competen elor/ talentelor din 
diverse domenii. 

Prin  derularea  responsabil  a proiectului educa ional, elevii/Şcolilor Gimnaziale 
 ,,Mihai David” Negre ti i ”Constantin Parfene” Vaslui  au avut posibilitatea s -şi formeze un 
comportament liber, responsabil, deschis spre comunicare şi ini iativ . Au conştientizat valoarea 
efortului depus prin contribu ia lor activ  la realizarea nr. 2 al revistei colare. 
 
  



 
719. EDUCA IA ECOLOGIC  ÎN ”LIVADA COPIL RIEI” 

 
Prof.înv. primar  Anca Sere  

coala Gimn. ”Al. I. Cuza ” Bac u  
 

Interesul şi dragostea pentru natur  sunt, la majoritatea copiilor, instinctive. În plus, 
comportamentele şi convingerile formate copiilor la o vârst  cât mai fraged  sunt cele care se 
p streaz  cel mai bine toat  via a. De aceea, în educa ia realizat  în coal  trebuie s  pornim de la 
interesul firesc al copiilor pentru plante şi animale, pentru ceea ce reprezint  în general natura 
pentru ei.  

Natura trebuie respectat  şi nu dominat . Ea formeaz  un întreg, imens, dar nu nesfârşit,  
în care fiecare component  are un rol precis. În acest context, educarea elevilor, chiar din primii ani  
în vederea însuşirii unor norme de comportament ecologic, a devenit tot mai necesar  ast zi, când 
se înregistreaz  o influen  crescut  a omului asupra naturii. 
Educa ia ecologica are ca scop formarea premiselor de în elegere a efectelor unui comportament 
necorespunz tor asupra mediului. Pentru formarea comportamentului civic, etic, a deprinderilor 
copiilor de p strare şi iubire a naturii i-am antrenat în activit i menite s  contribuie la îngrijirea 
unor copaci şi a spa iului verde din curtea colii. Iar pentru a con tientiza importan a activit ilor 
ecologice i-am implicat i într-un proiect ecologic numit ”Livada copil riei”. 

Scopul proiectului a fost acela de a promova formarea atitudinilor de apropiere a elevilor de 
mediul înconjur tor, pentru dezvoltarea activit ilor conştiente şi responsabile, care au drept scop 
îmbun t tirea c litã ii mediului. Implementarea acestor activit i în şcoli, cu participarea voluntar  
a elevilor, are un impact pozitiv asupra atitudinii copiilor fa  de mediul înconjur tor, cu efecte 
benefice în mediul educa ional şi în comunitatea local .    Refacerea planta iilor de pomi fructiferi 
de pe lâng  şcolile din mediul rural s-a f cut şi cu suportul Consiliului Jude ean Bacau şi al 
comunit ilor locale, prin mobilizarea tuturor elevilor din clasele I-VIII, beneficiarii finali ai 
programului.  

La acest program au participat 56 de elevi ai Şcolii Gimnaziale  ”Al.I. Cuza ” şi 70 elevi din 
comuna Colonesti, jud. Bac u, coordona i de profesorii Anca Sere  i Ioan Nicu  (comuna 
Colone ti ) dar i de primarul comunei, Valentin Mirzac.  

La intrarea in livada, fiecare elev a primit o eticheta pe care era scris numele echipei lui i pe 
care a legat-o de pomul s dit cu grij  i udat. Copiii de la Cuza au gasit gropile deja s pate  de 
colegii lor de la Colone ti i au continuat munca cu foarte mult  pl cere i respomsabilitate : au 
plantat proprii copacei – meri.  

Primarul Valentin Mirzac a spus la finalul activit ii c  proiectul „Livada copilariei” are 
doua obiective pe care le va monitoriza alaturi de profesorii implica i în acest  activitate ecologic  : 
cresterea responsabilitatii copiilor din mediul rural i urban cu privire la protejarea mediului 
înconjurator i refacerea planta iilor de pomi fructiferi din mediul rural.  
Elevii ambelor coli au înteles prin acest proiect c  ocrotirea planetei i a naturii  nu este 
responsabilitatea unor specialisti, ci a tuturor oamenilor. Transformând mediul,îngrijindu-l  omul se 
transforma pe sine însu i. Ne dorim s  respir m aer curat i s  mânc m s n tos.  

Dasc lilor le revine un rol primordial în organizarea unor activit i care s -i învete pe copii 
s  în eleag  i s  iubeasc  natura,  s -i p trund  tainele i s  o protejeze, s  formeze i s  dezvolte 
con tiin a ecologic  a acestora. 
            Experienta activit ilor interdisciplinare, schimbul de experienta între elevi, lucrul în teren, 
în livad  au constituit factori utili i de succes ai acestui proiect ECO. 

Nu putem schimba mult într-o zi! Îns  putem schimba câte pu in, pu in i bine!  
Putem da dovada de grij  i compasiune, pentru oamenii de azi, pentru copiii de mâine. 

 



 
 

 
Elevii  de la Cuza în ” Livada copil riei ” 

 
  



 
720. GENURI  I  SPECII  LITERARE 

 
Prof. Lavric  Iulian, coala Gimnazial  “Theodor Rosetti”, sat Sole ti, Jud. Vaslui 

Prof. Lavric Ionela Mirela, coala Gimnazial  “Mihai Eminescu”, sat Laza, jud. Vaslui 
 
               Op ionalul intitulat “Genuri i specii literare” se adreseaz  elevilor de clasa a VIII-
a,desf urându-se pe parcursul unui an colar, câte o or  pe s pt mân . Op ionalul îşi propune s  
vin  în ajutorul elevilor , în vederea aprofund rii genurilor şi speciilor literare necesare nu numai 
pentru examen ci şi pentru preg tirea lor ulterioar  , şi în ajutorul profesorului pentru ob inerea 
rezultatelor dorite în urma examin rilor. 
          Am observat c  cele mai multe dificult i se întâmpin  atunci când elevii sunt solicita i s  
demonstreze apartenen a unui text la un gen sau la o specie şi , de aceea , op ionalul îşi propune 
rezolvarea a cât mai multor exerci ii care s -i ajute. De asemenea , o importan  deosebit  o vor 
avea aspectele teoretice , care le vor înlesni recunoaşterea şi analiza unui text literar. Astfel , la 
sfârşitul cursului , elevii vor avea un portofoliu care va cuprinde atât partea teoretic  sintetizat  cât 
şi texte demonstrative pentru fiecare dintre genurile şi speciile studiate , materialul fiindu-le de 
mare ajutor pe viitor. 
           Op ionalul respect  cele patru competen e generale: dezvoltarea capacit ii de receptare a 
mesajului oral; dezvoltarea capacit ii de exprimare oral ; dezvoltarea capacit ii de receptare a 
mesajului scris; dezvoltarea capacit ii de exprimare scris .; acestea fiind urmate de competen ele 
specifice i de activit ile de înv are.  
             Competen ele înv rii cuprind cele trei genuri literare,fiecare cu câte o prezentare general , 
teoretic , dar i cu speciile literare aferente fiec rui gen literar. La genul liric se vor studia ca specii 
literare- pastelul, doina i imnul; la genul epic – schi a, balada, nuvela, romanul, basmul i fabula, 
iar la genul dramatic – comedia. Pentru fiecare specie literar  în parte se va lucra pe texte literare la 
prima vedere, elevii realizând apartenen a acestora la gen i specie. Ca i activit i de înv are se 
vor folosi: identificarea figurilor de stil i a imaginilor artistice, exprimarea opiniei/ mesajului, 
comentarea unor secven e, caracterizare de personaje, mijloace de caracterizare a acestora, tr s turi 
specifice genurilor/speciilor literare, momentele subiectului. Pentru a veni în sprijinul elevilor se 
vor folosi prezent ri power-point, lectura unor texte sau chiar vizion ri de filme. Resursele 
materiale vor fi reprezentate de numeroase fi e de lucru, videoproiector,c r i din biblioteca 
personal /a colii, iar ca modalit i de evaluare se folosesc probe scrise, probe orale, rebusul i 
portofoliul. 
                Bibliografia care a stat la baza realiz rii acestui op ional este: 
     
*** Dic ionar de termeni literari , Ed. Garamond ,1995 
Cotofan Mona, Doboş Mihaela , Ghid de teorie literar  , Ed. Por ile Orientului ,Iaşi, 2001 
Dragomirescu Gheorghe , Mica enciclopedie a figurilor de stil , E.D.P. , Bucureşti , 1975 
Dinu G. , Zbârcea M. , Dic ionar de terminologie literar  pentru clasele V-VIII , Ed. Paralela 45 
, Piteşti , 2000 
Parfene Constantin , Compozi iile în şcoal  , Edi ia a II-a , Iaşi , Ed. Moldova , 1996 
Şerban Sergiu , Limba român  . Comunicare . Teoria literaturii . Compozi ie . , Ed. Pro Domo , 
Bucureşti 2001 
Şerban Sergiu , Literatura în gimnaziu , Ed. Bacovia , Bac u , 1996 
Cucoş Constantin , Pedagogie , Edi ia a II-a rev zut  şi ad ugit  , Ed. Polirom , 2006  
 
Pamfil Alina ,  Limba şi literatura român  în gimnaziu , Ed. Paralela 45 , Piteşti  , 2004 
 
  



 
721. PROIECT EDUCA IONAL  

CCOOLL II NNDDEE  RROOMM ÂÂNNEEŞŞTTII   
  

Prof.  Înv. Primar, Corneanu Chenti –Nina-Colegiul Na ional ,,Traian  Doda,, Caransebe  
Prof.  Înv. Primar, Dobromirescu Anesia-Marilena- Colegiul Na ional ,,C.D.Loga,, Caransebe  

  

  
  

AARRGGUUMM EENNTT  
Tradi iile si obiceiurile româneşti reprezint  un adev rat tezaur care trebuie  p strat si 

transmis, pentru c  ar fi p cat ca, dup  ce a d inuit secole si chiar milenii, s  se piard . Noi, 
cadrele didactice, care îi înso im pe copii pe greul, dar frumosul drum al cunoa terii, avem 
posibilitatea s  le cultiv m dragostea pentru aceast  nepre uit  comoar , astfel încât s - i 
doreasc  s  o p streze mereu vie, pentru ca i genera iile viitoare s  se poat  bucura de ele. 

Copiii a teapt  cu ner bdare Sfintele S rb tori ale Na terii Domnului. Cea mai frumoas  i 
mai iubit  de cei mici si mari, s raci sau bogati este s rb toarea Cr ciunului. 

Veche de peste dou  milenii, r spândit  pe tot globul, cea mai important  s rb toare a 
cre tinilor este a teptat  cu emo ie si bucurie. Cr ciunul este asociat cu feeria iernii, cu puritatea 
z pezii i este o s rb toare emo ionant  mai ales pentru copiii care a teapt  sosirea Mo ului. 

Semnifica ia religioas  a Cr ciunului este Na terea Mântuitorului Iisus Hristos, fiul lui 
Dumnezeu trimis pe p mânt s  ajute oamenii s  devin  mai buni, mai credincio i, mai îng duitori. 
Aceast  s rb toare semnific  na terea, crea ia si ve nicia Universului. S rb torile de Cr ciun sunt 
minunate mai ales unde se respect  tradi iile str vechi. 

Peisajul de iarn  este emo ionant: c su ele sunt luminate, prin geamuri lic resc lumân ri i 
globuri colorate; bradul împodobit i mesele înc rcate cu bun t i tradi ionale; mireasma de cetin  
i cozonac si colindele care creeaz  o feerie de basm cum nici în pove ti nu întâlne ti. 

Prin acest parteneriat dorim s  promov m valorile cre tine, contribuind astfel la educarea  
copiilor pentru p strarea tradi iilor si obiceiurilor str mo e ti, c ci... „...nu e datorie mai vrednic  de 
a fi îndeplinit , decât s  facem p rta i pe cei mai tineri de bunurile suflete ti mo tenite din vechime, 
c ci zestrea cea mai de pre , nu e alta, ca averea de cuget si de sim ire închis  si p strat  cu grij  
sfânt  de-a lungul anilor în adâncurile sufletului cre tinesc al mo ilor si str mo ilor no tri" (G. 
Breazu). 
 
PERIOADA  DESF ŞUR RII : 19 XII – 23 XII 2016 
 
INSTITUTIILE IMPLICATE IN PROIECT: 
Colegiul Național ,,Traian-Doda,, Caransebe  
Colegiul National C.D.Loga  -Caransebes 
Episcopia Ortodox  a Caransebeşului 



 
COORDONATORI: 
Prof.  înv. primar, Corneanu Chenti 
Prof.inv.primar Dobromirescu Anesia Marilena  
Preot Casian Ru e  
Preot Daniel Alic 
 
TIPUL DE PROIECT: cultural-artistic 
 
SCOPUL:   

F. Cunoasterea, stimularea si afirmarea poten ialului artistic al copiilor 
G. P strarea si valorificarea tradi iilor si obiceiurilor zonale de Cr ciun; 
H. Săărrbbăăttoorrii rreeaa  îînnttrr--uunn    mmoodd    ddeeoosseebbii tt    aa    ssăărrbbăăttoorrii lloorr  ddee  iiaarrnnăă 

 
OBIECTIVE: 
 
- formarea deprinderilor necesare realiz rii unor felicit ri, ornamente, tablouri etc.; 
- cultivarea şi educarea sentimentelor de dragoste şi admira ie fa  de Dumnezeu şi Iisus, fa  de 
tradi iile şi obiceiurile str moşeşti ; 
- exersarea deprinderii de lucru în echip , pe grupe; 
- dezvoltarea gândirii independente, a ini iativei, a imagina iei, a solidarit ii; 
- consolidarea capacit ii de a tr i emo ii pozitive; 
- colaborarea mai strâns  dintre şcoal , familie şi comunitatea local  în scopul atingerii obiectivelor 
propuse în prezentul proiect; 
- stimularea comportamentului participativ al elevilor la diferite ac iuni, atragerea lor în organizarea 
unor activit i cu caracter extracurricular. 
-implementarea în activitatea didactic  modern  a unor elemente din educa ia religioas ; 
-interpretarea de colinde, datini si obiceiuri de Cr ciun; 
-exprimarea dorin ei de a fi continuatori ai valorilor s rb torilor crestine tradi ionale 
 
GRUPUL INT : 

 
I. Elevii clasei a III-a A de la Colegiul Na ional Traian-Doda- Caransebe ; 
J. Elevii clasei a III-a C de la Colegiul Na ional C.D.Loga-Caransebe ; 

DURATA:  o s pt mân , 19 – 23 decembrie 2016 
 RESURSE : 
umane 

• elevii 
• p rin i 
• cadre didactice 
• preot  

 spa iale: Episcopia Mun.Caransebe . 
 materiale: calculator, imprimant , aparate foto, cartoane, hârtie, lipici,  vat , hârtie colorat ,  
fotografii 
EVALUAREA PROIECTULUI:  

K. confec ionarea unui album cu lucr ri şi poze; 
  



PROGRAMUL ACTIVIT ILOR 
Nr. 
crt. 

Perioada Modalit i de realizare Locul de 
desf şurare 

Invita i 

11..  1199--2200    ddeecc..  
22001166  

Ne preg tim s  întâmpin m Cr ciunul 
RReeaall iizzaarreeaa  ddee  oorrnnaammeennttee  ppeennttrruu  ssaallaa  ddee  ccllaassăă  şşii   
BBrraadduull   ddee  CCrrăăcciiuunn,,  pprreeggăăttii rreeaa  pprrooggrraammuulluuii   
aarrttiissttiicc..  
  

SSaallaa  ddee  ccllaassăă  --  

22..  2211  ddeecc..  
22001166  

S rb tori de iarn  
SSăă  aaff llăămm  mmaaii   mmuull ttee  ddeesspprree  SSff..  NNiiccoollaaee,,  ddeesspprree  
CCrrăăcciiuunn  şşii   ddeesspprree  cceelleellaall ttee  ssăărrbbăăttoorrii   ddee  iiaarrnnăă..  
  

SSaallaa  ddee  ccllaassăă  --  

33..  2222  ddeecc..  
22001166  

Un dar din inim  pentru cei dragi 
PPrreeggăăttii rreeaa  uunnoorr  ffeell iiccii ttăărrii   ddee  CCrrăăcciiuunn    
  

SSaallaa  ddee  ccllaassăă  --  

44..  2233  ddeecc..  
22001166  

OOmm  bbuunn,,  ddeesscchhiiddee--nnee  ppooaarr ttaa!!   
VViizzii ttaarreeaa  EEppiissccooppiieeii   şşii   uurraarreeaa  cceelloorr  pprreezzeennţţii   
  

EEppiissccooppiiaa  
mmuunn..CCaarraannsseebbeess  

--  

 
REZULTATE SCONTATE: 
- educarea elevilor în spiritual valorilor morale şi sociale; 
- conştientizarea importan ei pe care trebuie s  o d m s rb torilor de iarn  (Cr ciunului) şi p str rii 
tradi iilor şi obiceiurilor. 
 
  
BUGETUL: 
- sponsoriz ri din partea p rin ilor elevilor implica i în proiect 
- sponsoriz ri din partea Episcopiei mun.Caransebes 
  
  
STRATEGIA DE REALIZARE:  
- conversa ia, povestirea, observa ia, exerci iul, explica ia, munca în echip , problematizarea, 
dezbaterea, lucrul în grup, jocul didactic şi jocul de rol. 

 
 

ACTIVIT I DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE: 
- întâlniri periodice între colaboratorii proiectului; 
- întâlniri periodice cu p rin ii elevilor. 

 
MODALIT I DE EVALUARE:  
- aprecieri verbale; 
- portofolii; 
 
DISEMINREA:  
- prezentarea proiectului la nivelul comisiilor metodice 
- rezultatele proiectului vor fi aduse la cunoştin  institu iilor implicate în proiect 
- articole în presa local  
  
FINALITATEA PROIECTULUI 
 Se va realiza un album cu fotografiile realizate în timpul desf şur rii activit ilor din cadrul 
proiectului. 
 



 
722. CERCETAREA TIIN IFIC  PE ÎN ELESUL CELOR MICI 

 
Prof. înv. primar tefan Irina, c. Gimn. Nr.149, Bucure ti  

 
În anul colar 2015 – 2016,  la Şcoala Gimnazial  nr.149, sector 3, s-a desf urat proiectul 

educa ional ”Cercetarea tiin ific  pe în elesul celor mici” la clasa a III-a. Am propus acest proiect 
plecând de la propunerile elevilor i ale p rin ilor. Programa colar  actual  nu poate cultiva într-o 
paleta larg  de posibilit i  valorile necesare unei bune integr ri sociale i profesionale i de aceea 
se impune, pentru remedierea situa iei, implicarea elevilor în activit i extracurriculare conforme 
necesit ilor exprimate de ace tia sau constatate de c tre profesori. 

În cadrul proiectului s-a pornit de la premisa c  în orice domeniu de activitate nu se pot 
ob ine rezultate deosebite decât printr-o munc  perseverent  şi c  descoperirile ştiin ifice sau 
inven iile tehnice sunt un motiv de respect şipre uire pentru cercet torii români. 

Institutul Na ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radia iei - 
INFLPR a avut si are o remarcabil  contribu ie la dezvoltarea cercet rii ştiin ifice în România. 

Activitatea de cercetare este organizat  pornind de la ideea fundamental  de aprofundare a 
cercet rilor ştiin ifice în scopul dezvolt rii ştiin ifice si tehnologice cu aplicabilitate în economia 
na ional . 

Ne-am dorit cunoaşterea unor oameni de mare valoare care au demonstrat prin activitatea 
depus  şi rezultatele ob inute c  sunt în stare s  solu ioneze cele mai complexe probleme ale 
ştiin eişi tehnicii. Acestproiectpoateconstitui un punct de plecare în valorificarea educa iei pentru 
inventic , ale c rei valori sunt înc  neexploatate. Astfel, prin aceast  ini iativ  vom putea vorbi în 
câ iva ani de concretizareacontribu ieila olimpiadele inventicii şi la realizareaunorinven ii care 
poate vor fi brevetate.  

Proiectul  a facilitat întâlnirea elevilor cu cercet tori din domenii diferite, cunoaşterea unor 
inven ii. care îi vor ajuta s  în eleag  faptul c  via a noastr  depinde de acestea, dar şi participarea 
copiilor  la activit i practice de simulare a unor fenomene din domeniul fizicii.  

Activit iledesf urate au fost :  
 Vizit la  Institutul de Fizic  Atomic  
 Atelier de lucrula InstitutulNa ionalpentruFizicaP mântului 
 Atelier de lucru la Institutul Na ional de Cercetare - Dezvoltare pentru fizica laserilor, 

plasmei şiradia iei 
 Atelier de lucru la Institutul Na ional de Cercetare - Dezvoltare pentru Optoelectronic  
 Întâlnire cu cercet torii 
 Dezbatere  

 
Obiectivespecificealeproiectului au facilitat:  

 Cunoaştereaunorinven iiromâneşti 
 Realizareaunorexperimenteştiin ificesurprinz toareşispectaculoase 
 Optimizareacomunic rii cadre didactice – elevi – cercet torisubimpactulacestuiproiect 
 Dezvoltareaspiritului de colaborare, de lucruînechip  
 Cultivareaşidezvoltareapoten ialuluiinventiv al elevilor 
 Stimulareaşipromovareacapacit iilorcreatoare ale 

elevilorprinactivit iledesf şurateîncadrulproiectului 
 
Perioada de desf şurare: aprilie 2016 – mai 2016 
 
Resurse:  

 Resurseumane: cadreledidactice, eleviiclaselor  a III-a B 
 Resursefinanciare: autofinan are, sponsorizare, voluntariat 



 Resursemateriale: aparatur  audio video, aparatefoto, camer foto, coli A4, lasere, plasme 
 
Mediatizare: 

Activit ile proiectului au fost prezentate pesite-ulwww.fabricadebani.ro 
Descriereaactivit ilor: 

 Am vizitatInstitutul de Fizic  Atomic  şi cu ajutorul cercet torilor am organiza un atelier de 
lucru la InstitutulNa ionalpentruFizicaP mântului (studiulcutremurelor).   

 Atelierul de lucru la Institutul Na ional de Cercetare-Dezvoltare pentru fizica laserilor, 
plasmei şiradia iei a cuprins 2 p r i: elevii au inventat laseri şi s-au jucat cu ei.  

 Atelier de lucru la Institutul Na ional de Cercetare - Dezvoltare pentru Optoelectronic  
 Întâlnire cu cercet torii 
 Dezbatere moderat  de prof. dr.  DragoşCiuparu (ANCS) 

 
Rezultateleaşteptate: 

Îmbog ireacunoştin elordesprecercetare, ştiin , tehnic , inventic , fizic , lasere, plasme, 
folosireanoilortehnologii.   

Dezvoltarea spiritului de colaborare, de lucru în echipe. 
Elevii vor aveaaccesla informa iipe care nu le pot dobândiprin curriculum obligatoriu. 

 
Modalit ide evaluare:  

 Evaluarea proiectului s-a f cut pebaza fişelor de monitorizare, a chestionarelor şi a 
proceselor verbale i s-a finalizat cu realizarea uni portofoliu pe clas . Elevii au avut posibilitatea 
s - i voteze activit ile preferate. 

În urma desf ur rii acestui proiect elevii au avut acces la informa ii pe care nu le pot 
dobândi prin curriculum obligatoriu şi astfel i astfel i-au îmbog it cuno tin ele despre cercetare, 
ştiin , tehnic , inventic , iar coala a fost promovat  în cadrul comunit ii locale. 
 

 
 

 

http://www.fabricadebani.ro/


 
723. PROIECT  EDUCA IONAL  ÎN  PARTENERIAT CU BISERICA 

 
nv toare: Coman Codru a 

Şcoala Gimnazial  Dragoş-Vod , Moisei   
 

„UN STROP DE CREDIN ” 
"Trebuie s -l ajuti cu ceea ce nu ai. 

Dând ce nu ai, dobânde ti si tu, cel gol, cel pustiit, cele ce-ti lipsesc." 
NICOLAE STEINHARDT 

 
ARGUMENT 

Înoriceclip , înoricetimp, înoriceceas, am veni,  important e s fimpreg ti i a d rui un strop 
de credint ! Stropul, pic turainfinit de mica in vâltoareavietii. Important estes d ruim o clip , un 
zâmbet, un gândcopiilorpe care-i îndrum m. A s diînsufletelecopiilornormelecredin ei,adaruiceva, 
dup  cum spuneN.Steinhardt, înce nu credem cu adev rat,înseamn  a dobândisinoiîn ineceeace nu 
am avut …oriînseamn   a credepursisimplu. A credeînseamn  a tebucura de tot ceeaceai, 
înseamn speran aînziua de mâine, încredereac putem fi maibuni, maidrep i, 
c putems pre uimoamenii de lâng noi cu tot ce au mai bun, c putems neajut msemenii, 
c putems accept mcredin alor!  A-i familiarizapecopii cu normesireguli ale credin ei, înseamn  a-i 
determinas fie maicon tien i de sine. 
P R ILE CONTRACTULUI: 
 ŞcoalaGimnazial Dragoş-Vod , MoiseisiParohia  ,,  BisericaOrtodox  
,,Acoper mântulMaiciiDomnuluiʼʼ 
GRUP INT : 
- colariiclaseipreg titoare B, Moisei 
BENEFICIARII  PROIECTULUI :  
- DIREC I: copiiişcolari; 
- INDIREC I: directorul,cadreledidactice, p rin iicopiilor, preotul.  
PARTENERI EDUCATIVI : 
ŞcoalaGimnazial Dragoş-Vod , Moisei 
Parohia  ,,  BisericaOrtodox  ,,Acoper mântulMaiciiDomnuluiʼʼ 
MIJLOACE DE REALIZARE : 
Dintrenumeroaseleforme de realizare a educa ieireligioaseputemaminti: exemplul, educa ia, 
activit i educative, rug ciuneaindividual , cânteculreligios, literaturaşiarta cu subiectereligioase, 
consilierea, ,vizitele, excursiile etc. 
METODE/TEHNICI/ PRINCIPII DE LUCRU : 
Întâlniri de lucru, vizite, dialog, dezbateri, expuneri, expozi ii, atelier de lucru, vizionaredvd, 
albume etc. 
Educareapreşcolarilorînspiritulvalorilor moral – creştine, „iubirea de aproape”, „împlinirea de 
faptebune”, respectareap rin ilorşi a celorlal i. 
SCOPUL PARTENERIATULUI: 
Educareaşcolarilorînspiritulvalorilor moral – creştine, „iubirea de aproape”, „împlinirea de 
faptebune”, respectareap rin ilorşi a celorlal i. 
• Formareaatitudinii de respect fa  de s rb torilecreştine; 
• Formareaatitudinii de respect fa  de locul de rug ciune,biseric ,fa  de preo iibisericii; 
OBIECTIVELE PARTENERIATULUI : 
• Cunoaştereaunorobiceiuricreştinesti, specifices rb torilorreligioase :Florii,Paste,Cr ciun 
• Educareaatitudinilor de toleran intrecopiii care apar indiferitelorculte; 
• Formareavirtu ilorcreştineşicultivareacomportamentului moral-religios; 
MODALIT I DE EVALUARE : 
- expozitie cu lucrarilecopiilor 



- analizaactivitatilor  
REPERE TEMPORARE : anşcolar 201-2017                         
- deinformare: c r i, pliante, icoane. 
 
PROGRAM DE ACTIVIT I 
 

 
 

724. PROIECT “SUCCESSFUL SCIENTISTS”, 2014 – 2016 
 

Pancu Alexandrina Liliana, coala Gimnazial  Nr.5, Bra ov 
 

n perioada septembrie 2014 – august 2016 in coala Gimnazial  Nr.5, Brasov, s-a 
derulat Proiectul cu titlul “Successful Scientists”, nr. de referinta: 2014-1-UK01-KA201-000252_2,  
in cadrul Programului Erasmus Plus, Ac iunea Cheie 2, Parteneriate strategice între şcoli, cu 
sprijin financiar de 17700 euro. Programul Erasmus+ este Programul Uniunii Europene pentru 
educa ie, formare profesionalǎ şi tineret si se desf şoarǎ în perioada 01.01.2014 -31.12.2020.  

coala Gimnazialǎ Nr.5, Braşov, a fost partenerǎ in acest proiect cu 6 şcoli europene:   
Canning Street Primary School, Newcastle upon Tyne, Marea Britanie (coordonator) 
Madsebakken Skole, Kongsberg, Norvegia 
Zer Guilleries, Viladrau, Spania 
Osnovna sola Log Dragomer, Brezovica pri Ljubljani, Slovenia 
Základní škola, Protivín, Republica Ceh  
Platon M.E.P.E, Katerini, Grecia 

Al turi de al i ase colegi am lucrat la implementarea acestui proiect, în care elevii si-au 
dezvoltat interesul pentru ştiin e i au explorat realitatea înconjurǎtoare în contexte de învǎ are noi, 
prin experien e directe, cu metode inovative sus inute de învǎ ǎtori, de profesori şi de specialişti 
într-un anumit domeniu, atât în incinta şcolii cât i în alte institu ii care au desfǎşurat cu elevii 
activitǎ i în domeniul ştiin elor. Pornind de la con inutul ştiin ific al lec iilor, înva ǎtorii au sprijinit 
elevii în  dezvoltarea capacit ilor i abilit ilor de experimentare, explorare, argumentare a realit ii 
desf şurând lec ii în naturǎ, completând explorarea direct  cu softuri educa ionale, resurse digitale 

DATA TEMA MODALITATI DE REALIZARE 
SEPT 2016 “Bun venit la gr dini ” - Rug ciuneşisfin ireas lii de clas  
OCT 2016 “Roluleducatieicrestine in 

formareacopiluluiscolar” 
-Lectorat/prezentarereferatp rin i, 
înv toare, profesorreligie 

NOV 2016 “Invatams d ruim” - vizit umanitar  
DEC 2016  

,,Vine-acumMo Nicolae!’’ 
 
“O, cevesteminunata...” 

-Expozi ie de lucr rirealizate de 
copiiîmpreun  cu p rin ii iînv toare 
 
-Serbare de Cr ciun cu 
participareapreotului i a p rin ilor 

IAN 2017 “Picturireligioase” - activitateartistico- plastic  
FEBR 2017 “Semnulcrucii” - activitate cu preotul 
MARTIE 2017 “Daruimmar işoarecelordragi” - activitate cu p rin ii 

- s rb toareamamelor 
APR 2017 “InviereaDomnului- 

SfintelePasti” 
- participarea la Sfântaîmp rt şanie- 
vizitapreotului la şcoal  

MAI 2017 “S d ruim din inim ” - daruripentrucopiiinevoiaşi din 
comunitate 

IUN 2017 “Faptebune am inv at” - expozi ie de lucr ri, desene, picturi, 
fotografii 



de pe diverse platforme educa ionale, adaptate pe nivel de vârstǎ, jocuri didactice, cântece, 
prezent ri, filme. 

Obiectivele proiectului au fost: 
 desf şurarea de activit i inovative de predare în domeniul Ştiin e  
 dezvoltarea interesului elevilor pentru Ştiin e şi cercetare ştiin ific  
 îmbun t irea competen elor de comunicare, lingvistice, IT şi antreprenoriale 
 ini ierea şi consolidarea parteneriatelor dintre şcoli şi furnizori externi de activit i ştiin ifice 
 schimb de experien e în diferite domenii ale ştiin ei, între elevi şi profesori de culturi diferite 
 popularizarea programului Erasmus+ în educa ie, în şcoli, în comunitate. 

Pentru asigurarea implementarii cu succes a proiectului au avut loc ase Întâlniri   
Transna ionale conform aplica iei i planului de implementare al proiectului. 

În cadrul acestor întâlniri s-au discutat: obiectivele proiectului, modul de abordare al 
tematicii proiectului, tipurile de activit i/ experimentele/ metodele de explorare a realit ii, a 
fenomenelor tii ifice, responsabilitǎ ile fiecǎrui partener, posibilitatea implicǎrii comunitǎ ii locale, 
comunicarea prin mijloace digitale, organizarea întâlnirilor transna ionale i a schimburilor de elevi 
pe toatǎ durata proiectului, exemple de diseminare a activit ilor de proiect i a rezultatelor acestuia. 
Tot cu aceastǎ ocazie sa creat pagina de facebook a proiectului cu acela i nume 
www.facebook.com/successfulscientists 

Toate ac iunile proiectului au contribuit la realizarea unei b nci de date cu idei, activitǎ i, 
planuri de lec ie numitǎ “Successful Scientists of Europe Book”, pe care sǎ o poatǎ accesa 
profesori, elevi sau orice persoanǎ care doreşte sǎ în eleagǎ o anumitǎ temǎ stiintificǎ. Acest produs 
final va fi func ional în form  digital  începând cu anul colar 2016-2017. De asemenea, activit ile 
s-au finalizat la sfâr itul proiectului, în fiecare coal  partener  cu s pt mâna “Science Week”, în 
care s-au prezentat realiz rile efortului conjugat al profesorilor, elevilor, p rin ilor i altor persoane 
implicate în cei 2 ani de proiect în activit i pe teme tiin ifice. În acest context au avut loc dou  
Activit i de înv are, la care au participat elevii i profesorii colii noastre, prin dou  Schimburi 
de elevi de scurt  durat : 
1.în perioada 18-22 aprilie 2016, în Romania (Bra ov)  

- coala gazd  : coala Gimnazial  Nr.5 
-oaspe i: 8 elevi i 2 profesori din Grecia, 8 elevi i 2 profesori din Norvegia 

2. în perioada 6-10 iunie 2016, în Republica Ceha (Protivin) 
- coala gazd : Základní Škola 
-oaspe i: 8 elevi i 5 profesori din Marea Britanie, 8 elevi i 3 profesori din România. 

Aceast  activitate a coincis în ara noastr  cu S pt mâna coala Altfel, ceea ce a adus un plus de 
valoare activit ii, fiind implica i nu numai elevi din înv mântul primar dar i elevi din gimnaziu, 
întreaga coal  desf urând activit i pe teme de tiin e în aceast  perioad . Au fost sus inute 
activit i în care s-au implicat i organiza ii din comunitate: Palatul Copiilor, Muzeul de Istorie, 
Biblioteca Jude ean  (Sec ia de Tineret, Bra ov), APNPC (Administra ia Parcului Na ional Piatra 
Craiului), Gr dina Zoologic  Bra ov, Funda ia Centrul de Ecologie Montan , Asocia ia Forums, 
Asocia ia Cultural  Vatra H rmanului, Recreativ, Galeria Creativ, Kreul. Activitatea de înv are a 
fost mediatizat  pe MIX 2TV Bra ov în emisiunile de tiri. Din cadrul ISJ Bra ov a participat d-na 
inspector Mihaela Zugravu. 

În comunitate proiectul a fost promovat prin distribuirea de pliante informative, în sedin ele 
metodice ale cadrelor didactice la nivel de jude , în cadrul concursului de proiecte comunitare Made 
for Europe, în cadrul concursului de proiecte colare coala mea pe primul loc, în cadrul 
emisiunilor de tiri ale postului local MIX 2TV, în expozi iile temporare Successful Scientists de la 
Casa Sfatului Bra ov (01-15 iunie 2016) i de la Biblioteca Jude ean , Sec ia de Tineret, Bra ov (15 
iunie-31 iulie 2016). 

Proiectul a schimbat percepia cadrelor didactice participante asupra abordarii temelor 
tiin ifice din curriculum. Profesorii care au participat la întâlnirile transna ionale i la cele de 

înv are i-au perfec ionat competen ele de limba engleza i TIC, au f cut schimb de bune practici 
educa ionale i au în eles c , predarea cu accent pe latura practic , aplicativ , cre te motivarea 

http://www.facebook.com/successfulscientists


elevilor pentru investigarea fenomenelor din via a cotidian  i c  participarea elevilor în astfel de 
proiecte le dezvolt  acestora un cumul de abilit i necesare în secolul XXI. 

Proiectul Successful Scientists a determinat în coala noastr : 
-cre terea calit ii actului didactic prin amplificarea schimbului de bune practici pe teme tiin ifice 
i nu numai între elevi, profesori, comunit i de culturi diferite; 

-utilizarea resurselor digitale, a tehnologiei moderne în activit ile cu elevii; 
-participarea unor institu ii/organiza ii din comunitate în activit i cu elevii în domeniul tiin ei; 
-un num r mai mare de elevi, cadre didactice i p rin i implica i în proiecte interna ionale; 
-promovarea colilor/ rilor partenere i a culturilor pe care acestea le reprezint  la nivel 
interna ional; 
-con tientizarea importan ei Programului Erasmus în coal , educa ie, comunitate. 
 
 

725. PREZENTAREA AUXILIARULUI ,,REBUSURI ŞCOLARE”- ISTORIE 

 

Prof.înv. primar, Sardaru Elena, Şcoala Gimnazial  ,,Ion Creang ” Huşi 

 

În activitatea de fiecare zi a copilului jocul ocup  locul preferat. Aşa cum adultul se simte 

împlinit prin munca sa, copilul se simte mare prin succesele  sale ludice. 

Elementele de joc, încorporate în lec ie, garanteaz  captarea aten iei elevilor pe tot parcursul 

activit ii didactice şi înl tur  plictiseala, considerat  „p catul de moarte al pred rii” (Herbart). 

Rebusul este un joc inedit. El dezvolt  procese psihice ale elevului: gândirea, limbajul, 

memoria, aten ia, creativitatea,voin a; poate fi folosit si ca metod /mijloc de înv are şi evaluare sau 

procedeu în cadrul unei metode. 

Dorin a de a rezolva orice problem  de tip rebusist intensific  interesul pentru studierea 

disciplinelor necesare în solu ionarea cerin elor date şi astfel rebusul ajut  la dezvoltarea 

intelectual  a elevului. 

Folosirea rebusului printre elementele de sprijin ale înv rii este important  prin faptul c  

poate interveni stimulativ o dat  cu creşterea curbei oboselii. 

Mijloc activ şi eficace de instruire şi educare a şcolarului, rebusul poate fi folosit cu succes 

în captarea aten iei, pe tot parcursul activit ii didactice, conducând la evitarea plictiselii, 

dezinteresului. 

 Acest auxiliar l-am folosit cu succes la fixarea şi evaluarea cunoştin elor istorice. Folosirea 

elementului ludic face ca lec ia s  fie vioaie, antrenant , atractiv . 

 

 
 
  



 
726. EU I MEDIUL ÎNCONJUR TOR-PROIECT DIDACTIC 

 
prof . Andrunache Carmen-Gabriela, Şcoala Gimnazial  ” Ştefan cel Mare” Vaslui 

 

 
 Clasa: a II -a C 
 Îndrum tor: prof . Andrunache Carmen-Gabriela  
 Unitatea de înv mânt: Şcoala Gimnazial  ” Ştefan cel Mare” Vaslui 
 Aria curricular : Matematica şi Ştiin e  
 Disciplina de înv mânt: Matematic  şi  explorarea mediului 
 Unitatea de înv are: Influen a omului asupra mediului înconjur tor 
 Subiectul lec iei:  Eu şi mediul înconjur tor 
 Tipul lec iei: consolidare 
 Obiective cadru: 
- dezvoltarea capacit ilor de observare, explorare i în elegere a realit ii din mediul înconjur tor; 
- formarea unei atitudini pozitive fa  de mediul înconjur tor, prin stimularea interesului fa  de p strarea unui mediu echilibrat i exersarea unor 

deprinderi de îngrijire i ocrotire a acestuia; 
 Obiective de referin  : 
 O1-   s  r spund  corect la ghicitorile propuse; 
 O2 -  s   identifice ac iuni ale copiilor care protejeaz  sau distrug mediul; 
 O3 -  s  - i spun  punctul de vedere într-o situa ie dat ; 
 O4 -  s   redea prin desen ac iuni ale micului ecologist; 
 O5 -  s   participe cu interes la lec ie; 

 
 Metode şi procedee: conversa ia, observa ia, exerci iul, cvintetul, IM (inteligen ele multiple), joc de rol, explozia stelar , problematizarea 
 Resurse materiale: plan e, poezie, fişe de lucru, marionet , deşeuri, creioane colorate, . 

Forme de organizare: frontal, individual, pe echipe, în perechi. 
 
 
 
 
 



 
Nr 
crt 

Momentele 
lec iei 

Ob 
op 

Activitatea înv toarei Activitatea elevilor Metode i 
procedee 

Materiale 
didactice 

Organizare  Evaluare 

1 Moment 
organizatoric 

 Asigur condi iile optime pentru 
buna desf şurare a lec iei. 

Se preg tesc pentru 
or  

conversa ia materialele 
necesare la 

lec ie 

frontal  
 

2 Captarea 
aten iei 

 
 
 
 
O1 

    Prezint personajul surpriz , o 
marionet  care are o hain  înc rcat  
de deşeuri. Personajul surpriz  le 
cere elevilor s  ghiceasc  numele 
lui: Murd rel.  
Ca sarcin  de lucru Murd rel le cere 
elevilor s  caute r spunsuri potrivite 
la ghicitorile prezentate. Pentru 
fiecare r spuns corect se va 
desprinde  câte un deşeu de pe haina 
lui, iar la final vor observa c  
marioneta îşi va schimba numele în 
Cur el (anexa 1). 

 
 
 
 
.... Murd rel 
 

 
 
Explica ia 
 
 
Problematizarea  

 
 
Personajul 
Murd rel 

 
 
Frontal 
 

 
 
Obs. Sist. 
 
Capacitatea 
de a intui 
r spunsurile 
corecte 

3 Tranzi ia spre 
o nou  
înv are 

O5     Le prezint elevilor o plan  cu o 
problem  pe care o vor rezolva la 
tabl , în fa a clasei. (anexa 2) 

 
Rezolv  problema 

 
Problematizarea 

 
Plan  
 

 
Frontal  

 
Obs. Sist. 
 

4 Anun area 
temei i a 
obiectivelor 

 
 
O2 
O3 

     Anun  elevii c  pe parcursul orei 
de matematic  şi explorarea 
mediului   se vor recapitula şi evalua 
cunoştin ele despre mediul 
înconjur tor şi ac iuni de protec ie a 
lui. 

 
Ascult  
 
 
Noteaz  titlul  

 
Observa ia  

 
 

 
Frontal  

 
Obs. Sist. 

5 Dirijarea 
înv rii 

 
O4 
 
O2 
O5 
 

Voi ini ia o scurt  discu ie despre 
mediul înconjur tor i importan a 
protej rii lui. 
     - Pentru început ve i primi fi e de 
lucru.  
    - Va trebui s  completa i fi ele  cu 

Particip  la discu ie 
 
 
Primesc fi ele de 
lucru 
Deseneaz   

Discu ia 
 
IM 
 
Exerci iul  
 

  
 
Fi e de 
lucru 
 
Creioane 

Frontal  
 
Individual 
 
 
Frontal 

 
Obs. Sist. 
 
Prob  
practic  
 



 
 
 
 
O5 

desene reprezentative în prima parte 
iar în cea de-a doua s  completa i un 
cvintet (anexa 3) 
    - Propun şi un joc de rol. Va 
trebui s  juca i mini scenete în care 
ve i juca rolurile conform bile elelor 
extrase de fiecare (anexa 4)  

Prezint  în fa a 
clasei desenele 
 
Extrag bile ele 
Interpreteaz  
rolurile 

Joc de rol colorate 
 
Bile ele 
 

 
În perechi 

Prob  oral  
 

6 Conexiunea 
invers  

 
O3 
 
 
O5 

Prezint elevilor o planş  cu 
“Decalogul ecologic”. Le cer s  
citeasc  cele 10 porunci şi solicit 
elevilor un punct de vedere personal  
referitor la decalog. (anexa 5) 

 
Citesc cele 10 
porunci 
 
Î i spun punctul de 
vedere 

 
Lectura 
 
Expunerea  

 
Plan  

 
Frontal  

 
Prob  oral  

7 Evaluare   
 
O3 
O4 
O5 

     Îmapart  clasa în 3 grupe.    
 Fiecare grup  va trebui s   realizeze 
un afiş mare, colectiv , în care 
Planeta P mânt este protejat   de 
palmele grijulii ale copiilor. 
  Pe suprafa a r mas , se va scrie de  
jur-împrejur ce ar dori s  d ruiasc  
ei P mântului. (anexa 6) 

 
 
 
Realizeaz  afi ul 
 
 

 
 
 
Problematizarea 
 
IM 
 

 
 
Afi ul  
 
Cartoane 
 
Creioane 
colorate 

 
 
Pe grupe 

 
 
Prob  
practic  

8 Tema i 
încheierea 

 
 
O5 

        Se d  ca tem  pentru acas  o 
fiş  pe care elevii s  o completeze 
timp de o s pt mân  în care s  
noteze ac iunile lor de protec ie sau 
poluare a mediului (anexa 7). 
De asemenea se distribie elevilor 
fi e cu poezia Prietenul P mântului 
din care fiecare va trebui s   
memoreze câte o strof , la alegere. 
(anexa 8) 

 
 
Noteaz  tema de 
cas  
 
 
Primesc fi ele 

 
 
Conversa ia 

 
Caiete 
 
 
Fi e   

 
 
Individual  
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cas  

 
 
 



ANEXA I 
 
INTELIGEN A LINGVISTIC  
Ghicitori  
 
Înalt cât casa, 
Verde ca m tasea, 
Dulce ca mierea 
Amar ca fierea.(nucul) 
 
Iarna-n frig, vara la soare, 
Neschimbat e la culoare!(bradul) 
 
Cine-i gros şi scor uros 
Şi arunc  ceşti pe jos!(Stejarul) 
 
O b trân  sup rat  
Peste ap  aplecat !(salcia) 
 
Ce copac stufos şi-nalt 
Infloreste-n luna mai 
Şi d  floare pentru ceai? 
Cine este, l-a i aflat?(teiul) 
 
Cine-i nalt şi uguiat 
Şi priveşte peste sat?(plopul) 
  
Sus pe coama mun ilor, mun ilor c run ilor 
Şade voinicul cel epos, veşnic verde şi frumos!(bradul) 
 

ANEXA 2 
INTELIGEN A LOGICO- MATEMATIC  
PROBLEM  
 
 Mihai este elev în clasa a II-a. Clasa lui s-a împ r it în dou  echipe. Ei au pornit pe str zile 
din localitate pentru a aduna deşeurile, într-o ac iune de ecologizare. Echipa lui Mihai a adunat 32 
de  saci de deşeuri de hârtie, saci cu pet-uri şi cutii din plastic dublul sacilor cu deşeuri de hârtie şi 
tot  atâ ia saci cu resturi menajere. Echipa advers  a reuşit s  adune doar o jum tate  din cantitatea 
de deşeuri adunat  de echipa lui Mihai. Câ i saci au adunat cele dou  echipe în total?  

 
ANEXA 3 

 
INTELIGEN A SPA IAL  
A. Desena i: 
 
1. Cine polueaz  
2. Ce polueaz  
3. Cum polu m 
4. Cine protejeaz  
5. De ce protej m 
 

 

1 

2 

3 

4 5 



 
B. Realizeaz  un cvintet cu tema „Natura”.  
 
Un cuvânt                 .................................... 
Dou  însuşiri            ............................................................. 
Trei ac iuni              .................................................................................... 
O prop. din 4 cuv.   ............................................................................................... 
Un sentiment           .................................... 
 

ANEXA 4 
 

INTELIGEN A KINESTEZIC  
 

JOC DE ROL 
Copiii realizeaz  mici scenete în care vor juca rolurile : 

- guma de mestecat şi coşul de gunoi ; 
-  resturile de la gratar şi punga de plastic;  
- produse de cur at ecologic şi gunoiul. 

 
ANEXA 5 

 
INTELI GEN A INTRAPERSONAL  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

nu scrijeliţi 
coaja copacilor contribuiţi la 

curăţarea 
parcurilor 

păstraţi 
apele curate nu răniţi 

animalele 

ajutaţi animalele 

aflate în 

suferinţă 

nu vă jucaţi cu 
focul în preajma 

pădurilor 

nu aruncaţi 
deşeurile la 
întâmplare

nu distrugeţi ceea 
ce nu aţi crescut 

păstraţi 
spaţiile verzi

plantaţi câte un 
copăcel la 

marginea pădurii 



ANEXA 6 
 

INTELIGEN A INTERPERSONAL  
 
 EVALUARE 
 
   Se va  realiza un afiş mare, colectiv , în care Planeta P mânt este protejat   de palmele grijulii ale 
copiilor. 
  Pe suprafa a r mas  , se va scrie de jur-împrejur ce ar dori s -i d ruiasc  elevii P mântului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXA 7 
 
INTELIGEN A NATURALIST  
 
       Se d  ca tem  pentru acas  o fiş  pe care elevii s  o completeze timp de os pt mân  şi în care 
s  noteze ac iunile lor de protec ie sau poluare a mediului. 
 

ANEXA 8 
 
INTELIGEN A MUZICAL  

Prietenul P mântului 
 
 
Ce mult aş vrea s  v  gândi i, O plant , o vie uitoare, 
S  şti i nu cresc la întâmplare Oricât de mic  sau de mare 
De consum m f r  m sur   Şi ne sunt toate necesare. 
Tot ce primim de la natur , Ce mândru eşti c  po i s - i spui 
Tot noi vom fi aceia care PRIETENUL P MÂNTULUI 
Vor plânge cu lacrimi amare. Când tu consideri ceva sfânt 
Şi aş mai vrea s  v d c  voi Tot ce exist  pe p mânt. 
Nu accepta i niciun gunoi, 
C  îi certa i pe-aceia care 
Calc  natura în picioare. 
Aceste rânduri când citi i, 
Cum am putea ca, împreun , 
S  facem lumea mult mai bun  
  



 
727. ACTIVIT ILE EXTRACURRICULARE ÎN VIA A ŞCOLARILOR  

 
Înv: Spanache Alina, Şcoala Gimnazial  Pog neşti, jud Vaslui 

 
Activit ile extracurriculare contribuie la adâncirea şi completarea procesului de înv mânt, 

la dezvoltarea înclina iilor şi aptitudinilor elevilor, la formarea şi dezvoltarea armonioas  a 
personalit ii elevilor, la organizarea ra ional  şi pl cut  a timpului lor liber. Micii şcolari au nevoie 
de ac iuni care s  le l rgeasc  lumea lor spiritual , s  le împlineasc  setea lor de cunoaştere, s  le 
ofere prilejuri de a se emo iona puternic, de a fi în stare s  iscodeasc  singuri pentru a–şi forma 
convingeri durabile. Având un caracter atractiv, elevii particip  într–o atmosfer  de voie bun  şi 
optimism, cu însufle ire şi d ruire, la astfel de activit i. 

Scopul acestor activit i este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activit i cât mai variate şi bogate în con inut, cultivarea interesului pentru activit ile socio-
culturale, facilitarea integr rii în mediul şcolar, prevenirea abandonului şcolar, fructificarea 
talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.Activit ile extracurriculare 
pot îmbr ca variate forme: spectacole cultural–artistice (serb rile şcolare), excursii, vizite, drume ii, 
concursuri, întreceri sportive, cercuri pe discipline, cercuri literare, vizion ri de spectacole, proiecte 
educa ionale ş. a. 

Activitatea educativ  şcolar  şi extraşcolar  permite transferul şi aplicabilitatea 
cunoştin elor, abilit ilor, competen elor dobândite în cadrul orelor prev zute în programa 
şcolar .  Elevii sunt atraşi de activit ile artistice, reacreative, distractive, care ajut  la dezvoltarea 
creativit ii, gândirii critice şi stimuleaz  implicarea în actul decizional privind respectarea 
drepturilor omului, conştientizarea urm rilor polu rii, educa ia rutier , educa ia pentru p strarea 
valorilor, toleran a, comunicarea intercultural  etc.  

În cadrul activit ilor extracurriculare cu o deosebit  influen  formativ  sunt incluse toate 
formele de ac iuni care se realizeaz  în afara programului propriu zis: plimb ri, ieşiri în natur , 
excursii, tabere, serb ri cu diferite ocazii, concursuri între şcoli, parteneriate şcolare 
pe diferite teme  etc.  

Dintre activit ile extracurriculare desf şurate cu elevii clasei I şi clasa a IV-a de la Şcoala 
Pog neşti, com. St nileşti, anul şcolar 2016-2017, sem I. enumer m: 

1.Cercul de pictur  „ Pictura mai mult decât o joac ” sus inut în cadrul şcolii, unde elevii 
au pictat pe sticl , lemn, sau pânz . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.O  activitate frumoas  a fost cea de Educa ie ecologic  în care elevii au plantat trandafiri 
şi au f cut cur enie în sala de clas . 
 



 
 
3. O alt  activitate desf şurat  recent cu elevii a fost cu ocazia Haloweenului, unde am organizat 
concursuri şi elevii s-au costumat corespunz tor. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Toate aceste activit i educative dac  sunt bine 

echilibrate, bine motivate şi mai ales bine organizate ofer  posibilitatea valorific rii acumul rii 
elevilor pe parcursul unui întreg ciclu de preg tire sau unele dintre acestea pot avea ecou în sufletele 
lor toat  via a. 
 P rin ii trebuie s  fie un sprijin real pentru înv tor şi s  sus in  aceste activit i 
extracurriculare, s  participe activ la ele al turi de copiii lor.  
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728. MESERIA E BR AR  DE AUR 

PROIECT DE LEC IE 
PIP Dinu Izabela Nicoleta  

coala Primar  Z noaga, Dumbrava,Prahova 
Clasa: a II-a  
Tema lec iei: Ştiu s -mi aleg o meserie?! 
Obiective fundamentale:  
- colectarea unor informa ii relevante pentru viitoarea carier  
- consolidarea deprinderilor de lucru în echip  
- formarea capacit ii de a lua decizii referitoare la viitoarea carier   
Obiective opera ionale: 
- s  ordoneze cuvintele pentru a forma o propozi ie 
- s  completeze un ciorchine 
- s  lucreze un proiect în grup 
- s  enumere criteriile care stau la baza alegerii unei meserii 
- s  realizeze un colaj 
- s  cânte un cântec în limba englez  
Metode şi procedee: conversa ia, explica ia, observa ia, proiectul, posterul, turul galeriei, 

jocul de rol, ciorchinele, lucrul în echip , brainstorming-ul, portofoliul 
Mijloace de înv mânt: postere, fişe de lucru, calculator, videoproiector  
Scenariul lec iei:  
• Pentru a descoperi titlul lec iei, elevii trebuie s  a ezeîn ordine cuvintele proverbului: 

AUR         E        MESERIA     DE     BR AR     . 
 

 
Acestea pot fi scrise pe coli care vor fi lipite de tabl  cu patafix. Astfel, vor putea fi ordonate 

cu u urin .  
Se va discuta despre în elesul acestui proverb i despre în elesul cuvântului „meserie”. 
• Se vor citi câteva ghicitori despre meserii:  

În clas , pe ori icine,  
Îl înva  ce e bine. (Înv torul) 
Cin’ te-ascult  i- i prescrie 
Cum s  iei o doctorie? (Medicul) 
Cine turma o p ze te  

i din fluiera  domne te? (P storul)  
• Prezentarea proiectelor cu tema: Mari români,pe care elevii le-au avut de realizat în grup. 

Grupele pot avea teme diferite: pictori, muzicieni, scriitori, sportivi. Fiecare grup va prezenta câte 
un poster cuprinzând: fotografii, biografii, realiz ri ale personalit ilor. Posterele vor fi expuse şi se 
va realiza un tur al galeriei.  

• V-a i alege o astfel de carier ? Marile personalit i prezentate constituie pentru voi 
modele? Ave i modele? Cine reprezint  un model pentru voi: p rin ii, fra ii mai mari, înv torul, 
realizatorii TV, cânt re ii etc.? 

• Întâlnire cu o persoan  realizat  din punct de vedere profesional, care le va vorbi elevilor 
despre cariera sa. Elevii îi vor putea pune întreb ri.  

• Cine vrea s  p streze tradi ia în familie şi s  urmeze aceeaşi meserie cu unul dintre p rin i? 
De ce? Cunoaşte i astfel de situa ii printre muzicieni, scriitori, actori etc.? 

• Care sunt criteriile dup  care alegem o meserie? 
- Aptitudinile? 
- Câştigul financiar? 
- S - i plac  meseria respectiv ? 
- Prestigiul? 



- Altele? Care? 
Crede i c  meseria aleas  este întotdeauna cea dorit /visat  sau considera i c  între dorin e şi 

realitate exist  diferen e?  
• Î i cunoşti aptitudinile? Ce meserie crezi c  ar fi potrivit  pentru aptitudinile pe care le ai? 

Este aceasta meseria pe care doreşti s  o urmezi? 
• Brainstorming: Vreau s  devin …………………. pentru c  ……………… 
• Crede i c  este necesar ca anumite persoane s  v  îndrume în ceea ce priveşte alegerea 

unei viitoare cariere/meserii? Dac  da, care crede i c  ar fi cele mai indicate persoane s  fac  
aceasta?  

La discu ie poate participa şi un consilier şcolar, care le poate vorbi despre importan a pe 
care o are consilierea pe probleme de orientare şcolar  şi poate r spunde la eventualele întreb ri ale 
copiilor. 

• Pentru a urma o meserie este necesar s  urm m o anumit  şcoal ? Care este leg tura dintre 
şcoala pe care o urm m şi viitoarea meserie?   

• Fi  de lucru 
1. Une te ce se potrive te i apoi coloreaz  meseria preferat  din cela date:  

 

 
2. Ciorchine: Hobby-urile mele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Joc de rol: Ghiceşte pasiunea / Mima meseriilor  
Un copil vorbeşte despre lucrurile pe care le îndr geşte cel mai mult sau mimeaz  o meserie. 
Ceilal i trebuie s  ghiceasc  ce pasiune are /ce meserie a mimat.  
 • Elevii vor cânta un cântec despre meserii, în limba englez , numit People work, disponibil 
la urm torul link: https://www.youtube.com/watch?v=ORGLQudvMWE 

•Realiza i un colaj despre meserii! Folosi i imagini decupate din ziare i reviste.  
  

Hobby-uri     

https://www.youtube.com/watch?v=ORGLQudvMWE
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729. PARTENERIATUL  EDUCATIV ÎN COMUNITATE 
 

 Prof. Oni a Sorina Dori 
coala Gimnazial   Birda – Jude ul Timi  

 
Noi înv torii, trebuie s  fim deschişi spre trebuin a de a afla, de a cunoaşte, pentru a le cultiva 
ataşamentul fa  de şcoal  şi înv tur , dragostea şi interesul pentru cunoaştere.,,Educa ia este un 
proces al vie ii şi nu o preg tire pentru via  Cred c , şcoala trebuie s  reprezinte via a actual , via  
tot atât de real  şi de vital  pentru copil ca aceea pe care el o duce în familia sa, cu vecinii s i, pe 
locurile lui de joac .” (John Dewey)       
    Este mare nevoie de colaborare între partenerii educativi din comunitate – p rin ii elevilor, 
prim rie, biblioteca comunal , biseric  – pentru a aborda educa ia din perspectiva afectivit ii, a 
cunoaşterii şi a regl rii trebuin elor, atitudinilor, valorilor şi motiva iei care stau la baza unei 
convie uiri democratice şi integr rii în comunitate.  
A educa înseamn  r bdare, munc  cotidian  continu .  Munca în parteneriat vine în sprijinul 
clarific rii unor probleme educative. 
  Obiectivele parteneriatului educativ au urm rit:  
 * informarea, comunicarea şi promovarea strategiilor educative;   
 * stabilirea de atribu ii, competen e şi responsabilit i pe plan educativ; 
 * organizarea unor ac iuni şi întâlniri cu caracter educativ;  
*dezvoltarea unor rela ii de colaborare cu partenerii educativi din comunitate. 
   Parteneriatul educa ionalse adreseaz  în principal p rin ilor şi profesorilor, şi se refer  la a 
ac iona în acelaşi sens. Ceea ce hot r şte familia, trebuie s  fie în acord cu m surile şcolare, şi ceea 
ce face un p rinte, s  nu fie negat de cel lalt. 
   Se ştie c  educa ia, ca ac iune social  organizat , presupune mai mul i factori: familia, şcoala şi 
comunitatea. Democratizarea educa iei face necesar  deplasarea centrului de interes de pe 
cunoştin e impuse - pe obiective, de pe programe abstracte - pe nevoile curente ale elevului, astfel 
încât acesta s  fie centrul de interes al tuturor. 
     În privin a  comunit ii,încercând s -i d m o defini ie,am putea spune c  este: 
-Spa iu în care oamenii conlucreaz  pentru a identifica nevoile comune şi valorile pe care le 
pre uiesc; 
-Spa iu al interac iunilor sociale bazate pe nevoi, interese şi aspira ii comune; 
-Spa iu în care membrii au încredere unii în al ii şi conlucreaz  la rezolvarea problemelor comune; 
-Spa iu în  care exist  consens axiologic al membrilor (respect civic, respect etnic, cooperare etc.)  
   Comunitatea reprezint  cadrul cultural, spiritual şi geografic de dezvoltare al elevului.Prin 
caracteristicile ei, poate sus ine interesele şcolii.  Fiecare şcoal  devine ,,o comunitate a celor ce 
înva ”, în condi iile propriului s u plan de îmbun t ire continu  a pred rii, înv rii şi disciplinei. 
To i elevii s i se str duiesc şi fac progrese în direc ia atingerii standardelor dorite, fiind ajuta i de 



p rin i, cadre didactice şi al i parteneri implica i. Şcolile şi comunitatea îmbun t esc instruc ia, 
evaluarea, dezvoltarea profesional  a cadrelor didactice, implicarea p rin ilor şi a oamenilor de 
afaceri, astfel încât fiecare aspect al educa iei func ioneaz  ca parte a unui sistem, care sprijin  to i 
elevii pentru a-şi atinge obiectivele. 
   Reforma efectiv  a înv mântului preuniversitar, ca înv mânt public, se poate realiza numai în 
interiorul spa iului comunitar, ca rezultat al conlucr rii şcolii cumediul social, cultural şi economic. 
Procesul educa ional este un act de socializare, de culturalizare, de formare şi dezvoltare a 
personalit ii, dus la îndeplinire de echipa didactic . 
   Orice program educativ poate deveni eficient în m sura angaj rii p r ilor componente. În acest 
sens, vin în ajutor proiectele de  parteneriat educa ionale care vizeaz  înt rirea rela iilor dintre 
p rin i, elevi, dasc l şi comunitate, creşterea gradului de implicare a tuturor factorilor educa ionali.   
  Activitatea în parteneriat are nenum rate avantaje, deoarece creeaz  rela ii de colaborare, clarific  
diverse probleme educative, ofer  un nou cadru de dezvoltare a personalit ii  elevului. Ini ierea 
diferitelor proiecte de parteneriat educa ionale sunt benefice atât pentru elevi, cât şi pentru to i 
factorii implica i ( şcoal , familie, comunitate). 
    Înv torul trebuie s  fie conştient de rolul şi contribu ia sa în formarea comportamentului 
democratic şi atitudinii disciplinare a elevilor s i. Şcoalanu poate s  r mân  izolat , ea trebuie s  se 
integreze şi s  p trund  în spiritul comunitar, c ci comunitatea nu înseamn  altceva decât s  fii şi s  
te sim i în contact cu ceilal i. 
   Înv area şcolar  pune bazele înv rii pe durata întregii vie i, astfel  cadrele didactice trebuie s  
urm reasc  modelarea copilului în conformitate cu obiectivele societ ii democratice, în vederea 
atingerii pe termen lung a idealului educa ional, care const  în dezvoltarea liber , integral  şi 
armonioas  a individualit ii umane, în formarea personalit ii autonome şi creative. 
    Cadrele didactice şi parin ii trebuie s  lucreze împreun  pentru a dezvolta o rela ie de cooperare 
în clas . Centrul acestui parteneriat este copilul. Acest parteneriat între dasc l şi p rin i, ofer  
copiilor un model asupra felului în care adul ii coopereaz  pentru a crea un mediu de înva are 
stimulator. Este esen ial  implicarea activ  a parin ilor înc  din primul an de şcoal .  
    În mod firesc, p rin ii sunt primii educatori ai copilului. Vine apoi rândul profesioniştilor din 
gr dini e şi şcoli s  se ocupe de educarea şi formarea copiilor printr-o metodologie şi un curriculum 
specific vârstei acestora. Dar educa ia copiilor, privi i ca cei mai tineri membri ai unei comunit i, 
este responsabilitatea întregii comunit i. Ea este leag nul creşterii şi devenirii copiilor ca viitori 
adul i responsabili de menirea lor în folosul întregii comunit i. 
    O comunitate care plaseaz  educa ia printre priorit ile sale, este o comunitate care ac ioneaz  
conştient în folosul tuturor membrilor s i. Este bine ştiut faptul c , pe termen lung, investi ia în 
educa ie este cea mai valoroas  pentru societate. 
  În cadrul unei comunit i, gr dini a şi şcoala sunt institu ii care asigur  educa ia copiilor, dar 
sprijin , în acelaşi timp preocuparea şi nevoia adul ilor pentru perfec ionare continu  şi înv area pe 
tot parcursul vie ii. 
  Pentru realizarea unui parteneriat trebuie stabilite câteva forme de rela ionare necesare. Astfel, 
trebuie respectate cele patru condi ii de realizare ale acestui proces: comunicare, coordonare, 
cooperareşi în final, parteneriat. Aceste distinc ii sunt importante pentru decizia privind tipul de 
rela ionare pe care se poate miza, pentru un anumit partener din cadrul comunit ii. 
    Parteneriatul între şcoal  şi familie şi-a demonstrat eficien a pretutindeni unde a fost aplicat, dac  
s-au respectat anumite condi ii de realizare  a acestuia: 
   P rin ii s  fie percepu i de c tre cadrele didactice ca persoane active şi valoroase pentru educarea 
copiilor; De asemenea p rin ii s  se implice în mod concret în luarea de decizii referitoare la 
activit i extraşcolare, la modificarea orarului, la stabilirea disciplinelor op ionale, iar 
responsabilitateapentru evolu ia copilului s  fie împ r it  între şcoal  şi p rin i. 
Biserica reprezint  un posibil partener din comunitate şi poate contribui ca factor important la 
cultivarea tr s turilor morale pozitive: acceptarea diversit ii, respect, dragoste pentru semeni. Date 
fiind importan a şi respectul manifestat de membrii unei comunit i fa  de biseric  este 



recomandabil s  folosim interven ia şi suportul oferit de aceasta în transmiterea unor mesaje c tre 
comunitate. 
În abordarea parteneriatelor cu biserica, în faza de elaborare a proiectului se va identifice 
apartenen a religioas  a copiilor respectându-se cultul fiec ruia dintre ei. 
În urma discu iilor cu p rin ii, dasc lii vor planifica împreun  cu aceştia activit ile 
specifice.Parteneriatul se poate desf şura ocazional (cu ocazia s rb torilor religioase importante din 
cultul respectiv) sau pe baza unui proiect educa ional cu obiective şi activit i precise, stabilite de 
comun acord cu partenerii implica i. 
   Autorit ile locale, în virtutea prevederilor legale, ofer  gr dini elor şi şcolilor sprijin concretizat 
prin fonduri, resurse materiale, facilitarea ob inerii unor resurse financiare extrabugetare. 
   Ac iunile în care autoritatea local  poate interveni sunt: asigurarea unor resursemateriale şi 
financiare pentru gr dini e şi şcoli; asigurarea condi iilor optime pentru desf şurarea activit ilor 
într-un spa iu sigur şi confortabil (utilit i, amenajarea spa iilor de joac ); facilitarea unor dona ii 
şisponsoriz ri în bunuri materiale; alocarea unor spa iila dispozi ia unit ilor de înv mânt din 
localitate; colaborare în organizarea de activit i culturale şi sportive; ac iuni menite s  conduc  la 
îmbun t irea condi iilor de înv are din gr dini  care vizeaz  infrastructura şi dotarea. 
   Agen ii economici 
   Ca parteneri educa ionali, agen ii economici trebuie s  fie în aten ia unit ilor  preşcolare şi 
şcolare,  în ipoteza c  aceştia pot reprezenta actori importan i pe pia a muncii în viitor. 
   Pentru a atrage un agent economic institu ia trebuie s  cunoasc : agen ii economici afla i în 
proximitatea unit ii de înv mânt; disponibilit ile şi tipul de servicii sau produse pe care agentul 
economic le poate oferi gr dini ei (şcolii) ca partener; setul de nevoi pe care agen ii economici le 
pot formula; modalit i de sensibilizare şi atragere a agen ilor economici etc. 
  To i agen ii economici sau persoanele fizice care au r spuns, într-un fel sau altul, solicit rilor 
gr dini ei, trebuie men iona i de fiecare dat  când se iveşte ocazia în cadrul întâlnirilor cu p rin ii, 
în cadrul diverselor manifest ri organizate de autorit ile locale, în interviuri sau în diverse rapoarte 
de activitate, prin scrisori de mul umire adresate reprezentan ilor, pe panouri special amenajate la 
intrarea în gr dini , la loc vizibil, care men ioneaz  numele sponsorilor şi le aduce mul umiri. 
   Mass-media 
   Mijloacele de comunicare în mas  au o uriaş  for  de influen are a consumatorului de informa ie, 
a publicului. Acest lucru este valabil atât în domeniul comercial, cât şi în cel al vie ii comunitare. 
Ziarele, revistele, radioul, televiziunea şi Internetul sunt canale care, prin informa iile difuzate 
satisfac o nevoie fundamental  a omului modern: informarea. Aceste canale de comunicare 
realizeaz  mai mult decât o informare.Ele influen eaz , orienteaz  şi dirijeaz  opinia public , 
interesele şi motiva iile oamenilor, conştiin ele chiar dincolo de propria voin . Indiferent de 
proiectul educa ional al unei institu ii de înv mânt, mass-media trebuie s  fie un partener constant 
prin care activit ile s  fie cunoscute şi recunoscute în comunitate. 
   Monitorizarea apari iei numelui unei institu ii de înv mânt, a informa iilor despre aceasta sau a 
articolelor sau emisiunilor în care este men ionat , reprezint  o activitate foarte util . Este important 
ca to i membrii echipei s  fie înştiin a i despre apari iile în mass-media a informa iilor despre 
unitatea respectiv , a contextului în care acest lucru s-a produs, precum şi despre efectele 
scontate. 
  Instit u iile de cultur  
   Este important  atragerea institu iilor culturale spre promovarea specificului comunit ii prin 
publicarea unor materiale didactice privitoare la istoria şi cultura grupului respectiv. 
Se pot organiza parteneriate cu centre culturale pentru copii şi familiile acestora, iar în cadrul 
acestora 
copiii pot studia şi îşi pot dezvolta abilit ile şi talentele, şi unde pot deveni conştien i de drepturile 
lor. 
   Poli ia 
   Proiectele de parteneriat educa ional cu Poli ia au ca argument educa ia copiilor pentru cet enie 
democratic  în vederea form rii unor cet eni activi şi responsabili. Prin ac iunile desf şurate în 



acest sens, copiii îşi însuşesc concepte cheie: libertate, justi ie, egalitate, solidaritate, cunosc modul 
de func ionare a institu iilor democratice, în eleg rolul drepturilor omului în via a cotidian , sunt 
puşi în diferite situa ii de a-i respecta pe cei de lâng  ei, îşi formeaz  deprinderi de a-şi proteja 
propria persoan  şi pe ceilal i. 
 Poli istul de proximitate şi cel de la circula ia rutier  pot fi parteneri activi în proiectele gr dini ei şi 
şcolii.Parteneriatele cu Poli ia, în mod deosebit cu Poli ia rutier , familiarizeaz  copiii cu regulile de 
circula ie pentru pietoni, necesare unei autonomii relative pe strad , cu aplicarea zilnic  a celor 
însuşite pe parcursul derul rii acestor proiecte educa ionale. 
   Educa ia rutier  reprezint  unul dintre elementele esen iale ale civiliza iei moderne. Pornind de la 
adev rul c , în circula ia rutier  e de ajuns s  greşeşti o singur  dat , în abordarea parteneriatelor se 
încearc  intensificarea activit ii de sprijinire a copiilor în dobândirea de noi cunoştin e şi capacit i. 
  Lipsa de comunicare între membrii unei comunit i, reprezint  una din problemele de actualitate. 
De aceea este nevoie de o colaborare strâns  între partenerii educativi ai unei comunit i (prim rie, 
bibliotecile or şeneşti şi comunale, muzee, Biseric  etc.), pentru a aborda educa ia valoric  din 
perspectiva afectivit ii, a cunoaşterii, a regl rii trebuin elor, valorilor şi motiva iei  care stau la 
baza unei convie uiri democratice şi integr rii în comunitate.  
   Institu iile bine determinate ale societ ii, şcoala, familia şi comunitatea, joac  diferite roluri în 
creşterea şi dezvoltarea fiin ei umane. Pentru valorizarea maximal  a acestora pledeaz  instituirea 
parteneriatului educa ional.   
Şcoalaeste institu ia care realizeaz  în mod planificat şi organizat sprijinirea dezvolt rii individului 
prin procesele de instruc ie şi educa ie, concentrate în procesul de înv mânt. O şcoala eficient  
este partenera elevului, valorizând respectarea identit ii sale cu familia, recunoscând importan a 
acesteia şi c utând s  atrag  în procesul didactic toate resursele educative ale societ ii, pe care le 
identific , le implic  şi le foloseşte activ. 
   Colaborarea cu alte institu ii nu este întotdeauna uşoar , unii r spund pozitiv, al ii nu. Este parte a 
rolului şcolii s  ajung  la comunitate, s  încurajeze şi s  conving  organiza iile s  se implice; uneori 
oamenii vor rezista din cauza a ceea ce v d ca grani e profesionale.  
   În devenirea personalit ii elevului, comunicarea permanent , colaborarea şi cooperarea 
factorilor educa ionali reprezint  o prioritate, materializându-se în avantaje oferite de institu ii în 
formarea sa, în spiritul valorii societ ii în care tr ieşte. 
Voi exemplifica activit i desf şurate în cadrul parteneriatului, la care au participat elevii, p rin ii şi 
al i parteneri din comunitate: 9 Mai, 1 Decembrie, 8 Martie, Obiceiuri şi tradi ii de s rb tori, serb ri 
de sfârşit de ciclu primar. Alte modalit i şi forme de colaborare pe care le-am ini iat şi coordonat, 
ce au vizat implicarea educatorilor p rin i în activitatea educativ  au fost:  
 * consulta ii pe teme educative;  
* lec ii demonstrative pe teme educative ce au avut ca scop cunoaşterea şi în elegerea regulilor de 
comportare civilizat ; 
 * activit i prin care se exerseaz  normele de conduit  normele, interrela iile sociale (am folosit 
,,Codul manierelor elegante pentru copii”);  
* colaborare cu al i parteneri educativi (medicul de familie, agentul de poli ie, etc) realizându- se 
astfel educa ia pentru s n tate, educa ia prin şi pentru cultur  şi civiliza ie, educa ia rutier  
preventiv , educa ia pentru via , educa ia ecologic .     
  Am organizat ac iuni comune cu biblioteca comunal  - ,,Cartea – osp  al gândurilor”, cu biserica 
– proiect educa ional - ,,În Tine cred” ,,Ciclul gimnazial- continuitate fireasc  a înv mântului 
primar” –  proiect de parteneriat educa ional, excursii, ,,Oriunde suntem tot copii”etc.      
   Prin parteneriatul educativ putem orienta elevii spre: punctualitate, adev r, disciplin , respect fa  
de aproapele nostru, ajutorarea celui aflat în dificultate, ini iativ , efort 
      Factorii de modelare a personalit ii umane trebuie s  interac ioneze ca un tot unitar, sub forma 
unui sistem bine închegat pentru atingerea elului comun: educarea copilului. Este nevoie 
permanent de un schimb de informa ii, de completare şi valorificare a influen elor dirijate spre 
micul înv cel.  Colaborarea dintre şcoal  şi comunitatea local  – o reuşit  a procesului 
educa ional . 



,,Succesul, în mare parte, st  în voin a de a învinge; s  ne str duim deci şi s  st ruim.” 
(Seneca)  
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730. ALBINA-PROIECT DIDACTIC 
 

Prof. inv. Primar, Diaconu Carmen-Beatrice, coala Gimnazial  nr. 4 Bistri a 
 
      CLASA  I  Step by  Step 
 
Agenda  zilei 
8.00-9.00Întâlnirea de diminea  
9.00-12.00Activit i pe centre 
CENTRUL CITIRE: 
Legenda  albinei 
CENTRUL  SCRIERE: 
Scriem  harnici  ca  albinele 
CENTRUL  MATEMATIC : 
Calcul m  i  albinu a o ajut m 
CENTRUL  TIIN E: 

tia i  c   albinele…? – Experiment 
 
12.00-13.00Pauza  de prânz 
13.00-15.00Repet m i consolid m 
15.00-16.00Evaluarea  zilei 
 

MESAJUL  ZILEI 
         Bun  diminea a, albinu elor! 
Ast zi este 

De cu zori prin floricele 
                         Zboar  vesel  prin ele, 
                         Miere nou  ne aduce 
                         i polen i fagur dulce. 
                         Inspecteaz  floricele 
                         i strânge nectar din ele. 
                         Harnic  i strâng toare 
                         Caut  dulcea a–n floare, 
                         Te-nva  cu bucurie 
                         Lec ia de h rnicie. 
 
    Nume te personajul i subliniaz  cuvintele specifice mediului s u de via . 
                                           Nout i: 
 
 
 



Centrul  de  Matematic  
                     Stupul numerelor 
 

• Ajut  albinu a s  rezolve problema! 
În gr din  – i veselie , 
Se m rit -o iasomie , 
Florile perechi tot vin , 
S  se distreze din plin: 
Dou zeci sunt viorele , 
Patruzeci sunt alb strele , 
Dou zeci şi unu-s bujorei 
Şi şase sunt ghiocei . 
Cinci sunt flori de g lbenele 
Şi-nc  nou  sunt lalele . 
Se gândeşte o albin  : 
“Câte flori joac -n gr din  ? “ 
2. Rezolv  opera iile de pe flori i aranjeaz  rezultatele în ordine cresc toare pe ghivece. 
 
Centrul  de  tiin e 

                         Stupul  curio ilor  
tia i  c ? - Experiment 

• Albinele sunt cele mai importante insecte pentru c  ajut  la înmul irea florilor.  
• Nu au urechi, dar au un excelent sim  al mirosului.  
• Albinele v d culorile altfel decât le vedem noi; nu v d culoarea ro ie dar v d razele  

ultraviolete care sunt invizibile pentru noi, oamenii.  
• Albinele comunic  între ele: când o albin  lucr toare descoper  o zon  cu multe flori, 

anun  celelalte albine prin mişcari diverse (dans) şi printr-o vibra ie a aripilor.  
• Ou le depuse de matc  sunt aceleaşi, hrana face ca o larv  s  devin  trântor, lucr toare 

sau regin . 
 

• Un kg de miere este la fel de bun cât 50 de ou  sau 40 de portocale. 
 

• Albinele produc propolis din r ina de la diverse plante i copaci, amestecat  cu saliva 
lor.  
 

• Mierea este un medicament natural, bun pentru r celi, boli de ficat, stomac, zgârieturi 
sau boli ale pielii. 
 

• Albinele au un fel de band  magnetic   în jurul creierului care le ajut  s  se ghideze 
atunci când zboar . 
 

  Centrul de Scriere                   Scrie  cuvinte cu acela i în eles:                         2. Scrie cuvinte cu 
sensuri diferite: 
                                Stupul  scriitorilor 
 
 
 Vesel  –                                                                               Blond   - 
Muncitoare –                                                                       Cald -  
Inimoas   –                                                                           Mic  -  
 Iute  –                                                                                    Ridic  -  
 Mirat   –                                                                               Afar  -  
3.  Scrie  însu iri pentru fiecare: 



Prim var  –  
Ghiocel –  
Topora i –  
Brându e –  
Miere  –  
Soarele –  
P s ri – 
 Albin  –  
 
        Exerci iu  de lucru  suplimentar 
       Alc tuie te propozi ii cu urm toarele cuvinte: 
Aten ie, disciplin ,  h rnicie,  lini te. 
 
Centrul de Citire 
                              Stupul cititorilor 
 LEGENDA ALBINEI 
           Se spune c  demult, tare demult,  tr ia prin p r ile noastre o femeie vrednic  şi frumoas  
nevoie mare. Nu era de neam bogat, dar se tr gea din oameni gospodari şi  asta iute se vedea,  dup  
temeinicia  lucrului ieşit din mâinile ei. Avea o feti  micu  i cu p rul atât de blond numit  
Albinu a i bun  la suflet şi inimoas  i tare harnic . Într-o zi, mama ei îi spuse:  

- Oh, fata mea, n-am mai v zut o feti  atât de harnic  ca tine. Tot ce faci tu  este mai dulce 
ca laptele! E ti ca i gâza aceea mic  cu aripi aurii. 

Feti a era mirat . Oare cum o fi ar tând o astfel de gâz ; aripi aurii o fi având ? Tare i-ar mai 
fi pl cut s -i vad  zborul auriu în soarele dimine ii.  

Trecur  zile, trecur  nop i. Feti a toat  ziua  muncea. Alerga din zori şi pân -n sear . Când şi 
când se mai oprea cu gândul la gâza cea minunat  care musai c  avea aripi aurii. Parc-o şi vedea 
aievea. Dar parc  chiar ea era gâza, aşa i se p rea de la un timp. Apoi într-o noapte,  deodat ,  prinse 
a se sim i aşa, nu ştiu cum, mai uşoar ,  parc  se în l a, şi dori cu putere s  ias  în întâmpinarea 
primelor raze de soare. Printr-un ochi de geam îşi lu  zborul o gâz  mic , cu aripi aurii.  

    Se transformase într-o  albin . 
 
   Întâlnirea de diminea  
DATA:      
Obiectiv general: 
  Formarea capacit ii de exprimare i de rela ionare în cadrul grupului. 
Obiective opera ionale: 
O1- s  citeasc  în ritm propriu mesajul i agenda zilei; 
O2- s  completeze calendarul naturii, respectând simbolurile i succesiunea zilelor; 
O3- s  desprind  informa ii de detaliu în mesaj; 
O4- s  rezolve sarcina de lucru descoperit  în mesaj; 
O5- s  comunice evenimente din via a lor, prezentând nout ile i formulând întreb ri i r spunsuri. 
Metode i procedee: conversa ia, observa ia, explica ia, exerci iul, problematizarea, brainstorming, 
ciorchinele. 
Mijloace  de  înv mânt: mesajul zilei, agenda zilei, calendar, simboluri pentru calendar, simboluri 
pentru centre. 
Moduri  de  organizare: activitate frontal , activitate individual . 
Forme  de  evaluare: continu . 
Metode  de  evaluare: chestionare oral , evaluare la scaunul autorului. 
 
  



 
ACTIVIT I  PE  CENTRE 
                                      CENTRUL  SCRIERE 
                    Stupul scriitorilor -  Scriem harnici ca albinele 
COMPETEN E  SPECIFICE  VIZATE: 
3.1 Recunoa terea, citirea i scrierea unor cuvinte uzuale, din universal apropiat; 
4.2 Redactarea unor mesaje scurte formate din cuvinte scrise cu litere de mân . 
OBIECTIVE  GENERALE: 
Cultivarea interesului pentru scris i a dorin ei de a scrie corect, caligrafic; 
Consolidarea capacit ii de exprimare scris  a unor informa ii, dup  cerin ele date. 
OBIECTIVE  OPERA IONALE: 
O1- s  scrie cuvinte cu acela i în eles; 
O2- s  completeze cu cuvinte cu sensuri diferite; 
O3- s  g seasc  însusirile potrivite cuvintelor date; 
O4- s  completeze rebusul. 
STRATEGII  DIDACTICE 
METODE  I  PROCEDEE: conversa ia, explica ia, observa ia, exerci iul. 
MIJLOACE  DE  ÎNV MÂNT: agenda zilei, poster sarcini de lucru, creioane sau carioci 
colorate, fi  de lucru. 
FORME  DE  ORGANIZARE: 
Microgrup  i  individual 
SISTEM  DE  EVALUARE 
METODE DE EVALUARE: observare curent , verificare scris . 
FORME  DE  EVALUARE: formativ  – evaluare la centru. 
 
            SCRIERE 
                          -CERIN E- 
1. SCRIE  CUVINTE CU ACELA I ÎN ELES. 
2. SCRIE CUVINTE CU SENSURI DIFERITE. 
3. SCRIE I ÎNSU IRI POTRIVITE PENTRU     FIECARE CUVÂNT DAT. 
4. REZOLV  REBUSUL. 
 
                     SCRIE I  FRUMOS!  
 
ACTIVIT I PE CENTRE 
CENTRUL  CITIRE 
                   Stupul cititorilor - Legenda  albinei 
COMPETEN E   SPECIFICE  VIZATE: 
2.1 Formularea unor enun uri proprii în diverse situa ii de comunicare; 
3.1 Citirea unor cuvinte i propozi ii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mân ; 
2.4 Exprimarea propriilor idei referitoare la contexte familiare, manifestând interes i încredere în 
sine. 
OBIECTIVE  GENERALE: 
Pe parcursul i pân  la sfâr itul lec iei, elevii vor fi capabili: 
O1- s  citeasc  legenda albinu ei; 
O2- s  selecteze cuvinte care descriu personajul principal; 
O3-  s  coloreze imaginea, folosind culorile potrivite; 
O4- s - i imagineze un dialog pornind de la imaginea dat . 
STRATEGII  DIDACTICE 
METODE  I PROCEDEE: conversa ia, explica ia, observa ia, exerci iul. 
MIJLOACE  DE  ÎNV MÂNT: agenda zilei, poster sarcini de lucru, creioane sau carioci 
colorate, fi  de lucru. 



FORME DE ORGANIZARE: microgrup i individual 
SISTEM  DE  EVALUARE 
METODE DE EVALUARE: observarea curent , verificare oral . 
FORME DE EVALUARE: formativ  – evaluarea la centru. 
 
             CITIRE 

- CERIN E – 
 

•  CITE TE LEGENDA DE 2 ORI. 
•  ÎNCERCUIE TE CUVINTELE CARE DENUMESC ÎNSU IRILE PERSONAJULUI 

PRINCIPAL. 
•  COLOREAZ  IMAGINEA FOLOSIND CULORILE POTRIVITE. 

             Exerci iu  suplimentar 
•  IMAGINEAZ - I UN DIALOG PORNIND DE LA IMAGINEA COLORAT ! 

 
CITI I  CU  ATEN IE! 

 
 

 
ACTIVIT I PE CENTRE 
                                CENTRUL  MATEMATIC  
                               Stupul numerelor – Albinu a o ajut m! 
COMPETEN E SPECIFICE VIZATE: 

• Scrierea, citirea i formarea numerelor pân  la 100 (concentrul 0-100). 
1.4. Efectuarea de adun ri i sc deri, mental i în scris, în concentrul 0-100. 
5.2 Rezolvarea de problem simple în care intervin opera ii de adunare sau sc dere în 
concentrul 0-100 cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezent ri schematice (concentrul 0-
100). 
OBIECTIVE  GENERALE: 
Formarea i dezvoltarea capacit ii de a comunica, utilizând limbajul matematic; 
Dezvoltarea capacit ii de calcul mathematic prin intermediul opera iilor de adunare sau 
sc dere a numerelor natural de la 0 la 100, cu i f r  trecere peste ordin. 
OBIECTIVE  OPERA IONALE: 
Pe parcursul i pân  la sfâr itul lec iei, elevii vor fi capabili: 
O1- s  calculeze corect exerci iile de adunare  sc dere în concentrul 0-100; 
O2- s  rezolve problema; 
O3- s  ajute albinu a s  elimine obstacolele. 
STRATEGII  DIDACTICE 
METODE I PROCEDEE: conversa ia, explica ia, observa ia, exerci iul. 
MIJLOACE DE  ÎNV MÂNT: agenda zilei, poster sarcini de lucru, creion, fi  de lucru. 
FORME  DE  ORGANIZARE: microgrup i individual. 
SISTEM   DE  EVALUARE 
METODE DE EVALUARE: observare curent , verificare scris . 
FORME DE EVALUARE: formativ  – evaluarea la centru. 
   MATEMATIC  

   - CERIN E –  
1. AJUT  ALBINU A S  REZOLVE PROBLEMA! 
2. REZOLV  OPERA IILE SI ARANJEAZ  REZULTATELE ÎN ORDINE CRESC TOARE. 
3. AJUT  ALBINU A S  AJUNG  LA STUP! 
 
          CALCULA I  CU  ATEN IE! 
  



ACTIVIT I PE CENTRE 
                             CENTRUL  TIIN E 
                      Stupul  curio ilor - tia i  c ?  Experiment 
COMPETEN E  SPECIFICE  VIZATE 
3.2 Manifestarea grijii pentru comportarea corect  în rela ie cu mediul natural. 
4.2 Identificarea unor consecin e ale unor ac iuni, fenomene, procese simple. 
OBIECTIVE  GENERALE: 
Dezvoltarea capacit ii de observare, explorare i în elegere a realit ii din mediul înconjur tor; 
Cunoa terea, în elegerea i utilizarea în comunicare a unor termini specifici, pentru a descrie 
fenomene observate în mediul înconjur tor. 
OBIECTIVE  OPERA IONALE: 
Pe parcursul i pân  la sfâr itul lec iei, elevii vor fi capabili: 
O1- s  citeasc  informa iile despre albin  i mediul de via ; 
O2- s  scrie foloasele aduse de albine omului; 
O3- s  utilizeze corect materialele în cadrul unor activit i; 
O4- s  descopere elementele observate la microscop i lup . 
STRATEGII  DIDACTICE 
METODE  I  PROCEDEE: conversa ia, explica ia, observa ia, experimental. 
MIJLOACE DE ÎNV MÂNT: agenda zilei, poster sarcini de lucru, creion, fi  de lucru, 
microscop, piramid , lup  
FORME DE ORGANIZARE: microgrup i individual. 
SISTEM DE EVALUARE 
METODE DE EVALUARE: observare curent , verificare scris . 
FORME  DE  EVALUARE: formativ - evaluarea la centru. 
 

TIIN E 
      - CERIN E –  

•  CITE TE  INFORMA IILE  DE PE FI  I ÎNCEARC  S  G SE TI  FOLOASELE  
DE PE URMA  ALBINELOR. 

• COMPLETEAZ   FAGURELE  SCRIIND FOLOASELE  ADUSE  DE  ALBIN . 
• UTILIZEAZ   CORECT I CU  GRIJ  INSTRUMENTELE  DE  LUCRU PUSE LA 

DISPOZI IE. 
• OBSERV   I  DESCRIE!   

 
     OBSERVA I  I  DESCRIE I! 

 
EVALUAREA LA SCAUNUL AUTORULUI 
Înv torul va urm ri: 
CITIRE: 
Citirea corect  i expresiv  a legendei; 
Recunoa terea cuvintelor care arat  însu iri; 
Realizarea dialogului dup  imagine. 
SCRIERE: 
Scrierea unor cuvinte cu acela i în eles i sens diferit; 
G sirea însu irilor cuvintelor date; 
Completarea unui rebus. 
MATEMATICA: 
Rezolvarea corect  a exerci iilor de pe fi a de lucru. 

TIIN E: 
Descoperirea curiozit ilor despre albine; 
Scrierea foloaselor de pe urma albinelor; 
Realizarea experimentului i stabilirea elementelor observate. 



 
Centrul de tiin e 
                         Stupul  curio ilor- tia i  c ? 
          Scrie  în camerele fagurelui foloasele ce le avem de pe urma albinelor! 

 
Fiş  de lucru suplimentar  - centrul de scriere 

Cuvinte cu acelaşi sens: 
 

 
duşman =  
trântor = 
tol nit = 
urdiniş = 
tol nit = 
 

G seşte alte sensuri pentru cuvintele: 
cer –  
cer –  
lun   –  
lun  –  
mor – 
mor – 
 
 
 

Alint  cuvintele: 
albin  –  
cas  –  
fluture – 
m tur  –  
uş  – 
anten  –  
mas  –  
 
 

Cuvinte cu în eles opus: 
diminea  ≠ 
muncitor ≠ 
repar  ≠ 
alearg  ≠ 
sup rat ≠ 
niciodat  ≠ 
dulce ≠ 
 
 
 
 
  



 
731. REVISTA COLAR  – PRILEJ PENTRU ORGANIZAREA MUNCII PE ECHIPE 

 
Prof. Înv. Primar : Mitoi Gianina 

Liceul Tehnologic „I.C.Petrescu”, Comuna Stâlpeni, jud. Arge  
 

Activitatea pe echipe se înscrie în seria metodelor moderne, aceasta având rolul de a activa 
i a imprima un caracter dinamic activit ilor desf urate al turi de colectivul de elevi. Aceste tipuri 

de activit i alung  monotonia a ez rii clasice a elevilor în b nci, îi regrupeaz , îi solicit  s  
colaboreze i s  dezbat  idei, probleme i sarcini de lucru. Lucrând în echip , elevii au posibilitatea 
de a se redescoperi, se cunosc/autocunosc mai bine, î i dezvolt  spiritual de competi ie i 
colegialitate. 
 Prin organizarea elevilor în echipe ansele ca ace tia s  manifeste implicare în realizarea 
sarcinilor cresc mult. Elevii nu resimt aceea i presiune ca în cazul angaj rii individuale, se pot 
concentra mai bine pe rezolvarea sarcinilor, sunt mai deschi i i mai preg ti i pentru originalitate i 
creativitate. 
 Ob inerea unui produs final în urma realiz rii unei activit i care presupune munca elevilor 
în echip  este esen ial . Acest produs final d  sens activit ii i motiveaz  cu succes implicarea 
elevilor, pentru c  f r  o motiva ie, elevii nu vor manifesta implicare. 
 Finalitatea unei astfel de activit i ar putea fi organizarea unui concurs pe echipe în urma 
c ruia elevii s  fie recompensa i cu diplome i premii simbolice. Dar finalitatea unei munci pe 
echipe a clasei de elevi ar putea fi i editarea revistei clasei. Revista, prin modalitatea sa de 
realizare, presupune munc  în echip , interes, cercetare i toate se pot realiza cu succes prin 
intermediul muncii în echip .  
 Tocmai din dorin a de a imprima colectivului de elevi pe care îl conduc un spirit colegial i 
de cooperare, am ini iat, la nivelul clasei pe care o conduc, editarea unei reviste a clasei. Scopul 
principal, în realizarea acestei reviste, era ca  to i elevii clasei, a a c  am conceput împreun  o 
structur  a ceea ce avea s  devin  revista care s  ne reprezinte. Astfel, în paginile pe care urma s  le 
realiz m, am propus subiecte în strâns  leg tur  cu materiile colare i cunp tin ele dobândite în 
cadrul acestor materii pe parcursul anului acesta colar, de la început pân  la vacan a din noiembrie. 
Perioada redact rii revistei a fost stabilit  în s pt mâna premerg toare vacan ei, perioad  care 
coincide, de regul , cu recapitularea/revizuirea cuno tin elor dobândite de elevi. Prin urmare, o 
a ezare pe echipe a b ncilor nu tulbura demersul didactic al activit ilor în aceast  perioad .  
 Înc  din momentul ini ial al activit ii, elevii s-au dovedit extrem de receptivi i interesa i. 
Au propus ca, pe lâng  cele scrise de noi, s  cuprindem în paginile revistei i materiale realizate de 
profesorii care î i desf oar  activitatea la clas , respectiv domnul profesor de religie, doamna 
psiholog – desf oar  op ionalul clasei, doamna bibliotecar  – pe care o vizit m la bibliotec  în 
mod frecvent. Ideea a fost binevenit  deoarece conceptul de munc  în echip  se extindea, devenind 
munca elevilor, pe de o parte, dar i a cadrelor didactice pe de alt  parte, iar domnii profesori au 
participat foarte încânta i la realizarea revistei. 
 O alt  provocare major  cu care ne-am confruntat a fost alegerea titlului revistei. În urma 
unor dezbateri i efectuând diverse cercet ri pe internet, am ajuns cu to ii la concluzia c  ne dorim 
un titlu original, vesel, care s  ne reprezinte. A a s-a n scut titlul „Plici – Licurici cu Sclipici”. 
 Munca de realizare a revistei nu a fost u oar . Elevii clasei s-au împ r it în trei grupe de 
lucru care primeau câte o sarcin  spre a fi rezolvat , iar materialul era schi at de fiecare echip  pe o 
fi . În realizarea acestei etape, elevii î i puteau consulta noti ele din caiete, puteau revizui lec iile 
din manuale – bineîn eles, cele studiate.  Pe parcursul zilei fi ele se „roteau” la celelalte echipe 
astfel încât, dac  era omis ceva, alt  echip  putea completa schi a cu noi no iuni, discutate anterior 
în cadrul activit ilor desf urate la ore. Ultima or  de curs a fiec rei zile a fost rezervat  
„dezbaterilor i consult rilor” moment în care fiecare echip  î i prezenta materialul schi at pe fi a 
ini ial . Acum fiecare echip  putea s - i prezinte materialul iar ceilal i aveau ocazia de a completa 



schi a colegilor, de a efectua o analiz , de a trage concluzii. La final, schi ele erau predate 
„corectorilor” care aveau misiunea de a revizui i corecta noti ele pân  a doua zi.  
 Primele dou  zile au fost dedicate realiz rii paginilor revistei. Începând din a treia zi am 
rezervat timp pentru redactarea materialelor, respectiv scrierea lor la calculator. Treaba a mers 
destul de bine, întrucât redactarea s-a efectuat pe tabletele elevilor, de fiecare echip  în parte, apoi 
materialele au fost trimise pe e-mail pentru a fi finalizate. 
 În urma desf ur rii acestei activit i am concluzionat c : 

 Elevii au manifestat adesea o atitudine mult mai bun  fa  de materiile colare pe care le-au 
studiat la clas , chiar dac  nu se num rau printre materiile lor preferate; 

 Echipele s-au concentrat foarte bine atât asupra sarcinii de lucru primite, cât i asupra 
sarcinilor de lucru a celorlalte echipe, venind în completare cu no iuni, consultându-se i 
cooperând; 

 S-au dezvoltate rela ii de colaborare i cooperare între to i elevii, ei în elegând c  este mult 
mai important produsul final al echipei, decât activitatea individual  a fiec ruia; 

 Elevii au fost pu i în situa ia de a negocia, de a formula idei i de a i le sus ine în fa a 
colegilor, de a accepta ideile altora; 

 Faptul c  s-a eliminat ideea de competi ie – rezultatul final al activit ii fiind redactarea 
revistei, i nu organizarea vreunui concurs – a imprimat activit ii o atmosfer  relaxant  i 
cooperant  nu numai între membrii echipei, dar i între echipe. 

Departe de a fi doar un spectator, sau doar un propun tor al temelor, profesorul/înv torul are 
un rol foarte important în desf urarea unor activit i de tipul celei prezentate mai sus. În timp 
ce elevii lucrau, m-am deplasat permanent de la o echip  la alta, am monitorizat ac iunile, am 
adresat întreb ri i am r spuns întreb rilor care îmi erau adresate. Astfel, am putut observ 
îndeaproape modul în care fiecare elev se descurc  în activitatea de grup, î i asum  sarcini i se 
implic . Astfel am putut constata c  avantajele unei astfel de activit i dep esc cu mult orice 
dezavantaj. Prin utilizarea unor astfel de strategii în cadrul activit ilor colare, se ob in avantaje 
atât de partea elevilor, cât i de partea profesorilor, întrucât toat  lmea este pus  în situa ia de a 
coopera i lucra bine împreun . 
 

 Bibliografie: 
A. Androniceanu – Managementul schimb rilor,Bucure ti, 1998, pag. 154 

 I. Constantinescu, A. Stolearu – Creativitate, cunoa tere, poten ial creativ, Timi oara 1991, 
pag. 253 
 A. Stoica – Creativitatea elevilor, Bucure ti, 1983 
 
 

732. CREATIVITATEA ÎN ACTIVITATEA DIDACTIC  
 

Prof. înv. primar Ivan Gabriela 
coala Gimnazialǎ ,,Vasile Pârvan”  Bârlad, Jud.Vaslui 

 
,,Creativitatea este distracția inteligenței”.  (Albert Einstein) 

 
      Prin creativitate se în elege capacitatea sau aptitudinea de a realiza ceva nou, original. 
      Actul creator este însǎ un proces de elaborare prin inven ie sau descoperire, cu ajutorul 
imagina iei creatoare, a unor idei, teorii sau produse noi, originale, de mare valoare socialǎ i 
aplicabile în diferite domenii de activitate. 
      coala contemporanǎ, centratǎ pe elev, are un rol bine precizat în dezvoltarea uria ului poten ial 
intelectual, reprezentat de inteligen ǎ i creativitate, care pus în valoare, va asigura neîntrerupt 
progresul social-uman. A adar datoria fiecǎrui cadru didactic este de a dezvolta poten ialul  
intelectual al elevilor prin activitǎ i diverse i atractive care sǎ le stârneascǎ curiozitatea i sǎ le 



stimuleze creativitatea. Fie cǎ vorbim despre învǎ ǎmântul pre colar, primar sau gimnazial, elevii au 
foarte multǎ imagina ie i sunt creativi în activitǎ ile instructiv-educative. 
      Putem vorbi de creativitate nu numai în cadrul disciplinei de învǎ ǎmânt Arte vizuale i abilitǎți 
practice ci i la disciplinele: Comunicare în limba românǎ, Matematicǎ i explorarea mediului, 
Muzicǎ i mi care etc. 
      De exemplu la orele de Comunicare în limba românǎ, copiii pot realiza afi e, pliante, 
compuneri, poezii, ghicitori etc.; la Matematicǎ i explorarea mediului elevii pot compune 
probleme dupǎ ilustra ii, dupǎ exerci ii sau numere date; la disciplina Muzicǎ i mi care copiii pot 
compune cântece  folosind instrumente muzicale (muzicu ǎ, flaut). 
      În continuare voi prezenta cum pot fi realizate personajele  din pove ti în cadrul disciplinei Arte 
vizuale i abilitǎți practice. Acestea se pot realiza în special la clasele III-IV în 2 ore din zile 
diferite întrucât necesitǎ timp de uscare.       
       Figurinele realizate pot fi folosite ca material didactic la teatrul de pǎpu i, la scrierea 
imaginativǎ a unor texte literare, la formularea de propozi ii, întrebǎri privind aspectul fizic, la 
stabilirea unor însu iri etc.  
        

PERSONAJE DIN POVE TI 
(PRIN ESA/ PRIN UL) 

   Materiale necesare: 
 pahar din plastic; 
 ziar, erve ele albe; 
 scotch de hârtie; 
 aracet; 
 culori tempera; 
 creion negru, cariocǎ neagrǎ, ro ie; 
 hârtie coloratǎ cartonatǎ; 
 sclipici. 

Mod de realizare: 
1. Se realizeazǎ o minge folosind o bucǎ icǎ de ziar; 
2. Se prinde mingea formatǎ de pahar cu scotch de hârtie; 
3. Se realizeazǎ douǎ dreptunghiuri din ziar i se lipesc de pahar cu scotch pentru a forma mâinile; 
4. Se lipesc cu aracet bucǎ ele mici de erve el alb pe toatǎ suprafa a figurinei folosind pensonul; 
5. Dupǎ uscare se deseneazǎ cu creionul chipul dorit; 
6. Se picteazǎ folosind culori tempera; 
7. Dupǎ uscare se contureazǎ detaliile cu carioca neagrǎ (ro ie). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
 



       
       
        Pentru disciplina Matematicǎ am creat i aplicat la clasǎ urmǎtoarele jocuri didactice pentru 
consolidarea scrierii i citirii frac iilor:  
 

 ,,Alege frac ia”  
Sarcina didactic : Aşaz  frac ia în dreptul imaginii; 
Material didactic: jetoane, tabl  magnetic , coşule ; 
Regula jocului: Înv torul aşaz  pe t bli a magnetic  jetoane cu imagini pe vertical . 

                                   Li se va cere elevilor s  aleag  şi s  aşeze în dreptul desenelor frac ia                  
                                   corespunz toare imaginii.   
           

 ,,S cule ul cu surprize” 
Sarcina didactic : Citirea frac iilor de pe jetoane; 
Material didactic: s cule , jetoane; 
Regula jocului: Înv torul aşaz  jetoanele cu frac ii în s cule . Elevii vor extrage din  
                        scule  câte un jeton pe care-l vor citi. 
 

 ,,Scrie frac ia” 
Sarcina didactic : Scrierea frac iei dup  indica ii; 
Material didactic: jetoane, coşule ; 
Regula jocului: Înv torul aşaz  jetoanele în coşule . Elevii vor trebui s  extrag  câte  
                        un jeton, s  citeasc  indica iile de pe acesta şi s  scrie la tabl  frac ia   
                        respectiv . 
Exemplu: 8 este num r torul şi 5 este numitorul; 
               4 este numitorul şi 3 este num r torul. 
 

        Jocurile prezentate sunt antrenante, copiii particip  activ la rezolvarea sarcinilor de 
lucru, înv ând s  scrie i s  citeasc  frac iile prin joc.     
                  ,,Inspira ia existǎ, dar trebuie sǎ te gǎseascǎ lucrând.”   (Pablo Picasso)  
 
Bibliografie 
Stoica, Marin, Pedagogie i psihologie, Editura Gheorghe Alexandru, Craiova, 2002, p. 37; 
 
 

733. PROIECT DE PARTENERIAT –GR DINI - COAL -PRIETENII NATURII  
 

PIP Stan Dorina, coala Gimnazial  Darova,Timi  
 

coala Gimnazial  Darova                                                                        Director, 
Gr dini a P.N. Hodo                                                                           Prof. Dospina Paulina 
Nr_____________ 

 
                  PROIECT DE PARTENERIAT 

                     gr dini  – şcoal   

 
Ini iatori de proiect 
Prof. SORINA SÎNGIORZAN 
Prof. DORINA STAN 

AN COLAR 2016-2017 
 



 
I. ARGUMENT: 

Preg tirea copilului pentru şcoal  este considerat  tot mai mult “func ia major ”, obiectivul 
formativ final al activit ilor instructiv-educative din gr dini . Un rol important în preg tirea 
copilului pentru şcoal  revine îndeplinirii obiectivelor ce vizeaz  comportamentele psihosociale ale 
personalit ii copilului şi care contribuie la integrarea şi adaptarea lui la mediul de via  şi 
activitatea şcolar . 

Pentru a dep şi pragul dificil al şcolarit ii, întreprindem diferite activit i comune, gr dini -
şcoal .  

Educa ia pentru mediu ne priveşte în egal  m sur  pe to i, adul i sau copii, iar problema, deşi nu 
e nou , se pune tot mai acut, devenind obiect de studiu înc  de la cea mai fraged  vârst .  

Început  de timpuriu, educa ia ecologic  are şanse mari. Cei mici trebuie s  în eleag  c  pe 
Terra exist  interdependen  între popula ia uman  şi nenum ratele specii de plante şi animale, între 
societate şi ciclurile biologice din natur . Aceasta se poate face atât prin activit ile de cunoaşterea 
mediului, educarea limbajului, educa ie plastic , activit i practice, dar şi prin activit ile de 
extindere, op ionale sau extracurriculare. De asemenea trebuie s -i facem s  în eleag  necesitatea 
cuceririlor ştiin ei şi tehnicii care nu trebuie s  devin  duşmani ai naturii, ci în concordan  cu 
aceasta, pentru a p stra resursele Terrei; exploatarea judicioas  a p durilor, a bog iilor solului şi 
subsolului, pentru a p stra frumuse ile naturale ale mun ilor, cur enia apelor, a aerului, atât de 
necesare plantelor, animalelor şi implicit omului. 

Copiii r mân cu convingeri clare cu privire la necesitatea protej rii mediului, se implic  activ, li 
se dezvolt  spiritul de ini iativ , sim ul r spunderii. 

De asemenea, vor în elege c  în Europa exist  forme de relief ca şi în ara noastr , animale, 
p s ri, bog ii; c  europenii lupt  pentru combaterea sacrific rii animalelor pentru blan , a t ierii 
masive de lemne, a exploat rii ira ionale a bog iilor, împotriva polu rii naturii. 

 
II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 
SCOP: 

Cunoaşterea şi în elegerea unor componente şi procese ale lumii vii; stimularea motiva iei 
pentru protec ia naturii şi formarea comportamentului ecologic adecvat şi derularea de ac iuni 
concrete de protec ie a mediului înconjur tor. 
 
OBIECTIVE: 
 Dezvoltarea interesului şi curiozit ii pentru cunoştin e din domeniul ecologiei; 
 Cunoaşterea şi aplicarea normelor de comportare specifice asigur rii echilibrului naturii şi 

adoptarea unei atitudini de prietenie şi respect fa  de aceasta şi formarea unei atitudini 
dezaprobatoare fa  de cei care încalc  aceste norme; 

 Antrenarea copiilor în îngrijirea plantelor şi animalelor;  
 Stimularea copiilor în desf şurarea unor activit i cu caracter experimental şi demonstrativ, prin 

care s  contribuie la p strarea s n t ii lor şi a unui mediu natural curat; 
 Dezvoltarea înv rii prin cooperare, respectarea unor sarcini specifice pentru realizarea unui 

proiect comun; 
 Acordarea şansei şcolarilor şi preşcolarilor de-a fi parteneri în luarea unor decizii; 
 Sesizarea importan ei mediului natural în via a omului în elegând necesitatea protej rii lui; 
 Identificarea ac iunilor negative ale omului asupra naturii (pericolul polu rii şi efectele ei); 
 Cunoaşterea regulilor de minim  protec ie a naturii; 
 Stimularea imagina iei şi a creativit ii, încurajarea copiilor pentru a exprima independent opinii 

şi st ri sufleteşti proprii şi pentru motivarea acestora; 
 Promovarea schimbului de experien  între cadrele didactice (înv toare, educatoare) în scopul 

creşterii eficien ei activit ilor şi implicarea elevilor ca factor activ. 
 

 



PUNCTE TARI: 
- copiii preşcolari şi şcolari vor descoperi şi înv a diferite aspecte legate de mediul 

înconjur tor, de respectarea normelor fa  de acesta; 
- preşcolarii şi şcolarii, împreun , îşi vor împ rt şi experien ele; 
- va spori rela ia gr dini  - şcoal ; 
- va exista o înv are prin colaborare între preşcolari – şcolari – educatoare – înv toare – 

parteneri. 
 

PUNCTE SLABE: 
- posibil ca nu to i copiii (preşcolari şi şcolari) s  trateze cu interes acest proiect şi s  nu se 

implice; 
- posibil s  existe re ineri din partea copiilor preşcolari în ceea ce priveşte comunicarea cu 

şcolarii. 
 

METODE DIDACTICE ŞI TEHNICI DE LUCRU:  
observa ia, conversa ia, explica ia, demonstra ia, exerci iul, problematizarea, descoperirea, 
înv area prin cooperare, dezbaterea, lucrul în echip , gândi i-lucra i în perechi, brainstorming-ul 
de grup şi individual, ciorchinele, turul galeriei, cubul; întâlniri cu specialişti, vizionare de casete 
video, prezentare de imagini foto, expozi ii foto şi cu lucr rile copiilor. 
 
GRUPUL INT : 
- copii preşcolari; 
- elevii clasei a- IV-a; 
- cadre didactice: educatoarea grupei combinate şi înv toarea clasei a -IV-a ; 
- p rin i dornici s  sus in  proiectul, ai copiilor preşcolari şi şcolari. 
 
BENEFICIARI:  

- direc i: preşcolari, elevi, p rin i, cadre didactice. 
- indirec i: comunitatea. 
 

RESURSELE PROIECTULUI: 
a) Resurse umane: 

- copii preşcolari – grupa combinata (12 copii); 
- elevii clasei a IV-a (26 elevi); 
- p rin ii copiilor preşcolari şi şcolari; 
 

b) Resurse materiale: 
- informa ionale: albume, enciclopedii, reviste, c r i, plante, casete audio-video, jetoane, planşe, 
juc rii, c r i, ilustra ii pentru poveşti şi poezii, aparatur  audio-video, TV. 
- auxiliare: instrumente de lucru. 

c) Resurse temporale: 
Durata proiectului: septembrie 2016 –  iunie 2017 

d) Resurse financiare: sponsoriz ri ale p rin ilor, dona ii. 
e) Resurse de spa iu pentru derularea proiectului: 

sala de grup , sala de clas , curtea gr dini ei, parcul comunei. 
 

PARTENERI: 
- reprezentan i ai comunit ii locale 

III. ETAPELE PROIECTULUI: 
1. Realizarea unui studiu pe baza dezbaterii cu tema:,,Prietenii naturii” 
2. Derularea proiectului pe baza calendarului activit ilor (lunar) cu participarea copiilor, 

p rin ilor şi partenerilor. 



3. Evaluarea proiectului. 
REZULTATE AŞTEPTATE: 

- îmbun t irea rela iei gr dini  – şcoal ; 
- respectarea cerin elor. 

MONITORIZARE:  înregistr ri video, foto, consemn ri în jurnal, portofolii. 
 
 
IV. CALENDARUL ACTIVIT ILOR: 
Dat
a 

Tema/con inuturi Modalit i de 
realizare 

Resurse 
materiale 

Strategia 
didactic  

Strategia 
de 

evaluare 
Oct. 
2016 

„Ecologia, o necesitate a 
zilelor noastre?” 
- dezvoltarea interesului şi 
curiozit ii în domeniul 
ecologiei, 
- familiarizarea cu 
no iunea de ecosistem – 
elementele vie ii: ap , aer, 
c ldur , lumin . 

- Vizionare TV. 
- Lectur  dup  
imagini, in vizita la 
pre colari; 

TV, caset  
video, imagini 
albume, 
atlase, 
enciclopedii 
„Scrisoarea 
p mântului 
c tre copii”, 
M.Meraru, 
V.Oprişorean, 
Ed. Emia  

Convorb 
Dezbatere 
Explica ia 
 

Emiterea 
de 
judec i 
despre 
cele 
discutate 
 

Nov. 
2016 

„Natura în haine de 
toamn ” 
- explorarea mediului 
înconjur tor, colec ionarea 
şi strângerea de materiale 
din natur  (frunze, ghinde, 
conuri, crengu e, semin e, 
pietricele etc.). 

- Plimbare în parcul 
din comuna pentru 
colec ionarea de 
materiale din natur  
pentru col ul viu. 
 
- Sculptur  în dovleci 
 

materiale din 
natur  
 
 
foi, acuarele, 
pensule 
dovleci, 
t rt cu e, 
cu ite 

Observare
a spontan  
şi dirijat  
 
Activitate 
practic  
 
 

Emiterea 
de 
judec i 
despre 
cele 
observate 
 
Exerci iul 
practic 

Dec.  
2016 

„Bradutul din varf de 
munte” 
- simbolul bradului de 
Craciun; 

Activitate practica; 
bradutul din hartie 
impodobit la 
prescolari; 

Foi verzi, 
lipici,foarfece, 
podoabe, 
crengute de 
brad 

Observa ia 
Explica ia  
Convers. 
Exercitiul 

Exercitiul 
practic 
 

Ian. 
2017 

„Poluarea şi efectele ei” 
- cunoaşterea surselor de 
poluare, 
- observarea influen ei 
factorilor poluan i asupra 
diferitelor componente ale    
mediului înconjur tor, 
- în elegerea necesit ii 
protej rii mediului. 

Observare – fumul 
maşinilor, de la case, 
fumul de la ig ri etc., 
resturi menajere 
l sate peste tot (hârtii, 
ambalaje,sticle, 
resturi de ig ri),la 
gradinita; 
  

imagini, 
planşe. 
 

Observar. 
Explica ia 
Convers. 
Problem. 
 

Emiterea 
unor 
judec i 
despre 
cele 
observate 
 

Feb. 
2017 

„O floare, un copil” 
- antrenarea copiilor în 
activit ile menite s  
contribuie la plantarea şi  
îngrijirea unor plante. 

 
- S direa de plante 
(flori, semin e…) în 
ghivece, la colari; 
 

Semin e de 
flori, r saduri, 
unelte de 
gr din , 
îngr ş mânt 

Observ. 
Explica ia 
 
Activitate 
practic  

Emiterea 
unor 
judec i 
despre 
cele obs. 

Mart 
2017 

„Pomişorul meu” 
- antrenarea copiilor în 

- plantare de puie i în 
curtea gr dini ei; 

puie i, lope i, 
hârle e.  

Activitate 
practic  

Munca în 
echip  



activit i practice, menite 
s  contribuie la formarea 
unei atitudini pozitive fa  
de natur . 

Apr. 
2017 

„Ziua P mântului” - 
eveniment simbol al 
responsabilit ii civice în 
protec ia mediului. 
- cultivarea dragostei 
pentru Terra cu tot ce intr  
în componen a acesteia: 
ap , aer, plante, animale. 

- P mântul ne d  
via !. 
Plimbare in p duricea 
de la Hodo ; 

 
Satul Hodo  
 
 

 
 
Observ. 
Convers. 
 
 

Emiterea 
unor 
judec i 
despre 
cele 
observate 
 

Mai 
2017 

 „Despre vie uitoarele 
apelor” 
- cunoaşterea de c tre 
copii a unor aspecte ale 
lumii înconjur toare (via a 
peştilor); 

- Vizionare Cd; Scoala 
Gim.Darova 

Observ. 
Explica ia 
Problemat 

Emiterea 
unor 
judec i 

Iun 
2017 

„Ziua Mondial  a 
Mediului” (5 iunie) 
- în elegerea naturii 
complexe a mediului ca 
rezultat al multiplelor 
interac iuni, pentru o 
utilizare prudent  şi 
ra ional  a resurselor 
acestuia 
 

EVALUARE: 
„Carnavalul bucuriei” 
(parada modei cu 
materiale 
refolosibile) 
 
- Expozi ie cu lucr ri 
realizate de copii în 
timpul desf şur rii 
proiectului. 

 
materiale 
reciclabile 
 
 
Expozi ie cu 
lucr ri 
 
 
Portofoliul 

Observ. 
Convers. 
 
 
 
 

Emiterea 
unor 
judec i 
despre 
cele 
observate 
 
 
 

 
V. FINALIT ILE PROPUSE ÎN URMA DESF ŞUR RII PROIECTULUI: 

Proiectul va avea un impact deosebit asupra copiilor preşcolari şi şcolari datorit : 
- utiliz rii metodelor interactive, a procedeelor şi tehnicilor de lucru, care le-a sporit încrederea 

în for ele proprii; 
- apropierii lor de mediul înconjur tor; 
- însuşirii unor norme de comportament eco-civic; 
- form rii unei atitudini dezaprobatoare fa  de cei care încalc  normele ecologice. 

 
VI. EVALUAREA PROIECTULUI se va realiza prin: 

 Expozi ie de fotografii realizat în timpul desf şur rii proiectului; 
 Portofoliul şi Jurnalul proiectului - cu lucr ri artistico-plastice (desene, picturi, 

modelaje) şi practice realizate de copii în timpul proiectului; 
 Cd cu poze din timpul derul rii proiectului; 

 
VII. MEDIATIZARE:   avizierul gr dini ei şi avizierul şcolii, saitul colii. 

 
           Bibliografie: 
1. ,,Programa activit ilor instructiv-educative în gr dini a de copii”, Edi ia a II a revizuit  şi 
ad ugit , Bucuresti, 2005 
2. Ionescu, Al., S hleanu, V.Bandiu, „Protec ia mediului înconjur tor şi educa ia ecologic ”, 
Bucureşti, Ed. Ceres, 1989 
3. Marcela Meraru, Valeria Oprişorean, „Scrisoarea p mântului c tre copii”, Ed. Emia, 2004 
  



 
734. C RTICICA CELOR 15 EXPERIMENTE 

IMPORTAN A INTEGR RII EXERIMENTELOR ÎN CADRUL ORELOR DE TIINTE 
 

pip Pop Teodora Sorina, coala Gimnazial  nr. 4 , Bistri a 
 

Înv area prin descoperirea experimental  este o reac ie împotriva metodelor bazate pe 
verbalizarea şi memorarea mecanic , a metodelor bazate pe receptare, chiar dac  ele asigur  
în elegerea celor asimilate şi înv area mai rapid . Înv area prin descoperire urm reşte ca predarea-
înv area s  se bazeze pe problematizare şi cercetare, pe experien a direct  şi concret , creativ . 
Înv area euristic  urm reşte s  nu comunice material de studiu în forma ei final  de asimilare, ci s  
antreneze elevul în procesul instruirii, s -i arate cum s  înve e. Ea urm reşte s  ajute elevul pentru 
înv area ulterioar , s -l transforme treptat într-un  om creativ. 

Descoperirea se realizeaz  prin metode didactice diferite: observarea dirijat ; observarea 
independent ; înv area prin încerc ri- experien e; studiul de caz; problematizarea; studiul 
individual etc. Deci, rela ia experiment – înv are prin descoperire, este o  rela ie dinamic : metoda 
poate deveni ea îns şi procedeu, în cadrul altei metode, tot aşa cum un procedeu poate fi ridicat la 
rang de metod , la un moment dat.Un rol important în cadrul experimentului îl are şi 
observarea  care are o deosebit  valoare euristic  şi participativ , deoarece permite o percep ie 
polimodal , pe baza a cât mai multor sim uri, detectarea şi extragerea unei informa ii noi prin 
eforturi proprii. Prin intermediul ei se urm reşte explicarea, descrierea şi interpretarea unor 
fenomene printr-o sarcin  concret  de înv are, totodat  contribuind la formarea şi dezvoltarea unor 
calit i comportamentale, precum: consecven a, r bdarea, perseveren a, perspicacitatea şi 
imagina ia; a gândirii cauzale, a spiritului de observa ie şi de colaborare 

Lucr rile experimentale – constau în observarea, provocat  şi dirijat , a unor fenomene ce 
urmeaz  s  fie verificate experimental. 
Copiii sunt mult mai curio i decât adul ii, iar acest lucru este un bun prilej pentru a le forma o 
atitudine activ  fa  de mediul înconjur tor. Curiozitatea lor poate contribui la o observare eficient  
a tuturor fenomenelor, a realit ii înconjur toare. Cu pu in ajutor, copiii pot observa lucruri pe care 
un adult le poate ignora.Spiritul de observa ie, curiozitatea, dorin a de a cunoa te sunt doar câteva 
dintre condi iile care stau la baza înv rii prin folosirea experimentului. Experimentul poate crea 
st ri emo ionale favorabile, îi poate determina pe elevi s - i foloseasc  experien ele dobândite în 
urma realiz rii experimentelor i în alte activit i ulterioare. 
În special la orele de tiin e este foarte important  folosirea experimentului, este indicat ca la fiecare 
lec ie de tiin e s  se foloseasc  metoda experimentului: în momentul de introducere al lec iei, 
pentru stimularea interesului elevilor fa  de noile informa ii, pe parcursul lec iei, pentru 
aprofundarea cuno tin elor sau pentru asigurarea feedbackului activit ii. 
Prin folosirea experimentului înv area devine mai temeinic , elevul particip  activ la înv are, 
observ , formuleaz  întreb ri, multe întreb ri, g se te singur unele r spunsuri. De asemenea, 
spiritul de investiga ie se formeaz  i se dezvolt , elevii dobândesc capacitatea de a formula ipoteze 
i  de a le verifica. Prin realizarea unui experiment, elevul î i însu e te unele abilit i practice, î i 

dezvolt  gândirea logic , creativitatea. 
La ciclul primar folosirea experimentului în înv area tiin elor are un impact deosebit asupra 
copiilor. Pe acest lucru s-a bazat i realizarea acestei C r i a celor 15 experimente, copiii era 
îndruma i s  vad , s  pip ie, s  miroas , chiar s  guste dac  se poate, pentru a în elege, pentru a 
înv a,prin acest mod ace tia i-au ar tat interesul fa  de aceast  materie.Experien a a demonstrat 
faptul c  experimentul creeaz  bucurie, creeaz  noi experien e, iar pentru copii este un fel de 
miracol care îi ajut  s  în eleag  mai bine lumea în care tr iesc. S  c ut m mijloace ieftine i la 
îndemân  pentru ca experimentele s  fie u or de realizat, iar copiii temeinic instrui i! 
 
  



 
735. STIL DE VIA  S N TOS-PROIECT DIDACTIC 

 
p.i.p. Borcan L cr mioara, Şcoala Gimnazial  “Ştefan cel Mare”, Vaslui 

 
UNITATEA ŞCOLAR : Şcoala Gimnazial  “Ştefan cel Mare”, Vaslui 
PROPUN TOR: p.i.p. Borcan L cr mioara 
CLASA: a II-a E 
DISCIPLINA : Dezvoltare personal  (activitate integrat ) 
SUBIECTUl : Stil de via  s n tos 
TIPUL LEC IEI: Mixt  
DOMENII  INTEGRATE: DP, MEM, CLR   
DURATA : 45 minute 
 
COMPETEN E SPECIFICE:  

D.P. 1.3. Respectarea unor reguli de igien  personal  
M.E.M.  3.2. Manifestarea curiozit ii pentru observarea unor fenomene/ procese/ structuri 

repetitive simple din mediul  apropiat, în scopul identific rii unor regularit i 
C.L.R. 2.1. Formularea unor enun uri proprii în situa ii concrete de comunicare 
         2.2 Transmiterea unor informa ii printr-o suit  de enun uri înl n uite logic 

           M.M.  3.1. Manifestarea adecvat  pe muzic , sugerat  de anumite elemente de limbaj 
muzical 

OBIECTIVE OPERA IONALE: 
La sfârşitul lec iei elevii trebuie: 

a) cognitive 
      O1 – s  enumere cel pu in trei caracteristici ale anotimpului toamna; 

O2 – s  efectueze adun ri şi sc deri în concentrul 0- 1000; 
        O3 –s  identifice factorii care influen eaz  calitatea vie ii;   
      O4 –s   enumere motive pentru un stil de via  s n tos; 
      O5 – s  alc tuiasc  un cvintet; 
      O6– s  alc tuiasc  un meniu s n tos. 

b) afective  
O7 – sǎ-şi  exprime emo iile, utiliz nd emoticoane; 
c) psiho-motrice 
O8 - sǎ construiasc  piramida alimentelor; 
O9-  s  danseze în ritmul muzicii audiate. 

RESURSE: 
  I. Procedurale:  conversa ia, exerci iul, explica ia, problematizarea, observarea, ciorchinele, 
studiul de caz, cvintetul,  jocul didactic.  

II.  Materiale: fişe de lucru, tabla, carioci, calculator, videoproiector, alimente.   
 
III. Forme de organizare: frontal, individual, în echip . 

 
BIBLIOGRAFIE: 

 M.E.C.T.S. – “Programa şcolar  pentru disciplina Dezvoltare personal  – 
clasa preg titoare”, Bucureşti, 2012. 

 www. didactic.ro 
 
 
 
 
 



Etapele 
lec iei 

OB. 
OP. 

Con inutul instructiv - educativ al lec iei Strategia didactic   
Evaluare 

          Activitatea înv toarei metode 
 

forme de 
org. 

resurse 
materiale 

1. Întâlnirea 
de diminea  

(5 min) 

 
O1 

  O2 
O9  

Dirijez o conversa ie cu elevii pe temele: 
 Salutul 
 Prezen a 
 Repere temporale (anotimpul, ziua din 

s pt mân , data, luna, anul) 
Exerci ii de energizare 

conversa ia 
explica ia 

 

frontal 
individual 

 
 

 

1. Captarea 
aten iei 

(5 min) 

 Joc didactic: Spune adev rul 
Cât timp stai la calculator într-o zi? 
Ce ai mâncat diminea ? 
Care este sucul preferat? 
La ce or  te-ai culcat asear ? 
Ce sport practici? 
Dormi la prânz? 
Care este mâncarea preferat ? 
Preferi dulciurile sau fructele? 
Ce ai ast zi la pachet? 
Ai sticla cu ap  la tine? 
Ce stil de via  ai?   

jocul didactic 
 

conversa ia 
 

frontal 
 

 

individual 

 
 

Calcula 

tor, 
videoproiec
tor 

apreciere 
verbal  

2. Anun area 
subiectului şi 
a obiectivelor  

(1 min) 

 Precizez subiectul lec iei şi obiectivele 
opera ionale urmǎrite. 

 frontal   



3. Dirijarea 
înv rii 

(15 min) 

 

O3 
 

 

O4 
 
 
 
 
 

  Pentru a afla ce cunoştin e au elevii despre o 
via  s n toas .  Se realizeaz  un cvintet cu elevii 
pornind de la expresia stil de via  s n tos. 
 
 
 

                          

 

  

 

 Se prezint  la videoproiector un material în ppt. 
privind  factorii care influen eaz  calitatea vie ii. 

 
 

 

problematizarea 

 

 

conversa ia 
explica ia 

 
observarea 

 
 
 

frontal 
 
 
 
 

individual 

 
 tabla 
 
carioci   
 
 
 
 
 
 calculator  
 
videoproiec 
tor 

 
 
 
 
 
 
 
 
apreciere 
verbal  

4. Asigurarea 
reten iei şi a 
transferului 

(10 min) 

 
 

O5 
 
 

O8 

 

 

 

 

 

 

 

O6 

   Se cere elevilor gruparea în 4 echipe. 
Grupa I 

Sarcina de înv are: Construi i ,,PIRAMIDA 
ALIMENTELOR’’  

 

 

Grupa II 

Sarcina de înv are:  Realiza i un cvintet pornind de la 
cuvântul sport. 

       
 
 
explica ia  
 
 
 
 
 
 
 
cvintetul 
 
 

 
 

în echipe 

 

 

 

 

 

 

 

alimente 

 
 
 
 
 
 
 
 

fişe de lucru 

 
 

apreciere 
verbal  

 

 

 

 

stil de via  
s n tos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupa III 

Sarcina de înv are:  Alc tui i un meniu s n tos. 

Grupa IV 

Sarcina de înv are:   

      Ce i-a i recomanda unui copil  de 9 ani , cu o 
greutate mai mare decât cea normal  pentru un copil 
de vârsta lui, care  îşi petrece  majoritatea timpului în 
cas , la televizor şi calculator, m nânc  foarte multe 
dulciuri, este lipsit de energie şi se îmboln veşte foarte 
des? 

conversa ia  

 explica ia 

 

 

studiul de caz 

 conversa ia  

 explica ia 

 

în echipe 

 

 

 

evaluare 
reciproc  

5. Evaluarea 
cunoştin elor 

(4min) 

 
 
O3 

Spune i 10 motive pentru care trebuie s  avem 
un stil de via  s n tos. 
 

 
 
conversa ia  
 

Frontal 
 

individual 
 

  
 

apreciere 
verbal  

6.Încheierea 
lec iei 
(5 min) 

    Fac aprecieri cu privire la modul de comportare 
a elevilor în timpul orei. 
  Cer elevilor s  spun  cum se simt dup  aceast  
activitate. 
Imnul clasei 

 
conversa ia  
 

frontal 
 

calculator  
 
videoproiec 

tor 

apreciere 
verbal  



 
736. ARTA TEXTIL  ÎNTRE TRADI IE ŞI MODERNITATE 

 
 PROF. GÎTLAN MARIA 

CERCUL DE ART  TEXTIL  
CLUBUL COPIILOR TG. NEAM  

 
2016-2017 

a. Date privind aplicantul :  
Nume şi prenume: GÎTLAN MARIA  
Statut (titular/suplinitor): titular 
Specializarea/Func ia:Art  textil /profesor 
Gradul didactic I 

b. Titlul proiectului:   Arta textil  între tradi ie i modernitate 
c. Unitatea de înv mânt/unitatea conex  în care se deruleaz  proiectul:  

    Clubul Copiilor Tg. Neam  / Cercul de Art  textil -Crea ie confec ii                                                                                
d. Grupul int : elevele  grupelor de Art  textil  - încep tori (clasele I-IV) 
e. Diagnoz  relevant  pentru realizarea obiectivelor proiectului, la data depunerii 

proiectului:  
e.1. Identificarea nevoilor membrilor din grupul int  la care r spunde proiectul: 

- cultivarea sim ului practic prin utilizarea diverselor tehnici şi opera ii de lucru la realizarea 
produselor de art  textil ; 
- stimularea creativit ii, a imagina iei şi a gustului pentru frumos; 
- dezvoltarea capacit ii de aten ie, perseveren , minu iozitate,  dar şi ambi ie în însuşirea tehnicilor 
de lucru; 
- necesitatea de a crea şi a realiza produse de art  textil  originale, pe care s  le prezinte în fa a 
publicului în expozi ii sau concursuri. 

e.2.Descrierea succint  a grupului int  selectat în urma diagnozei. 
     Grupul int  va fi în num r de 20 eleve din clasele I-IV de la profilul Art  textil  care au fost 
selec ionate în baza aptitudinilor pentru abilit i practice şi dorin  de perfec ionare în domeniul 
artei textile în anul şcolar 2016-2017.  
f. Justificarea necesit ii implement rii proiectului 

  Dezvoltarea competen elor la un nivel mai înalt în domeniul artei textile pentru clasele I-V, 
dezvoltarea abilit ilor practice, stimularea creativit ii, dezvoltarea unei gândiri logice, 
descoperirea sensibilit ii şi stimularea gustului pentru frumos al elevelor.  

g. Obiectivul general 
Desf şurarea procesului instructiv-educativ la un nivel calitativ ridicat.  

 h.  Obiectivele specifice (SMART) 
O.1. Centrarea demersului educa ional pe elev şi îmbun t irea rezultatelor activit ii cercului.  
O.2. Sus inerea performan elor şcolare la nivel înalt. 
O.3. Îmbun t irea imaginii publice a Clubului Copiilor. 
O.4. Îmbun t irea colabor rii cu institu iile de cultur , comunitatea şi şcolile partenere. 
O.5. Diversificarea metodelor de evaluare. 
O.6. Atragerea de fonduri extrabugetare. 
O.7. Identificarea tipurilor de materii prime şi materiale utilizate în arta textil  şi dezvoltarea 
capacit ii de analiz  a lor. 
O.8. Dobândirea deprinderilor de execu ie a diferitelor tipuri de cus turi manuale. 
O.9.Dobândirea deprinderilor de execu ie practic  a  produse de art  textil . 
O.10. Utilizarea unui limbaj tehnic adecvat. 
O.11. Dezvoltarea  spiritului practic al elevelor. 

i. Rezultate anticipate (m surabile) pe fiecare obiectiv specific 
OBIECTIV SPECIFIC REZULTATE ANTICIPATE 



Centrarea demersului educa ional pe elev şi 
îmbun t irea rezultatelor şcolare 

Dobândirea deprinderilor de execu ie practic  de la  
produse simple de art  textil  la unele mai 
complexe 

Sus inerea performan elor şcolare la nivel înalt Participarea la expozi ii şi concursuri de profil 
Îmbun t irea imaginii publice a Clubului Copiilor Realizarea de expozi ii cu lucr ri de art  textil  

pentru popularizarea activit ii cercului 
Îmbun t irea colabor rii cu institi iile de cultur  şi 
comunitatea 

Colaborarea cu Biblioteca Or şeneasc  şi alte 
institu ii la realizarea expozi iilor organizate de 
acestea 

Diversificarea metodelor de evaluare Al turi de evalu rile clasice se fac evalu ri prin  
expozi ii şi concursuri şcolare 

Atragerea de fonduri extrabugetare Materialele necesare realiz rii obiectelor de art  
textil  sunt sponsorizate de p rin i sau diverşi 
sponsori 

Identificarea tipurilor de materii prime şi materiale 
utilizate în industria confec iilor şi dezvoltarea 
capacit ii de analiz  a lor 

Recunoaşterea tipurilor de materii prime în func ie 
de natura acestora prin proba arderii, organoleptic 
sau cu ajutorul microscopului şi stabilirea 
domeniilor de utilizare a acestora  

Dobândirea deprinderilor de execu ie a diferitelor 
tipuri de cus turi manuale  

Identificarea şi dobândirea deprinderilor de execu ie 
a diferitelor tipuri de cus turi utilizate în arta textil  

Dobândirea deprinderilor de execu ie practic  a 
lucr rilor de art  textil  

Dezvoltarea capacit ii de alegere a modelului în 
func ie de material şi ocazie 
Dezvoltarea aptitudinilor de execu ie a diferitelor 
produse utilizând cus turile manuale şi mecanice 
Dezvoltarea capacit ii de finisare a produselor cu 
ajutorul ornamentelor sau cus turilor. 

Utilizarea unui limbaj tehnic adecvat Ini ierea elevelor din clasele I-IV în utilizarea 
limbajului tehnic 

Dezvoltarea  spiritului practic al elevelor Dezvoltarea abilit ilor practice, a unei gândiri 
logice, descoperirea sensibilit ii şi stimularea 
gustului pentru frumos al elevelor 

Stimularea şi promovarea capacit ilor creatoare 
ale elevilor prin organizarea de expozi ii şi 
concursuri; 
 

Îmbun t irea rela iilor de comunicare şi 
interrela ionare între copii şi între copii şi adul i. 
Descoperirea şi atragerea în competi ie a unui 
num r cât mai mare de elevi cu înclina ii pentru 
abilit i practice în domeniul artei textile 

 
j. Descrierea activit ilor propuse în proiect  

OBIECTIV ACTIVITATEA ELIGIBIL  RESURSE 
NECESARE 

ORIZONT DE 
TIMP 

O1,O2,O5, 
O6,O7,O8, 
O9,O10,O11 

Preg tire în domeniul crea ii confec ii 
Participarea la concursurile de profil 

-materiale textile  Luni (13-13) 
Miercuri (13-15) 
Vineri(15-17) 
Samb t  (9-11) 

01,03,05, 
O9,O10,O11 

Deschiderea anului şcolar – expozi ie -bobine de a e 
colorate 

Septembrie 
 

O1,O3,O5, 
O9,O10,O11 

Bal mascat – parada m tilor la Centrul de Servicii 
Ozana Tg. Neam  

-a  de cusut 
-ace de cusut 

Octombrie 

01,03,05, 
O9,O10,O11 

„Tradi ii româneşti ” -expozi ie de cus turi, obiecte 
tradi ionale şi colaje  -Biblioteca Or eneasc  Tg. 
Neam  

-foarfece 
- deşeuri 

Noiembrie 

O1,O3,O5, 
O9,O10,O11 

.Expozi ie “Vis de Cr ciun”- Biblioteca 
Or eneasc  Tg. Neam  

-cartoane Decembrie 

O1,O3,O4, Zilele Eminescu – expozi ie de afi e i colaje la -reviste, Ianuarie 



O9,O10,O11 Clubul Copiilor Tg. Neam  catoloage 
O1,O3,O4, 
O9,O10,O11 

Micu ele creatoare de mod  – concurs na ional 
(design vestimentar, colaje, cus turi populare,  
îmbr c minte pentru p puşi, îmbr c minte copii şi 
adolescen i) 

-calculator Februarie 

O1,O3,O5, 
O9,O10,O11 

 M r i oare pentru Creang  – activitate 
demonstrativ  de confec ionare a m r i oarelor la 
Biblioteca Or eneasc  Tg. Neam  
Expozi ie “M r i orul românesc”- Asocia ia 
Folkloriamo M r i or, Rovigo- Italia 

-m r işoare Martie 

O1,O3,O5, 
O9,O10,O11 

S rb torile pascale la români – expozi ie 
Biblioteca Or eneasc  Tg. Neam  
22 aprilie – Ziua Mondial  a P mântului, expozi ie 
“Planeta p mânt este casa noastr !” 

-materiale textile 
-materiale din 
natur  

Aprilie 

O1,O3,O5, Mai - luna florilor, expozi ie cu lucr ri având 
tematic  florile la Centrul de Servicii Ozana Tg. 
Neam  

-flori naturale i 
din materiale 
textile 

Mai 

O1,O3,O5, 
O9,O10,O11 

1 Iunie – expozi ie de Ziua Interna ional  a 
Copilului 

-cartoane Iunie 

 
k. Graficul activit ilor/diagrama Gantt  

Luna/Activitatea Sept Oct. Nov. Dec. Ian. Febr. Martie Apr. Mai Iunie 
Preg tire în domeniul 
crea ii confec ii 
Participarea la 
concursurile de profil 

xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

Deschiderea anului 
şcolar   
          – expozi ie 

  X          

Bal mascat 
          –parada m tilor 

 X         

„Tradi ii româneşti ”  -
expozi ie de cus turi, 
obiecte tradi ionale şi 
colaje  -Bilioteca 
Or eneasc  

  X        

Expozi ie “Vis de 
Cr ciun”- Biblioteca 
Or eneasc  

   X       

Zilele Eminescu  
    – expozi ie de afi e i 
colaje 

    X      

Micu ele creatoare de 
mod  – concurs na ional 
(design vestimentar, 
colaje,  cus turi 
populare, îmbr c minte 
pentru p puşi, 
îmbr c minte copii şi 
adolescen i,  p puşi) 

      
X 

    

8 Martie  
Expozi ie “M r i orul 
românesc”- Asocia ia 
Folkloriamo M r i or, 
Rovigo- Italia 
M r i oare pentru 

      X    



Creang  – activitate 
demonstrativ  de 
realizarea m r i oarelor 
la Biblioteca Or eneasc  
S rb torile pascale la 
români –expozi ie la 
Biblioteca Or eneasc  
22 aprilie – Ziua 
Mondial  a P mântului, 
expozi ie “Planeta 
p mânt este casa 
noastr ” 

       X   

Mai - luna florilor, 
expozi ie cu lucr ri 
având tematic  florile la 
Centrul de Servicii 
Ozana 

        X  

1 Iunie – expozi ie Ziua 
Interna ional  a 
Copilului 

         X 

l. Precizarea indicatorilor: 
a) indicatori aferen i obiectivelor/rezultatelor la nivel disciplinar: 

Realizarea curriculumului   
- se aplic  sistematic metodologii didactice centrate pe educabili şi pe grupul de educabili; 
- se utilizeaz  achizi iile anterioare ale educabililor în activit ile curriculare şi extracurriculare; 
- se dezvolt  capacitatea educabililor de a înv a din experien  şi din practic ; 
-  se r spunde la cererile educabililor sau ale p rin ilor privind acordarea de sprijin individual în 
înv are; 
- auxiliarele curriculare şi mijloacele de înv mânt existente sunt utilizate sistematic în procesul de 
înv mânt.  
Evaluarea rezultatelor şcolare  
- cadrul didactic poate descrie pentru  grup   şi educabil punctele tari şi cele slabe privind realizarea 
obiectivelor curriculare; 
- se folosesc cu prec dere stimulentele pozitive (lauda, încurajarea etc.); 
- autoevaluarea şi interevaluarea educabililor sunt folosite sistematic în activit ile de înv are; 
-  produsele activit ii educabililor sunt expuse în sala de cerc, în alte spa ii ale clubului sau institu ii 
partenere. 
Evaluarea rezultatelor la activit ile extracurriculare  
- participarea cadrelor didactice, a educabililor, a p rin ilor şi a altor membri ai comunit ii la 
activit ile extracurriculare s  creasc  numeric şi procentual; 
-  furnizorul de educa ie eviden iaz  contribu ia direct  şi efectiv  a fiec rei activit i extracurriculare 
la realizarea scopurilor şi obiectivelor stabilite. 

b) indicatori aferen i obiectivelor/rezultatelor la nivel interdisciplinar 
- participarea la activit i comune cu cercul de pictur -design, fotocineclub-informatic ; 
- colaborarea cu profesorii de arte plastice, educa ie tehnologica şi discipline tehnice la realizarea unei 
expozi ii cu lucr ri de art  textil . 

c) indicatori aferen i obiectivelor/rezultatelor la nivel transdisciplinar 
- participarea la activit i comune cu cercurile de pictur , foto,ecologie.  

d) indicatori aferen i obiectivelor/rezultatelor din domeniul educa iei incluzive 
- elevele grupei de art  textil  sunt din diferite şcoli şi localit i. 
m.  Autoevaluarea  proiectului  

Instrumente – fiş  de monitorizare anual ;  
Feedback de la elevi, p rin i, colegi etc. 

 
 



 
737. PROIECT DIDACTIC - TRENULE UL EMO IILOR-CL I 

 
Prof.Înv.Primar Dulgheriu Paula Veronica,  coala Gimnazial  Nr. 1 Vadu Moldovei 

 
CLASA:I  
DATA:  
Prof.înv.primar DULGHERIU PAULA VERONICA  

COALA GIMNAZIAL  NR. 1 VADU MOLDOVEI         
ARIA CURRICULAR : Matematic  i tiin e ale naturii                     
DISCIPLINA: Matematic  i explorarea mediului 
UNITATEA TEMATIC : „ Flori de ghea ” 
SUBIECTUL LEC IEI:  „Trenuletul emotiilor” 
Adunarea şi sc derea numerelor 0-30,  f r   trecere peste ordin 
FORMA DE REALIZARE: activitate integrat                                                                   
TIPUL DE ACTIVITATE: sistematizarea şi consolidarea cunoştin elor 
DOMENII INTEGRATE:   

 Matematic  i explorarea mediului 
 Comunicare în limba român  
 Dezvoltare personal  
 Muzic  i mi care 

                                       
 
 

1. Utilizarea numerelor în calcule elementare 
2. Rezolvare de probleme pornind de la sortarea i reprezentarea unor date 

 
 
 
MEM  
1.2.  Compararea numerelor în concentrul 0 – 30; 
1.4. Efectuarea de adun ri şi sc deri, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la num rare;  
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sum , total, diferen , <, >, =, +. -) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme;  
5.2 Rezolvarea de probleme în care intervin opera ii de adunare sau sc dere , cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezent ri schematice. 

COMPETEN E GENERALE: 

COMPETEN E SPECIFICE: 



 
CLR   
1.1. Identificarea  semnifica iei unui mesaj oral, pe teme accesibile; 
2.1  Formularea unor enun uri proprii în diverse situa ii de comunicare;  
2.4. Exprimarea propriilor idei referitoare la contexte familiare; 
3.1. Citirea unor cuvinte i propozi ii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mân ; 
3.3. Identificarea semnifica iei unor simboluri din universul familiar, care transmit mesaje simple 
 ( parcare, trecere de pietoni, spital, semafor etc. ). 
 
DP 

2.1.Asocierea emo iilor de baz  cu elemente simple de limbaj nonverbal i paraverbal; 
2.2. Transmiterea unor mesaje verbale i nonverbale simple despre propriile experien e de via . 
 

MM    
     2.1 Cântarea individual  sau în grup, asociind mişcarea sugerat  de text şi de ritm; 
     2.3. Emiterea unor onomatopee asem n toare cu sunetele din mediul înconjur tor, cu durate, intensit i i vitez  de succesiune diferite; 
     3.1. Manifestarea liber , adecvat , pe muzic , apelând la diverse forme de exprimare. 
 
SCOP:  
Dezvoltarea capacit ilor intelectuale referitoare la adunarea şi sc derea numerelor naturale în concentrul  0 - 30, f r  trecere peste ordin. 
 

OBIECTIVE OPERA IONALE: 
 s  opereze cu no iunile matematice înv ate: termeni, sum , diferen ;  
 s  rezolve corect, oral şi în scris, adun ri şi sc deri cu numerele naturale din concentrul 0-30, f r  trecere peste ordin; 
 s  verbalizeze opera iile efectuate, motivând alegerile f cute în rezolvarea exerci iilor şi problemelor; 
 s  rezolve independent şi în echip  sarcinile de lucru primite; 
 s  manifeste spirit de ini iativ  şi cooperare în cadrul grupului; 

 
 
 

 Metode i procedee: conversa ia, explica ia, observa ia, problematizarea, exerci iul, jocul didactic; 
 Resurse materiale:plan e cu: trenule ul anotimpurilor, gar , ine de tren, personaje din pove ti, bilete cu emoticoane, fi e de lucru, 

probleme ilustrate, ecusoane cu calificative, indicatoare rutiere i negativul melodiei „Trenule ul muzical” 
 Forme de organizare : frontal , individual ,  în perechi, pe grupe. 

STRATEGIA DIDACTIC : 



 
 
 

1. Programa colar  pentru disciplina Matematic  i explorarea mediului(clasa preg titoare, clasa I i clasa a II-a), aprobat  prin ordinul 
ministrului Nr. 3418/19.03.2013; 

2. Curs formare - Organizarea interdisciplinar  a ofertelor de înv are pentru formarea competențelor cheie la colarii din clasa 
preg titoare; 

3. Roşu, Mihail, (2004),  Metodica pred rii matematicii,  Editura Credis, Bucureşti; 
4. Iliana, Dumitrescu, Nicoleta C., Alina B., (2015), Manual pentru clasa I -Matematic  şi explorarea mediului, editura CD Press. 
 
 

 
  

BIBLIOGRAFIE: 



 

NR. 
CRT. 

MOMENTELE 
PEDAGOGICE CON INUTUL TIIN IFIC 

 STRATEGIA  DIDACTIC  
 

EVALUARE 
METODE I 
PROCEDEE 

RESURSE 
MATERIAL

E 

FORME DE 
ORGANIZA

RE 

 
1. 

 
Moment 

organizatoric 
2 min. 

 
 
 Se creeaz  condi iile necesare pentru 

buna desf şurare a activit ii.  
 Salutarea invita ilor: 
„Dragi copii, în clasa noastr   
Avem invitați de seam . 
Cu drag s -i întâmpin m 
 i frumos s -i salut m!” 

 
Instructajul verbal 

 
 

 
Materiale 
necesare 
activit ii 

 
Frontal 

 
 

 

 
Observarea 

comportamentului 
elevilor 

 

 
2. 

 
Reactualizarea 
cuno tintelor 

5 min. 

 
 

 Se verific  cantitativ i calitativ tema 
pentru acas . 

 Elevii vor avea de rezolvat exerci iile 
de pe emoticoanele din Trenule ul 
Anotimpurilor. 

(emoticoane = pictograme ce arat  
emo iile) 

 
 

Observa ia 
 

Exerci iul 

 
emoticoane 

 
Individual 

 
Capacitatea de a 

verbaliza rezolvarea 
exerciiului 

 
3. 

 
Captarea 
aten iei 
2 min. 

 
 Se va realiza cu ajutorul cântecelului 

„Trenule ul cu emo ii” (Anexa 1) 

 
Conversa ia 
Exerci iul 

 
Laptop 
Negativul 
melodiei 

 
Frontal  

 
Observarea 
sistematic  



 
4. 

 
 
Anun area 
temei 
 

2 min. 

 
  Azi  vom face o c l torie minunat . 

Cu trenul. Dar nu un tren obi nuit, ci unul 
fermecat, înc rcat cu exerci ii i probleme. 

 Se anun  elevii c  pe parcursul orei de 
matematic  vor rezolva exerci ii i probleme 
cu adun ri i sc deri cu numerele naturale  de 
la 0 la 30.  
Se anun  obiectivele pe în elesul elevilor. 

 Atrag aten ia asupra particip rii active 
şi cu interes la lec ie. 

 
Explica ia 

 

 
 

 
Frontal 

 
Observarea 
sistematic  

 



 
5. 

 
Dirijarea 
înv rii 
20 min. 

CALCUL MINTAL 
 S  ne înc lzim pu in mintea rezolvând 
oral câteva  exerci ii-joc: 

 Care este cel mai mic num r de 2 
cifre?  

 Care sunt vecinii num rului 10? 
 Numerele 15, 13, 11 sunt pare sau 

impare? 
 Adev rat sau fals? 21 mai mic decât 

12 
 Afla i diferen a numerelor 19 şi 9. 
 Rezultatul adun rii se nume te…. 
 Mic ora i cu 4 num rul 6. 
 Care este num rul cu 8 mai mare 

decât 10? 
 Care este vecinul mare a num rului 

19? 
           
          În  gar  ne a teapt  Cenu reasa. Acest 
personaj poate fi asociat cu pantofiorul de 
cle tar.     (- Cum s-a sim it prin ul când a 
v zut c  pantofiorul se potrive te Cenu resei?  
- folosirea expresiei „în al nou lea cer”). 
   În spatele pantofiorului se ascunde o 
…surpriz : un plic cu EXERCI IUL NR.1: 
„Calculați i simțiți/ cât erau de fericiți!” 
      *Calcula i: 
10+  4 =                 5 +11 +20 = 
12+ 17 =               29 - 14+13 = 
19-   8 =                17+   3 -10 = 
27- 16 =                27-   5 – 12 = 
  Pornim din nou la drum cu cântec. La gar  ne 
a teapt  PINOCCHIO ( Cum credeți c  s-a 
simțit greiera ul atunci când Pinocchio nu l-a 

 
 

 
Exerci iul 

 
 

Conversa ia 
 
 
 
 
 

 
Exerci iul 

 
 
 
 
 
 

Explica ia 
 
 
 
 
 

Exerci iul 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fişa cu  
exerci ii 

 

 
Frontal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

individual 
 

frontal 
 
 
 

individual 
 
 
 
 
 
 

frontal 

 
Aprecieri verbale 

 
Capacitatea de a 
utiliza un limbaj 

matematic adecvat 
(termen, sum , 
rest/diferen ) 

 
 
 
 
 

Aprecieri verbale 
     Capacitatea de a 
rezolva corect 
adun ri i sc deri 
cu numerele de la 0 
la 30 
 

Verificarea 
r spunsurilor 

Capacitatea de a 
rezolva o problem  

ilustrat . 
 
 



ascultat?) ce este asociat cu greiera ul care ne 
ofer  EXERCI IUL NR.2. Elevii  vor primi i 
fi e de lucru cu aceste exerci ii ce vor fi 
rezolvate la tabl . (Anexa 2). 
       „Comparați. 
Cu numerele v  jucați!” 
*Compara i suma numerelor 11, 4  i 13 cu 
diferen a numerelor 29 i 14. 
 
       Din nou la drum! La gar  o întâlnim pe 
ALBA- CA-Z PADA care îl caut  pe 
MUTULIC .  Ce simte ea pentru pitic? 
(compasiune).  
       El are o problem  pentru voi: „Dragi 
copii, voi veți putea s  rezolvați problema 
mea?”  
 Problem  ilustrat :  
Un pitic avea într-un co  13 mere, iar altul 
avea cu 14 mere mai mult. Câte mere avea în 
co ul s u cel de al doilea pitic? 

 
 
 

Problematizarea 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problematizarea 
 

 
6. 

Ob inerea 
performan ei şi 

asigurarea 
feed-back-ului 

10 min. 

   Din nou la drum cu trenule ul nostru!Acum 
ne a teapt  MOTANUL ÎNC L AT i 
C pc unul transformat în oricel.  ( Ce credeți 
c  simte c pc unul când Motanul îl prinde?) 
Acesta ne roag  s  îl ajut m cu compuneri de 
probleme cu ajutorul unor expresii matematice      
(23-3=? /12+13+3=? ) 
„Probleme tiți s  rezolvați.                            
A trebuit s  demonstrați.                               
Acum, credeți, c  tiți                                      
O problem  s  alc tuiți?!”( Anexa 3) 
 Revin cu  exemple în versuri. (Anexa 4). 
”Trei fulgi albi, u ori de nea                               

 
 
 
 

Problematizarea 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fi e de lucru 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
În perechi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observarea 
sistematic  

 
Aprecieri verbale 

 
Capacitatea de a 

compune o 
problem  dup  un 

exerci iu dat. 
 

 
Capacitatea de a 



S-au topit în palma mea.                                      
Au fost 23 de b ieței.                                        
Câți au mai r mas din ei?” 
„De la geamul clasei noastre                           
Ieri, copii, am num rat                                   
Fulgi frumo i de diamant                                    
Ce pluteau cu nep sare:                                    
12-s mici i-ngândurați,                                     
13-s mari i-nfumurați,                                       
Iar 3 sunt veseli i glumesc.                             
Stau acum i m  gândesc…                              
Toți la geam s-au adunat .                                 
S -i lu m la num rat!” 
      Pornim la drum cu cântec! Trenule ul ne 
scoate în drum pe SCUFI A RO IE ce se 
ascunde de Lup. ( Ce trebuie s  facem dac  
întâlnim necunoscuți în cale? ) 
„ De vreți pe Scufița - Ro ie s  o ajutați,   
Probleme în versuri trebuie s  rezolvați!” 
      Elevii vor fi împ r i i în trei grupe 
omogene. O putem salva dac  rezolv m câte o  
problem  în versuri. ( Anexa 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problematizarea 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fi e cu 
probleme în 
versuri 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pe grupe 

recepta versurile 
matematice. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitatea de a 
rezolva probleme în 

versuri. 
 
 
 

 
 

 
 

7. 

 
 

Evaluare 
5 min. 

  Se vor face aprecieri generale si 
individuale privind participarea şi 
comportamentul elevilor pe parcursul orei. 
          Apare CR IASA Z PEZII cu un fulg 
ce ascunde o comoar : concluzia lec iei de azi, 
calificativele elevilor i recompensele dulci. 
„Ați cântat, exerciții ați rezolvat.                  
Timpul iute a zburat!                                            
În gar  de veți veni                                               
O comoar  veți g si!” 
(Anexa 6). 

 
Conversa ia 

 

 
Emoticoane 

cu calificative 
 
 
 
 

Plan  cu 
concluzia 

lec iei. 
 

 
Frontal 

 
 

Observarea 
sistematic  

 
Aprecieri verbale 

i materiale 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. 

 
Retentia si 
transferul  

4 min. 

 Se noteaz  tema pentru acas .  
 Din nou la drum!!! Spre cas .  
 Cântecul „Trenul  tuc, tuc” (Nelu 

Stratan). 

Conversa ia 
Exerci iul muzical 

 Individual 
 

Frontal 
 

 
Aprecieri verbale 

 



 
738. PROIECT DIDACTIC 

înv. Barbu  Lenu a 
Şcoala Gimnazial  „Alexandra Nechita‟ Vaslui  

   CLASA: a IV-a  
   ARIA CURRICULAR : Om şi societate 
   DISCIPLINA: Geografie 
   UNITATEA DE ÎNV ARE: Unitatea II –Elemente de geografie a planetei P mânt 
   SUBIECTUL LEC IEI: Elemente de geografie a planetei P mânt 
   TIPUL LEC IEI: recapitulare şi sistematizare de cunoştin e 
   OBIECTIVE DE REFERIN : 

 1.3. s  utilizeze mijloace elementare de orientare (puncte cardinale, alte 
repere observabile) în spa iul apropiat, al orizontului local şi al rii; 

 1.5. s  localizeze corect elemente ale spa iului geografic (de la localitate la 
planet ), într-un context dat; 

 2.1. s  observe progresiv elemente din realitatea înconjur toare; 
 2.3. s  identifice în diferite surse de informare (texte, h r i, imagini etc.), 

caracteristici ale realit ii înconjur toare; 
 OBIECTIVE OPERA IONALE: 

                O1 -  s  descrie, folosind termeni geografici, no iunile specifice temei (planet , sistem solar, 
continent, emisfer , poli, hotare naturale, hotare conven ionale); 
                O2 -  s  pozi ioneze Terra între planetele Sistemului Solar; 
                O3 - s  prezinte caracteristici ale planetei; 
                O4 -  s  localizeze corect la hart  (Europa, România, vecinii României); 
     O5 - s  enumere ri de pe continentul Europa; 
     O6 - s  identifice rile vecine României; 
     O7 -  s  cunoasc  simbolurile Uniunii Europene; 
     O8 - s  manifeste interes, spirit de echip  şi de competi ie corect  în timpul activit ii; 

 STRATEGII DIDACTICE: 
                 a) Metode i procedee: conversa ia, explica ia, problematizarea, exerci iul, observarea dirijat , 

munca independent , jocul didactic; 
                 b) Resurse materiale: harta politic  a lumii, harta politic  a Europei, plan e didactice, fi e de 

lucru, , videoproiector, manualul; 
                 c) Forme de organizare a activit ii elevilor: frontal, individual, în echip , pe grupe 

 BIBLIOGRAFIE:  

 Geografie (manual pentru clasa a IV-a) -Tudora Pi il , Cleopatra Mih ilescu, Editura 
Aramis, Bucure ti, 2006 

 Programa colar  pentru clasa a IV-a –Geografie, 2005 

 Geografie – auxiliar pentru clasa a IV-a – Dumitru Pârâial ,  Veronica Pârâial , Cristian-
George Pârâial ,   Editura Euristica, Iaşi, 2009 

 RESURSE TEMPORALE:  50 minute 
RESURSE UMANE: 
 
 
 



SCENARIUL DIDACTIC 
SECVEN ELE 

LEC IEI 
Ob. Timp CON INUTUL INSTRUCTIV-EDUCATIV METODE I 

PROCEDEE 
EVALUARE 

1. Momentul 
organizatoric 

 2’ 
 

☺ Se preg tesc materialele necesare lec iei. 
☺ Se stabile te un climat propice desf ur rii activit ii. 

  

2. Verificarea 
cunoştin elor 

 
 
 
 
 
 

 

 
O1 

O6 

O4 

 
 

8’ 
 

☺ Se verific  frontal  lec ia „România şi rile vecine”. 
 Unde este situat  România? 
 Care este suprafa a României? 
 Cum sunt hotarele României? 
 Care sunt vecinii României? 

☺ Se arat  la hart  vecinii României şi limitele. 
☺ Activitate individual  
Elevii rezolv  primul exerci iu de pe fişa de lucru. 
(anexa 1) 

 
conversa ia 

observa ia dirijat  
 

explica ia 
 

munca 
independent  

 

 
 

Evaluare 
formativ  

oral  
individual  

 
Evaluare 

scris  
 

3. Captarea 
aten iei 

 
O1 

 

5’ 
 

☺ Activitate în perechi „Descoper  planeta!” 
Fiecare echip  format  din câte doi elevi va avea de dezlegat un 

rebus şi vor fi descoperite denumirile a patru planete: TERRA, 
VENUS, MARTE, PLUTO (acesta va fi şi criteriul de împ r ire a 
elevilor pentru activitatea pe grupe). (anexa 2) 

 Ce reprezint  cuvintele descoperite de voi? 
 Unde se afl  acestea? 

 
conversa ia 

jocul didactic 
explica ia 

 
 

 
Evaluare  

oral  
individual  

 

4. Anun area 
subiectului lec iei 
şi a unor obiective 

O1 

O2 

O3 

O4 

O6 

O7 

2’ ☺ Se anun  subiectul lec iei – Elemente de geografie a 
planetei P mânt – recapitulare – i câteva dintre obiectivele 
urm rite. 

☺ Se scrie titlul lec iei pe tabl  i pe caiete. 

 
 

conversa ia 

 



5. Con inutul i 
dirijarea 

recapitul rii 
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O3 
O4 
O5 
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5’ 

 

☺ Se scriu temele recapitul rii: 
  Terra – planeta oamenilor 
  Europa 
  România şi rile vecine 

☺ Activitate frontal  
     Prin întreb ri, se verific  însuşirea cunoştin elor despre Univers, 
Sistem Solar, planete, caracteristicile planetei P mânt. 
☺ Activitate individual  
 Elevii rezolv  al doilea exerci iu de pe fişa de lucru. 

(anexa 1) 

☺ Activitate frontal  
 Prin întreb ri, se verific  însuşirea cunoştin elor despre 

continentul Europa (aşezare, limite, clima, vegeta ia şi fauna, 
popula ia) şi despre organiza ia Uniunea European  (state membre, 
simboluri).  

  Se va folosi localizarea la hart , acolo unde este cazul. 
 

☺ Activitate individual  
 Elevii rezolv  al treilea exerci iu de pe fişa de lucru. (anexa 1) 

 
 

☺ Activitate frontal  
 Prin întreb ri, se verific  însuşirea cunoştin elor despre 

România (aşezare, vecini, limite) şi se spun câteva informa ii despre 
fiecare stat vecin (capitala, limba vorbit , caracteristici geografice 
importante). 

  Se va folosi localizarea la hart , acolo unde este cazul. 
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înv area prin 
cooperare 

 
problematizarea 
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individual  
 

 
Evaluare oral  

i scris  
 
 

Evaluare oral  
individual  

 
 

 
 
Evaluare oral  

i scris  
 
 
 
Evaluare oral  

individual  
 

 
 
 
 
 
 
 
Evaluare oral  

frontal  
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6. Ob inerea 
performan ei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Intensificarea 
reten iei şi 
asigurarea 
transferului 

 ☺ Activitate pe grupe 
 Elevii se împart în patru grupe, dup  numele planetei ob inut în 

cadrul activit ii în perechi. 
   GRUPA I – TERRA  

 Pe „planiglobul mut”, elevii trebuie s  scrie denumirea 
continentelor şi a oceanelor planetei noastre. (anexa 3) 

 GRUPA II – VENUS 
 Elevii completeaz  un rebus, descoperind pe verticala A-

B denumirea „planetei vie ii”. (anexa 4) 
 GRUPA III – MARTE  

 Elevii realizeaz  un colaj „Uniunea European ” 
(drapel, deviz , state membre). (anexa 5) 

 GRUPA IV – PLUTO  
 Se completeaz  harta României cu denumirile statelor 

vecine şi cu denumirile localit ilor limite. 
(anexa 6) 

☺ Se prezint  şi se evalueaz  produsele realizate în cadrul 
fiec rui grup. 

 

☺ Se fac aprecieri, se formuleaz  concluzii,  se eviden iaz  
elevii care au participat activ în cadrul lec iei. 
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ANEXA 1                                  
ELEMENTE DE GEOGRAFIE A PLANETEI P MÂNT 

(recapitulare) 
Fiş  de lucru 

 
1) Completeaz  spa iile punctate: 

 
 România este situat  în sud-estul continentului ...............................................   . 
 Hotarele României sunt .......................................  şi  .................................................   . 
 În partea de est România se învecineaz  cu .........................................................  . 
 Ungaria se învecineaz  cu România în partea de ...................., hotarul fiind  
.................................................. . 

 
2) Noteaz  cu A (adev rat) sau F (fals) enun urile urm toare: 

 
  
 Terra are propria  
  
 O rota ie complet  a P mântului în jurul Soarelui dureaz   365-  
 Rotirea P mântului în jurul propriei axe determin  formarea zilelor şi a  
nop ilor.       
  

 
3) Bareaz   varianta greşit : 

 
 Europa este o ar  ⁄ un continent din emisfera nordic  ⁄ sudic  a P mântului. 
 Uniunea European  este format  din ri europene ⁄ ri de pe toate continentele. 
 Drapelul european are 12 stelu e galbene ⁄ albastre. 
 Ziua Europei  este pe 9 mai ⁄ 9 iunie. 
 Tu eşti ⁄ nu eşti  cet ean al Europei. 



      ANEXA 2.a 
                     ☺Activitate în perechi: „DESCOPER   PLANETA!” 
                              .......................................................⁄ .......................................................                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
1. Parte a orizontului de unde r sare 

soarele. 
2. Ecuatorul împarte P mântul în dou  

..............................   
3. Miaz noapte sau ............................ 
4. Limita dintre dou  state. 
5. Cel mai mare continent. 

A – B → PLANETA  ALBASTR  

                    A                                           

                1. 
    

                                                  
2. 

        

                           
3. 

     

4.       

                                         
5. 

     

            
           B 
 
 



      ANEXA 2.b 
 ☺Activitate în perechi: „DESCOPER   PLANETA!” 
                                .......................................................⁄ .......................................................                     
 
 

                                                                   
                                                                    A 

                                                            1.      

2.           

                                                  3.      

                                                  4.         

                                                           5.     

 B 

 
1. Apus sau ............................  
2. Suprafa  de uscat înconjurat  total sau par ial de m ri şi oceane   
3. România se învecineaz  cu Ucraina la .......................... 
4. La sud România se învecineaz  cu .................... 
5. Unul dintre cei doi poli ai P mântului 

A – B → A DOUA PLANET  DE LA SOARE



      ANEXA 2.c 
 ☺Activitate în perechi: „DESCOPER   PLANETA!” 
                                  .......................................................⁄ .......................................................       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Sud  sau ............................  
2. Continentul pe 

care se afl  ara noastr  este ..........  
3. Punct cardinal indicat de acul 

busolei 
4. Planeta albastr  
5. Altarul bisericii este 

întotdeauna situat spre 
............. 
 

A – B → PLANET  SITUAT  
ÎNTRE P MÂNT ŞI 
JUPITER

                                                                  
                                                                  A 

 
1. 

       

2.        

                                          
3. 

     

 
4. 

 
5. 

      

    

B 



      ANEXA 2.d 
 
 ☺Activitate în perechi: „DESCOPER   PLANETA!” 
                                   .......................................................⁄ .......................................................   
 
 
 
 
      
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. În Sistemul solar sunt  nou  
……………………… 

2. Cap tul P mântului se numeşte .................... 
3. Este a şaptea planet  de la soare 
4. R s rit sau ................... 
5. Poate fi natural sau conven ional 

A – B → CEA MAI ÎNDEP RTAT  PLANET  DE LA SOARE 
 

                                       
                                      A 

                             1.        

    2.     

                           3.        

     4. 
    

                      
5. 

      

B 



      ANEXA 3  Grupa TERRA 
CONTINENTELE ŞI OCEANELE TERREI 

 Scrie în dreptul cifrelor denumirea fiec rui continent, iar în dreptul  literelor  denumirea fiec rui ocean. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



      ANEXA 4  Grupa VENUS 
         Completând corect rebusul, vei ob ine, de la A la B, denumirea „planetei vie ii”. 

 
 

 
1.  Continentul pe care este situat  România se numeşte ....................... 
 2.  Satelitul natural al P mântului este ............ 
 3.  Pentru c  trei sferturi din P mânt este acoperit cu ap , planetei noastre 
i se mai spune planeta ............. 
4.  Sistemul nostru solar este format din ............. planete. 
5.  Asia este un ........... 
6.  La jum tatea distan ei dintre poli, planeta este împ r it  în dou  
emisfere, de o linie imaginar , numit  ...................... 
7.  Cel mai mare ocean din lume este Oceanul ................... 
8.  Una dintre planetele vecine cu planeta noastr  este planeta ........... 
9.   Europa are o clim  ........................... 
10.  Cosmos sau ......................... 
11.  La nord, România se învecineaz  cu .............................. 
12.  ar  vecin , a c rei capital  este oraşul Sofia ........... 
 
        R spuns: de la A la B ............................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       A      

  1           

      2       

   3          

      4       

5             

  6           

     7        

   8          

  9           

 10            

    11         

  12           

       B      



ANE XA 6  Grupa PLUTO 

 Completeaz  casetele cu  denumirile rilor  vecine  României  şi  denumirile  localit ilor  care arat   de unde pân  unde se întind hotarele 
cu aceste ri! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



DRAPEL 

 

ANEXA 5  Grupa MARTE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

DEVIZA 

 

ŢĂRI  MEMBRE 



 
739. PROIECT  EDUCA IONAL DE VOLUNTARIAT “INIM  DE 

COPIL”,PARTENERIAT DESF ŞURAT ÎNTRE ŞCOALA GIMNAZIALA MAGURELE, 
PRAHOVA SI COMPLEXUL DE SERVICII COMUNITARE ’’SFANTA MARIA ‘’ 

VALENII DE MUNTE 
 

Prof.inv.primar şi prescolar:V dan Elena Mirela, Şcoala Gimnazial  M gurele, Prahova 
 

În elegând c  via a social impune ast zi cerin e diferite de cele c rora pân  nu demult 
trebuia s  le r spundem , ne-am propus s  organiz m activit i prin care s  form m copiilor, înc  de 
la cea mai fraged  vârst , deprinderi şi capacit i în acord cu solicit rile specific noilor realit i 
sociale: spirit democratic, spirit de  ini iativ , încredere în for ele proprii, toleran  şi respect pentru 
ceilal i, perseveren , spirit de r spundere, respect pentru normele sociale.    
  Proiectul vizeaz  organizarea şi desf şurarea unor activit i comune de tip şcolar şi 
extraşcolar în parteneriat şcoal  –centru de copii-comunitate, cu scopul incluziunii copiilor aflate în 
dificultate.  

coala Gimnazial  M gurele, Prahova , ini iatoarea proiectului, împreun  cu partenerii, au 
propus s  desf şoare ac iuni caritabile şi cultural – artistice, menite s  dezvolte personalitatea 
copiilor, socializarea şi s  sprijine persoanele care apar in grupurilor dezavantajate (copii  cu 
dizabilit i). 

Astfel, elevii din clasa a III -a A, de la coala Gimnazial  M gurele au participat la 
activitatea desf surat  în cadrul Proiectului  de parteneriat educa ional de voluntariat “Inim  de 
copil”, parteneriat desf surat între Şcoala Gimnazial  M gurele, Prahova si Complexul de Servicii 
Comunitare’’Sfânta Maria ‘’V lenii de Munte,organizat  de c tre prof.inv.primarV danMirela. 
Acest parteneriat a constat în donare / strângere de  rechizite de  la copiii din înva mântul primar  
si  împ r irea acestor daruri copiilorcu dizabilit i. 
Încadrulacesteiactivit i,elevii   s-au cunoscut ,s-au jucat,s-au împrietenitsi au realizat, împreun  un  
tablou,numit de ei, “Tabloulprieteniei “. 
Parteneriatul s-aîncheiat,cu un spectacol,dedicatcopiilor de la centru ,veni i la C minul Cultural 
M gurele. 
La programul artistic au participattrupele de dansale şcoliinoastre ,AnsamblulB sm lu a-format din 
eleviişcolii,scenete ale claselor din înva mântulprimar. 
  Ac iunile umanitare desf şurate cu copiii din înva mântul primar  au o valoare formativ  
deosebit .Astfel ei exploreaz  medii mai pu in cunoscute lor, îşi îmbun t esc experien a de via , 
înva  s  respecte şi s  pre uiasc  pe cei din jurul lor, devin generoşi şi sociabili.  
  Orice activitate desf şurat  în scoala constituie o lec ie de via .Cu cât copilul cunoaşte mai multe, 
cu atât devine mai receptiv, mai curios, mai interesat de ceea ce se întâmpl  în jurul s u.  

Elevii,de la cele mai fragede vârste,pot fi educa i în sensul cooper rii i in elegerii colegilor 
cu o situa ie material  precar ,cooper rii cu persoanele cu dizabilit i i cu nevoi speciale.Doar 
astfel î i vor dezvolta sensibilitatea,spiritul de întrajutorare,altruismul,î i vor modela de timpuriu 
sufletul. 

Nu este suficient doar s  sprijinim copiii defavoriza i , ci s  socializ m cu ei, s - i iubim i 
s -i respect m pentru integrarea lor social , şi mai târziu, profesional . Formarea unor reprezent ri 
morale, însuşirea unor no iuni şi norme morale, nu sunt suficiente pentru a forma la elev un 
comportament moral, acestea trebuie s  fie interiorizate, s  devin  motive interioare ale conduitei 
lor. No iunile moral-religioase cum ar fi: empatia, generozitatea, respectul, 
responsabilitatea,credinta ş.a, nu pot fi în elese de elevi decât treptat, concomitent cu creşterea 
experien ei lor sociale si a dezvolt rii lor intelectuale. 
            Astfel, a ap rut dorin a noastr , a cadrelor didactice, de a pune elevul într-o situa ie de a face 
un gest nobil, o fapt  moral  şi de a le îmbog ii experien a social  a micu ilor elevi. 
 Vorbind din perspectiva dreptului la egalitate de şanse, de acces şi de participare şcolar  şi 
social  a acestor copii,de  adaptarea lor în societate are, în fapt, semnifica ia unor strategii de 



discriminare pozitiv -“A înv a de la al ii care sunt altfel decât tine, nu înseamn  decât s  
înve i ca om! “ 
 Prof. inv.primarV danMirela 
 Câteva aspecte din cadrul activit ii: 

 

 

 

 
 
  



 
740. OMUL I NATURA – SCENET  

 
Profesor pentru înv mântul primar, Tinic  Maricela – Paula 

Şcoala Gimnazial  nr. 3, sat. Popeni, comuna Zorleni, jude ul Vaslui 
 

OMUL ŞI NATURA 
- Scenet  - 

Personaje: OMUL, Plantele, Animalele, Grefier, Judec tor, Avocatul ap r rii, Avocatul acuz rii, 
Apa,  
                   Aerul i Solul 
 
Grefier : V  rog s  v  ridica i! Intr  onorata instan ! 
Judec tor: Bun  ziua. Mul umesc. V  rog s  lua i loc. 
Grefier : Se va judeca Dosarul num rul 1, în Procesul civil Omul şi natura. Reclaman ii sunt:     
               Animalele şi Plantele. Pârâtul este OMUL. 
Judec tor: Reclaman ii: Animalele şi Plantele. 
Reclaman ii: Prezent. 
Avocatul acuz rii: Eu sunt avocatul ce-i reprezint  pe reclaman i. 
Judec tor: Pârâtul – OMUL. 
Pârât: Prezent. 
Avocatul ap r rii: Eu sunt avocatul care-l va reprezenta pe OM. 
Judec tor: D-le/d-r  avocat, ce ave i de spus în leg tur  cu acuza iile aduse OMULUI? Ce dovezi 
ve i  
                   prezenta? 
Avocatul acuz rii: Onorat  instan , Domnule Preşedinte! 

Mediul înconjur tor cuprinde: aerul, apa, solul, plantele, animalele şi tot ceea ce a creat 
OMUL cu mintea sa iscoditoare – locuin e, fabrici, maşini. Plantele produc oxigenul necesar vie ii. 
Unele plante şi animale constituie surse de hran  pentru OM dar şi surse de diferite produse: piele, 
blan , fulgi. OMUL face parte din natur  şi ca orice fiin  vie el se naşte, se hr neşte, creşte, se 
înmul eşte şi moare. Via a OMULUI ar fi imposibil  f r  plante şi animale! Desp duririle, 
desec rile, extinderea spa iilor cultivate, exploatarea nechibzuit  a bog iilor din subsol, vân toarea 
şi pescuitul f r  m sur , poluarea, turismul nera ional sunt cauze care au dus la degradarea 
mediului. 

Mânat de curiozitate,bfolosindu-se de inteligen , dornic s -şi uşureze traiul, OMUL a 
transformat mediul înconjur tor, l-a adaptat la nevoile lui, nesocotind îns  legile naturii. Poluarea 
mediului, adic  eliminarea în mediul natural a unor substan e toxice, rezultate din activit ile 
umane, afecteaz  întreaga lume vie, dar şi cadrul în care se desf şoar  via a: Apa, Aerul şi Solul.  

Plantele şi Animalele au dreptul la via ! 
Suprafa a terenurilor cultivate a crescut şi, din dorin a de a-şi extinde culturile, oamenii au 

defrişat regiuni întinse de p duri şi au tratat solul cu îngr ş minte chimice care au devenit adev rate 
depozite toxice care nu mai pot fi distruse. T ierea p durilor a dus la micşorarea spa iului de 
creştere şi înmul ire a plantelor şi animalelor. Unele plante şi animale au disp rut, altele sunt foarte 
rare. Din activit ile agricole şi industriale şi din transporturi rezult , pe lâng  lucrurile folositoare 
OMULUI, substan e toxice şi deşeuri aruncate în aer, în ape, pe sol. Aceste substan e otr vesc 
mediul înconjur tor, îmboln vind plantele, animalele şi chiar OMUL. 

Din dorin a de a profita cât mai mult de tot ceea ce ofer  natura, OMUL a f cut modific ri 
profunde în mediu, f r  a avea în vedere urm rile. Pentru c  oamenii s-au gândit doar la foloase cât 
mai mari şi imediate, ac iunile lor asupra naturii au provocat adev rate dezastre. Acestea, în timp, s-
au întors chiar împotriva lor. 

Pentru a veni în sprijinul celor afirmate, solicit proba cu martori. (Se înmâneaz  d-nului 
Preşedinte o hârtie cu numele martorilor.) 



Judec tor: Se aprob . Primul martor – APA. Pune i mâna pe Biblie şi spune i dup  mine:  
Jur c  voi spune adev rul şi nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu. Aşa s -mi ajute 

Dumnezeu! V  aduc la cunoştin  c  m rturia mincinoas  se pedepseşte, conform legilor în vigoare, 
cu închisoare de la 1 la 3 ani.  
Apa: Onorat  instan , Domnule Preşedinte! 

Eu sunt APA, un corp lichid care curge şi ia forma vasului în care este pus. Dac  sunt curat  
nu am culoare şi nici miros. Sunt pl cut  la gust. Via a plantelor, a animalelor şi a omului nu ar fi 
posibile f r  mine. În via a OMULUI am foarte multe utiliz ri. 
Judec tor: Care sunt acestea? 
Apa: În gospod rie – pentru b ut, prepararea hranei şi pentru men inerea cur eniei; în activit ile 
din 
ateliere şi fabrici; în agricultur  – pentru irigarea culturilor; pentru stingerea incendiilor; energia 
mea este transformat  în energie electric , în hidrocentrale. 
Judec tor: De ce considera i c  OMUL este vinovat? 
Apa: Poluând apa cu substan e toxice se ajunge la îmboln virea plantelor, animalelor, a OMULUI 
şi chiar la dispari ia unor specii acvatice. 
Judec tor: Mul umesc. Al doilea martor – AERUL. Pune i mâna pe Biblie şi spune i dup  mine:  

Jur c  voi spune adev rul şi nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu. Aşa s -mi ajute 
Dumnezeu! V  aduc la cunoştin  c  m rturia mincinoas  se pedepseşte, conform legilor în vigoare, 
cu închisoare de la 1 la 3 ani.  
Aerul : Onorat  instan , Domnule Preşedinte! 

Eu sunt AERUL, un corp gazos foarte r spândit în natur . Formez în jurul P mântului un 
înveliş numit ATMOSFER . Sunt alc tuit din: mai multe gaze - azot, oxigen, dioxid de carbon şi 
alte gaze; vapori de ap ; particule de praf şi microorganisme. F r  oxigen nu este posibil  via a 
OMULUI, a plantelor şi a animalelor.      
Judec tor: De ce considera i c  OMUL este vinovat? 
Aerul : Fumul din coşurile fabricilor f r  instala ii de filtare polueaz  cel mai mult aerul. Lui i se 
adaug  şi fumul vehiculelor cu motor sau fumul din gospod rii. Oraşele şi localit ile industriale 
sunt  înconjurate permanent de aer plin de fum, funingine şi gaze otr vitoare. Aerul poluat este 
cauza multor boli ale plantelor, animalelor, oamenilor. Datorit  polu rii, stratul de OZON de la 
în l ime s-a sub iat mult, permi ând unor mari cantit i de radia ii ultraviolete s  ajung  pe suprafa a 
Terrei.  

Acestea sunt d un toare! 
Judec tor: Mul umesc. Al treilea martor – SOLUL. Pune i mâna pe Biblie şi spune i dup  mine:  

Jur c  voi spune adev rul şi nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu. Aşa s -mi ajute 
Dumnezeu! V  aduc la cunoştin  c  m rturia mincinoas  se pedepseşte, conform legilor în vigoare, 
cu închisoare de la 1 la 3 ani.  
Solul: Onorat  instan , Domnule Preşedinte! 

Eu sunt SOLUL, învelişul de la suprafa a P mântului în care plantele îşî înfig r d cinile şi 
de unde îşi iau apa şi substan ele hr nitoare. Ofer ad post şi hran  multor vie uitoare. 
Judec tor: De ce considera i c  OMUL este vinovat? 
Solul: P strarea s n t ii mele este o condi ie esen ial  pentru men inerea vie ii pe P mânt. Solul se 
polueaz  prin stropirea şi pulverizarea excesiv  a plantelor cu unele preparate chimice, aplicate 
împotriva d un torilor. Aceste otr vuri ajung în sol, plantele le absorb prin r d cini, iar OMUL şi 
animalele le preiau odat  cu consumarea unor p r i din aceste plante, producând grave îmboln viri. 
Solul se polueaz  şi prin depozitarea unor substan e toxice sau a resturilor d un toare în apropierea 
oraşelor. Aceste deşeuri industriale şi menajere sunt un permanent focar de infec ie şi sufoc  via a 
pe terenurile pe care sunt depozitate.  

Distrugerea p durilor face ca SOLUL s  r mân  neocrotit! 
Judec tor: Ce are de spus avocatul ap r rii? 
Avocatul ap r rii: Onorat  instan , Domnule Preşedinte! 



OMUL modern este conştient c  trebuie s  p streze un permanent echilibru între ceea ce 
primeşte de la mediul s u de via  şi ceea ce îi ofer  acestuia. Observând unele efecte negative ale 
ac iunilor sale, OMUL se preocup  de prevenirea şi înl turarea unor asemenea neajunsuri. Oamenii 
de ştiin , ca Emil Racovi  şi Grigore Antipa, cu mul i ani în urm , au fost preocupa i de ideea 
ocrotirii naturii. Ei au înfiin at Comisia Monumentelor Naturii.  

În scopul protej rii AERULUI, fabricile se echipeaz  cu filtre speciale, pentru re inerea 
gazelor toxice. Este interzis  aruncarea în ape şi în sol a resturilor d un toare pentru plante, animale 
şi OM. Se iau m suri de reîmp durire a unor zone, cunoscut  fiind importan a p durii în producerea 
oxigenului, umezirea aerului, ad postirea animalelor, protejarea împotriva vânturilor puternice, 
ob inerea unui climat mai blând şi a altor foloase. Ac iunile OMULUI au avut ca efect reducerea şi 
chiar dispari ia unor specii de plante şi animale.  

Pentru a ocroti speciile rare, anumite zone au fost declarate parcuri sau rezerva ii naturale. 
Fauna şi flora din aceste locuri sunt ocrotite prin lege. Vân toarea, pescuitul, colec ionarea plantelor 
sunt strict interzise. Unele plante şi animale, amenin ate de pericolul dispari iei, sunt declarate 
monumente ale naturii, adic  sunt protejate prin lege. Omenirea nu poate renun a la realiz rile 
ştiin ei şi tehnicii, dar a în eles c  natura este adev rata sa cas  şi trebuie s  o protejeze. În prezent 
exist  în toat  lumea organiza ii care caut  permanent m suri de protejare a mediului înconjur tor. 
Judec tor: Mul umesc. În urma celor consemnate de avoca i şi de martori, în numele legii, instan a 
hot r şte: 

Dincolo de toate interesele, nu avem dreptul de a distruge ceva ce n-am creat. O plant  
umil , o insect  minuscul  cuprind mai mult  frumuse e şi mai multe mistere decât cea mai 
minunat  dintre construc iile omeneşti. Fiecare vie uitoare are locul şi rolul s u în aceast  uzin  
miraculoas , NATURA. Prevenirea polu rii mediului înconjur tor s  se realizeze printr-un control 
permanent al s n t ii sale, prin avertizarea celor care polueaz , prin luarea unor m suri de protejare 
a lumii înconjur toare, cum ar fi: 

1) Folosirea unor instala ii de purificare la coşurile fabricilor şi uzinelor; 
2) Amenajarea unor spa ii verzi în preajma obiectivelor industriale; 
3) Filtratea apelor reziduale; 
4) Interzicerea prin lege a elimin rii unor substan e toxice în ap ; 
5) Construirea barajelor numai în urma cercet rii atente a condi iilor de mediu; 
6) Protejarea speciilor de plante şi animale din ap ; 
7) Consumul ra ional al resurselor de ap , ca masur  de combatere a risipei; 
8) Îngr ş mintele chimice şi pesticidele s  fie folosite cu foarte mare aten ie; 
9) Defriş rile s  se fac  ra ional, combinate cu împ duriri; 
10) Reducerea consumului de lemn şi de alte bog ii naturale, prin folosirea unor înlocuitori; 
11) Protejarea unor specii de plante şi de animale amenin ate de pericolul dispari iei, prin 

înfiin area de noi rezerva ii naturale; 
12) Reciclarea deşeurilor pentru recuperarea unor materiale, dar şi pentru diminuarea cantit ii 

de reziduuri eliminate în mediu. 
Şi nu în ultimul rând, conform Articolului 29 din Conven ia cu privire la Drepturile Copilului: 

Educa ia copilului trebuie s  urm reasc  dezvoltarea respectului fa  de mediul 
natural. 

 
  



 
741. VALEN ELE FORMATIVE ALE ACTIVIT ILOR  

EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE 
 

prof. înv. primar Mirela-Elena Norocea 
Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu”, sector 6, Bucureşti 

 
Idealul educa ional al şcolii româneşti este întemeiat pe tradi iile umaniste, pe valorile 

democra iei şi pe aspira iile societ ii româneşti şi contribuie la p strarea identit ii na ionale. 
Educa ia trebuie s  dezvolte copiilor sentimente, ca: 
 respectul şi stima fa  de sine; 
 respectul fa  de semeni; 
 convingerea c  orice comportament îşi are consecin ele sale; 
 rezisten a la presiunile sociale (negative). 
Activit ile extraşcolare şi extracurriculare prezint  o serie de particularit i şi avantaje de 

care trebuie s  inem seama. 
Ac iuni care fac parte din aceast  categorie: 
 parteneriate educative (proiecte educa ionale, întâlniri cu diverse personalit i şi ONG-uri); 
 concursuri ( muzic , desen, literatur , educa ie civic ); 
 serb rile şcolare; 
 s rb torirea zilelor de naştere; 
 vizitele; 
 excursiile. 

Exemple practice de activit i extraşcolare şi extracurriculare. 
 
 

742. NATURA – PRIETENA MEA 
Op ional clasele  I –IV  

 
Prof.înv.primar STOICESCU ELISABETA, Scoala Gimnazial  Nr. 3 Slobozia 

 
ARGUMENT 

 
Realit ile zilelor noastre arat  c  tr im în perioada celor mai descoperiri şi transform ri ale 

civiliza iei omeneşti, dar şi a celor mai complexe şi, uneori, cu neb nuite efecte asupra vie ii. 
Fiecare na iune poart  în suflet “flori-de-col ” pe care le respect  şi le protejeaz , fie ca ele se 
numesc: limb , cultur , tradi ii. Îns  un popor, oricare ar fi el, îşi defineşte identitatea na ional  
printr-un ansamblu armonios între acestea şi mediul natural specific care îi apar ine.  

Bog ia fizic  şi spiritual  a oric rei comunit i este posibil  numai într-un mediu s n tos, 
de aceea problema protej rii mediului, neglijat  mult prea mult timp, a devenit o problem  acut  a 
oric rei na iuni, cu atât mai mult cu cât, fiecare “culegem” din ce în ce mai des roadele nep s rii 
noastre îndelungate. Men inerea calit ii mediului la un nivel acceptabil concomitent cu o bun  
dezvoltare economic  impune, in România, derularea unui proces lent de schimb ri majore în 
mentalit i, în atitudini şi în comportamentul membrilor societ ii civile, concomitent cu 
desf şurarea unor ac iuni sus inute şi intense de stimulare a conştientiz rii publice privind 
problematica mediului înconjur tor, astfel încât dezvoltarea durabil  s  devin  din deziderat, 
realitate.  

Educa ia în domeniul ocrotirii mediului şi  ac iunile ecologice  încep înc  din gr dini , 
urm rindu-se prin reprezent ri grafice, prin desene şi lucr ri tehnologice,formarea no iunilor de 
mediu social, natural şi familial. Treptat, copilul îşi l rgeşte orizontul cunoaşterii şi întreb rile lui 
devin din ce în ce mai logice şi chiar problematice ,ceea ce ne duce cu gândul la imensa capacitate 
de gândire a celor mici, la cunoscuta şi proverbiala  lor curiozitate.  



În şcoal , noi, cadrele didactice avem o şi mai mare posibilitate de aprofundare a 
cunoştin elor despre sol, ap , aer, vie uitoare, lan  trofic  etc., rolul acestor elemente în via a 
locuitorilor TERREI. 

Ia închipui i-v , de exemplu ,c  v  plimba i linişti i într-o p dure de brazi dup  o    uşoar  
ploaie de var , când r şina curge ca mierea pe trunchiurile b trâne r spândind mireasm  de t mâie; 
sau, mai simplu, imagina i-v  c  merge i descul i prin iarba verde şi m t soas  ce se întinde cât vezi 
cu ochii, c  sta i întinşi pe  un bra  de iarb  abia cosit  şi privi i cerul limpede şi 
albastru…albastru…Soarele şi p s rile întregesc tabloul. Oare e nevoie de mai mult s  fii fericit? 

Iat , aşa se poate începe o lec ie despre mediul înconjur tor stârnind o mare curiozitate, 
dragoste şi interes fat  de natur , dar nu numai atât, c ci n-ar fi îndeajuns. 
 
OBIECTIVELE CADRU 
 
1.   Dezvoltarea spiritului de investiga ie şi cercetare ştiin ific  al elevilor 
2.   Cunoaşterea rela iilor de cauzalitate dintre diferite procese din natur , via a pe P mânt şi 
activit ile umane 
3. Aplicarea normelor corespunz toare p str rii s n t ii organismului uman  
4.  Dezvoltarea unui comportament de respect şi protejare fa  de mediu, la nivel social 
 
 
OBIECTIVE DE REFERIN  ŞI EXEMPLE DE ACTIVIT I DE ÎNV ARE 

1. Dezvoltarea spiritului de investiga ie şi cercetare ştiin ific  al elevilor 
Obiective de referin  Activit i de înv are 

1.1 s  identifice în mediul înconjur tor formele 
de agregare ale acestuia 

1.2 s  identifice efectele degrad rii mediului 
înconjur tor 

 investiga ii pe o tem  propus  sau aleas ; 
 întocmirea unor fişe de observa ie; 
 efectuarea unor excursii, drume ii; 
 activit i de descoperire a unor realit i 

referitoare la degradarea mediului; 
 studiu de caz privind efectele fenomenelor 

naturale asupra omului; 
 redarea caracteristicilor naturale prin desene, 

modelaje, lucr ri practice; 
 alc tuirea unor portofolii cu informa ii 

referitoare la fenomenul de poluare. 
 realizarea de expozi ii cu lucr rile realizate 

de elevi; 
 alc tuirea de rebusuri pornind de la cuvinte 

date; 
 realizarea unor colec ii cu materiale din 

natur  din zona în care tr iesc. 
 

2.Cunoaşterea rela iilor de cauzalitate dintre diferite procese din natur , via a pe P mânt şi 
activit ile umane 

 
Obiective de referin a Activit i de înv are 

2.1.s  realizeze corela ii între forma de     
poluare – sursa de poluare – efectele polu rii; 
2.2. s  investigheze un dezechilibru ecologic din 
zona în care locuiesc. 
 

 alc tuirea de portofolii cu informa ii despre 
poluare ( aer, ap , sol ); 

 exerci ii de stabilire a rela iei cauz  – efect, 
folosind ca suport informa ia corelat  cu 
imaginea; 

 vizite la obiective economice şi culturale din 
localitatea natal ; 



 observarea plantelor şi animalelor în mediul 
lor de via ; 

 promovarea unor activit i de ecologizare a 
mediului apropiat; 

 joc de rol; 
 comunicarea oral  a unor observa ii asupra 

fenomenului de poluare a mediului; 
 ac iuni de campanie pro- ecologic ; 
 ac iuni de ecologizare a unor spa ii ; 
 realizarea unor albume cu ilustra ii ce 

eviden iaz  interven ia omului/ a elevilor în 
natur ; 

 vizionarea unor materiale referitoare la 
degradarea mediului şi poluarea acestuia; 

 
3. Aplicarea normelor corespunz toare p str rii s n t ii organismului uman  

Obiective de referin a Activit i de înv are 
3.1.s  identifice aspectele care d uneaz  
organismului uman; 
3.2. s  g seasc  solu ii pentru p strarea s n t ii 
organismului uman. 
3.3. s  manifeste interes pentru propria s n tate 
 

 confec ionarea unor postere cu articole din 
pres  în care sunt prezentate cazuri de copii/ 
tineri  care consum  substan e d un toare 
s n t ii; 

 dezbateri 
 realizarea unor pliante, materiale publicitare 

împotriva consumului de substan e 
d un toare organismului; 

 exerci ii de observare şi evaluare a calit ii 
produselor; 

 studii de caz, argumente pro şi contra 
consumului unor alimente; 

 exerci ii de evitare a accidentelor, a 
îmboln virilor, a surmenajului şi stresului; 

 utilizarea unor materiale necesare în igiena 
corporal  şi a alimenta iei; 

 jocuri de rol, concursuri. 
 

4.Dezvoltarea unui comportament de respect şi protejare fa  de mediu, la nivel social 
Obiective de referin a Activit i de înv are 

4.1.s  identifice modalit ile de combatere a 
mediului înconjur tor, în urma activit ii umane; 
4.2. s  identifice solu ii pentru ameliorarea 
aspectelor negative întâlnite în mediul de via ; 
4.3. s  conştientizeze rela ia dintre calitatea 
mediului şi a vie ii; 
4.4. s  realizeze un proiect pentru reducerea 
fenomenului de poluare. 

 confec ionarea şi distribuirea unor materiale 
informative prin care s  militeze pentru 
reducerea fenomenului de poluare; 

 producerea unor materiale promo ionale 
pentru conştientizarea pericolului degrad rii 
prin poluare a mediului; 

 elaborarea unui ghid ecologic; 
 cultivarea unor sentimente de 

responsabilizare comun  fa  de protejarea 
mediului; 

 utilizarea unor materiale necesare îngrijirii 
mediului. 

 jocuri de rol, concursuri. 
 



CON INUTURI 
 

 Mediul înconjur tor şi componentele sale: apa, aerul, solul şi subsolul, plantele şi 
animalele, omul 

 Poluarea şi formele de poluare a mediului : 
- poluarea şi tipuri de poluare 
- poluarea apei 
- poluarea aerului 
- poluarea solului 

 Educa ia pentru s n tate 
- no iuni elementare de anatomie şi fiziologie 
- igiena corporal  
- activitate şi odihn  
- alimenta ie s n toas  
- consumul de droguri, tutun şi alcool 

 Protec ia mediului: 
- deşeurile; 
- m suri de protec ie a mediului înconjur tor; 
- ghid de comportament ecologic. 

 
MODALIT I DE EVALUARE 

- elaborarea unor rebusuri ; 
- expozi ii cu lucr ri ale elevilor; 
- portofolii, proiecte 
- realizarea unor postere, afişe; 
- confec ionarea unor produse din deşeuri; 
- realizarea calendarului mediului. 

 
BIBLIOGRAFIE 
 Carmen Manuela, Cazan Rodica, Mihai Manda, Creeaz - i mediul! Ghidul metodologic pentru 
personalul didactic,Editor Funda ia CONCEPT, Bucureşti, 2004 
 N. Ploscariu, Curiozit i din lumea naturii, Editura Aramis, 1999 
 C. Vod , St. Vod , Din tainele naturii şi ale lumii înconjur toare, Editura Aramis, 2002 
 Deaconu  F., Preda ., Hazarde naturale, MJM, Craiova, 2000; 
 Sima C., Ecologie şi protec ia mediului înconjur tor, Editura Independent  şi Economic , 
Piteşti, 2000, 
 
 

743. S  DESLU IM TAINELE SUBIECTULUI-AUXILIAR  
 

inst. Budescu Petrina-Angela, coala Gimnazial  „Episcop Iacov Antonovici” Bârlad,Vaslui 
 

Argument 
Limba român  constituie principalul obiect de studiu în înv mântul obligatoriu. F r  

însu irea corespunz toare a limbii române, nu poate fi cultivat limbajul oral i scris al elevilor, nu 
poate fi conceput  evolu ia viitoare a elevilor. 

A înv a elevii s  vorbeasc  i s  scrie corect în limba român  este o datorie a fiec rui 
înv tor. Ei î i formeaz  deprinderi temeinice de utilizare corect  a limbii române când sunt pu i în 
situa ia de a observa, de a analiza, de a motiva i de a aplica faptele de limb . Gramatica este 
disciplina în cadrul c reia elevii înva  reguli elementare de „modificare a formelor cuvintelor i 
îmbinarea lor în propozi ie”, disciplin  care trebuie neap rat în eleas  pentru a putea fi înv at .  



Prin g sirea unor c i optime de însu ire corect  a problemelor teoretice, precum i de 
formare i dezvoltare a deprinderilor de exprimare i scriere corect , se are în vedere ca elevul s  se 
integreze efectiv în contextul viitorului parcurs colar, respectiv profesional, s - i utilizeze în mod 
eficient i creativ capacit ile proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete din via a de zi cu zi, 
s  poat  continua în orice faz  a existen ei sale în procesul de înv are. 

Lucrarea este conceput  pe baza elementelor teoretice asociate realit ii comunica ionale 
educative specifice abord rii ariei curriculare Limb  i comunicare la ciclul primar. Aceasta 
încearc  s  l mureasc  anumite probleme în privin a studierii gramaticii i în special, a subiectului, 
la clasele primare, pornind de la lucruri simple i ajungând la lucruri mai complicate întâlnite în 
parcurgerea manualelor de limba român  din înv mântul primar. 

Fiecare capitol se constituie dintr-o fundamentare teoretic  a problematicii abordate, urmat  
de rela ionarea acesteia cu domeniul limbii i literaturii române i de o serie de sugestii aplicative. 

Suportul teoretic reprezint  baza pe care cadrul didactic o folose te în demersul s u la clas , 
no iuni pe care apoi elevii s  le poat  folosi în aplica ii practice. În prima parte a lucr rii vor fi 
prezentate no iuni teoretice despre sintaxa propozi iei i despre subiect la nivel propozi ional, 
elemente f r  de care înv torul nu poate porni în activitatea sa, nu- i poate fixa obiectivele, nu 
poate alege metodele i mijloacele de înv mânt adecvate pentru atingerea performan ei la elevi. 

Cunoa terea teoretic  a limbii române nu înseamn  atingerea unui obiectiv. Nu se poate cere 
unui elev doar s  tie sau s  în eleag  o no iune, ci trebuie,  în primul rând, ca el s  aplice, pentru a 
dovedi c  a în eles, c  a ajuns s  con tientizeze cuno tin ele predate. 

O mare importan  în preg tirea elevului este înv area prin ac iune. A doua parte a lucr rii 
va prezenta modalit i de abordare a subiectului în ciclul primar, diferite jocuri i exerci ii de 
aplicare a cuno tin elor însu ite. Jocul i exerci iul reprezint  baza form rii priceperilor i 
deprinderilor de vorbire i scriere în limba român . Ele pornesc de la simplu la complex, pentru a 
putea fi valorificate de toate categoriile de elevi, i pentru a putea utiliza munca diferen iat  la clas . 

Activitatea de predare ofer  libertatea de a folosi i valorifica inteligen a, creativitatea 
pedagogic  i imagina ia. A înv a pe cineva înseamn  a schimba o via  pentru totdeauna, 
înseamn  s  d ruie ti cuno tin e i suflet, pentru c  limba este elementul cel mai durabil.  
 
 

744. ECOLOGIA PE INTELESUL CELOR MICI  
- „MAI MULT VERDE, MAI MULT ALBASTRU” 

 
pip Semnescu Ionelia Alina, coala Gimnazial  nr.1 Motru 

 
Program  orientativ  

Tipul: Op ional derivat din disciplina studiat  
Aria curricular : Matematic  i tiinte 
Durata: 1 an  
Numarul de ore pe saptamana-. 1 or  
 

       Zilnic, activitatile umane afecteaza clima si mediul, fiind responsabile pentru le de caldura, 
pentru furtunile putemice §i pentru inundatiile devastatoare, seceta prelungita §i pentru poluarile 
catastrofale. Fiecare om trebuie sa tnfdeaga, pana nu este prea tarziu, ca Terra este in pericol i ca 
trebuie facut imediat ceva, iar primul pas in solutionarea acestor probleme grave este informarea §i 
educarea tuturor, copii i adulti, in spiritul pastrarii curateniei, al eliminarii risipei i al colectarii 
materialelor refolosibile. 

Prin introducerea acestei discipline optionale, se urmareste gasirea unei modalitati interesante 
i atractive prin care sa se realizeze educatia ecologica a celor mici si mari i care sa-i determine sa 

intervina eficient pentru a salva ceea ce se mai poate salva, ceea ce inca nu a fost distrus. 
Prin intermediul temelor abordate, elevii participa la actiuni ecologice, stabilesc contacte cu 

alti copii i cu membri ai comunitatilor locale, nationale i internationale, obtin surse financiare 



rezultate din valorificarea de eurilor reciclabile, iau decizii cu povire la problemele legate de 
mediu, i i dezvolta spiritul civic, devin mai responsabili 

Avand certitudinea ca printre micii ecologisli formati astazi, se ascund mart aparatori ai 
naturii de maine, dascalilor le revine responsabilitatea formarii unoi artitudini §i comportamente 
pozitive fata de mediu, acest lucru putandu-se realize cât mai bine prin abordarea unui stil modern 
concretizat prin pove ti eco, exerci ii: diverse, imagini inedite, jocuri i informatii utile, aplicatii 
practice. 

Obiective cadru 
1. Intelegerea si utilizarea unor termeni si concepte specifice educatiei ecologice 
2. Dezvoltarea capacitatii de observare si intelegere a relatiei dintre om si mediri inconjurator 
3. Dezvoltarea unor atitudini §i comportamente pozitive fata de mediul inconjuraior 

 
 

745. MUZELE COPIL RIEI 
- Revist  colar  -  

prof.înv.primar: Bîra Ilinca 
Şc. Gimn. “Elena Doamna”,Tecuci 

 
NOT  DE PREZENTARE 

Înc  din anul şcolar 2009-2010, împreun  cu elevii pe care îi îndrumam, precum şi cu 
p rin ii acestora, am  decis c  este binevenit  activitatea de elaborare şi editare a unei reviste a 
clasei, o publica ie care s  ne reprezinte 

Construit  în maniera „caleidoscopului”, revista „Muzelee copil riei” abordeaz  în cele 30-
38 de pagini con inuturi variate, oglindind întreaga activitate a colectivelor claselor pe care le 
îndrum. Crea iile înv ceilor se împletesc cu cele ale coordonatorului revistei.  

Fiecare dintre cele dou zeci i apte de numere editate ale revistei au avut aceeaşi tematic  
divers , pliat  pe caracteristicile anotimpului în curs.  

Cel de-al dou zeci i aptelea num r al revistei editat în mai 2016, s-a concretizat în subiecte 
prezentate sub generice ca: „Miresme de prim var ”-crea ii în proz  i în versuri,  „Români cu care 
ne mândrim”, „P rin i voio i lâng  copii frumo i”, „Fiin a cea mai drag  de lâng  mine”, „ coala, 
leag n de cultur  i civiliza ie”, „P mântul, planeta mam ”,  „Din activit ile noastre”, „Pagina de 
lectur ”,  ”Lec ia de civic ”,  ”Ştia i c ...”,  „Mânu e harnice”, „Stop! Pagin  joc!”. 

Elevii au fost incita i s  compun  în conformitate cu propria lor individualitate şi 
originalitate,  având posibilitatea s -şi aleag  momentul şi subiectul compozi iei.   

Realizarea unei reviste a clasei are o influen  deosebit  asupra dezvolt rii personalit ii 
elevilor, le îmbog eşte orizontul cultural, le confer  încredere în for ele proprii, le înlesneşte 
comunicarea cu ceilal i, dezvolt  spiritul de echip  şi deprinderi de munc  în colectiv, îi 
familiarizeaz  cu tehnica modern  (calculatorul) şi  îi poate orienta spre alegerea unei profesii 
interesante, aceea de ziarist. 

Cred c  prin aceasta revist   ofer elevilor mei o alternativ , şansa de a spune ceva în plus, de 
a-şi manifesta personalitatea creatoare. Am observat la aceştia modific ri comportamentale pozitive 
precum: spirit de echip , fair-play, curajul exprim rii opiniei proprii, curiozitate cognitiv , sim  
critic şi autocritic.  Acestea sunt doar câteva din argumentele care vor sus ine inten ia mea de a 
transforma aceast  activitate într-o tradi ie care presupune responsabilitate, d ruire, competen  şi 
mult , mult  munc . 
  



 
746. „NU SUFOCA I P DUREA CU DEŞEURI! ” 

PROIECT ECOLOGIC PRIN PROGRAMUL INTERNA IONAL LeAF 
prof. înv. primar Bodroghin  Gabriela-Petrina 
Şcoala Gimnazial ,, Ştefan cel Mare”-Bârzeṣti 

 
Num rul de elevi care particip  la proiect: 21  elevi  -  cl a II- a 
 Locuri  de desf şurare: sala de clas , curtea ṣi gr dina şcolii, parcul din apropierea şcolii,  

Centrul de Informare şi Documentare al şcolii.  
      Parteneri implica i: p rin ii elevilor, clasa a II –a, directorul şcolii,  autorit ile locale-
viceleprimar 

Perioada de desf şurare: octombrie 2015- iunie 2016 
                  SCOPUL  PROIECTULUI: 

 Formarea şi dezvoltarea gradual  a capacit ii afective a elevilor de a descoperi şi de a 
aprecia frumuse ea p durii şi rolul acesteia în via a şi activitatea omului.  
OBIECTIVELE  PROIECTULUI:  
 - dezvoltarea unor atitudini/comportamente favorabile pentru îmbun t irea rela iilor dintre 
om şi natur , în general, şi dintre om şi p dure, în special; 
 - cultivarea capacit ii afective de a descoperi frumuse ea natural  a p durilor(parcurilor) 
prin observarea schimb rilor specifice anotimpurilor; 
 - formarea/dezvoltarea deprinderilor de a c uta/cerceta aspecte inedite, minuscule existente 
în via a p durilor; 
 - stimularea cooper rii de grup pentru îndeplinirea sarcinilor propuse, în vederea realiz rii 
unor rezultate cu impact pozitiv şi stimulator pentru to i elevii implica i; 

Etapa de  lucru în parc : 
 Elevii experimenteaz  starea de a fi în parc, înva  s  respecte natura, fac leg tura dintre 

teorie şi practic . 
Activit i desf şurate: 
Lec ie de educa ie plastic  desf şurat  în parc 

 Elevii au realizat lucr ri artistico-plastice ilustrând p durea şi şi-au asigurat fondul muzical, 
interpretând cu pl cere cântece despre natur . 

Activitate de ecologizare  
 S-au  strâns deşeurile din curtea ṣi gr dina şcolii. Elevii au participat şi la câteva jocuri didactice, 
au cântat . 

Etapa de evaluare: 
Aceast  etap  s-a desf şurat în clas  şi la Centrul de Informare şi Documentare (CDI) al şcolii.  

Activit i desf şurate: 
Au fost realizate afişe cu reguli ce trebuie respectate de cei ce iubesc natura(p durea).A fost 
organizat la sfârşitul anului un marş ecologic pe str zile satului Bârzeṣti. Au fost înmânate 
trec torilor pungi, manuṣi ṣi saci ecologici. 
S-a desf şurat un concurs de recitare cu poezii scrise de Mihai Eminescu, de ziua poetului na ional .  
Au fost recitate poeziile:„Codrule , codru ule...”, „Ce te legeni...”, „La mijloc de codru...”, 
„Somnoroase p s rele”;Participan ii au fost r spl ti i cu diplome. 
Elevii au vizionat  la CDI-  DVD-ul cu titlul „Fream tul p durii”alte prezent ri în ppt  cu ajutorul 
leptopului clasei. 
Copiii au confec ionat  felicit ri şi cadouri pentru mama din materiale refolosibile, pe care le-au 
d ruit cu ocazia zilei de 8 Martie. S-a organizat o expozi ie de felicit ri şi m r işoare. 

Activit i interdisciplinare: cl  a II –a 
Comunicare în limba român  :  ,,Somnoroase p s rele, ”Fream t de codru”,,Fiind b iet p duri 
cutreieram „ de Mihai Eminescu; ghicitori despre plante ṣi animale; 
 Matematica ṣi explorarea mediului : ,,Medii de via - p durea” 



Muzic  si miscare :P durea şi cântecele ei: ”Cop celul”,Înfloresc gr dinile,Când am fost noi la 
p dure ;  ,,Frunzele p durii noastre”-colectare materiale din natur  
Arte vizuale ṣi activit i practice: Salvezi un pom! Plantezi un pom !  
 Culorile p durii: toamna, iarna, prim vara, vara. 
 Aceste lec ii şi activit i extraşcolare s-au desf şurat de-a lungul unor  s pt mâni  şi s-au 
f cut conexiuni între informa ii.Cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, elevii au vizionat la CDI 
materiale despre p dure realizate în power point , preluate de pe site-ul didactic.ro şi de pe site-uri 
turistice.Aceste materiale au fost:   „P durea – durere şi triumf”, „Laud  p durii”, „10 motive 
pentru a ocroti p durea”, „P durea şi noi” 

A fost organizat  o  expozi ie  cu lucr rile eco realizate –„Col ul ECO” 
S-a organizat o şedin  cu echipa de proiect în care a fost apreciat   activitatea şi  implicarea 

elevilor în desf şurarea proiectului urm rindu-se: autoaprecierea, aprecierea colegilor, aprecierea 
cadrului didactic coordonator.  La serbarea de sfârşit de an şcolar a fost  înmânat   diploma de 
merit ,, Prietenii naturii” -clasei a II -a pentru implicarea şi la alte proiecte ECO. 
         În final elevii au fost r spl ti i cu dulciuri şi muzic  ...de dans.Aceṣtia au participat cu pl cere 
la activit i fiind încânta i de informa iile, conduitele şi comportamentele dobândite. 
 

 
 
 

747. C L TORIE ÎN LUMEA POVE TILOR 
 

prof. Cârja Mihaela 
prof. Mija Elena Lumini a 

coala Gimnazial  nr. 156 Bucure ti 
 
Literatura pentru copii este o componentǎ însemnatǎ a literaturii,  marea varietate a crea iilor 

artistice, apar inând unor genuri şi specii literare diferite care se integreaz  în sfera literaturii pentru 
copii, eviden iaz  receptivitatea copiilor fa  de frumos, cu condi ia ca acesta s  fie accesibil. 
          Într-o epocǎ dominatǎ de televiziune şi calculator, am apelat, totuşi, la disciplina „Literatura 
pentru copii” din mai multe considerente: 

 permite copiilor trǎirea emo ionalǎ-reflexivǎ a con inutului operei prin intuirea şi 
conştientizarea mesajului etic şi estetic al acesteia; 

 conduce la precizarea, activizarea, îmbogǎ irea şi nuan area   vocabularului, însuşirea  
unor cuvinte şi expresii cu sens propriu şi figurat, care contribuie la realizarea unei exprimǎri 
corecte, coerente şi expresive, elevii având ca model permanent operele literare îndrǎgite din 
repertoriul na ional şi universal; 

 aprecierea frumosului artistic se realizeazǎ prin continua solicitare a sensibilitǎ ii,  
gândirii, memoriei afective, aten iei voluntare şi, mai ales, a imagina iei creatoare;   



„De copilǎrie este legatǎ splendoarea imagina iei, de imagina ia vie, plasticitatea gândirii. 
Poporul român a avut o copilǎrie de geniu  cǎreia i se datoreşte acea putere de sensibilizare, de 
concretizare  a imaginilor”( B.Şt.Delavrancea). 
           Literatura pentru copii investigheaz  universul propriu de cunoaştere al copilului, n zuin ele, 
aspira iile lui cele mai înalte, relev  eroismul oamenilor printr-o ingenioas  transformare artistic . 
De aceea copiii trebuie orienta i şi determina i s  citeasc  cu pasiune nu numai crea iile literare 
dedicate lor, ci şi altele care, prin valoarea lor artistic  şi frumuse ea limbii intereseaz  deopotriv  şi 
pe al ii. În acest sens „Sarea în bucate” de Petre Ispirescu, „Prostia omeneasc ” de Ion Creang , 
„Fiind b iet p duri cutreieram...” de Mihai Eminescu sunt doar câteva exemple semnificative 

Iat  de ce ne-am propus aceast op ional pentru elevii clasei a III-a. 
De asemenea, un loc important în activitatea noastr  îl vor avea produc iile populare în 

versuri sau proz  (basme, povestiri, proverbe, zic tori …) care au format dintotdeauna fondul de aur 
al literaturii pentru copii. 

Con inutul variat, marea diversitate a formelor de expresie artistic  explic  for a puternic  
pe care o exercit  asupra copiilor contribu ia ei la formarea personalit ii, la cultivarea unor 
puternice sentimente moral-patriotice. 

În cadrul op ionalului vom aborda, de asemenea, opere menite s  insufle încredere în via , 
în capacitatea omului de a învinge r ul şi de a-şi afirma inepuizabilele sale resurse creatoare prin 
poe i şi prozatori de valoare ca:Anton Pann, Ion Luca Caragiale, Barbu Ştef nescu Delavrancea, 
Petre Ispirescu, Mihai Eminescu, George Coşbuc etc. 

P trunzând în lumea mirific  a basmului, în care conflictul central polarizeaz  personajele, 
devenite simboluri ale binelui şi r ului, copilul face apoi cunoştin  cu povestirea, cu schi a şi 
fabula în care vie uitoarele faciliteaz  în elegerea raporturilor umane, a normelor de convie uire 
social . Astfel, prin intermediul literaturii, copilul poate realiza o binevenit  dedublare a sa, atunci 
când se recunoaşte în altul. 

Valorificarea virtu ilor comicului prin umor, ironie, satir  aduce în prim plan diferite tipuri 
de comportament, literatura pentru copii contribuind şi pe aceast  cale la formarea şi modelarea 
caracterelor, la stimularea dorin ei de cunoaştere şi perfec iune. 

Prin valorificarea creatoare a mesajului artistic al fiec rei crea ii în parte se stimuleaz  
interesul, pasiunea copilului pentru literatur , setea de cunoaştere. 

Fenomenul lecturii la şcolarul mic trebuie s  capete şi competen e de investigare a textului 
literar pe baza unor tehnici precise, optime în privin a recept rii / exprim rii unui mesaj, a 
descoperiri unor elemente fundamentale ale limbii române şi a utiliz rii acesteia în continuare. Este 
vârsta la care copilul, printr-o dirijare strategic  bine gândit , poate în elege c  o carte de lectur  
este „o c su  cu poveşti” primitoare şi darnic  şi mai poate descoperi biblioteca, identificând-o ca 
pe un t râm cu mistere pe care el ar trebui s  îndr zneasc  s  le descopere. 
 Op ionalul intitulat “C l torie în lumea pove tilor” vizeaz  elevii clasei a III-a i implic  
ariile curriculare Limb  i comunicare i Arte. Se desf oar  pe parcursul unui an colar, câte o or  
pe s pt mân . 

Din activit ile de înv are amintim: exerci ii de identificare a principalelor idei şi a 
amǎnuntelor semnificative dintr-un text, ordonarea secven elor, a faptelor dintr-un text literar,  
identificarea  moralei ce se desprinde dintr-un text, citirea unor texte literare cunoscute sau citirea 
unor texte la prima vedere, exerci ii de identificare a timpului, a locului de desfǎşurare a ac iunii, a 
personajelor, a principalelor momente, vizite la muzeu, întocmirea unor liste cu lecturi 
preferate/recomandate, prezentare în manier  proprie a unor texte citite acasǎ, organizarea unor 
expozi ii cu desene ce oglindesc aspecte din textele citite, povestirea integralǎ sau pe fragmente, 
povestirea repetatǎ pentru eliminarea amǎnuntelor neesen iale, exerci ii de formulare oral  a unor 
texte scurte pe baza unui suport vizual, recrearea textului prin modificarea voitǎ a unor elemente, a 
unor detalii, formularea unor rǎspunsuri şi a unor întrebǎri, a unor argumente pro şi contra în 
sus inerea unor pǎreri, exerci ii de grupare a personajelor în func ie de anumite trǎsǎturi de caracter, 
exerci ii de formulare în scris a unor enun uri/scurte texte în care sǎ argumenteze pǎrerea despre un 
personaj, alc tuirea oral  a unor texte scurte pe baza unui suport vizual. 



 Con inuturile sunt împ r ite în patru capitole :  
BIBLIOTECA 
-Vizitarea bibliotecii şcolii şi a bibliotecii jude ene  
-Fişa de înscriere, fişa de lucru 
-Standul de c r i – selec ii pentru biblioteca personal  
BASMUL 
-Real şi imaginar în basm. Lexicul. 
-Binele şi r ul în basm. Propozi ia. 
-Personaje pozitive, personaje negative în basm. Dialogul. 
-Natura în basm. Redactarea unei compuneri 
POVEŞTI. POVESTIRI 
-Cartea – izvor de în elepciune  
-Cartea – instrument de lucru  
-Copil ria cu jocurile şi bucuriile ei  
POEZIA 
-Fapte bune 
-Poezia naturii: anotimpurile v zute de poe i  
-Dragostea şi respectul fa  de familie, de ar  şi de str moşi 
-O lume frumoas  – compozi ii (versuri şi proz ), expresii selectate din poeziile studiate 
 Prin desf urarea acestui op ional am urm rit dezvoltarea pl cerii de a citi, cultivarea 
gustului pentru lectur  la elevii din clasa a III-a, dezvoltarea imagina iei, a spiritului competitiv prin 
desf urarea unor concursuri de genul „ Cel mai bun povestitor”, “ Cel mai bun recitator” , a 
capacit ii de exprimare oral  i scris  prin folosirea unor metode tradi ionale i moderne. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
Tehnologia didacticǎ în proiectarea activitǎ ii anuale, semestriale şi a tipurilor de lec ie în 
învǎ ǎmântul preuniversitar, Editura” Gheorghe Alexandru” Craiova 2005 
Metodica predǎrii limbii şi literaturii române în şcoala primarǎ, gimnaziu şi liceu, Editura Didactica 
Nova Craiova 2005 
Nica Elena, Bǎiaşu Dora, Vlǎsceanu Carmen-Literaturǎ pentru copii-clasa a II-a ‚ Editura Carminis 
Piteşti 
Antologie de texte literare pentru clasele I-IV, Editura Aramis, Bucureşti, 2003 
www.edu.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
748. PROIECT DIDACTIC 

pip Iva cu Keusch Alina, coala Gimnazial  „I.Atanasiu” Lipni a,Constan a 
Clasa: a II-a  
Data: 
Aria curricular : Arte 
Disciplina: Muzic  i mi care 
Unitatea tematic : Prin toate col urile lumii 
Subiectul lec iei: Procede armonico-polifinice 
Forma de realizare: lec ie integrat        
Tipul lec iei: recapitulare i sistematiza a cuno tin elor 

Competen e specifice: 
1.2. Diferen ierea sunetelor cântate vocal sau instrumental; 
1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1-DO2, alc tuite din formule ritmicomelodice simple i repetate 
2.1. Cântarea, individual sau în grup, asociind acompaniamentul sugerat de ritm 

 
Obiective opera ionale: 

Cognitive: 
- S  interpreteze dup  auz i în diferite modalit i cântecele înva ate; 
- S  cânte individual, în cor, pe grupe , alternative, solist- cor un cântec; 
- S -  iformeze deprinderi de lucru în grup; 
- S  recunoasc  modalit i de interpretare a cântecelor înv ate; 
- S  î iexprime impresia fa  de muzica audiat  prin limbaj oral,in scris sauprin desen. 

b) motrice 
-s  pastreze pozi ia corect  în timpul cânt rii în vederea realiz rii respira iei costo-diafragmate. 

c) afective: 
-s  dovedeasc  interes i pl cere de a cânta. 

 
Resurse: 

I. Metodologice  
Strategii didactice: 

a) Metode şi procedee: instructajul verbal, conversa ia , observa ia dirijat ,  exerci iul, aprecierea verbal  
b) Mijloace de înv mânt : : negative cântece, fi e de colorat, puzzle, sunete instrumentale, , laptop, boxe 
c)  Forme de organizare : frontal, individual, în perechi, pe echipe. 



 
II.  Temporale: 45 minute.  

 
III.  Umane 

 
     Clasa are un num r de 11 elevi. 
 
     IV. Bibliografice: 
● ştiin ifice:     

 Florica Chereja – Dezvoltarea gândirii critice în înv mântul primar, Editura Humanitas Educa ional, Bucure ti, 2004 
 Elena Mîndru, Areta Niculae Lucica Borbeli, ... – Strategii didactice interactive, Didactica Publishing House, Bucure ti, 2010 
 ***  - ”Organizarea interdisciplinar  a ofertelor de înv are pentru formarea competen elor cheie la colarii mici. Program de 

formare continu  de tip ”blended learning” pentru cadrele didactice din înv mântul primar – suport de curs”, elaborat de 
Universitatea Bucure ti – Facultatea de Psihologie i tiin ele Educa iei. Departamentul pentru formarea profesorilor. 

●  oficiale:   
 Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului – Programa colar  pentru Clasa a II-a,  2012     

 
Evenimentul 
didactic Oo  Activit i de înv are Metode i 

procedee 
Mijloace de 
înv mânt 

Forme de 
organizare  

Moment 
organizatoric 

2min. 

 
 
 

     - asigur climatul de ordine şi disciplin  
necesar desf şur rii activit ii  
     -preg tesc materialul didactic necesar 
    -stabilesc ordinea pentru începerea orei de 
muzic  i mi care 
-elevii adopt  pozi ia corect  pentru 
desf şurarea activit ii: spatele drept, lipit de 
banc , umerii traşi pu in înapoi, capul sus, 
privirea înainte. 

Conversa ia Frontal  
 

 

Preg tirea 
vocal  
5 min. 

. 

 
 
O3 

O5 

 

  Exerci ii de respira ie: 
  Propun elevilor s -şi imagineze c  se afl  
într-o p dure, apoi vor executa câteva 
exerci ii de respira ie. 
    Recit versurile: 
   „Spatele de scaun rezem m 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Pieptul înainte îl îndrept m                
Trandafirul roşu cu drag mirosim, Şi 
rostim: 
   ,,Ce frumos miroase floarea !” 
“ - Balonul mare acum îl umplem 
Deci cu to ii aer în el s  sufl m!” 
      -urm resc realizarea unei respira ii 
ample, lungi şi bine dozate.     
Exerci ii de dic ie: 
Exerci ii de dic ie şi de respira ie prin jocul: 
“Repet  dup  mine!” 
          “Trenul pleac  de la gar  
            Şi str bate-ntreaga ar . 
           Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, 
           Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu.”                                              
 “Toba bate: bum! bum! bum! 
  Hai copii cu to i la drum!” 
- ne închipuim c  suntem o minge care se 
desumfl  încet . Ridica i mâinile la nivelul 
umerilor si pronun ati sunetul ,,sssss” pân  
se numar  la zece 
 -se fac exerci ii de înc lzire a vocii 
precizându-se pozi ia corect  atunci când 
cânt m       (spatele drept ,b rbia sus , 
mâinile pe banc  sau pe lâng  corp ) .La 
fiecare exerci iu se demonstreaz , se d  
tonul i semnalul de început apoi se execut  
împreuna cu înv torul. 
       Se vor alege linii melodice simple şi se 
vor asocia  silabele: ma, me, mi, a, a, 
a,a,a...... etc.     
           ,,Bate ca mine”, exerci ii simple de 
redare ritmic  a unor secven e realizate prin 
b t i din palme.  

 
 
Exerci iul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exerci iul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Evaluare 
oral  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Evaluare 
oral  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Captarea 
aten iei 
   7 min. 

O1 
O2 
O3 
O4 

O8 

-solicit elevii s  recunoasc  negativele unor 
cântece cunoscute; 

• -propun interpretarea acelor cântece cu 
negative i f r ; 
- eleviiascult ,   
 recunosc cântecele şi le interpreteaz  

Conversa ia 
Exerci iul 
 
 

Frontal 
 
 

negativul 
cântecelor 
 

Evaluare 
oral  
 
 
 
 

Anun area 
subiectului şi 
obiectivelor 
opera ionale 

1 min. 

  
- anun   subiectul i obiectivele lec iei 
 

 
Explica ia 

 
Frontal 

 
 
 

 

Sistematizarea, 
consolidarea, 

fixarea 
cuno tin elor 

assimilate 
anterior 
24 min. 

 

 
O1 
O2 
O3 
O4 

O5 

O8 
 

-solicit interpretarea în cor a unor cântece 
înv ate anterior; 
-precizez c  unele cântece pot fi interpretate 
i în alte moduri, cum ar fi solist +cor, în 

dialog, pe grupe i le cer elevilor s  execute 
aceste procedee; 
-pentru a preveni obosirea vocii elevilor 
împart fi e de colorat, reprezentând 
instrumente muzicale; (Anexa1) 
-dup  finalizarea fi elor le cer elevilor s  se 
grupeze în cerc în fa a clasei; solicit 
interpretarea în lan  i în tafet  a unor 
melodii cunoscute; 
- împart componentele unor puzzle cu 
instrumente muzicale (Anexa 2) 

exerci iul 
 
instructajul 
verbal 
exerci iul 
 
 
 
conversa ia, 
munca 
independent  
 
 
Exerci iul 
 

Frontal 
 
Frontal, 
individual, 
pe grupe 
 
Frontal  
 
 
Frontal  
 
 
 
Pe grupe 

 
 
 
 
 
 
Fi e de 
colorat 
 
 
 
 
 
puzzle 

Evaluare 
oral  
Evaluare 
oral  
 
 
 
Evaluare 
oral  
 
 
 
Evaluare 
oral  

Ob inerea 
performan ei 

5min. 
 

O6 - propun audierea unor melodii cântate de 
diferite instrumente pe care elevii trebuie s  
le recunoasc  
- audiaz  melodiile i recunosc 
instrumentele; 

exerci iul Frontal  
 

Evaluare 
oral  

Încheierea 
activit ii 

  - fac recomand ri i aprecieri individuale şi 
colective asupra modului  de desf şurare a  
lec iei 

Conversa ia Frontal  Aprecieri 
verbale 

1 min. 
   

 



 
749. PROIECT DIDACTIC 

 
Înv tor: Codreanu Irina 

 coala Gimnazial  Nr. 1, sat . Lunca Banului 
 
Clasa : Preg titoare 
Aria curricular : Matematic  i tiin e ale naturii 
Disciplina:  Matematic  si explorarea mediului 
Unitatea tematica: Salutare prim var  
Subiectul lec iei : Prim vara 
Forma de realizare : Activitate integrat  
Tipul de activitate:  Consolidare de priceperi si deprinderi 
Scopul :   - Consolidarea capacit ilor de rezolvare a exerci iilor şi problemelor care   solicit  opera ii de adunare şi sc dere în concentrul 0- 31; 
                  - Formarea unei gândiri logico-matematice; 
Discipline integrate : MEM, CLR , DP, MM  
Competen e specifice :  
MATEMATIC  ŞI EXPLORAREA MEDIULUI 
5.2. Rezolvarea de probleme în care intervin opera ii de adunare sau sc dere  în concentrul 0 – 31; 
3.1 Manifestarea interesului pentru crearea unor probleme simple de adunare şi sc dere  în concentrul 0-31, prin explorarea unor contexte concrete. 
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂN  
Recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar. 
DEZVOLTARE PERSONAL  
2.2. Identificarea şi aplicarea regulilor de comunicare specifice în activitatea şcolar . 
Obiective  opera ionale : ( se refer  la obiectivele pentru toat  activitatea de înv are pe care o vor desf ura elevii în or , indiferent de disciplin ): 
Cognitive: 
O1- s  aranjeze numere în ordine cresc toare, respectiv descresc toare; 
O2-s  numeasc  numerele pare i impare; 
O3-s  bat  din palme/ în mas  ,marcând astfel num rul de silabe al cuvintelor date; 
O4-s  efectueze opera ii de adunare/ sc dere,rezolvând probleme cu material intuitiv ; 
05-s  alc tuiasc  propozi ii cu cuvintele date; 
O6-s  compare numerele date, folosind semnele: <, >, =; 
b) Afective: 
      O7- s  participe cu interes la lec ie; 



      O8- s  rela ioneze pozitiv cu membrii grupului de apartenent  (grupul colar). 
c) Psiho – motorii:  
      O9- s  aib  o pozi ie adecvat  în banc . 
STRATEGII DIDACTICE: 
RESURSE PROCEDUALE: conversa ia, explica ia, exerci iul, jocul didactic,  problematizarea, metoda floare de lotus,  
RESURSE MATERIALE : coşuri de hârtie,  jetoane cu diferite imagini, jetoane cu cifre, poezii matematice,coli A3 cu probleme ilustrate, planş  cu 
floarea de lotus, plic cu un bilet  
FORME DE ORGANIZARE:frontal , pe grupe, individual  
RESURSE TEMPORALE: 45 minute 
FORME SI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematic  a comportamentului elevilor, aprecieri verbale. 
BIBLIOGRAFIE: 
M.E.C.T.S., Programa şcolar  pentru disciplina Matematic  şi explorarea mediului – clasa preg titoare, Bucureşti; 
Curs de formare continu :”Organizarea interdisciplinar  a ofertelor de înv are pentru formarea competen elor cheie la colarii din clasele I-IV”  
www.didactic.ro 
 
DESF ŞURAREA ACTIVIT II 
 
 
EVENIMENTUL 
DIDACTIC 

Ob. 
op. 

 
CON INUTUL ŞTIIN IFIC 

STRATEGII DIDACTICE  
EVALUARE  

METODE ŞI 
PROCEDEE 

RESURSE 
MATERIALE 
 

FORME DE 
ORGANIZARE 

1. Moment 
organizatoric 
 
 
 
2.Reactualizarea 
cunoştin elor 
 
 
 
 
 
3.Captarea 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Se vor asigura condi iile necesare unei 
desf şur ri optime a lec iei. Asigur ordinea şi 
disciplina. 
 
Propun elevilor s  g seasc  r spunsul la 
urm toarea ghicitoare: 
Ziua se m re te,  
Z pada se tope te 
Gr dina a-nverzit,  
Cine a sosit? 
 
Am g sit un plic! 
Ce con ine? 

 
 
 
 
 
Conversa ia 
 
 
 
 
Conversa ia, 
explica ia, 
exerci iul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bilet 
 

 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Observarea 
sistematic  
 
 
 
 
 



aten iei 
 
 
 
 
 
 
4.Anun area 
temei i a  
obiectivelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Dirijarea 
înv rii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
O.4 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
O.7 
 
 
 
 
 

Citesc biletul. 
    Ce ave i pe b nci?  
 
 
 
 
Anun  titlul i obiectivele lec iei. 
Ast zi noi vom num ra, vom aduna i vom 
sc dea jucându-ne cu flori i gâze,ne vom 
aminti care sunt anotimpurile, vom cânta un 
cântecel. 
Vom lucra pe grupe, vom fi aten i s  d m cele 
mai frumoase r spunsuri. 
Pentru fiecare r spuns corect, ve i primi o 
floricic , iar câ tig toare va fi echipa cu cele 
mai multe floricele. 
 
Scriu titlul pe tabl . 
 
Elevii sunt împ r i i în dou  grupe. 
Elevii vor calcula mintal, apoi vor da r spunsul 
( anexa 1) 
7 fluturi vin la mas  
Iat  zboar  şi-o albin . 
Câ i la mas  o s  vin ? 
 
Dis de diminea  , 
9 vr bii concerteaz  . 
2 iat  au zburat. 
Câte vr biu e au mai cântat? 
 
                       oricioaica i cinci pici , 
Zburd  veseli pe aici . 
2 se ascund în g urici , 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversa ia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversa ia  
 
 
 
 
 
 

 
 
Coşule e,  flori,  
gâze, crengu  şi 
cifre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coli A3 cu 
probleme ilustrate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
grupe 
 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
 

 
Aprecieri 
verbale 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
sistematic  
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
verbale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O.7 
O.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O.3 
 

Câ i r maser  ghici i ? 
 
“Sunte i împ r i i în 2 echipe. 
 
Este un joc în echip , dac  un membru al 
echipei nu cunoa te r spunsul la o anumit  
întrebare, va fi ajutat de c tre colegii de echip .” 
 
Întreb rile sunt variate, evaluând cuno tin ele 
acumulate. 
 
 
 
1.Num r  cresc tor  de la 0 la 9; 
2.Num r  descresc tor începând cu 8; 
3. Spune câte zile are o s pt mân ; 
4. Spune câte luni are un an; 
5.Bate de atâtea ori din palme câte silabe are 
cuvântul pom. 
6. Bate de atâtea ori în mas  câte silabe are 
cuvântul prim var ; 
7.Spune câte zile poate s  aib  o lun ; 
8. Spune în ce anotimp oferim m r i oare; 
9.Spune câte anotimpuri sunt i nume te-le; 
10. Formuleaz  o propozi ie în  care s  apar  
cuvântul  martie; 
11.Formuleaz  o propozi ie în care s  apar  
cuvântul mama; 
12.R spunde la urm toarea ghicitoare: 
,,Pe o floare, sunt 5 albine. 
Mai vin dou  lâng  ele. 
Pe floare câte albine 
Sunt acuma, po i s -mi zici?,,   
 

 
 
 
Conversa ia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exerci iul, 
problematiza- 
rea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe grupe 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observarea 
sistematic  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare 
formativ  
 
 
 
 
 
Aprecieri 
verbale 
 
 
 
 



 
6. Ob inerea 
performan ei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Asigurarea 
reten iei şi a 
transferului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O.7 
 
 
 
 
O.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O.1 
 
 
O.2 
 
 
 
O.4 
 
 
 
 
 
O.2 
O.4 
0.6 

Lipe te pe foaie tot atâtea jetoane cu flori ro ii 
câte luni are un anotimp, apoi scrie al turi cifra 
potrivit ; 
Aşeaz  pe coala de hârtie tot atâtea flori galbene  
câte degete ai la o mân  şi scrie  al turi cifra 
potrivit ; 
Aşeaz   tot atâtea jetoane cu gâze câte 
anotimpuri are un an şi scrie al turi cifra 
potrivit ; 
Fi : 
Coloreaz  toate literele care formeaz  cuvântul 
lalea. 
 
Verific fi ele elevilor. 
 
Copiii ies în fa a clasei, pe grupe, cu cartona ele 
cu cifre în mân ( fiecare copil are o cifra), i 
rezolv  cerin ele: 
“A eza i-v  în ordinea cresc toare a cifrelor de 
pe cartona e! 
Numerele pare, un pas în fa ! 
Numerele impare, un pas în fa ! 
Cifra 5, un pas în fa ! 
Vecinul mai mic al cifrei 5, un pas în fa ! 
Suma numerelor 4 i 5, un pas în fa ! 
Procedez asem n tor i cu cealalt  echip , dar 
schimb cifrele. 
 
Folosind metoda ,,Floare de lotus'' elevii vor 
rezolva câteva exerci ii (anexa 2). 
Solicit elevii s  r spund  la urm toarele 
intreb ri cu A(stau în picioare)  sau F(stau 
ghemui i): 
   -Sub pernele prin esei au fost puse 3 boabe de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exerci iul, 
problematiza- 
rea 
 
 
 
 
 
 
Metoda floare de 
lotus 
 
 
 
 

Flori ro ii 
Flori galbene 
Creioane colorate 
 
 
 
 
gâze 
 
 
 
 
 
 
 
Jetoane cu cifre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan  /floarea de 
lotus 
 
 
 

 
individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe grupe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
sistematic  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare 
scris  
 
 
 
 
 
Observarea 
sistematic  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
8. Aprecieri şi 
concluzii 
 
 
 

maz re. 
   -Anul are 4 anotimpuri. 
   -La o mân  sunt 7 degete. 
   -Ghiocelul a ajuns la c su a celor 7 pitici. 
 
Cântec ,,Prim vara,,. 
Se fac aprecieri asupra desf şur rii lec iei, se 
stabile te echipa câ tig toare şi se realizeaz  
evaluarea activit ii prin jocul ,,Cum te-ai sim it 
?”.  
Ofer recompense: câte un puzzle. 

 
 
Exerci iul, 
Problematiza- 
rea 
 
Conversa ia 
Explica ia 
Jocul didactic 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puzzle-uri 
 
 
 

 
 
Frontal 
 

Aprecieri 
verbale 
individuale şi 
colective 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



750. PROIECT DIDACTIC INTERACTIV 
ARGUMENT 

 
Prof. Vintil  Paul 

Liceul Tehnologic R chitoasa, Comuna R chitoasa, Jude ul Bac u 
 

Se tie c  familia  este cea mai veche form  de comunitate uman , care men ine 
continuitatea biologic  i cultural , asigurând sentimentul siguran ei, precum i condi iile de via  
pentru copil. Familia  îi ofer  copilului primele informa ii despre lumea înconjur toare, primele 
norme i reguli de conduit , creând mediul propice satisfacerii trebuin elor i dorin elor sale.  
 Prima coal  a copilului este familia, iar contribu ia ei în devenirea copilului este esen ial . 
 Pe structura primei trepte în devenirea fiin ei umane se va ridica i construi cea de-a doua 

familie, i anume, coala.  
Aici el va cunoa te diverse situa ii care-l vor forma pentru integrarea social . Educa ia se 

formeaz  în timp, iar copilul are nevoie de afec iune, de încurajare, de protec ie, de ajutor i de 
reguli. Copilul va fi pus adesea în situa ii de comunicare, atât cu  persoane cunoscute, precum: 
prieteni, colegi, cât i cu persoane care se implic  activ în educa ia sa, precum: educatoare, 
înv tori, profesori, etc.  

 Impactul  primelor contacte ale copilului cu educatoarea sau cu înv torul  este hot râtor 
pentru micu ul pus în fa a unei noi provoc ri a vie ii. Educatoarele i înv torii, primii deschiz tori 
de drumuri i primii creatori de caractere, trebuie s - i canalizeze toate eforturile spre descoperirea 
celor mai eficiente c i pentru a-i stimula pe cei mici, preg tindu-i astfel pentru înv area eficient .  

Noul curriculum impune reorganizarea con inuturilor, provocând dasc lii la adev rate 

scenarii didactice inovative, la strategii didactice i tehnici eficiente prin care trebuie create acele 
situa ii de înv are, elevul fiind pus s  descopere singur informa iile de care are nevoie sau s  
descifreze mesajele codificate. 

 Copilul va participa activ la propria formare, creându-i deprinderi, prin exprimarea 
propriilor nevoi, prin exteriorizarea sentimentelor i emo iilor, prin modul de rela ionare cu cei din 
jur, prin concentrarea aten iei i perseveren a în realizarea unei sarcini.  
  



 
751. OP IONAL-PERSONALIT I DE IERI I DE AZI 

 
Prof.înv.primar Tolontan Liliana-Dana 

Prof.înv.primar Şelaru Ilona 
Şcoala Gimnazial  ,,Alexandra Nechita” Vaslui 

 
DISCIPLIN   OP IONAL  

 
Clasa a IV – a  STEP  BY  STEP 

 
 

 
 
TIPUL  OP IONALULUI : Transcurricular 
ARII  CURRICULARE : Limb   şi  comunicare 
                                          Om  şi  societate 
                                          Matematica  şi  ştiinte  ale  naturii 
                                          Arte 
                                          Tehnologii 
 
                                                    ARGUMENT 
 Op ionalul „ Personalit i de ieri şi de azi”organizat la nivelul mai multor  arii curriculare, se 
recomand  de la sine, atât la nivelul claselor a IV-a , cât şi la clase din gimnaziu. 
 Motivul principal pentru alegerea unui asemenea op ional este faptul c  Vasluiul este unul 
din oraşele României care a dat personalit i de seam  din toate domeniile:oameni de 
litere,artişti,oameni de ştiin ,lideri politici.Nu mai pu in de 39 de academicieni români îşi leag  
numele de jude ul Vaslui. 
           Disciplina aleas  îşi propune s  prezinte unele dintre cele mai cunoscute  personalit i din 
istoria şi cultura României. Acest op ional le ofer  elevilor posibilitatea de a-şi completa 
cunoştin ele referitoare la unele personalit i care s-au n scut sau au copil rit pe meleagurile 
vasluiene. Cunoaşterea şi în elegerea importan ei rolului acestor personalit i sunt lucruri absolut 
necesare pentru a deveni o persoan  educat ,în formarea sentimentului de identitate na ional . 
Elevilor trebuie s  le stârnim curiozitatea, s -i determin m s  citeasc  legende şi povestiri istorice 
locale, s  culeag  informa ii despre personalit ile localit ii în care tr iesc.   
 În procesul didactic se vor utiliza metode active care s  contribuie la dezvoltarea capacit ii 
de comunicare şi cooperare a elevilor, s  le stimuleze curiozitatea pentru studiul personalit ilor 
vasluiene, s  coreleze cunoştin ele anterior înv ate cu cele noi, s  descopere ce cauze/consecin e a 
avut  ceea ce s-a întâmplat. 



 Elevii vor putea exprima opinii personale, formula întreb ri, argumenta r spunsuri, elabora 
scurte texte. Activit ile propuse vor contribui la cultivarea spiritului tolerant, democratic, civic, a 
responsabilit ii, sentimentului patriotic, respectului fa  de trecutul şi valorile culturale româneşti. 
 I. COMPETEN E CADRU  
1. Distingerea unor personalit i din trecutul  jude ului nostru 
2. Orientareea în timpul şi spatial  României şi Europei 
3. Utilizarea unui limbaj de specialitate 
4. Stimularea interesului pentru studiul trecutului jude ului nostrum 
II COMPETEN E  SPECIFICE  ŞI  EXEMPLE  DE  ACTIVIT I  DE  ÎNV ARE 
1. Distingerea unor personalit i, fapte, obiecte din trecutul jude ului nostru 
Competen e specifice Activit i de inv are 
1.1. identificarea unor personalit i din 
trecutul jude ului nostru 

-exerci ii de observare a unor imagini ce reprezint  
personalit i vasluiene; 
- exerci ii de lecturare a unor texte ce descriu personalit i 
din trecutul jude ului nostru  ; 
- completarea unor texte lacunare ce con in descrierea unor 
personaje; 
- completarea unor rebusuri; 
- exerci ii de dramatizare pentru prezentarea unui personaj; 
- exerci ii de comparare a însuşirilor unor personaje; 

1.2. descrierea  unui  fapt sau proces 
istoric 
 

- vizionarea unor filme, diapozitive; 
- exerci ii de comparare a faptelor punând in eviden  
schimb rile survenite; 
- exerci ii de completare a unor scheme ce con in etape ale 
desf şur rii unor evenimente ; 
- exerci ii de alc tuire a unei scheme de desf şurare a unui 
fapt/eveniment; 
- exerci ii de alc tuire a unor compuneri despre un 
fapt/eveniment; 
- exerci ii de exprimare a opiniei personale despre un fapt/ 
eveniment ; 

1.3.  recunoa terea  obiectelor 
reprezentative pentru un eveniment / 
personaj  

- exerci ii de observare a unor imagini ce con in 
obiecte,monumente, construc ii; 
- exerci ii de realizare a coresponden ei personaj 
/eveniment /obiect; 
- exerci ii de descriere a unui personaj /eveniment /obiect ; 
- exerci iide identificare a unor personaje /evenimente/ 
obiecte; 
- exercitii de enumerare a unor obiecte/personaje/ 
evenimente; 

 
2. Orientarea în timpul şi spa iul  României şi Europei 
Competen e specifice Activit i de înv are 
2.1. identificarea  perioadei de timp în  
care s-au desf şurat evenimente, 
au ap rut personaje/izvoare 

-exerci ii de haşurare/colorare pe banda timpului a 
evenimentelor când au  ap rut personaje/documente 
obiecte; 
- exerci ii de scriere pe banda timpului a anilor în care s –
au desf şurat evenimente, coresponden a anilor- secolul 
- exerci ii de completare a unor date în tabele; 

2.2.recunoa terea pe  harta României 
şi a Europei a unor  localit i/regiuni în 
care s-au desf şurat evenimente  

- exerci ii de observare a h r ilor  României şi Europei; 
- exerci ii de marcare pe harta  a unor localit i; 



 
3. Utilizarea unui vocabular de specialitate 
Competen e specifice Activit i de înv are 
3.1.definirea unor  termeni de 
specialitate adecva i 

- exerci ii de consultare a dic ionarelor; 
- exerci ii de definire a termenilor ; 
- exerci ii de selectare a termenilor dup  un criteriu; 
- exerci ii de completare a unor enun uri lacunare. 

3.2. utilizarea termenilor de 
specialitate  în formularea  unor  
enun uri 

-exerci ii de completare a unor scheme; 
- exerci ii de formulare a r spunsului unor întreb ri; 
- exerci ii de redactare a unor compuneri  dup  un plan 
simplu de idei; 
- exercitlii de exprimarea opiniei personale în leg tur  cu 
un fapt/personaj ; 
- exercitii de realizare a unor eseuri 

 
4. Stimularea interesului pentru studiul unor personalit i din trecutul jude ului nostru 
Competen e specifice Activit i de înv are 
4.1.identificarea  informa iilor din surse 
de 
 informare diferite 

- exerci ii de relatare a vizitei la unmuzeu,arhiv , 
bibliotec , expozi ie; 

4.2.sintetizarea  inform iilor extrase  din 
surse de informare diferite 

- alc tuire de expozi ie cu obiecte vechi; 
- exerci ii de realizare a unor fişe de lectur  cuprinzând 
 extrase din documente; 
- exerci ii de relatare a unei excursii tematice; 
- activit i de exersare a lucrului în echip ; 

 
III. CON INUTURILE   ÎNV RII 
1.Orizontul local- Jude ul Vaslui 
- Jude ul nostru, pozi ie geografic  şi date istorice 
2.Personalit i din domeniul istoriei: 
-Dimitrie Cantemir 
-Alexandru Ioan Cuza 
-Elena Cuza 
-Vasile  Pârvan 
-Gheorghe Gheorghiu Dej 
 
3.Personalit i din domeniul literaturii,artei,culturii,sportului 
-Nicolae Milescu Sp taru 
-Elena Farago 
-Victor Ion Popa 
-Constantin T nase 
-Alexandru Philippide 
-Alexandru Vlahu  
-Valentin Silvestru 
-Nicolae Tonitza 
-Marcel Guguianu 
-Alexandra Nechita 
-Andreea R ducan 
 
4.Personalit i din domeniul ştiin elor 
-Emil Racovi  
-Constantin Motaş 



-Dimitrie Bagdasar 
-Ştefan Procopiu 
IV. STANDARDE  CURRICULARE DE PERFORMAN  
Competen e specifice Standarde de performan  
1. Distingerea unor personalit i din 
trecutul  jude ului nostru 
 

1.1. Alegerea dintr-o serie de imagini un anumit 
personaj  
1.2.Clasificarea  obiectelor, monumentelor istorice, 
evenimentelor dup  un anumit criteriu 
1.3.Prezentarea unei  personalit i  într-o manier  
concis  şi clar  

2. Orientarea în timpul şi spatial  
României şi Europei 

2.1.Selectarea coresponden ei corecte: perioada istoric , 
localitate, evenimente, personaj 

3. Utilizarea unui limbaj de specialitate 3.1.Selectarea  termenilor  adecva i în cadrul unor itemi 
cu alegere multipl . 
3.2. Selectarea  unui  fapt  pe baza unui plan simplu de 
idei utilizand termeni  potrivi i 

4. Stimularea interesului pentru studiul 
trecutului jude ului nostru 

4.1. Realizarea  unui  dosar tematic 

 
V. MODALIT I DE EVALUARE 

 Probe  scrise  
 completarea  unor  rebusuri 
 fişe  de  munc   independent  

 Probe  orale   
 jocuri  didactice ; 
 povestiri , dezbateri ; 
 alc tuirea  unor  texte  orale. 

 Probe  practice   
 realizarea unor afişe , 
 postere,  
 jurnal de c l torie , 
 monografia 

 Probe  alternative   
 portofoliul 

 
 BIBLIOGRAFIE 

 ,,Dic ionarul personalit ilor vasluiene”,Petru Necula,Mihai Ciobanu,Ed.Cutia 
Pandorei-Vaslui,2001 

 ,,Membrii Academiei  Române originari din Jude ul Vaslui”,Liviu M rghitan,Ioan 
Mancaş,Ed.Multimedia Interna iona-Arad,2006 

 ,,Cronica Vasluiului”,Mihai Ciobanu,Alexandru Andronic,Petru 
Necula,Ed.Publirom,1999 

 
 
 
  



 
752. PROIECTUL – METOD  EFICIENT  DE PREDARE-ÎNV ARE 

 
înv. Surulescu Floarea 

Colegiul Na ional ,,Mircea Eliade” Re i a 
 

Instruirea trebuie s -l situeze pe elev în prim-plan, punându-se accent pe munca în echip , 
pe descoperirea personal  a lumii reale prin observare, investigare, experimentare şi formularea de 
concluzii. 

Metoda proiectului  îmbin  cercetarea cu ac iunea, antreneaz  elevii în rezolvarea unor 
probleme practice, acumulând un plus de informa ie şi stimulându-i în autoevaluare. În plan 
teoretic, proiectul este o metod  global , cu un puternic caracter interdisciplinar,  o metod  care 
stimuleaz  şi dezvolt  pe toate planurile personalitatea în curs de formare a copilului. În plan 
practic, metoda se defineşte ca un efort deliberat de cercetare al copiilor, concentrat pe depistarea 
detaliilor şi în elegerea subiectului în întreaga sa amploare şi nu pe g sirea de r spunsuri corecte la 
întreb rile puse de adult.  

Proiectul presupune un demers amplu, constituie o activitate de înv are şi o modalitate de 
evaluare complex , profund motivant  pentru elevi. El d  sens  înv rii prin aceea c  el se 
finalizeaz  prin ceva concret, care orienteaz  achizi iile elevilor, aparent f r  efort. Altfel spus, e 
bine  s  propunem  proiecte elevilor. 

De-a lungul anilor, am implicat elevii în derularea unor proiecte pe diferite teme. Cu elevii 
clasei a IV-a A  am derulat proiectul  cu titlul „Mândria de a fi român”. 

 
ARGUMENT 

Istoria patriei noastre reprezint  prima carte pe care trebuie s  o cunoaştem pentru a afla 
via a înaintaşilor noştri, aşa cum a fost, cu durerile şi bucuriile ei. În acest spa iu geografic, de 
basm, s-a f urit un popor a c rui istorie este plin  de fapte eroice. 
  Cunoscând mai bine istoria, iubim tot mai mult poporul şi ara; ştiind cum au luptat 
str moşii  pentru dreptate şi libertate, ce jertfe au f cut ca s  biruie, îi pre uim şi mai mult. Românii 
au avut parte de conduc tori minuna i, care au ridicat sabia cu în elepciune şi voin  în lupta pentru 
libertatea neamului nostru. Credin a şi dreptatea cauzei în numele c reia au luptat i-a dus spre 
victorii.  
 
SCOP  

Prin activit ile derulate, proiectul a urm rit familiarizarea elevilor cu trecutul istoric al 
poporului român  i formarea deprinderilor de comunicare în cadrul activit ilor organizate în 
colaborare cu alte institu ii. 
 
OBIECTIVE:  

-familiarizarea elevilor cu cele mai importante evenimente ale istoriei poporului român; 
-plasarea în timp şi spa iu a principalelor evenimente istorice;   
-eviden ierea importan ei faptelor  personalit ilor istorice în evolu ia poporului nostru;  
-manifestarea unor sentimente de respect şi recunoştin  fa  de eroii neamului; 

 
RESURSE DE TIMP:  

-anul şcolar 2013-2014 
 
RESURSE MATERIALE: 

-lecturi istorice 
-planşe 
-pliante 
-CD-uri, DVD-uri 



-computer 
-rechizite 
 

RESURSE FINANCIARE: autofinan are 
 
GRUP INT :  

-elevii claselor I A, I B, a IV-a A, Colegiul Na ional ,,Mircea Eliade” Reşi a; 
 
MODALIT I  DE  REALIZARE: 

-activit i desf şurate la muzeu, la bibliotec , în parc; 
-vizite; 
-concursuri; 
-montaje literare; 
-expozi ii 
-filme 

 
PARTENERI IMPLICA I ÎN PROIECT: 

-Colegiul Na ional ,,Mircea Eliade” Reşi a; 
-Muzeul Banatului Montan Cara -Severin; 

 
ACTIVIT I PROPUSE: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
P 
 
 
 
Prin activit ile desf urate s-a eviden iat c , deşi suntem unici, suntem egali şi putem înv a 

la fel de bine. Fiecare copil  ajunge s  se cunoasc  pe sine foarte bine pentru a putea intra în lumea 
cunoaşterii şi în via  cu paşi siguri, s -şi  dezvolte creativitatea şi s -şi  cultive gustul pentru 
frumos, s  manifeste interes pentru locuri şi oameni, istorie şi cultur , s  conştientizeze c , deşi 
suntem unici, suntem la fel, egali, indiferent de religie, cultur  şi aşezarea geografic , şi c  accesul 
la educa ie ar trebui s  fie unitar, iar comunicarea s  cunoasc  formele cele mai înalte. Orice copil 
are şansa s -şi pun  în valoare unicitatea înv ând. 
  Am observat c  elevii au lucrat cu o pl cere deosebit , au aflat o mul ime de lucruri 
interesante, iar rezultatele ob inute reprezint  un valoros material didactic pentru seriile viitoare de 
elevi. 
 
Bibliografie: 

B ran-Pescaru, Adina, Parteneriat în educa ie: familie- coal -comunitate, Bucure ti, Editura 
Aramis Print, 2004; 
Ionescu , M., Instruc ie şi educa ie, Editura Garamond SRL, Cluj Napoca, 2003; 

Bocoş, M., Instruire interactiv , Editura Presa Universitar  Clujean ,Cluj-Napoca, 2002; 
 
  

DATA 
 

ACTIVITATEA LOCA IA 

03.12.2013 
 

Iube te- i ara, române! sala România 

24.01.2014 
 

Împreun  pentru Unire biblioteca colii 

15. 03.2014 Istoria ora ului meu Muzeul Banatului Montan 
Cara -Severin 

10.05.2014 
 

Monumente istorice Municipiul Re i a 

24.05.2014 
 

Sunt mândru c  sunt român! cabinetul multifunc ional 



 
753. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRAT  “COMOARA FLUTURAŞULUI” 

 
Profesor Corduneanu Marius Lucian 

Şcoala Gimnazialã “Hatmanul Şendrea” Dolheştii Mari, Suceava 
 

Clasa pregãtitoare 
Tema activitã ii: Elementele componente ale activit ii integrate: 

 • CLR “R spunde repede şi bine” 
 • MEM “Cubul fermecat”, “Reuşim,dac  gândim” 
 • MM “Clopo elul de vânt”; “Cu prim vara ne juc m”-program artistic 

Scopul activit ii 
          Sistematizarea cunoştin elor copiilor despre anotimpul prim vara, solu ionând o sarcin  dat  
prin întrep trunderea activit ii desf şurat  individual cu cea desf şurat  în grup; 
          Încurajarea colabor rii, a rela iilor de grup şi a comunic rii pentru facilitarea accesului la 
oportunit i educa ionale egale. 

Obiective opera ionale 
-s  recunoasc , denumind imaginile de pe jetoane; 
-s  despart  cuvintele în silabe, identificând num rul acestora; 
-s  alc tuiasc  propozi ii corecte din punct de vedere gramatical, folosind cuvintele date; 
-s  descrie ( compare, analizeze, asocieze, argumenteze, aplice) caracteristicile florilor, folosind 
metoda “cubul”; 
-s  rezolve corect opera ii de adunare şi sc dere în limitele 1-10, raportând num rul la cantitate şi 
invers; 
-s  execute corect s ritura în în l ime, atingând “clopo elul de vânt” pentru descoperirea sarcinii 
surpriz ; 
-s  compun  o poezie scurt  despre fluturaş, folosind metoda “cvintetului”; 
-s  recite corect şi expresiv poeziile înv ate; 
-s  interpreteze cântecele în grup, respectând linia melodic ; 
-s  participe activ şi afectiv la programul propus, dând dovad  de ini iativ , cooperare şi interes. 

Sarcina didactic  
-denumirea imaginilor, desp r irea în silabe a cuvintelor respective, precizarea sunetului ini ial şi 
alc tuirea unor enun uri cu acestea; 
-rezolvarea sarcinilor cerute de imaginile de pe fe ele cubului; 
-rezolvarea problemelor matematice sub form  de ghicitoare; 
-executarea corect  a s riturii în în l ime. 

Reguli de joc: copiii sunt împ r i i în dou  grupe în func ie de ecusoanele din piept (fluturi, 
flori); fiecare grup  trebuie s  asculte sarcina şi r spunsul colegului de echip ; r spunsurile corecte 
sunt aplaudate, iar grupa primeşte câte un indiciu pentru descoperirea comorii şi câte o floare pentru 
decorarea aripioarelor fluturaşului. 

Elemente de joc: surpriza, întrecerea, mânuirea materialelor, aplauze, urm rirea scorului, 
aruncarea cubului, ghicitoarea, stimularea, închiderea şi deschiderea ochilor, stimulente. 

Strategii didactice: 
a)Metode şi procedee: conversa ia, explica ia, demonstra ia, exerci iul, problematizarea, 
observa ia, cubul, cvintetul, jocul. 
b)Resurse materiale: fluture confec ionat, elemente de decor, flori, plicuri, cuburi, clopo ei de 
vânt, ecusoane, c su , costuma ii pentru copii, jetoane (flori, fluture), cuf r, recompense. 
c)Forme de organizare: în grupuri mici, frontal, individual. 

Durata: 50 minute 
Bibliografie:  

• Silvia Breben, Georgeta Ruiu, Elena Goncea, Elena Fulga–“Metode interactive de grup”, ghid 
metodic, Editura Arves, 2002; 



• Ana Secrieru, Florentina Gaiu, Tincu a Giurgica –“Aspecte teoretice I practice în abordarea 
metodei proiectelor la vârste timpurii”, Editura G l ean , Gala i, 2007; 
 

Scenariul activit ii 
 

Activitatea debuteaz  cu intrarea copiilor în sala de clasã. Sala de clas  va fi amenajat  cu 
elemente de decor specifice prim verii,iar copiii vor fi îmbr ca i în fluturaşi şi flori. 

Captarea aten iei se va realiza prin apari ia Zânei Prim vara care aduce copiilor un fluturaş. 
Aceasta le spune copiilor c  fluturaşul este sup rat pentru c  nu este la fel de frumos ca fr iorii 
s i,c  îl dor aripioarele de la nişte sarcini pe care le are de rezolvat şi are nevoie de ajutorul lor. 
Dac  îl vor ajuta el îi va îndruma c tre surpriza pe care a ascuns-o în sala de clas . 

Pentru a g si “Comoara fluturaşului” se va organiza un concurs, iar echipa care va r spunde 
corect la cele mai multe probe va fi declarat  câştig toare. 

Pentru a realiza acest concurs, copiii vor fi împ r i i în atâtea echipe câte aripioare are 
fluturaşul şi dup  simbolurile pe care le au în piept de la începutul activit ii: flori şi fluturi. 

Dup  ce s-au format cele dou  echipe se explic  şi se demonstreaz  jocul. Fiec rei echipe îi 
corespunde o aripioar  a fluturaşului. Pe fiecare aripioar  sunt patru buline corespunz toare 
probelor din concurs. Îndeplinirea sarcinilor va conduce la descoperirea indiciilor şi la desemnarea 
echipei câştig toare. Sarcinile pe care le au de rezolvat  vor fi cu grade de dificultate diferite în 
func ie de poten ial,nivel de vârst  şi aptitudini, urm rind astfel tratarea diferen iat  a copiilor. 

Dup  explicarea regulilor şi executarea unui joc de prob  se trece la desf şurarea 
concursului. 

Pentru începerea jocului, copiii vor arunca cu zarul. Echipa care arunc  zarul cu cel mai 
mare num r de fluturaşi va începe prima. 

În cadrul primei probe “R spunde repede şi bine”,  copiii vor trebui s  denumeasc  imaginea 
de pe jeton (fluture, lalea); s  despart  cuvintele în silabe, precizând num rul acestora;s  precizeze 
sunetul ini ial şi s  alc tuiasc  enun uri,folosind cuvintele date. 

Pentru a completa proba, un copil din echipa fluturaşilor va povesti legenda fluturelui, iar 
unul din echipa florilor va recita o poezie despre lalea. 

Jocul va continua cu cea de-a doua prob  “Cubul fermecat”. Un copil din echipa fluturaşilor 
va arunca cubul, iar un copil din echipa florilor va r spunde. Copiii vor r spunde în func ie de 
sarcinile cerute de imaginile de pe fe ele cubului, astfel: cei cu poten ial sc zut şi nivel de vârst  
mai mic vor r spunde la sarcinile cu grad de dificultate mai mic. 

Copiii vor descrie o floare de prim var ; vor compara dou  flori, precizând asem n rile şi 
deosebirile; vor asocia cuvântul floare cu alte cuvinte; vor analiza p r ile componente ale unei flori; 
vor desena de ce are nevoie o plant  s  creasc  şi vor argumenta afirma ia “Fluturii iubesc florile”. 
     În cadrul probei 3, ”Reuşim ,dac  gândim!”, copiii vor rezolva dou  probleme matematice sub 
form  de ghicitoare.Tranzi ia “Dac  vreau s  cresc voinic” va face trecerea la proba 4, ”Clopo elul 
de vânt”, când vor executa s ritura în în l ime, atingând un clopo el de vânt şi vor îndeplini sarcina 
surpriz .Pentru r spunsurile corecte, echipele vor primi flori pentru a decora aripioarele fluturaşului 
şi indicii(jetoane cu litere, respective piese de puzzle) pentru descoperirea comorii. 

Concursul se încheie cu îndeplinirea tuturor sarcinilor, iar echipa c ştig toare va fi cea care 
a acumulat cele mai multe floricele pe aripioara fluturaşului.Înainte de a lua surpriza, copiii mai au 
de îndeplinit o ultim  dorin  a fluturaşului: o promisiune c  vor împ r i bog iile g site. 

Evaluarea activit ii se va realiza prin crearea unei poezii, folosind metoda “cvintetul”. 
Tranzi ie: ”E ziua celor mici!” 

În încheierea activit ii copiii vor recita poezii şi vor intona cântece de prim var  în cadrul 
programului “Cu prim vara ne juc m”. 
 
 
  



 
754. PROIECT DIDACTIC - EDUCA IA FINANCIAR  

 
Prof.înv.primar  Plavie Georgiana, coala Gimnazial  M ne ti-Dr g e ti-P mânteni, Dâmbovi a 

 
Unitatea de înv mânt: coala Gimnazial  Dr g e ti - P mânteni 
Data: 12.11.2015 
Clasa: a II-a 
Propunator: Prof.înv.primar Plavie Georgiana  
Disciplina: „ Educa ie financiar  prin joc” 
Subiectul lec iei: Valoarea banilor i folosirea lor. 
Tipul lec iei: Dobândire de noi cuno tin e 
 Scopul: Formarea unor deprinderi i abilit i de utilizare a banilor 
Obiective opera ionale: 
O1: s  recunoasc  monedele i bancnotele române ti;   O2: s  identifice valorile monedelor i bancnotelor române ti; 
O3: s  numere modalit i de ob inere i folosire a banilor;   O4: s  utilizeze banii în situa ii practice date; 
O5: s  rezolve problema matematice utilizând termeni din domeniul financiar. 
Resurse  
I. Metodologice 
            Strategii didactice 
Metode şi procedee:  

- conversa ia, explica ia, conversa ia euristic , demonstra ia, problematizarea, exerci iul, jocul didactic,  
Mijloace de înv mânt:  

- laptop, filmule , videoproiector, fi e cu obiectivele lec iei, plicuri, monede i bancnote, fi e de lucru în perechi, plan , flipchart, legume, fructe, 
juc rii, etichete cu pre uri, fi e de lucru pe grupe 

Forme de organizare:  
- activitate frontal , în perechi, pe grupe 

II. Forme şi tehnici de evaluare:  
- evaluare oral , evaluare scris , observarea comportamentului verbal, observarea sistematic  

III. Bibliografice: 
 Ligia Georgescu-Golo oiu - Educa ie financiar  prin joc (manual) - auxiliar curricular pentru clasele P/ I/ a II -a, Editura EXPLORATOR; 
 Marin Manolescu - Curriculum pentru înv mântul primar i pre colar, Editura Credis, Bucure ti, 2006; 
 Incursiune în istoria leului, Bucure ti, 2008 
 Site-uri: www.bnr.ro 



 
SCENARIU DIDACTIC 

 
 
 

Etapele 
lec iei 

 
 

Con inut informativ 

Strategii didactice Evaluare  

Metode Mijloace Forme de 
organizare 

1.Moment 
organizatoric 

Se preg tesc materialele necesare desf ur rii în bune 
condi ii  orei de „Educa ie financiar  prin joc”. 

  Activitate 
frontal  

 

 
2. Captarea atentiei 

Se prezint  elevilor un filmule  animat numit „Povestea 
banilor”.  

Se fac discu ii pe marginea acestuia.(a se vedea filmule ul 
din atache). 

Conversa ia 
Explica ia 
Conversa ia 
euristic  

Laptop 
Filmule  
Videoproiector  

Activitate 
frontal  

 

3. Anuntarea 
subiectului 
lec iei noi si a 
obiectivelor 
urmarite 

Se anun  tema „Valoarea banilor i folosirea lor”. 
Se enumer  obiectivele lec iei. 

Explica ia  Fi e cu 
obiectivele 
lec iei 

Activitate 
frontal  

 

 
4.Dirijarea 
înv rii 
 

Elevii sunt anun a i c  pe b ncile lor se afl  ni te plicuri. 
Sunt solicita i s  le deschid  i s  spun  ce au g sit în ele. 

Se fac discu ii pe baza unor întreb ri despre banii g si i în 
plicuri: 

-Ce forme au banii g si i? 
-Din ce sunt fabricate monedele? Dar bancnotele? 
-La ce se folosesc banii? 
-Cine fabric  banii i unde se p streaz  ace tia? 
-Cum se nume te moneda na ional ? 

Conversa ia 
Explica ia 
Observa ia 
Demonstra ia 
Problematizarea  

Plicuri i 
bancnote i 
monede 

Activitate 
frontal  

Evaluare oral  

Li se propune elevilor o activitate în perechi. Fiecare 
pereche prime te o fi  care are ca sarcin  identificarea 
monedelor i bancnotelor române ti. (Anexa 1)    

Conversa ia 
Explica ia 
Exerci iul 

Fi e de lucru 
în perechi 

Activitate 
în perechi 

Evaluare scris  

Se prezint  elevilor o plan  pe care afl  un tabel. 
Se propune elevilor completarea acestuia pentru a stabili 

valorile monedelor i bancnotelor române ti. (Anexa 2) 

Conversa ia 
Explica ia 
Exerci iul 

Plan  
Flipchart 
 

Activitate 
frontal  

Evaluare oral  



Se fac discu ii despre membrii familiei care aduc bani în 
cas  i modul cum sunt ace tia ob inuti. 

Se enumer  câteva meserii ale p rin ilor. 
Se solicit  un joc de imagina ie: 
Fiecare elev trebuie s - i imagineze c  a primit o sum  de 

bani de la persoane cunoscute ( bunici, p rin i, veri, fra i, .a.) 
i s  spun  ce ar putea s  fac  cu ea. 

R spunsurile se concluzioneaz  în întrebarea „ La ce se 
folosesc banii?” 

Conversa ia 
Explica ia 
Joc de 
imagina ie 

 Activitate 
frontal  

Observarea 
comportamen-
tului verbal 

Se prezint  elevilor dou  magazine (realizate de cadrele 
didactice în dou  col uri opuse ale clasei) – un aprozar i un 
magazin de juc rii. 

Se fac discu ii despre cele dou  magazine. 
Se aleg doi vânz tori. 
Se propune elevilor s  le viziteze i s  fac  cump r turi 

folosind banii primi i în plicurile de pe b nci. 
Se solicit  prezentarea obiectelor cump rate i valoarea 

fiec ruia. 
Au loc discu ii despre alte modalit i de folosire a banilor – 

economisire, donare, investire. 

Conversa ia 
Explica ia 
Observa ia 
Demonstra ia 
Problematizarea 

Fructe 
Legume 
Juc rii 
Etichete cu 
pre uri 
Bani  

Activitate 
frontal  
individual  
în perechi 

Observarea 
sistematic : 
atitutidinea 
elevilor fa  de 
sarcina dat  
 
 List  de 

verificare 
( DA/NU) 
-concentrarea 
asupra sarcinii 
de rezolvat; 
-implicarea 
activ  în 
rezolvarea 
sarcinii 
 Evaluare 
practic  

5. Ob inerea 
performan ei 
 
 

Se împarte clasa pe grupe .  
Fiecare grup  prime te ca sarcin  rezolvarea unei probleme. 

(Anexa 3) 
Se verific  rezolvarea problemei i se fac aprecieri asupra 

modului de lucru. 

Conversa ia 
Explica ia 
Exerci iul 
Problematizarea  

Fi e de lucru 
pe grupe 

Activitate 
pe grupe 

 
Evaluare scris  

 
  



ANEXA  1- activitate în perechi 
 
1.Încercui i monedele  române ti  cu albastru,  bancnotele româneşti cu roşu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ro/6/6c/1banf.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ro/2/24/10banif.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ro/6/63/5e_rec.png


 
ANEXA  2- activitate frontal  
 
 
                  BANI VALOARE 
 
MONEDE 

 
 
 

 
BANCNOTE 

 
 
 

 
 
 
 
ANEXA  3- activitate pe grupe 
 

Irina avea o bancnot  de 50 lei în pu culi . Ea a mai primit de la bunica ei o bancnot  de 10 lei i o moned  de 50 de bani, iar de la bunicul s u o 
bancnot  de 5 lei i o moned  de 10 bani.  

Irina a pus banii primi i în pu culi . 
Câ i bani a economisit Elena? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
755. PROIECT EDUCA IONAL 

„ CONSILIEREA I INFORMAREA P RIN ILOR – CALEA C TRE SUCCES ” 
 

Prof. Ursu Mioara Carmen 
Şcoala Gimnazial  Nr.1, Sat Albeşti  

 
ARGUMENT 
 
Se identific , tot mai presant, nevoia sprijinirii familiei în educa ie, dar i g sirea unor c i de 

comunicare i elaborare între p rin i, consilieri i cadre didactice. Familiile trebuie încurajate i 
sprijinite, prin ac iuni specifice, pentru a- i exercita cu succes rolul în via a copiilor. 

 
SCOPUL 

 sprijinirea copilului i a p rin ilor, în vederea dezvolt rii lui plenare; 
 asigurarea accesului i particip rii adecvate a p rin ilor la educa ia propriilor copii. 

 
OBIECTIVELE GENERALE 

 dezvoltarea unor activit i de informare a p rin ilor; 
 formarea deprinderilor i practicilor de parteneriat în rela iile dintre copil, familie i cadre 

didactice; 
 dezvoltarea unor atitudini pozitive i a unor percep ii sociale corecte fa  de problematica 

cre terii, dezvolt rii i educ rii copiilor, precum i eliminarea discrimin rilor de orice 
natur . 

 
      OBIECTIVELE SPECIFICE 

 identificarea resurselor parentale i responsabilizarea p rin ilor; 
 derularea unor activit i de sprijinire a parteneriatului copil – familie – cadru didactic – 

consilier; 
 prezentarea unor cazuri solu ionate prin activit i de consiliere. 

 
GRUPURI INT  
Beneficiari – direc i: copiii 

                                – indirec i: p rin ii, cadrele didactice, comunitatea 
 
      DURATA AC IUNII 

  - un an colar 
ECHIPA DE LUCRU 
- psihosociolog 

       - asistent social 
       - logoped 
       - cadre didactice 

 - medic 
- p rin i 
  
REZULTATELE A TEPTATE  

 mai bun  cunoa tere a copiilor de c tre p rin i; 
 îmbun t irea rela iilor copil – p rinte – cadru didactic; 
 însu irea unor aspecte teoretice privind educa ia copiilor; 
 implicarea profund  a p rin ilor în formarea copiilor. 

  



 
DESF URAREA PROIECTULUI 

NR. 
CRT. 

DATA TEMA PRTICIPAN I MODALIT I 
DE 
PREZENTARE 

1. OCTOMBRIE PREZENTARE PROIECT - p rin i 
- cadre didactice 

-prezentarea 
proiectului 
- discu ii 

2. NOIEMBRIE COPILUL – INTEGRARE 
ÎN MEDIUL COLAR 

- psiholog 
- cadre didactice 
- p rin i 

- studiu de caz 
- referat 
- dezbateri 

3. DECEMBRIE INTEGRAREA 
COPIILOR CU CES ÎN 
ÎNV MÂNTUL DE 
MAS  

- medic 
- psiholog 
- cadre didactice 
- p rin i 

- studiu de caz 
- dezbateri 

4. IANUARIE SUPRADOTATUL - medic 
- psiholog 
- cadre didactice 
- p rin i 

- studiu de caz 
- referat 
- dezbateri 

5. FEBRUARIE E TI UN P RINTE 
COMPETENT? 

- psiholog 
- cadre didactice 
- p rin i 

- chestionar 
- referat 
- discu ii 

6. MARTIE MODALIT I DE 
EDUCARE A 
COPILULUI 

- cadre didactice 
- p rin i 
- logoped 

- referat 
- dezbateri 

7. APRILIE PREJUDEC ILE – O 
FRÂN  ÎN OB INEREA 
SUCCESULUI COLAR 

- asistent social 
- cadre didactice 
- p rin i 

- studiu de caz 
- referat 
- dezbateri 

8. MAI INFLUEN A 
TEHNOLOGIEI ASUPRA 
PSIHICULUI 
COPILULUI 

- sociolog 
- cadre didactice 
- p rin i 

- studiu de caz 
- referat 
- dezbateri 

9. IUNIE EVALUAREA 
PROIECTULUI 

- p rin i 
- cadre didactice 

-prezentarea 
evalu rii 
- discu ii 

 
MEDIATIZAREA 
Mediatizarea se poate face prin afi e, prin desf urarea unor întâlniri consilier – cadre 

didactice – p rin i, prin realizarea unor invita ii pentru viitorii parteneri în desf urarea proiectului. 
BUGET 
- f r  buget 
MONITORIZARE 
 - încheierea unor procese – verbale, pentru toate activit ile desf urate, pe tot parcursul 

derul rii proiectului 
EVALUARE 
Se va întocmi un raport referitor la activitatea desf urat . 
CONCLUZII 

Copiii reprezint  cea mai important  realizare a p rin ilor i, de aceea, este necesar  o preg tire 
minu ioas  pentru aceast  „meserie”. Nimeni nu se na te înv at, dar putem cunoa te unele lucruri 
din c r i, din sfaturile altora, cu mai mult  experien  sau din consilierea speciali tilor. Astfel, 
consilierea este extrem de important , pentru formarea, educarea, îndrumarea copiilor no tri. 
  



 
756. SFÂR IT DE TOAMN -PROIECT INTEGRAT 

 
Pip Andries Gabriela Dana, Şcoala Gimnazial  “Adrian Porumboiu” Muntenii de Jos / Vaslui 

 
DATA:  26 noiembrie 2015 
 
CLASA:  a IV-a     ŞCOALA GIMNAZIAL  “ADRIAN PORUMBOIU” MUNTENII DE JOS 
/ VASLUI 
 
ARII  CURRICULARE IMPLICATE : Limb  şi comunicare/Matematic  şi Ştiin e/Tehnologii 
 
DISCIPLINE INTEGRATE : Lectur /Limba român / Matematica/ Ştiin e/ Educa ie tehnologic  
 
SUBIECTUL:       “SFARSIT DE TOAMNA” 
 
TIPUL LEC IEI: activit i integrate 
 
OBIECTIVUL GENERAL: 
 
Dezvoltarea capacit ii de a comunica, folosind ca suport: 

 textul pentru lectur   
 valorificarea cunoştin elor despre mediul înconjur tor 
 capacit ile şi abilit ile creatoare  
 

OBIECTIVE DE REFERIN : 
 

 s  citeasc  în mod corect un text necunoscut; ( L. ROMÂN ) 
 s  deduc  sensul unui cuvânt necunoscut prin raportare la mesajul audiat; 
 s  manifeste aten ie fa  de interlocutor în diferite situa ii de comunicare; 
 s  recunoasc  secven ele narative şi dialogate dintr-un text; 
 s  manifeste cooperare în diferite situa ii de comunicare;  
 s  identifice cel pu in cinci semne ale sfârşitului de toamn ; ( ŞTIIN E) 
 s  confec ioneze produse, imitând obiecte din mediul înconjur tor; 
 s  realizeze produse colective;  (ED. TEHN.) 
 s -şi asume responsabilit i în activitatea de grup; 

 
 
 
CAPACIT I  SI COMPETEN E: 
    
Citirea fragmentului din textul suport, în mod conştient; 
Audierea cu aten ie a secven elor citite de colegi; 
Realizarea sarcinilor de lucru ce îi revin în cadrul grupei; 
Receptarea mesajului oral / scris în diferite situa ii de comunicare; 
Organizarea mijloacelor de confectionare a obiectelor conform proiectului elaborat; 
Aplicarea operatiilor aritmetice si a proprietatilor acestora în diferite contexte; 
Realizarea de crea ii func ionale i/sau estetice folosind materiale i tehnici elementare diverse; 
Receptarea repertoriului de cântece pentru copii i a unor elemente simple de limbaj muzical; 
Utilizarea eficienta a tehnicilor de lectur  corect ,conştient  şi a vocabularului însuşit în diferite 
situa ii; 
 



 
 
 
                                                                                                      
STRATEGIA DIDACTICA: 
 
           Metode şi procedee: conversa ia, ciorchinele, problematizarea, explica ia,  lectura, 
exerci iul, audi ia muzical , explozia stelara, jocul de rol, palariile ganditoare, dramatizarea; citirea 
explicativ , observarea  dirijat ,  munca in echipa, înv area prin cooperare, metoda R.A.I. 
 
 
           Mijloace de înv mânt: calculator, CD, frunze uscate, imagine cu TOAMNA, PPT,  
melodii, fişe de lucru, tabl , frunze din hârtie, recompense, markere,foi de flipchart, coş cu fructe; 
textul pe fişe, polistiren, fişe de lucru pe decupaje în form  de frunze, planşe cu cop cei, decupaje 
pentru colaje, lipici, calculator, imagini de toamn .  
 
           Forme de organizare: activitate frontal , activitate individual , activitate în echip  
 
 
METODE DE EVALUARE : 
 

 observarea sistematic  a comportamentelor, aprecieri verbale, autoevaluarea; 
 probe orale, practice,scrise,  
 analiza produselor. 

 
RESURSE UMANE: 20 elevi 
 
RESURSE TEMPORALE:  50 minute 

 
RESURSE SPATIALE: sala de clas  

 
            
 
  



 
757. METODA CIORCHINELUI 

 
Prof.înv. primar Dobre Raluca 

coala Gimnazial  Nr.142 
  
 Metoda ciorchinelui reprezint  un model organizat al procedeelor sau modurilor de realizare 
practic  a opera iilor care stau la baza ac iunilor parcurse în comun de profesori şi elevi şi care 
conduc într-un mod planificat la realizarea scopurilor propuse.   
 Acest  metod  încurajeaz  elevii s  gândeasc  liber, fiind o modalitate de a realize conexiuni 
între idei, între elementele studiate. Astfel se ofer  sensuri noi ideilor însuşite anterior. 
 Este o tehnic  eficient  de utilizare a propriilor cunoştin e eviden iind propria în elegere a 
unui con inut. 
 Etapele metodei ciorchinelui sunt:  
1.În central foii se ilustreaz  subiectul nucleu sau se scrie un cuvânt/ propozi ie nucleu 
2.Elevii vor scrie cuvinte sau sintagme care le vin în minte în leg tur  cu tema propus  
3.Cuvintele sau ideile notate se vor lega prin linii de cuvântul/ propozi ia nucleu 
4. La final se comenteaz  structura nou ap rut  
 Dac  se lucreaz  în grupe, fiecare grup prezint  propriile idei/ cuvinte/ sintagme pentru a 
fianalizate. 
 Urm torul pas const  în realizarea dirijat  de profesor a ciorchinelui comun. 
 Elevii vor utilize no iunile şi leg turile create pentru a dezvolta idei despre conceptul propus. 
 Prin acest exerci iu se încurajeaz  participarea întregii clase. 
 Metoda ciorchinelui poate fi  folosit  cu succes la evaluarea unei unit i de con inut dar şi pe 
parcursul pred rii, f cându-se apel la cunoştin eledobândite de elevi. 
 Este o metod  antrenant  care d  posibilitatea fiec rui elev s  participe individual, în perechi 
sau în grup.  
 Prin acest  metod  se solicit  gândirea copiilor, deoarece ei trebuie s  treac  în revist  toate 
cunoştin ele pe care le au în leg tur  cu un termen nucleu, reprezentativ pentru lec ie, în jurul c ruia 
se leag  toate cunoştin elelor.  
 Ciorchinele este o metod  care se poate aplica în etapa de evocare sau reflec ie, în realizarea 
fedback-ului şi în evaluare.   
 Se poatefolosi metoda ciorchinelui şi în secven e de recapitulare a no iunilor teoretice când, 
prin întreb ri, cadrul didactic dirijeaz  gândirea elevilor, noteaz  şi schematizeaz  cunoştin ele 
teoretice. 
 Ca aplica ie practic , aceast  metod  se poatefolosi la toateobiectele de studiu din ciclul 
primar. 
 Avantajealemetodeiciorchinelui:  
1. Ideile propuse nu se critic  
2. Sunt stimulate conexiunile dintrei dei 
3. Se eviden iaz  propriul mod de a în elege o tem  anume 
4. Se realizeaz  noi asocia ii de ideisause eviden iaz  noi sensuri ale ideilor 
5. Se g sesc c i de acces spre propriile cunoştin e 
6. Poate fi  utilizat  cu libertate deplin  sau cu indicare prealabil  a categoriilor de  informa ii 
aşteptate de la elevi.  
7. Dezvol  capacitatea de autoevaluare 
8. Solicit  gândirea şi capacitatea de a realiza analize, sinteze şi compara ii 

Ciorchinele este  o  tehnic  foarte flexibil   care  poate fi  utilizat  atât ca activitate în grup 
cât şi individual.  

Aplicat  individual, tema pus  în discu ie trebuie s  fie familiar  elevilor care numai  pot 
ob ine informa ii sau idei  de  la  colegi.   



Astfel utilizat , metoda ciorchinelui ofer  posibilitatea fiec rui elev s  ia cunoştin  de 
ideile altora şi de leg turile dintre acestea realizate de colegii s i. 

 

 
 
Bibliografie: 
 1.Mândru E., Borbeli L., Filip D., Gall M., Niculae A., Nem oc M., Todoru D., Topoliceanu 
F., Strategiididactice interactive, ed. Didactica Publishing House, Bucureşti, 2010 
 



 
758. PROIECT DIDACTIC-RAMURA CU FLORI 

 
pip. Muth Dorina, coala Gimnazial  „Andrei Mure anu”, Cehu Silvaniei, S laj 

Data:  
Clasa:  a IV-a A 
Disciplina:  Arte vizuale şi abilit i practice 
Aria curriculara: Arte / Tehnologii 
Subiectul:  Ramura cu flori (Polistiren) 
Tipul lec iei: Formare de priceperi si deprinderi 
Obiective operationale: 
-s  identifice propriet ile polistirenului; 
-s  aplice  etapele procesului tehnologic pe parcursul realiz rii obiectului; 
-s  respecte regulile de igien  şi de protec ie a muncii; 
- s  aprecieze obiectiv lucr rile personale şi ale colegilor. 
Strategia didactica: mixt  
Metode si procedee: conversa ia euristic , demonstra ia, explica ia, exercitiul, instructajul, audi ia 
Mijloace didactice: planşa demonstrativ , granule de polistiren, aracet, ramura natural , text  
     suport:poezia “Rapsodii de prim var ” , G. Topîrceanu, laptop, CD 
Forma de organizare: frontal/individual 

Nr.
crt. 

Momentele 
lec iei 

Activitatea înv toarei Activitatea elevilor Metode si 
procedee 

1 Moment 
organizatoric 

-se pregateşte sala de clas  şi 
materialul necesar pentru 
lec ie 
-se creeaz  atmosfera necesar  
desfaşurarii lec iei 

-se preg tesc pentru 
lec ie cu cele 
necesare 

 

2 Captarea 
aten iei 

-Se recit  un fragment din 
poezia lui Geoge Topîrceanu, 
“Rapsodii de prim var ” 
-Se ini iaz  o discu ie despe 
schimb rile din natur  odat  
cu venirea prim verii 

-ascult  recitarea 
poeziei 
-iau parte la discu ia 
initiat  identificând 
schimb rile care apar 
odata cu venirea 
prim verii : sosirea 
p s rilor c l toare, 
înflorirea pomilor 
etc.  

Conversa-
ia 

3 Anun area 
temei şi a 
obiectivelor 

-Se anunt  tema lec ei: 
“Ramura cu flori” 
-Se comunic  obiectivele 
lec iei in termeni accesibili 
elevilor 

 Explica ia 

4 Desf şurarea 
lec iei 

-Se prezint  elevilor obiectul 
ce urmeaz  a fi realizat si 
materialele care vor fi utilizate 
în realizarea modelului 
 
-Se demonstreaz  procesul 
tehnologic: 

Ungerea granulelor de 
polistiren cu aracet 

Lipirea lor pe ramur  dup  

- analizeaz  modelul 
prezentat  
 
 
 
-observ  modul de 
lucru si procesul 
tehnologic 
-urm resc şi modul 
de asamblare a ele-

Conversa-
ia 

 
 
 
Explica ia 
si 
Demonstra
- ia 
 



propria imagina ie 
Lipirea frunzelor 

 
-Supravegheaz  elevii 
acordând ajutor acolo unde 
este nevoie 
-Ofer  explica ii suplimentare 
individuale 
-Face observa ii asupra 
acurate ii lucr rilor 

mentelor componente 
 
 
-execut  lucr rile în 
mod individual 
-audiaz  CD- ul cu 
lucrarea 
“Anotimpurile” de 
Antonio Vivaldi 

 
 
 
Exerci iul 
 
 
 
Audi ia 

5 Analiza şi 
aprecierea 
lucr rilor 

-Enunt  criteriile dup  care 
vor fi analizate lucr rile de 
elevi: respectarea temei şi a 
subiectului, gradul de 
finalizare, corectitudinea apli-
c rii tehnicilor de lucru, 
acurate ea realiz rii, ori-
ginalitatea 
 -Selecteaz  împreun  cu 
elevii câteva lucr ri reuşite   
-Va solicita elevilor s  repete 
etapele procesului tehnologic 
şi materialele utilizate 

 
 
 
-selecteaz  lucr rile 
reuşite dup  criteriile  
enun ate 
-apreciaz  lucr rile 
colegilor lor 
 
-vor prezenta etapele 
procesului tehnologic 
şi materialele uti-
lizate 

 
 
 
Conversa-
ia 

6 Încheierea 
lec iei 

-Se realizeaz  aprecieri asupra 
modului de lucru 
- Se expun lucr rile cele mai 
reuşite 

 Conversa-
ia 

 

 
 



 
759. JOCUL ŞI EFICIEN A SA 

 
Guzgan Gabriela 

Şcoala Gimnazial  „Episcop Iacov Antonovici” Bârlad-Vaslui 
 

Literatura de specialitate arat  c  în activitatea de zi cu zi a copilului, jocul ocup  în mod 
evident locul preferat, şi c , jucându-se, copilul îşi satisface nevoia de a ac iona cu obiectele reale 
sau imaginare, de a se transpune în diferite ipostaze şi roluri care au menirea de a-l apropia de 
realitatea înconjur toare accesibilizându-i-o prin contextul ludic activat de ac iunile de joc. 

Rolul jocului la vârsta copil riei este egal cu cel pe care munca îl îndeplineşte pentru adult. 
Copilul se simte mare prin rezultatele sale ludice aşa cum adultul se simte împlinit prin 

lucr rile sale realizate prin munc , pentru c  „... jocul este munca, este binele, este datoria, este 
idealul vie ii. Jocul este singura atmosfer  în care fiin a sa psihologic  (a copilului) poate s  
respire şi în consecin  s  ac ioneze.” ( Ed. Claparede) 

Procesul obiectiv al dezvolt rii copilului, dup  împlinirea vârstei de 6 ani, presupune 
manifestarea unor aspecte specifice legate de integrarea în via a şcolar , ceea ce înseamn  c  de la 
aceast  vârst  o bun  parte din timp este rezervat  punerii în practic  a cerin elor şcolii, activitatea 
de înv are devenind preocuparea care va ocupa cea mai mare parte din timpul copilului. 

În contextul prezentat este uşor de în eles c  folosirea jocului în cadrul strategiilor de 
predare-înv are-evaluare la clasele primare este o necesitate, într-o perioad  în care se face trecerea 
de la activitatea preponderent ludic  la cea de înv are de tip şcolar. 

Astfel, jocul didactic este un mijloc de accelerare a trecerii de la joc la înv are, deoarece 
îmbin  ac iunile din câmpul ludic cu asimilarea de cunoştin e şi formarea unor capacit i de 
cunoaştere prin munca şcolar . Îmbinarea armonioas  a elementului instructiv şi a exerci iului pe de 
o parte, cu procedeele de joc care-i confer  caracterul distractiv, pe de alt  parte, determin  tr s tura 
fundamental  a acestui tip de activitate. De asemenea st rile emo ionale complexe determinate de 
specificul acestui tip de joc, stimuleaz  şi intensific  procesele de munc  intelectual  antrenate, 
fixeaz  cu mai mult  uşurin  cunoştin e, priceperi şi deprinderi specifice. 

Exemple de jocuri pentru clasa I 
 tafeta cuvintelor  
Scop: actualizarea vocabularului 
Sarcin  didactic : g se te cât mai multe cuvinte care denumesc obiecte, fenomene, fiin e din 
aceea i categorie 
De exemplu:  
*cuvinte care denumesc culori: maro, galben, ro u,... 
*cuvinte care denumesc fructe: mere, prune, caise,... 
*cuvinte care denumesc fenomene: ploaie, fulger, tornad ...  
Care  e  propozi ia?  
Scop: dezvoltarea capacit ii de exprimare oral  
Sarcin  didactic : compune propozi ii pornind de la literele date 
De exemplu: A- C- C 
                    Ana cump r  carne. 
Care e locul literelor?  
Scop:  îmbog irea vocabularului 
Sarcin  didactic : formeaz  cât mai multe cuvinte din literele cuvântului dat 
De exemplu:   maram  
        Cuvinte ce se pot forma:  m r, ram , arm , amar... 
Continu  propozi ia!  
Scop: dezvoltarea capacit ii de exprimare oral  
Sarcin  didactic : formuleaz  propozi ii din 2, 3, 4,... cuvinte 



De exemplu: Un elev spune un cuvânt-ninge, altul continu  cu înc  un cuvânt- peste, alt elev mai 
adaug  un cuvânt -ora ul, alt elev, alt cuvânt- vesel, pân  se ajunge la num rul de cuvinte stabilit 
ini ial. 
 Propozi ia final  format  din 4 cuvinte este:    Ninge peste ora ul vesel. 
Este indicat ca jocul s  se organizeze în echipe. 
Cuvântul bucluca   
Scop: îmbog irea vocabularului 
Sarcin  didactic : formeaz  cuvinte noi ad ugând câte o liter  în fa a celei/celor date 
De exemplu: a                                  i 
                    ea                              ai 
                  nea                             rai 
                unea                            trai 
              punea                           strai 
            spunea 
Cuvinte „surori”  
Scop: îmbog irea vocabularului, însu irea sinonimiei ca fenomen de vocabular 
Sarcin  didactic : g se te cuvinte cu în eles asem n tor pentru cele date 
 
De exemplu: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Eu zic, tu alin i!  
Scop: îmbog irea vocabularului, formarea diminutivelor 
Sarcin  didactic : formeaz  cuvinte care denumesc obiecte mai mici 
De exemplu:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Litera/ silaba se plimb !  
Scop: îmbog irea vocabularului 
Sarcin  didactic : formeaz  cuvinte noi completându-le pe cele date cu litere/ silabe noi 
De exemplu: pe stelaj se a az  o silab  i elevii trebuie s  o completeze folosind litere/silabe 
diferite: 
              ra- c           ra- ma 
                   m                na 
                    r                 a 
                    i                 sa 



Repet  vocala!  
Scop: actualizarea vocabularului 
Sarcin  didactic : g se te cât mai multe cuvinte în care s  apar  vocala indicat  de 2, 3, ... ori 
De exemplu:     vocala o s  se repete de 2 ori 
Cuvinte g site: cocor, topor, popor 
                          vocala a s  se repete de 3 ori 
Cuvinte g site: caramea, caracati , matematica 
                          vocala i s  se repete de 2 ori 
Cuvinte g site: ilic, ibric, pitic,  
Cuvintele r t cite  
Scop: dezvoltarea capacit ii de comunicare 
Sarcin  didactic : g se te locul fiec rui cuvânt pentru a forma propozi ii corecte 
De exemplu:  

 
  Jocul didactic poate fi folosit ca o tehnic  atractiv  de explorare, de exersare şi de 
consolidare a con inuturilor oric rei lec ii de limba şi literatura român , iar pentru desf şurarea lui 
profesorul trebuie s  aib  în vedere respectarea etapelor metodice detaliate anterior. 

Jocul didactic d  un randament sporit fa  de celelalte modalit i de lucru folosite în înv are 
la clasele mici dac  aduce în fa a lor teme accesibile şi reguli de interrela ionare şi de comunicare 
transpuse din (şi în) realitatea social  imediat . 

Prin intermediul jocurilor didactice se pot asimila informa ii noi, se pot verifica şi consolida 
priceperi şi deprinderi,cunoştin e, se pot dezvolta capacit i cognitive, afective şi volitive ale 
elevilor. 

Şi tot prin intermediul practic rii strategiei de joc didactic se pot asimila modele de vorbire 
şi modele rela ii interpersonale, se pot forma, mult mai uşor şi pe în elesul copiilor, atitudini şi 
convingeri pentru c  „jocul este o şcoal , o şcoal  deschis  şi cu un program tot aşa de bogat 
precum e via a.” 
 Bibliografie: 
Movileanu, Lenu a şi col., Orient ri moderne în predarea limbii române la ciclul primar, Editura 
AXA , Botoşani, 2004 
Pav l, G., Înv area scris-cititului prin jocuri didactice în Revista Înv torului Sucevean, nr. 17, 
2010,   pag. 38-39 
 
 
 
 
  



 
760. COALA MEA – PRIETENA MEA! 

 
Prof. Corina Lavric - coala Gimnazial  ”Ion Neculce” Ia i 

Prof. Mihaela Mititelu - coala Gimnazial  ”Ion Neculce” Ia i 
 

”Ori g sim un drum ori facem noi altul!” – Hannibal 
 
Proiect educa ional implementat cu sprijinul funda iei Centru Educa ia 2000+, în cadrul 

proiectului ”Parteneriat pentru educa ie! Granturi pentru coli în dificultate! Finan at de funda ia 
Soros România prin programul ” Fondul de Urgen ”” 

 
De mult  vreme, ne confrunt m cu o problem  grav : abandonul colar! tim cu to ii c  

acesta nu se întâmpl  decât, rareori, dintr-odat . La început sunt câteva absen e nemotivate, apoi 
elevul nu mai înva , ”acumuleaz ” goluri în cuno tin e, la coal  se plictise te fiindc  nu mai 
în elege, este ”pus la col ”, uneori chiar la propriu, pân  când ajunge s  nu mai vin  deloc la coal , 
nici m car pedepsele de-acas  nemaifiind un argument. Acestea sunt doar câteva  aspecte u or 
observabile, dar mai apar i al i factori pe care noi, cadrele didactice le observ m mai pu in, dar care 
sunt decisivi: lipsind de la coal , copilul trebuie sa fac  ceva i atunci face! Mai întâi se întâlne te 
cu al i copii, evident cu aceia care, i ei lipsesc de la coal . Apoi trebuie s  înve e ceva i atunci 
înva  unii de la ceilal i tot felul de lucruri ”interesante”. Dac  mai intervine i un ”mentor” adult cu 
ceva experien  ”didactic ” succesul este garantat” urmarea v-o pute i imagina…. 

Un alt factor extrem de important, ce poate contribui la cre terea num rului de absen e i 
mai apoi la abandonul colar este mediul social i familial din care provine copilul/elevul. Nu de 
pu ine ori se întâmpl  ca elevii sa abandoneze coala fie ca nu mai sunt l sa i de p rin i s  o 
frecventeze  în favoarea muncii pentru a câ tiga un ban pentru familie, fie c  nu am cu ce se 
îmbr ca sau înc l a, lucru valabil cel mai mult în sezonul rece, sau de ce nu i pe motiv al lipsei 
rechizitelor colare. 

Comunitatea în care fiin m ca unitate colar  cunoa te foarte bine aceast  problem . i, 
împreun  cu p rin ii, comunitatea local , funda ii i alte organiza ii interesate de educa ie c ut m 
noi i noi solu ii pentru a ameliora aceast  situa ie.  

O variant  este proiectul educa ional implementat cu sprijinul funda iei Centru Educa ia 
2000+, în cadrul proiectului ”Parteneriat pentru educa ie! Granturi pentru coli în dificultate! 
Finan at de funda ia Soros România prin programul ” Fondul de Urgen ”” 

Durata proiectului : 8 luni 
Scopul proiectului: Cre terea gradului de motivare a  frecvent rii cursurilor, prevenirea 

fenomenului de p r sire timpurie a colii i men inerea în sistemul de educa ie a persoanelor expuse 
acestor riscuri, copii din familii social vulnerabile. 

Obiectivele proiectului: 
- Facilitarea accesului la educa ie în timpul liber pentru 40 de elevi afla i în situa ie de 

risc, selecta i din clasele a IV –a i a V-a din coala noastr ; 
- Evitarea abandon rii colii de c tre cei 40 de elevi afla i în situa ie de risc datorit  

situa iei lor familiale sau materiale; 
- Reducerea cu 25% a num rului de absen e înregistrate la elevii din grupul int ; 
- Promovarea i sus inerea proiectului, prin organizarea unei campanii de cre tere a 

gradului de con tientizare a riscurilor la care sunt expu i  elevii colii, în rândul popula iei adulte 
responsabile (p rin i, cadre didactice, autorit i). 

Activit ile proiectului: 
- Atelierul fanteziei: se desf oar  în dou  zile pe s pt mân , în intervalul orar 15.00-

18.00. Au fost abordate diferite tehnici de crea ie pentru obiecte decorative, printre care un loc 
important îl va ocupa tehnica origami, dar i confec ionarea de obiecte decorative din materiale 



naturale, pictate. Elevii participan i au lucrat i individual, dar i în echipe. Obiectele confec ionate 
au fost expuse atât în coala noastr  cat i în alte unit i colare. 

 
 
- Aten ie … v  film m! S-a desf urat în dou  zile pe s pt mân , în intervalul orar 

15.00-18.00. elevii din grupul int  înso i i de c tre cadrele didactice au vizitat comunitatea local , 
încercând s  surprind  cu ajutorul camerei de fotografiat/video/web aspectele importante din via a 
comunit ii i problemele cu care se confrunt  zilnic membrii acesteia. Imaginile i filmele astfel 
ob inute au fost prelucrate sub îndrumarea cadrelor didactice i realizate dvd-uri cu filme sau 
albume foto digitale, ce sunt folosite la orele de dirigen ie, edin e i lectorate cu p rin ii, dar i 
pentru aducerea la cuno tin a autorit ilor a unor aspecte din via a comunit ii asupra c rora ar 
trebui luate m suri de ameliorare. Totodat  au fost filmate i diferite activit i din cadrul atelierului 
fanteziei i s-a realizat un dvd cu întreaga activitate din cadrul proiectului. 
 

- S  ne cunoa tem ara! S-a organizat o excursie de o zi, pe traseul  Ia i – Tg. Neam  
(m n stiri i zimbr rie) Piatra Neam  (telegondol ),  Cetatea Neam ului, bojdeuca lui I. Creang . 
Copiii au fost foarte încânta i de activit ile desf urate în cadrul acestui proiect. Foarte important 
este faptul c  ace ti copii au înv at s  socializeze, s  respecte normele de conduit  în comunitate, 
s  lucreze în echip  i s  se respecte unii pe al ii. 
 
 
 
  



 
761. PROIECT DIDACTIC LA SIMULTAN 

pip B d r u Geanina –Elena, Şcoala Gimnazial  Nr.1 Deleni 
 
ŞCOALA: Gimnazial  Nr.1 Deleni 
PROPUN TOR: B d r uGeanina –Elena  
CLASA : Preg titoare 
ARIA CURRICULAR : Consiliere iorientare 
OBIECTUL :Dezvoltarepersonal  
SUBIECTUL :Fiin e i obiecte preferate 
TIPUL LEC IEI: Dobândire a priceperilor i deprinderilor  
SCOPUL LEC IEI: Educarea unor sentimente pozitive de prietenie i ajutor acordat în anumite împrejur ri 
OBIECTIVE OPERA IONALE: 
O1:s  în eleag  mesajul unui text audiat; 
O2:s  dea informa ii despre propriile preferin e/preferin ele altora;  
O3:s - i exprime atitudinea de aprobare/dezaprobare a faptelor; 
O4: s  prezinte fiin a/animalul preferat; 
STRATEGIA DIDACTIC : 

- METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE:  conversaia, povestirea, explica ia; 
- MIJLOACE DIDACTICE: plan e cu imagini din text, fi e de lucru, creioane colorate ; 
- FORME DE ORGANIZARE: individual, în perechi. 

RESURSE UMANE: 4 elevi 
RESURSE TEMPORALE: 35 +10 minute activit i recreative. 
BIBLIOGRAFIE : “Fabule” - Anton Pann, 
Didactica limbii române în coala primar , Ed. Teora Educational, autor: Ioan erdean. 
 
CLASA : a II-a  
ARIA CURRICULAR : Matematic  i tiin ele naturii 
OBIECTUL : Matematic iexplorareamediului 
SUBIECTUL :Adunareasisc derea nr.naturale in concentrul 0-1000,cu trecerepesteordinulunita ilorsi al zecilor 
TIPUL LEC IEI: Consolidare  
SCOPUL LEC IEI: Consolidarea cuno tiin elor despre adunarea i sc derea nr. naturale 0-1000. 
OBIECTIVE OPERA IONALE: 
O1:s efectuezeopera iicu numerenaturale,utilizândalgoritmul de lucru specific; 



O2:s utilizezelimbajmatematic; 
O3:s rezolveprobleme cu maimult de dou afl ri, utilizândopera iile de adunare isc dere; 
O5:s alc tuiasc problemedup  un exerci iudat 
O6:s rezolvecorectfi ele de lucru. 
STRATEGIA DIDACTIC : 

- METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE:exerci iul, explica ia, conversa ia, diagrama Venn, jocul didactic, problematizarea, 
muncaindependent ; 

- MIJLOACE DIDACTICE: fi e de lucru, plan e, tabla, jetoane; 
- FORME DE ORGANIZARE: individual, înechipe, perechi. 

RESURSE UMANE: 13 elevi 
RESURSE TEMPORALE: 45 minute 
BIBLIOGRAFIE: Proiectare i evaluare didactic  în înv mântul primar, Ed. Steaua Procion, autor: Marin Manolescu  
Metodicapredriimatematicii,  Ed. Carminis, autor: Dumitru Ana; 
 
  



DESF ŞURAREA LEC IEI/SCENARIUL DIDACTIC 
 

CLASA PREG TITOARE       CLASA A II-A 
 
ETAPELE/ 
SECVEN E

LE 
LEC IEI 

OB
. 

OP
. 

CON INUT INSTRUCTIV –
EDUCATIV 

STRATEGIA DIDACTIC  

ETAPELE/ 
SECVEN EL

E 
LEC IEI 

OB
. 

OP
. 

CON INUT INSTRUCTIV –EDUCATIV 
STRATEGIA DIDACTIC  

1.Moment 
organizatori
c 
 1 min. 
 
2.(Re)actual
izarea 
con inuturil
or asimilate 
anterior 
2 min. 
 
3.Captarea 
aten iei 
elevilor 
3 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
O1 

Verificdac eleviisuntpreg ti ipentruîncepere
alec ieişidac   au tot 
ceeaceestenecesarpeb nci. 
Reamintesctemas pt mânii irecapitulezinfor
ma iiledezb tutepân acum. 
 
 
 
Activitatedirect : 
Citesctextul „ Ceidoiprieteni” dup  Anton 
Pann (Anexa 1) 
 

1.Moment 
organizatoric 
1 min. 
 
 
10 min. 
 
2.Verificarea 
temei 
 
2 min. 
 
3.Captarea 
aten ieielevilo
r 
 
 
3 min. 
 

 
 
 
 
O1 
O2 
O3 
 
 
 
 
 
 
 
 
O1 
O2 
O3 

Îmipreg tescmaterialelenecesare. Elevii, la 
rândullor, î ipreg tescmaterialele, manualele, 
caietele irechizitelenecesare. 
 
Activitate indirect : 
Copiiiprimescfi a –vorlucrafi a 1. 
Activitate direct : 
Verificîmpreun  cu eleviimodul in care au 
lucratfi a ifaccorecturilenecesare.  
Verificmodul de realizare a temei. 
 
 
1.Cum se numescnumerele care se adun ? 
2. Cum se nume terezultatuladun rii? 
3. Cum se numescnumerele care se scad? 
4. Cum se nume terezultatulsc derii? 
5. Dac  la num rul 230 adaug 15, cerezultatob in? 
6.Aduna icelmaimicnum r par de treicifre cu 16. 
7. Din 530 lu m 21. Care esterezultatul? 
 



 
4.Anun area 
subiectului 
lec iei i a 
obiectivelor 
opera ionale 
 
1 min. 
 
 
5. Dirijarea 
înv rii 
 
10 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O2 
 
O3 
 
 
O4 

Comunicelevilorc ast zivoranalizaîntâmpl r
ile din text, vorprezentaprietenulcelmai bun 
iactivitateapreferat , vor forma 

perechiînfunc ie de preferin epentru un 
animal pe care îlvordescrie. 
 
 
 
 
 
Adresez întreb ri care s  
facilitezeîn elegereatextului: 
 
Care esterela iadintreceledou personaje? 
Unde se aflauceidoiprieteni? 
Ce s-aîntâmplat? 
Ceaf cutfiecareb iat? 
Cum s-au comportatceidoi? 
Cear fi f cut un prietenadev rat? 
Care esteprietenult ucelmai bun? Prezint -l!  
De cesunte iprieteni? 
Care suntcriteriiledup  care ne 
alegemprietenii? 
Care esteactivitateavoastr preferat ? 
Prietenii pot aveapreferin ediferite? 
Împarteeleviiîngrupedup preferin apentru 
un animal. (c el ipisic ) 
Îndrumgrupele de 
elevipentruaob inedescriereaanimaluluiprefe
rat. 

 
4.Anun area 
subiectuluilec
iei i a 
obiectivelorop
era ionale 
 
1 min. 
 
 
 
5.Resistematiz
area, 
consolidarea, 
fixarea 
cuno tiin elor
asimilate 
anterior 
 
15 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O1 
O2 
O3 

Astazivom continua s efectu mexercitiisiprobleme 
cu numerenaturalecuprinseintre 0-1000.Vom 
rezolvaprobleme cu 
unasaumaimulteafl risivomrezolvacorectfi e de 
lucru. 
Pentrufiecarer spunscorectve iprimicâte un jeton 
.Fiecarejeton ii este de ajutorG tului de sticl pentru 
a- irec p tainf i area. 
Cezice i, sunte i de acord? 
 
 
Înacestcosule suntmaimultefloricele de prim var . 
Pe verso suntscrisesarcinilepe care voitrebuies  le 
indeplini i. Perândcâte un membru al 
fiecareiechipevaextragecâte un jetonsivaciti cu voce 
tare sarcina iva merge s  o rezolvepetabl . 
 
Anexa 2 
 



6.Fixarea 
deprinderilo
r 
 
15 min. 
 
 
7. Ob inerea 
performan e
i 
 
2 min. 
 
8. 
Asigurarea 
reten iei i a 
transferuril
or 
1 min. 

 
O2 

Activitate indirect : 
Sarcina 1  
Vor realiza cartea prieteniei colorând 
imagini 
caresurprindactivit icesuntdesf urateîmpre
un  cu un prieten. 
 
S argumentezealegereafi ei de 
colorat is precizezeceactivitatedesf oar pri
etenii. 
 
 
 
Numescceimaiactivielevipentru a fi 
aplauda i. 
Vor fi r spl ti i cu stimulente. 

6. 
Ob inereaperf
orman ei 
 
7 min. 
 
 
7. 
Asigurarearet
en iei i a 
transferurilor 
 
6 min. 

 
O4 
 
 
 
 
O3 

Activitate indirect : 
Alc tui i în perechi o problem  care s  se rezolve 
folosind exerci iul (147+147-35=.......) 
Sunt prezentate problemele cele mai elaborate în 
fa a clasei.  
 
Completa iDiagrama Venn (Anexa 2) 
Se facaprecieri i se vor nota elevii care s-au 
remarcatîn mod deosebit.  
Se va da temapentruacas .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



762. PROIECT   DE   LEC IE 
NUM RUL I CIFRA ZERO 

 
Prof. Înv. Primar, CHIRA DELIA, coala Gimnaziala Dobre ti, Sat Fure ti 
 
 

        UNITATEA DE ÎNV MÂNT: SCOALA PRIMARA FURESTI 
           DATA : 14. X.016 
           CLASA: Preg titoare  
           ÎNV TOARE: prof.înv.primar   Chira Elena Delia 
 
           ARIA CURRICULAR : Matematic  şi Ştiin e ale naturii 
           DISCIPLINA: Matematic  şi explorarea mediului 
           UNITATEA TEMATIC : “Bucuriile  toamnei ” 
           SUBIECTUL: „Num rul şi cifra 0” 
           FORMA DE REALIZARE  :activitate integrat  
           TIPUL LEC IEI: predare-înv are 
 
           SCOPUL: Cunoasterea si utilizarea conceptelor specifice matematicii; 
                             Formarea si dezvoltarea capacit tii de a comunica utilizând limbajul matematic; 
                             Formarea conceptului de num r natural. 
 
COMPETEN E GENERALE: Recunoaşterea şi utilizarea numerelor în calcule elementare; 
                                                       Manifestarea curiozit ii pentru fenomene/rela ii din mediul apropiat. 
.  
COMPETEN E SPECIFICE: 

1.1.Recunoaşterea  numerelor în concentrul 0-10; 
1.2.Compararea  cardinalelor  unor  mul imi  având  cel  mult 10 obiecte; 
3.2. Manifestarea curiozit ii pentru fenomene/rela ii  din  mediul apropiat,în scopul identific rii unor rela ii; 
5.1.Sortarea/clasificarea pe baza unui criteriu dat. 
 

OBIECTI VE  OPERA IONALE: 
    O1 – s  converseze  pe  baza  imaginilor din auxiliar; 
    O2– s  realizeze coresponden a între elementele a dou  mul imi, în vederea compar rii  acestora; 



    O3 – s   identifice  mul imile cu zero elemente; 
    O4 – s    recunoasc   cifra zero; 
    O5 – s   realizeze  coresponden a  între  num rul şi cifra 0; 
    O6–  s  formeze mul imi de elemente corespunz toare num rului precizat; 
    O7 – s   enun e  elementele grafice ale cifrei zero  de tipar şi de mân ; 
    O8 – s   execute  corect  cifra 0 de mân . 
 
     STRATEGII DIDACTICE : 

a) Metode şi procedee : conversa ia, expunerea,povestirea, explica ia, observa ia, munca independent , jocul. 
b) Mijloace de înv mânt : imagini cu povestea/poezia-“Povestea/ Poezia cifrei zero” – cartea, fişe de munc  independent ,caiete de munc  

individual - auxiliar, jetoane, creioane colorate; 
c) Forme de organizare : frontal , pe grupuri, individual . 

 
      BIBLIOGRAFIE :*Elena  tef nescu,Roxana  Iacob  - Îndrum tor  metodic  clasa  preg titoare, Ed.Diana 2016; 
                  * Dumitru, Alexandrina; Herescu, Gheorghe – Ghidul înv torului, Editura Didactic  şi Pedagogic    R.A,Bucureşti, 1995 
 
 
Momentele 
lec iei 

C. s. Activitatea înv toarei Activitatea 
elevilor 

Metode  Mijloace  Forme de 
organizare 

Evaluare  

1. Moment 
organizatoric 
 
 
 
 
2. Captarea 
aten iei 
 
 
 
 
 
 
 

CLR 
1.1 
1.2 
DP 
1.1 

 
CLR 
1.5 
2.4 

 
 
 
 
 
 

Asigurarea unui climat educa ional favorabil. 
Activitatea debuteaz  cu ,,Întâlnirea de 
diminea ” , activitate între copii şi d-na 
înv toare, prin intermediul salutului de 
diminea .  
 
Ast zi am primit o scrisoare adresat  elevilor 
clasei preg titoare şi aş vrea s  o citesc: 
,, Dragi copii, numele meu este Zâna Poveştilor 
şi domnesc peste Împ r ia Poveştilor. Eu 
îndr gesc foarte mult copiii şi îmi pare r u c  
nu am reuşit s  ajung ast zi în vizit  la clasa 
voastr . Trebuie s  m  întâlnesc cu prietena 
mea, Zâna M selu , s  discut cu ea despre 
darurile ce vi le las  sub pern .” 

Se preg tesc 
pentru or . 
Copiii r spund 
salutului şi se 
salut  între ei.  
 
Ascult  
povestea/poezia 
şi explica iile 
date. 
 
 
 
 
 

conversa ia 
explica ia 
 
 
 
 
conversa ia 
explica ia; 
expunerea; 
 
 
 
 
 
 

Calendarul 
naturii 

 
 

 
 
Scrisoare 
de la zân   

 
 
 
 
 
 
 

Frontal 
 
 
 
 
 
Frontal  
 
 
 
 
 
 
 
 

Observa ia 
 
 
 
 

 
Observa ia 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
3. Anun area 
subiectului şi 
a obiectivelor 
urm rite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Dirijarea 
înv rii 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CLR 
1.1 

 
    1.2 

 
    1.5 
 
    2.3. 

 
 
 
 
 
 

 
 

  CLR 
1.1. 

   1.2. 
1.5. 

 
 
 
 
 

CLR 

Sunt sigur  c  o s  v  descurca i de minune pe 
parcursul întregii activit i. 
Cu drag ,Zâna Poveştilor” 
,, Şi pentru c  sunt sigur  c  şti i foarte multe 
poveşti am s  v  rog s  fi i aten i şi la aceast  
poveste/ poezie care v  va ajuta s  înv a i 
multe lucruri despre num rul şi cifra zero. 
 
În acest scop am s  v  citesc  “Povestea/ Poezia 
cifrei zero” iar voi va trebui s  parcurge i mai 
multe probe  pentru ca Zâna Poveştilor s  
poposeasc  şi la noi: 
 *Vom r spunde la câteva întreb ri 
legate de aceast  poveste/poezie ; 
 *Vom forma mul imi dup  anumite 
cerin e; 
 *Vom scrie cifra corespunz toare în 
dreptul multimilor; 
 *Vom scrie cifra zero; 
 * Vom colora fişe cu imagini ; 

Le este prezentat  povestea/poezia copiilor. 
Povestea va fi citit  permi ându-se elevilor s  se 
integreze în cursul acesteia. 
 
   Dup  citirea/repetarea poveştii/poeziei elevii 
vor participa la un joc,,Formare  de  multimi” 
Elevii sunt împ r i i pe trei grupe. Pe b ncu e 
sunt mai multe jetoane. Cer elevilor s  grupeze 
elementele dup  diferite criterii(multimea 
insectelor, multimea bulinelor, multimea 
ciupercutelor) ( ex: - Câte elemente are 
multimea fluturilor? ) 
   Solicit stabilirea num rului de elemente din 
fiecare multime format si  se  pune  sub 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R spund la 
întreb ri. 
Triaz  
jetoanele. 

 
conversa ia 
 
 
 
 
 
 
instructajul 
verbal 
conversa ia 
 
explica ia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
conversa ia; 
jocul didactic 
exerci iul 
 
 
conversa ia 
explica ia 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Povestea 
/poezia, 
planşe 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
jetoane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal  
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual 
 
 
 
Pe grupe  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare  
frontal  
 
 
 
 
 
 
Evaluare 
oral  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ob inerea 
performan ei 
 
 
 
 
 

2.3 
2.4 

MEM 
1.1. 
1.2. 
5.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEM 
1.1. 
1.2. 
3.2. 
 
 
 

multime cifra corespunz toare, stabilind c  
multimii formate dintr-un singur element îi 
corespunde cifra 1; celei  cu  dou   elemente  
cifra  2; iar  celei  f r   nici  un  element  îi  
corespunde  cifra  0. 
  Înv torul explic : atunci când nu avem nici 
o buburuz , o frunz , un punct, etc., spunem  
pentru toate situa iile de felul acesta c  sunt 
caracterizate de num rul 0 (zero).  

Se deschid auxiliarele  la  pg.34 ,se intuiesc 
imaginile si  se formeaz /discut  despre 
multimi cu elementele prezentate în imaginile 
din auxiliar.De asemenea se intuieste cifra 0 de 
tipar în auxiliar, la tabl  si în clas . 
  Demonstrez modul de scriere a cifrei 0 de 
mân , verbalizând elementele grafice care o 
compun.Scriu cifra înc  o dat  pe spatiul cu 
p tr tele, verbalizând semnele grafice care 
compun cifra. 
   Propun executarea exercitiilor de înc lzire a 
muschilor mici ai mâinii.Dup  efectuarea 
acestora solicit elevilor s  imite scrierea cifrei 0 
„în aer, pe banc ”, verbalizând semnele grafice 
componente.  
Solicit doi- trei elevi s  ias  la tabl  si s  
exemplifice scrierea cifrei. 
 
Se cere elevilor s  lucreze fişa de lucru a 
num rului 0.(Anexa nr. 1) 
Cer elevilor s  scrie cifra 0 în  fisele lor. Dup  
ce m  asigur ca fiecare a înteles modul de 
scriere a cifrei solicit continuarea exercitiului. 
În permanent  trec printre ei, asigurându-m  c  
fiecare reuseste s  îndeplineasc  sarcina 

Formeaz  
mul imile pe 
b ncu e,apoi la 
tabl .. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urm resc 
modul de 
scriere a cifrei 
0. 
 
 
 
Execut  
exerci iile de 
înc lzire a 
muşchilor 
mâinii. 
Doi, trei 
voluntari scriu 
la tabl  cifra 0. 
 
 
R spund la 
întreb ri. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
explica ia 
 
 
 
conversa ia 
explica ia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
demonstra ia 
 
 
 
 
 
exerci iu 
demonstra ia 
Explica ia 
Activitate 
independent  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
auxiliar 
planş  
 
 
auxiliar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cret  
colorat  
 
 
fi  
 
 
 
 
 

 
Frontal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal  
Individual  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Evaluare 
oral  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluare  
scris  

 
 
Aprecieri 
verbale 
Autoevaluare 
 



 
 
6.Asigurarea 
reten iei şi a 
transferului 
 
7. Încheierea 
activit ii 

 
 
MEM 
1.1. 
1.2. 
3.2. 
AVAP 

propus . 
 
Se fac aprecieri globale şi individuale cu 
caracter motivant privind participarea elevilor 
la lec ie;  
 
Elevii se vor putea îndrepta spre sectorul de 
joac . 

 
 
 
 

 
 
Conversa ia 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Pe grupe 

 
 
Analiza 
r spunsurilor 

 

 
 

763. PROIECT DIDACTIC 
M SURAREA MASEI. KILOGRAMUL. GRAMUL 

 
Prof. Înv. Primar, Vîjîitu Ionela Liliana, coala Gimnazial  Dobreşti, Arge  

 
Prof. înv. primar: VîjîituIonela Liliana 

coala Gimnazial  Dobreşti 
Clasa: a II – a 
Aria curricular : Matematic  şi ştiin e ale naturii 
Disciplina: Matematic  şi explorarea mediului 
Unitatea tematic : Sanatatea noastra 
Subiectul: Masurarea masei. Kilogramul. Gramul. 
Forma de realizare: activitate integrat  
Discipline implicate:M.E.M. , C.L.R., M.M. 
Tipul lec iei: fixarea  şi sistematizarea cuno tin elor 
Durata: 45 minute 
Scopul:  : Formarea deprinderii de a m sura masa unor obiecte în vederea stabilirii unor rela ii de tipul „mai uşor”, „mai greu”, „cel mai uşor”, „cel 
mai greu”. 
 
Competen e specifice: 

 Matematic  i explorarea mediului 
 1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme 
 3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investiga ii, prin observarea şi generalizarea unor modele sau regularit i din mediul apropiat 
 6.1. Utilizareaunorm surineconven ionalepentrudeterminareaşicomparareamaselor, lungimilorşicapacit ilor 



 6.4. Identificarea şi utilizarea unit ilor de m sur  uzuale pentru lungime, capacitate, mas  (metrul, centimetrul, litrul, mililitrul, kilogramul, 
gramul) şi a unor instrumente adecvate 

 Comunicare în limba român  
2.2. Transmiterea unor informa ii printr-o suit  de enun uri înl n uite logic;   

 Muzica si miscare 
2.6. participarea la activit i integrate adaptate nivelului de vârst , în care se asociaz  elemente de exprimare vizual , muzical , verbal , kinestezic . 
Obiective opera ionale:  
O1: s  m soare masa unor obiecte i a propriului corp, utilizând instrumentele de m sur  potrivite; 
O2: s  compare masa unor obiecte, folosindu-se de rezultatele m sur torilor efectuate; 
O2: s  ordoneze obiecte în func ie de masa lor; 
O3: s  utilizeze denumiri şi simboluri matematice potrivite contextelor date; 
O4: s  rezolve probleme compuse dup  imagini şi denumiri matematice; 
O5: s  g sesc  o melodie potrivit  pentru versurile date. 
Elemente de strategie didactic  
a)Metode i procedee: conversa ia, explica ia, exerci iul, jocul didactic, observarea, problematizarea, diagrama Venn 
b)Mijloace de înv mânt: fi e de lucru, flipchart, aplicati PPT, CD, videoproiector 
c) Forme de organizare: activitate frontal , activitate pe grupe, activitate individual . 
 
Bibliografie: 
Programa colar , clasa preg titoare, clasa I i clasa a II a, Bucure ti, 2013; 
Ioana Gabriela M rcu , Metodica pred rii matematicii – format electronic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Defini ii : 

1. Distan a de la Iveşti la Gala i se m soar în…………………………….. . 
2. Unitateaprincipal pentrum suratcapacitateavaselor este  ………………………  
3. Cuvânt opus lui scurt . 
4. M sur  de lungime nestandard, egal  cu distan a dintre vârful degetului mare pân  la vârful degetului ar t tor, când cele dou  degete sunt 

îndep rtate la maximum unul de altul. 
5. Dac  nu e uşor , un obiect e............ 
6. Unitatea principala pentru masurat lungimea este............... 
7. Pentru a m sura masa corpurilor ne folosim de un obiect numit................ 
8. Lungimea caietului de matematic  o exprim m în................ 

 
 
 
 
 

 

 

 



ANEXA II 
Numele…………………                                                                                                                 Data…………………. 

Fi  de evaluare 
1. Scrie A (adev rat) sau F (fals) în dreptul enun urilor: 

 
Melcul este mai u ordecâtgâsca. ____ 
O can plin  este mai greadecâtunagoal . ____ 
Gutuia nu este mai greadecât o prun . ____ 
Un kg de fier este mai greudecat un kg de pene.____ 

1. Rezolv  problema, desenând pe primul taler de la a doua balan  atâtea mere câte ar trebui pentru a echilibra balan a 
 
 
 
 

 
 3. Calculeaz  :  

17 kg + 29 kg =                                               195 kg + 145 kg = 
62 kg – 18 kg =                                                907 kg – 539 kg =  

4. Razvan a cules 8 kg de struguri. Maria a cules de 3 ori mai multe kg decat Razvan, Bianca a cules jumatate din cantitatea lui Razvan, Laura a cules 
dublul cantitatii de mere culese de Razvan, iar Ema cu 6 kg mai putine dacat Laura. Cate kg au cules impreuna?  

  Scrie un proverb despre sanatate si mere! 
ANEXA  III 

Inteligen a muzical  
Compune melodia pentru un cântec cu urm toarele versuri : 

In gr dina lui Bogdan 
Opt bostani de-un kilogram 

Stau la soare, se pr jesc 
Kilogramele sporesc. 

Al i trei pepeni râd în soare 
Cânt rind trei kilograme. 

Nu to i trei, ci fiecare 
Poa` s  vad  orişicare. 

Activitate în completare: 
Stabileşte cât cânt resc în total bostanii şi pepenii din gradin . 



 
764. COMORI PENTRU MINTE I SUFLET-PROIECT EDUCATIV  

 
Prof. înv. Primar Cr ciun Dorina, Scoala Gimnazial  nr.1 Motru, Gorj  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARGUMENT:  
 
             Valorile morale au un rol esen ial în formarea caracterului, tocmai din acest motiv, acestea 
fac unul dintre obiectivele explicite ale educa iei. F r  un set de valori morale bine definite sau… 
i mai r u, o moralitate slab sau deloc dezvoltat , individul este susceptibil comportamentului 

delicvent sau antisocial. 
            Prin educa ie se pot descoperi stadiile de dezvoltare are con tin ei morale,  regulile morale 
însu ite de acesta i mai târziu, chiar filozofia proprie în care se reg se te moralitatea fiec ruia. 
            La o privire mai atent  ne d m seama c  succesul nu const  în ceea ce vom realiza în 
via , ci în ceea ce ne va propulsa spre aceste realiz ri—caracterul personal.  
           Din ziua în care ne-am n scut i pân  în ziua în care murim înv m… E un proces 
constant. Chiar dac  refuz m s  credem asta. Pe tot parcursul vie ii ne însu im no iuni despre tot 
ce ne înconjoar , despre fiecare culoare, fiecare miros, fiecare material, fiecare persoan  care 
interac ioneaz  cu noi. Fiecare om înva , în stilul lui, ce reprezint  via a, i ajunge s  aib  
propriile convingeri, propriile sentimente i propriile experien e. De cele mai multe ori suntem 
subiectivi i nu privim lucrurile decât dintr-un anumit unghi… Poate c  am face un pas înainte 
dac  am încerca s  analiz m lucrurile din mai multe puncte de vedere. Adesea, concep iile pe care 
ni le facem privind via a sunt urm ri ale experien elor pe care le-am tr it…  
            Prin activit ile pe care ne-am propus s  le derul m în s pt mâna intitulat  ,,S  tii mai 
multe, s  fii mai bun!” ne dorim ,,s  model m” modul în care ne comport m în societatea în care 
tr im prin dezvoltarea unor tr s turi morale:  
                            ascultare, 
                                  creativitate, 
                                        reponsabilitate,  
                                                toleran , 
                                                        autocontrol,  
                                                                generozitate…îndreptându-ne astfel  spre un  
                                                                          caracter determinat. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCOP: 
 
      Cre terea calit ii educa iei prin derularea unor activit i extra colare i extracurriculare, 
oferindu-le posibilitatea de a-i atinge scopurile potrivite, la momentul potrivit, indiferent de 
obstacole. 
 
OBIECTIVE: 

 Con tientizarea de c tre elevi a importan ei valorific rii cantitative i calitative a timpului 
liber pentru l rgirea orizontului cunoa terii; 

 Colaborarea cu intitu ii de cultur ; 
 Exersarea şi dezvoltarea proceselor psihice de cunoaştere; formarea capacit ilor 

cognitive.  
 Formarea conduitei moral prin valorificarea unor deprinderi şi obişnuin e de comportare 

moral , cât şi a tr s turilor pozitive de caracter. 
 Implicarea elevilor în ac iuni de ecologizare, voluntariat i responsabilitate social. 

 
TIPURI DE ACTIVIT I DERULATE: 

 Activit i cultural; 
 Activit i sportive; 
 Activit i de educa ie pentru cet enie democratic; 
 Activit i de ecologizare; 
 Activit i artistic-plastice 

 
PARTENERI IMPLICA I: 

 Biblioteca Municipiului Motru 
 Asocia ia  ,,LUMEA  NOASTR ”                                                                                                                          

GRUPUL INT :   
 

 Beneficiari direc i: 
 -elevii claselor: a II-a C, a IV-a E i a IV-a G 
-cadre didactice; 
 

 Beneficiari direc i: 
 
-p rin ii copiilor participan i; 
-comunitatea local . 
 
PERIOADA DE DESF URARE: 

 18-22 aprilie 2016 
 
REZULTATUL I IMPACTUL: 



      Prin derularea responsabil  a activit ilor propuse elevii colii vor avea posibilitatea s - i 
formeze un comportament liber, responsabil, deschis spre comunicare i ini iativ . Vor con tientiza 
valoarea efortului depus prin contribu ia activ  la desf urarea unor activit i culturale, artistico-
plastice, de voluntariat i sportive. 
 CRITERII I METODE DE EVALUARE: 

 Nivelul de cuno tin e al elevilor, deprinderi dobândite; 
 Chestionar de evaluare a capacit ilor dobândite de participan i pe parcurul implement rii 

programului; 
 Expunerea fotografiilor din timpul ac iunii la avizier. 

 
 
 
765. DAC  NU AM FI INDIFEREN I...NIMENI NU AR PLÂNGE-PROIECT EDUCATIV 

 
Prof. Înv. Primar Gionea Daniela coala Gimnazial  Nr. 1 Motru, Jud. Gorj 

 
 
 
 
  
 

                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARGUMENT:  
      Copilul este un mare dar al vie ii noastre:  
 
             …aduce cu el inocen a, dr g l enia i bun tatea. 
 Copilul îndulce te via a noastr , iar f ptura sa mic  cu aripi la suflet ne d  multe satisfac ii ine 
ofer  multiple înv minte. 
         Manifestarea elevilor ca subiect activ în propria formare i partener real în procesul educativ 
sporete rolul i importana activit ilor educative nonformale. In sfera acestor activiti, cele ce 
vizeaz  formarea, exersarea i dezvoltarea unor comportamente corecte i s n toase în familie i în 
colectivitate au o contribuie semnificativ în realizarea idealului educaional.  
          Activita ile propuse vor promova o nou  abordare, centrat  pe copil si familie, punând în 
prim plan nevoile copilului, tratându-l în mod demn, cu respect, just i nediscriminatoriu.  
  
           Proiectul educa ional debuteaz  cu activit ile dedicate ZILEI MONDIALE A 
ALIMENTA IEI. Grija pentru alimenta ie constituie o preocupare crescut  pentru fiecare dintre 
noi. Pentru c  obiceiurile alimentare se formeaz  în copil rie activi ile zilei vor avea ca scop 
accentuarea importan ei nutri iei corecte.  
           Prin activit i diverse elevii vor în elege rolul unei alimenta ii s n toase i diversificate în 
formarea adultului de mâine.  
 
           Din 2006, 18 Octombrie a fost declarat  
 Ziua European  împotriva Traficului de Persoane i se observ  în toate statele membre UE. Din 
cauza num rului mare de victime i a vulnerabilit ilor din România, ne dorim s  lu m parte la 
aceast  zi, concentrându-ne pe cre terea nivelului de con tientizare a problemei i pe crearea unui 
mesaj comun pentru a preveni acest tip de crim  organizat  în ara noastr . 
           În elegerea dimensiunii acestei probleme în România a dus la dorin a de a cre te implicarea 
societ ii civile. Cu ocazia Zilei Europene împotriva Traficului de Persoane, în afar  de 
con tientizare, ne dorim s  încuraj m pe toat  lumea s  se implice, oferind un cadru i resursele 
necesare pentru a face acest lucru.  
           Traficul de persoane este sclavia zilelor noastre. De i legal sclavia afost abolit  în sec.XIX, 
estim rile spun c  sunt mai mul i oameni în sclavie ast zi decât au fot vreodat  în istorie. Traficul 
de persoane are loc în toat  lumea, iar Europa nu este ferit . Mii de persoane sunt exploatate anual 
în diferite forme.  
           Majoritatea victimelor traficului de persoane din Uniunea European   sunt recrutate din estul 
Europei, din rile unde oamenii au mai pu ine op iuni în ceea ce prive te cariera, unde popula ia 
este plecat  în afara rii i copiii sunt mai greu de crescut i astfel, mai neglija i. 
 
 
 
 
16 noiembrie,  
            Ziua Interna ional  a Toleran ei  
           
           Toleran a şi intoleran a sunt în toate faptele 
 noastre de via , de la jocul din gr dini e pân  la 
 jocul marilor puteri, în familie, circula ia pe strad , 
 convie uirea vecinilor, în toate institu iile publice 
 şi în milioanele de procese din tribunale. Nevoia de toleran  ne este foarte clar , dar ast zi opinia 
public  este mobilizat  în favoarea educa iei pentru toleran . 
        Nedreptatea, violen a, discriminarea şi marginalizarea sunt forme ale intoleran ei, iar educa ia 
pentru toleran  trebuie îndreptat  împotriva fricii şi excluziunii şi c tre dezvoltarea capacit ii 



tinerilor de a judeca liber şi independent. Diversitatea religioas , lingvistic , cultural  şi etnic  nu 
trebuie s  fie pretext al conflictelor, ci s  îmbog easc  via a noastr  comun . 
        În esen , toleran a nu înseamn  nici indulgen , nici indiferen , ci respectul şi aprecierea 
diversit ii culturale şi a formelor ei de expresie, a opiniei contrare, a deciziilor altor oameni, 
grupuri, popoare sau religii. Toleran a recunoaşte drepturile universale ale omului şi libert ile 
fundamentale şi asigur  supravie uirea comunit ilor mixte în orice regiune a lumii. 
         Acest proiect se vrea a veni în sprijinul copiilor, al p rin ilor, al cadrelor didactice  i nu 
numai al lor, ci i al altor persoane implicate sau dornice de a se implica în protec ia i promovarea 
drepturilor copilului, deoarece 
 

Copilul t u de azi,va fi adultul tuturor de mâine. 
 

 
 
   
 SCOPUL:  
 
           
 
 
 
                  Dezvoltarea unui nou  mod de a gândi si a capacita ii de a percepe contemporaneitatea 
pe fondul integr rii României în Uniunea European , a dorin ei de a desf şura activit i în scopul 
promov rii i protec iei drepturilor copilului. 
 
OBIECTIVE: 

 Informarea grupurilor int  asupra nevoilor alimentare ale copilului/tân rului/adultului şi 
necesarul recomandat. 

 Dobândirea unor deprinderi/comportamente corecte pentru alimenta ia copilului. 
 Formarea deprinderilor de prelucrare igienic  şi corect  a alimentelor pentru 

valorificarea poten ialului lor nutritiv. 
 Eviden ierea principalelor tulbur ri/afec iuni digestive, cauzate de o alimenta ie incorect . 
 Identificarea modelului alimentar al elevilor şi a efectelor acestuia asupra s n t ii; 
 Cre terea nivelului de con tientizare a vulnerabilit ii unei persoane; 
 Crearea unui mesaj comun pentru a preveni traficul de persoane în  

ara noastr ; 
  Recunoaşterea drepturilor universale ale omului şi libert ilor fundamentale, asigurând 

supravie uirea comunit ilor mixte în orice regiune a lumii. 
 
COORDOATORI i ORGANIZATORI: 
coala Gimnazial  nr.1 Motru-reprezentat  prin: 

 Director,prof.Pîrvulescu Eduard 
 Prof.Bejenaru Felicia 
 Prof.Gionea Daniela 
 Prof.Cr ciun Dorina 
 Prof. Bîrnoiu Maria 
 Prof.Ardeiu Aurora 
 

PARTENERI: 
Casa de Cultur  a Municipiului Motru-reprezentat  de dir. Popescu Dan 
Cabinet medical individual reprezentat de dr. Voiculescu Mihai i asistent medical 
Voiculescu Dorina 



GRUP INT : 
-elevi din înv mântul primar; 
-înv tori; 
-p rin ii copiilor participan i; 
-comunitate. 

 
DESF URAREA ACTIVIT II: 

 “Piramida alimentelor”- convorbire, joc de rol 
      “Legumele si fructele – prietenii nostri fideli”-colaj 

 Nu mi se poate întâmpla chiar mie!- convorbire, vizionare PPT, crearea unui mesaj pentru 
a preveni traficul de persoane în ara noastr ; 
 

 i ei sunt tot ca noi!- pictur , mesaje representative 
 Ce îneamn  s  fii bun!-PPT 

 
MEDIATIZAREA ACTIVIT II: 
-prin expunerea fotografiilor din timpul ac iunilor la avizier; 
 
 
766. EDUCA IA-ASCENSIUNE PE TREPTELE GENERA IILOR-PROIECT EDUCATIV 
 

Prof. inv. primar Bîrnoiu Maria, coala Gimnazial  Nr. 1 Motru, Gorj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARGUMENT: 
 

“O şcoal  în care profesorul nu înva  şi el e o absurditate.” 
                                                        Constantin Noica, Jurnal filozofic 
        Pe 5 octombrie, în întreaga lume, se s rb tore te Ziua Mondial  a Educa iei. Evenimentul 
ine s  ne reaminteasc  faptul c  o educa ie de calitate reprezint  cheia unei reu ite profesionale. 

 PRIMA  ZI  MONDIAL   A EDUCATORILOR, a fost inaugurat  de c tre UNESCO în 
1994; 

 Se s rb toreşte în peste 200 de ri.  
 Comemoreaz  semnarea în 1966 a recomand rii privind condi iile de munc  ale 

personalului didactic.  
        Pentru a atrage aten ia anumitor guverne asupra condi iilor rele de munc  în care cadrele 
didactice îşi desf şoar  activitatea, asupra salariilor mici. 
 ÎN ROMÂNIA: 



 Ziua mondial  a educa iei, deşi în 1994 a fost decretat  ca fiind “Ziua mondial  a 
profesorului” 

 Prima lege organic  şcolar  modern  român :  Legea Instruc iunii Publice, a fost 
promulgat  la 25 noiembrie 1864 de c tre A. I. Cuza şi prevedea un  singur sistem de 
înv mânt la scara întregii ri  

 Primele universit i româneşti  au fost înfiin ate în 1860, la Iaşi, şi în 1864, la Bucureşti.  
 

 Aproape fiecare dintre marii scriitori români a vorbit despre dasc li şi înv mânt în 
operele sale: 
- MIHAI EMINESCU: “La moartea lui Aron Pumnul”   
- ION CREANG : „Amintiri din copil rie”  
- I.L.CARAGIALE  : “Bacalaureat”, “Lan ul sl biciunilor”, „Un pedagog de şcoal  nou ” 
- MIHAIL SADOVEANU: ”Domnul Trandafir” 
- BARBU ŞTEF NESCU DELAVRANCEA : “Domnul Vucea”  

           - OCTAVIAN GOGA : „Dasc lul”, “D sc li a” 
                      
                         Profesorul model, 
                                           elevul model... 
          Un profesor este simpatizat de elevi dac : este prietenos si drept, realizeaza contacte bune cu 
toti membrii clasei este stimulator, energic,are fantezie tie s  critice, dar şi s  ierte, are stabilitate 
afectiva este erudit, bine pregatit în specialitatea sa, tie sa explice, are rabdare, nu se supara cand 
este intrebat, nu este ironic, razbunator, nervos, arogant, dispretuitor  

,,Educa ia nu este preg tirea pentru via , educa ia este via a îns şi.” 
John Dewey 

OBIECTIVE: 
 Marcarea rolului deosebit al dasc lului în formarea i des vâr irea personlit ii elevilor; 
 Cunoaşterea unor norme privind drepturile copilului, în special dreptul la educa ie; 
 Îmbun t irea rela iei şcoal  – elev. 

 
COORDOATORI i ORGANIZATORI: 

coala Gimnazial  nr.1 Motru-reprezentat  prin: 
 Director,prof.Pîrvulescu Eduard 
 Prof.Bejenaru Felicia 
 Prof.Gionea Daniela 
 Prof.Mihu Alina 
 Prof. Bîrnoiu Maria 

PARTENERI: 
Casa de Cultur  a Municipiului Motru-reprezentat  de dir. Popescu Dan 

GRUP INT : 
-elevi din înv mântul primar; 
-înv tori; 
-p rin ii copiilor participan i; 
-comunitate. 
DESF URAREA ACTIVIT II: 
1,,D c li a”-crea ii literare ale elevilor 
2.  "Educatia - ascensiune pe treptele generatiilor"-mas  rotund  
MEDIATIZAREA ACTIVIT II: 
-prin expunerea fotografiilor din timpul ac iunii la avizier; 
-prin mass-media local . 
  



 
767. BUCURIA DE A SCRIE COMPUNERI – OP IONAL 

 
Prof. Natalia Sec reanu, Şcoala Gimnazial  “Episcop Iacov Antonovici” Bârlad  

Prof. Violeta Cucu, Şcoala Primar  Criveşti-Tutova  
 

“Bucuria de a scrie compuneri” este un op ional la nivelul mai multor arii curriculare, ce îl 
predau la clasa a IV-a pe durata unui an şcolar, o or  pe s pt mân .  

Capacitatea de exprimare se formeaz  şi se perfec ioneaz  prin solicitarea efortului 
intelectual al elevilor.  

Prin compuneri se face transfer de cunoştin e, se realizeaz  o sintez  a tot ceea ce au înv at 
elevii la orele de limba şi literatura român , dar şi la alte discipline, acestea fiind de fapt – 
compozi ii interdisciplinare.  

Acest op ional cuprinde:  
I. Argument  
II. Competen e generale  
III. Competen e specifice şi exemple de activit i de înv are  
IV. Con inuturile înv rii  
V. Modalit i de evaluare  
VI. Bibliografie  
VII. Valori şi atitudini  
VIII. Sugestii metodologice  
 

Con inuturile înv rii sunt grupate în func ie de anotimpuri şi s rb torile specifice acestora:  
1. Toamna – între frumuse e şi lacrimi...  
2. Iarna – bucurie înveşmântat  în alb  
3. Prim vara – gânduri dragi pentru mame, într-o lume plin  de lumin  şi verde crud  
4. Vara – bucuria vacan ei  
 

BUCURIA DE A SCRIE COMPUNERI 
OP IONAL 

Durata: 1 an  
Num r de ore pe s pt mân : 1 or   
 
I. ARGUMENT  

Cea mai înalt  form  de manifestare a creativit ii literare a elevilor este compunerea. Ea 
este  “tipul cel mai personalizat dintre toate componentele limbii române” (C. Parfene, 1980, p. 29).  

Exprimarea corect , oral  şi scris  – obiectiv important al procesului de înv mânt în ciclul 
primar – constituie unul din instrumentele de baz  ale muncii intelectuale, fa  de care nu poate fi 
conceput  dezvoltarea viitoare a elevilor. Ca şi în cazul înv riii celorlalte instrumente ale muncii 
intelectuale: a cititului, a scrisului, a calcului matematic, capacitatea de exprimare se formeaz  şi se 
perfec ioneaz  prin solicitarea efortului intelectual al elevilor.  

Compunerile realizeaz  pe de o parte o sintez  a ceea ce înva  elevii la limba şi literatura 
român , iar pe de alt  parte, ele constituie cel mai potrivit prilej de valorificare a experien ei de 
via  a elevilor, de manifestare a imagina iei şi a fanteziei lor creatoare.  

Se spune c  o crea ie a copilului, oricât de simpl  ar fi ea, este un ecran al eului s u interior.  
Cum şi cât poate fi descifrat  lumea subiectiv  a şcolarului mic prin crea ie proprie?  
Ce mesaje ascunse, conştientizate sunt exprimate în produsele crea iei elevilor?  
Prin Curriculumul-ul actual, se pune accent deosebit pe formarea competen ei de 

comunicare textual .  
Obiectivul central al activit ilor didactice consacrate comunic rii elaborate, trebuie s  

r mân  dezvoltarea creativit ii şi originalit ii.  



Pornind de la ideea c  orice şcolar îşi doreşte s  scrie cele mai frumoase compuneri, se ştie 
c  e o mare bucurie s  se simt  c  este ascultat cu pl cere de c tre colegi, c  atunci când îşi citesc 
compunerea nu se aude niciun foşnet de caiet, c  toat  lumea ascult . Astfel, ei înva  cât de 
important este s  se exprime corect, pl cut şi nuan at, înva  s  pre uiasc  efortul propriu creativ, 
devin conştien i c  trebuie s  aib  un limbaj adecvat pentru a putea transmite eficient mesajul dorit. 
 
II. COMPETEN E GENERALE  
1.Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare  
2.Exprimarea de mesaje orale în diverse situa ii de comunicare  
3.Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare  
4.Redactarea de mesaje în diverse situa ii de comunicare  
 
III. COMPETEN E SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVIT I DE ÎNV ARE  
 
1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare  
Competen e specifice  Exemple de activit i de înv are  
1.1 Realizarea de deduc ii simple pe baza 
audierii unui text literar sau informativ 
accesibil  

- formularea unor predic ii, pe baza unor 
fragmente de text audiate  
- audierea unor dialoguri amuzante/interesante 
şi identificarea persoanelor care comunic  (nr. 
şi  
statutul lor, vârsta, preocup rile)  

1.2.Deducerea sensului unui cuvânt prin  
raportare la mesajul audiat în contexte de 
comunicare previzibile  

- explicarea sensului cuvântului pornind de la 
context  

1.3.Sesizarea abaterilor din mesajele  
audiate în vederea corect rii acestora  

- observarea dezacordului sau a altor abateri  

1.4.Manifestarea aten iei fa  de diverse  
tipuri de mesaje în contexte previzibile  

- notarea unor elemente considerate importante 
dintr-un scurt text de informare audiat  

 
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situa ii de comunicare 
Competen e specifice  Exemple de activit i de înv are  
2.1. Descrierea unui personaj dintr-o 
carte/dintr-un film/a unui personaj imaginar 
urm rind un set de repere  

- discutarea aspectelor relevante descoperite în 
text /carte referitoare le personaj  
- realizarea unui portret al personajului 
folosind diferite modalit i de exprimare ; 
verbalizarea şi comentarea acestei descrieri de 
c tre cel care a realizat-o sau de c tre un coleg  

2.2. Redactarea unei întâmpl ri imaginate pe 
baza unor întâmpl ri de sprijin  

- jocuri de imagina ie (de exemplu, “Închide 
ochii – eşti pe plaj  şi joci volei cu prietenii, s-
a stârnit furtuna, ce face i?”) – inventarea unui 
alt final la o poveste – relatarea unor 
întâmpl ri având ca suport banda desenat   

 
3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare 
Extragerea dintr-un text a unor elemente 
semnificative pentru a sus ine o opinie 
referitoare la mesajul citit  

- minidezbateri pornind de la aspecte 
interesante ale textului  
- realizarea de liste cu aspecte semnificative 
descoperite în texte şi clasificarea acestora în 
func ie de diverse criterii  

3.5. Sesizarea abaterilor din textele citite în 
vederea corect rii acestora  

- observarea dezacordului şi a altor abateri  



 
4.Redactarea de mesaje în diverse situaşii de comunicare 
Competen e specifice  Exemple de activit i de înv are  
4.1. Recunoaşterea şi remedierea greşelilor de 
ortografie şi de punctua ie în redactarea de text  

- autoevaluarea şi interevaluarea textelor 
redactate  
- discutarea greşelilor de ortografie  
- inventarea unor probe pentru a verifica 
scrierea corect   

4. 2. Redactarea unor texte func ionale scurte 
pe suport de hârtie sau digital  

- comunicarea între elevi sau cu profesorul pe 
o diversitate de subiecte prin email{întreb ri 
legate de teme, de modul de rezolvare a unui 
exerci iu etc.}  
- scrierea unei invita ii la o zi de naştere, la un 
film, la un picnic etc.  
- completarea corect  a datelor destinatarului 
pe un plic/pe o carte poştal  precum şi în 
format digital  

4.3. Redactarea unor descrieri tip portret pe 
baza unui plan simplu  

- expozi ie de portrete (colaj, foto /desen şi 
descriere verbal )  
- prezentarea unui personaj de 
poveste/film/serial pentru copii  
- scrierea unui text scurt pentru a se prezenta 
cuiva necunoscut (unui prieten prin 
coresponden , la primul mesaj de exemplu)  

4. 4. Povestirea pe scurt a unei secven e dintr-o 
poveste/ dintr-un film/desen animat/ a unei 
activit i/a unei întâmpl ri imaginate/tr ite  

- relat ri în scris pe baza întreb rilor: cine, ce 
unde, cum, de ce a f cut...?  
- antrenamente de scriere creativ  în 
grup(avansare de idei, selectare de idei, 
construirea firului narativ, revenire asupra  
textului)  
- realizarea de afişe pentru promovarea unor 
evenimente din şcoal ,; concurs de afişe  

 
 
IV. CON INUTURILE ÎNV RII  
Crea iile copiilor vor fi grupate în func ie de anotimpuri şi s rb torile specifice acestora :  
1. TOAMNA - ÎNTRE FRUMUSE E ŞI LACRIMI..  

-participative  
ite tipuri de compuneri  

 
 

 
2. IARNA – BUCURIE ÎNVEŞMÂNTAT  ÎN ALB  

metode activ- participative  
 

 
 

 
3. PRIM VARA - GÂNDURI DRAGI PENTRU MAMA, ÎNTR-O LUME PLIN  DE LUMIN  
ŞI VERDE CRUD  

- participative  
 



 
ilor şi realizarea revistei clasei  

 
4. VARA – BUCURIA VACAN EI  

-participative  
 

elodie  
 

 
V. MODALIT I DE EVALUARE  

 
 

 
 

 
 
VI. BIBLIOGRAFIE  

– IV, Editura POLIROM, Iaşi, 2000;  
 

- Comunicarea scris  elaborat , Editura 
DIDACTICA NOVA, Craiova, 2002;  

-a, Bucureşti;  
– de la teorie la practic , Editura HUMANITAS, 

Bucureşti 2003;  
-a, Ed. Ars Libri, 2006, Costeşti, Argeş;  

 
 
VII. VALORI ŞI ATITUDINI  
Op ionalul „Bucuria de a scrie compuneri” are ca obictiv central dezvoltarea creativit ii şi 
originalit ii elevilor promovând valori şi atitudini:  

sfera comunic rii;  
pactului 

limbajului asupra celorlal i;  
 

-un atelier al crea iei  
 
VIII. SUGESTII METODOLOGICE  

Competen ele specifice reprezint  trepte în structurarea comunic rii orale şi scrise.  
În privin a producerii de mesaje orale şi scrise, accentele formative sunt puse pe valorizarea 

intereselor elevilor din perspectiva exprim rii de idei, de p reri, de emo ii pe tematici relevante 
pentru experien ele lor. Succesul unor activit i de exprimare depinde de semnifica ia lor pentru 
elevul în eles în individualitatea sa.  

Sunt eviden iate situa ii în care, pentru a se exprima, elevii pot folosi şi alte coduri în afara 
celui lingvistic (de exemplu, desene, colaje, ritm şi melodie etc.).  

Sugestiile metodologice au rolul de a orienta prezentul Curriculum în proiectarea şi 
realizarea activit ilor de predare-înv are în concordan  cu specificul disciplinei 
 
 
  



 
768. OP IONAL 

“ÎMI  E  DESTUL  S   ŞTIU  C   POT” 
(F.DOSTOIEVSKI)  

 
Prof. Purice Oana Cristina, Colegiul Tehnic ,,Ion Holban “ Iaşi 

 
Tipul de op ional : la nivelul ariei  curriculare -Terapie educa ional  complex  şi integrat  
Durata:  un an şcolar 
Grupul int : clasa I  (DMS)  
Modul de desf şurare: individual, pe grupe/în echip  
Obiectiv transcurricular:  Dezvoltarea capacit ii de a aprecia şi a crea frumosul 
ARGUMENT 
 
„ MOTTO: “N-AM S-AJUNG PE CULME? SE POATE FOARTE BINE. 
DAR VREAU S  URC ATÂT CÂT AM S  POT PRIN MINE!” 
                                                                             (Edmond E.A.Rostand) 
 
        În înv mântul special, achizi iile la nivelul psihomotricit ii constituie o premiz  dar 

şi un rezultat al înv rii şcolare şi extraşcolare. De aceea, un rol foarte important îl reprezint  
parcurgerea programelor terapeutice din cadrul ariei curriculare Terapie educa ional  complex  şi 
integrat  prezente în şcolile speciale, dar şi a programelor de op ional, special create pentru a 
suplimenta prin exerci ii şi activit i variate, dezvoltarea abilit ilor motrice necesare în vederea 
unei buni inser ii sociale şi profesionale a copiilor cu C.E.S. (deficien e asociate -mintale şi 
motorii). 

         Programa de fa  are un con inut transdisciplinar deoarece prin parcurgerea acestuia se 
ating obiectivele de referinta ale mai multor arii curriculare. Astfel, activit ile propuse pe lâng  
faptul c  stimuleaz  dezvoltarea şi exersarea motricit ii pe toate palierele sale, favorizeaz  şi 
apropierea elevilor cu C.E.S. de realitatea cotidian  facându-se cunoscu i în comunitate. Se 
formeaz  în acest fel deprinderi de munc  în echip , fiecare elev contribuind la succesul echipei şi 
fiind format s  accepte şi parerile altora. Prin munca în echip  se asigur  mai multe oportunit i de 
participare şi inter-rela ionare ale elevilor. Prin activit ile desf şurate îşi propune s  diminueze 
sentimentul de inferioritate, de respingere şi de evitare resim ite la elevii cu cerin e educative 
speciale, s  realizeze un climat socio-afectiv pozitiv, constructiv menit s -i motiveze s  se implice 
în actiunile propuse. Acest tip de activiti ofer  elevilor posibilitatea de a înv a s  comunice 
deschis, s -şi exptime emo iile prin lucr rile realizate şi  nu  în ultimul rând s -şi dezvolte şi 
exerseze abilit ile psihomotrice necesare unei bune integr ri şcolare şi a unei ulterioare integr ri 
socio-profesionale. Aceast  program  are un con inut specific, astfel încât s  r spund  cerin elor 
individuale de dezvoltare, dar şi dezideratului general, de formare a unei personalit i apte de a 
participa activ la via a în familie, de grup profesional şi social.  

 
SCOPUL:  

      Dezvoltarea abilit ilor psihomotrice cu accent pe motricitatea fin ,  prin activit i de 
terapie ocupa ional  şi valorizarea elevilor cu dizabilit i pentru a le induce sentimentul de utilitate 
şi satisfac ie a lucrului bine f cut, a optimismului şi încrederii în for ele proprii. 
 

 OBIECTIVE DE REFERIN : 
1.Exersarea abilit ilor psihomotrice generale prin intermediul ac iunilor de explorare senzorial  a 
mediului  înconjur tor; 
2.Aplicarea unor tehnici de lucru, folosind diverse materiale şi instrumente; 
3. Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activit ile de terapie ocupa ional ; 



4. Realizarea şi aprecierea unor produse simple şi utile; 
5. Exersarea conduitei independente pentru integrarea şcolar  şi socio-profesional ; 
 
CON INUTURI ALE ÎNV RII 
1. Exerci ii de explorarea polisenzorial  a mediului  înconjur tor 
2. Exerci ii de explorare a structuri  perceptiv-motrice de baz  (schem  corporal ; culoare-form - 
    m rime; orientare, organizare şi struc-turare spa io-temporal ); 
3. Exerci ii de explorare a gesturilor manuale fundamentale şi coordonarea motric  cu  accent pe 
dezvoltarea  motricit ii fine şi a preciziei mişc rilor; 
4. Exerci ii de înv are de tehnici de lucru specifice terapiei  ocupa ionale prin folosirea corect  a 
instrumentelor de lucru; 
5. Realizarea unor produse finite decorative sau utile; 
 
ACTIVIT I DE ÎNV ARE 

Ob. Ref. Activit i de înv are 
 
 

1. 

 exerci ii de  discriminare vizual  (identic/ diferit); 
 sort ri dup  criterii asociate-culoare, m rime, form , etc.; 
 exerci ii de discriminare olfactiv  şi gustativ ; 
 exerci ii de discriminare tactil ; 
 exerci ii de explorare şi manipulare a obiectelor din mediul familiar; 

 
 
 

2. 

 exerci ii de reprezentare a schemei corporale prin modelaj, desen, joc 
de construc ii, puzzle; 
 exerci ii de localizare a obiectelor, prin raportare la schema corporal; 
 exerci ii de exersare a structuri perceptiv-motricede baz  (culoare-
form -m rime, orientare, organizare şi structurare spa io-temporal ); 

 
 
 
 

3. 

 exerci ii de dezvoltare a motricit ii fine şi a preciziei mişc rilor; 
 exerci ii -joc pentru exersarea  gesturilor rectilinii, rotative şi 
polimorfe; 
 exerci ii de dezvoltare a motricit ii fine şi a preciziei mişc rilor 
(exerci ii de lipire/ îndoire/ modelare/ bobinare/ r sucire/ mulare/ înşirare/ 
şnuruire/ t iere/ înnodare/ îmbinare/ împletire/ esut/ cusut, etc.); 
 exerci ii pentru  formarea şi exersarea coordon rii oculo-motorii şi 
bimanuale; 

 
 
 
 

4. 

 exerci ii de utilizare corect  a instrumentelor de lucru utilizate în 
cadrul orelor de terapie ocupa ional  (pensoane, foarfece, ace,  matri e, 
mosoare, planşet , perforator, şablon/tipar, jocuri de construc ie, gherghef, 
rigla, puzzle, incastre, etc.) 
 ac iuni de manipulare şi cunoaştere a obiectelor din mediul 
înconjur tor; 
 jocuri de construc ie şi asamblare cu  şi  f r  model; 

 
 
 
 

5. 

 exersarea tehnicilor de lucru  înv ate prin realizarea unor produse 
ornamentale simple; 
 participarea la concursuri  regionale, jude ene, na ionale, interna ionale 
, realizarea de expozi ii cu produsele finite ob inute în cadru activit ilor 
desf şurate prin parcurgerea op ionalului; 
 realizarea de parteneriate cu ONG-uri, şcoli în vederea promov rii  
activit ilor şi produselor realizate de elevilor cu  C.E.S.( deficien e asociate -
mintale şi motorii). 
 -exersarea conduitei  independente prin activit i cu caracter 
ergoterapeutic în vederea unei  mai  bune integr ri socio- profesionale viitoare; 

 



ACTIVIT I  FINALIZATOARE 
 realizarea de expozi ii în cadrul şcolii şi exterior ; 
 realizarea de parteneriate cu p rin ii copiilor implica i în program, Asocia ia 

,,Genera ia Viitorului”, Funda ia ,,Solidaritate şi Speran ”, Centrul de Zi ”Sf. 
Marina,, Iaşi, Casa memorial  ,,G.Topârceanu” Iaşi,  Palatul Copiilor Iaşi  şi alte 
ONG-uri;  

 realizarea de obiecte decorative în func ie de sezon; 
 decorarea s lii de clas  în func ie de anotimp; 
 participarea cu lucr ri la concursuri  regionale, jude ene, na ionale şi interna ionale 

prin   ob inerea  de rezultate deosebite care s -i motiveze pe elevi s  participe la 
activit ile viitoare; 

 participarea la expozi ii cu vânzare; 
 

MODALIT I DE EVALUARE 
PROBE ORALE:  

 observarea 
 conversa ia 
 aprecierea verbal  

PROBE PRACTICE:  
 expozi ii 
 activit i practice cu autoevaluare 
 participarea la concursuri şi activit i în parteneriat at t cu  p rin ii  cât şi cu 

alte institu ii de profil din jude  şi  nu numai. 
 

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIV  
 

1. Albu, C-tin, Albu, A., Tiberiu, Leonard Vlad, Iacob I., –“PSIHOMOTRICITATE, 
metodologia educ rii şi reeduc rii psihomotrice,, Institutul European, 2006; 

2. Bazarciuc, M., Manolescu, F., Stoican, P., coordonator Consilier CNCEIP, 
Marinache, A., V.,  - ARIA CURRICULAR :„TERAPIA EDUCA IONAL  
COMPLEX  ŞI INTEGRAT ”, TERAPIE OCUPA IONAL  PROGRAM   
ŞCOLAR  - Clasele I – a X-a, Bucureşti (Aprobat prin ordin al ministrului nr. 5234/ 
01.09.2008); 

3.  Barff, Ursula, Burkhardt, I., Maier, J., - Carte de construit pentru copii, Editura 
VOX,vol I şi II, 1997.  

4. P unescu, C., -S  vorbim despre culori,  Editura Ion  Creang , Bucureşti, 1986; 
5. P unescu, C., - „ Coordonate metodologice pentru recuperarea minorului inadaptat 

”- EDP, Bucureşti, 1948; 
6. P unescu, C., -„ Deficien a mintal  şi procesul înv rii ”- EDP, Bucureşti, 1977;  
7.  Radu, I., D., - ,,Educa ia psihomotorie a deficien ilor mintal” Editura 

ProHumanitate, Bucure ti, 2000; 
P unescu, C., Muşu, I., 1990- ,,Recuperarea medico-pedagogic  a copilului handicapat mintal” 
Editura Medical , Bucureşti, 1990; 
 
  



 
769. EVALUAREA PRIN PORTOFOLIU DIGITAL: APLICA IA SEESAW 

 
Prof. înv. primar Cristina T b caru, coala Gimnazial  ”Mihail Sadoveanu” Vaslui 

 
În condi iile în care tot mai multe activit i migreaz  spre Internet, educa ia digital  cap t  o 

tot mai mare amploare. În România, num rul colilor conectate la internet este foarte mare, îns  
activit ile colare online sunt mai degrab  limitate. 

Cadrele didactice i elevii au îns  la dispozi ie o varietate foarte mare de platforme 
educa ionale – autohtone sau str ine – care pot veni în completarea metodelor actuale de 
înv mânt. Dar, pe lâng  platformele dedicate, dezvoltarea tehnologiei, în special a dispozitivelor 
mobile (tablete, telefoane inteligente etc.) permite copiilor, ca i celor care îi educ , s  acceseze 
resurse neb nuite în urm  cu unul sau dou  decenii. 

De asemenea, aplica ii care permit, de exemplu, înv area unei limbi str ine sau teste de 
cultur  general  sunt din ce în ce mai prezente în memoria telefoanelor i tabletelor folosite atât de 
elevi i studen i, cât i de p rin ii sau bunicii acestora. 

„Noile tehnologii ale informa iei i comunic rii schimb  perspectiva asupra practicii 
educa ionale, implementarea acestora fiind considerat  drept una dintre cele mai importante 
probleme la acest sfârit de secol (XX – n.red), ridicat  la rang de politic  na ional ”, scria 
Olimpius Istrate, doctor în tiin ele educa iei, în lucrarea „Educa ia la distan . Proiectarea 
materialelor”, ap rut  în 2000. 

Este recunoscut c  elevii apreciaz  orele în care predarea este ajutat  de noile tehnologii, ore 
pe care le consider  „atractive”, mai ales c  informa ia este astfel mai bine re inut . 

Pe lâng  numeroasele aplica ii care sprijin  înv area, accesibilizeaz  cunoa terea, exist  i 
aplica ii care sus in evaluarea elevilor. O astfel de aplica ie este i SEESAW, un portofoliu digital 
care permite elevilor s  exerseze în mod independent ceea ce au înv at la coal . 

Elevii pot folosi fotografii, clipuri video, desene, note de text, link-uri pentru a ar ta ceea ce 
tiu. 

Con inuturile înc rcate sunt accesibile cadrului didactic de la orice dispozitiv (tablet , 
smartphone, PC). 

Lucr rile elevilor pot fi vizualizate i de c tre p rin i, colegi.  
 
Cum se utilizeaez  SEESAW. 
 

1. Accesarea aplica iei pe web.seesaw.me/ i crearea contului de profesor. 
 

       
 
 
  



 
2.Crearea clasei, i ad ugarea elevilor. 
 

 
 
3. Generarea codurilor. Aplica ia va genera automat un cod care se printeaz  i se distribuie elevilor 
pentru a putea accesa clasa. (cod QR sau un cod text cu validitate limitat  în timp de maxim 15 
minute). 
 

 
 
4. Elevii adaug  materiale la portofoliul digital: fotografii, desen, text. Odat  salvate, materialele 
înc rcate de elevi pot fi vizualizate, apreciate, evaluate de profesor. 
 

 
 



5. Profesorul aprob  post rile elevilor pentru ca acestea s  poat  fi vizualizate de c tre to i elevii 
clasei. Pentru fiecare postare se pot face comentarii, aprecieri, observa ii. 
 

 
 

 
 
Toate materialele ad ugate la portofoliu personal sunt organizate pe zile, putând fi u or accesate. 
 

 
 
 

P rin ii pot avea acces la portofoliile elevilor prin intermediul aplica iei Seesaw Parent 
Access. Având aplica ia pe smartphone, sunt anun a i imediat ce a ap rut o modificare în portofoliul 
copilului. 

Astfel, aplica ia se dovede te extrem de util  i în colaborarea coal  – familie. Profesorul 
poate informa în scris p rin ii asupra rezultatelor colare (calificative, note, observa ii), poate 
trimite comunic ri, inform ri, anumitor p rin i sau tuturor p rin ilor conecta i. 

Utilizarea internetului i a noilor tehnologii ale informa iei atrag/motiveaz  elevii pentru 
studiu, sprijin  procesul didactic i eficientizeaz  predarea/înv area/evaluarea, sprijin  
autoeduca ia, autoevaluarea i interevaluarea, dezvolt  competen ele digitale ale colarilor. 
 
  



 
770. „PRIMELE 100 DE ZILE DE ŞCOAL ” - PROIECT EDUCA IONAL 

 
Prof.Înv. Primar Balea Delia Elena 

Prof. Înv. Primar Barbu Viorela Laura 
Liceul Cu Program Sportiv Alba-Iulia,Alba 

 
CLASA PREG TITOARE B 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 
 

 
 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
 
1. ARGUMENT 

 
 Proiectul “ Primele 100  de zile de şcoal ” este adresat în primul rând elevilor şi cadrelor  
didactice de la clasa preg titoare, dar şi p rin ilor, dorind s  fie un portal spre sufletul fiec ruia,  
o dorin  de a ne cunoaşte mai bine, o şans  de a ne ar ta frumuse ea interioar , de a ne exprima  
prin intermediul artei. 
 

2. SCOP:  
 
 Cunoaştereasemnifica ieiparcurgeriiprimelor o sut  de zile din via a de şcolar;  

bucurias rb toririiîmpreun  a o sut  de zile de şcoal prindiferiteactivit i, darşi 
creştereaprestigiuluiclaseişi a şcoliiînrândulcomunit ii. 
 
3. OBIECTIVE SPECIFICE: 

 
 Cunoaşterea şi respectarea valorilor actualei genera ii de şcolari  prin paralelismul 

între  
universul copil riei de azi şi universul copil riei p rin ilor lor sau al unor personaje din 
poveşti; 

 Stimularea şi promovarea creativit ii elevilor prin realizarea colec iilor de 100 de 
obiecte; 

 Stimulareainteresuluip rin ilorcopiilorprinimplicareadirect şiindirect înacesteactiv
it i; 

 Stimulareaspiritului de competi ie, prinparticiparea la jocurişiconcursuri. 
 

4. GRUPUL INT :  
 

Eleviiclaseipreg titoare B, cadreledidactice, p rin iielevilor 
 
5. PERIOADA : 

 
 Preg tire: 15 septembrie 2014 – februarie 2015 
 Desf şurareaproiectului: 27 februarie 2015 
 

 
6. RESURSELE PROIECTULUI: 

 
Umane: elevi, cadre didactice, p rin iielevilor; 



Materiale:colec iile de obiecteaduse de elevi, markere, creioane, carton,diplome oferite  
   copiilor, cereale, fişe de lucru, bile ele cu exerci ii, etc. 
Financiare: bugetare – fonduripropriipentrumateriale de specialitate; 
extrabugetare – contribu ii ale p rin ilorpentrurealizareacolec iilor de  
100 de obiecte. 
 Parteneriale: p rin ii 
 

7. BENEFICIARII DIREC I: eleviiclaseipreg titoare B step-by-step 
 

8. MIJLOACE (metode)  DE REALIZARE: conversa ia,exerci iul,explica ia, jocul 
didactic,  
expozi ii, activit i interactive, etc. 

 
9. REZULTATE AŞTEPTATE: 

 
-  Atitudineapozitiv   acopiilorfa  de ac iunilerealizate; 
-  Responsabilizareaelevilorşi a p rin ilorînvederearealiz riicolec iilor cu 100 de obiecte; 
-  Implicareaelevilor, cadrelordidacticeşi a p rin ilorînactivit ileorganizate; 
-  Dezvoltareacomportamentelorsociale la copii; 
-  Manifestareaspiritului de toleran şicooperareîntreelevi; 
-  Dezvoltareagândiriicritice la elevi. 

 
10. ACTIVIT I PROPUSE ÎN CADRUL PROIECTULUI: 
 

 Întâlnirea de diminea : - mesajulzilei, rezolvareaunui rebus avândcafinalitate 
cuvântul“ S RB TOARE”, realizareaunuitrenule  cu 100 de cuvinte; 
 

 
 

 
 

 Activitateintegrat : CLR, MEM -  personajulAlb  –ca- Z padaesteajutat de elevi 
înrezolvareasarcinilor de pebile eleaflateînspateleunorfloricele. Înurmaacesteiactivit i,  
eleviivor forma gr dinacelor“100 de zile de şcoal ”. Feedback-ulactivit ii este realizat printr-o 
fiş în care eleviitrebuies colorezepersonajulşis rezolveadun rile şi sc derile de pe rochi a acesteia. 



 
 
 

 Arte vizuale şi abilit i practice: joc (concurs) realizarea, pegrupe, a unuilan  din  
100decereale; 

 
 

 Împ r irea celor 100 de m r işoare preg tite pentru aceast  s rb toare; 

 
  „UCENICUL VR JITOR” -  activitate cu toate clasele preg titoare ale unit ii 

şcolare în colaborare cu d-na bibliotecar Viorica Gen iana Onişoru; 

 



 
 Prezentarea colec iilor realizate de elevi; 

 

 
 

 
 

 Organizarea concursurilor: „Lipeşte-i coada m g ruşului”, „G seşte- i pantoful!”  
„Popice”,       „Sparge balonul!” 

 

 
 

 
 



 Împ r irea diplomelor de absolvire a celor 100 de zile de şcoal  cât şi a altor diplome  
ob inute  cu ocazia particip rii la diverse concursuri şcolare. 
 

 
 

 
 

 Servirea tortului. 
 

 
 

 
  



771. S  NE CUNOA TEM ARA-PROIECT DE ACTIVITATE EXTRA COLAR  
 

Pip. Bumbu Maria, coala Gimnazial  Nr.2 Sebe , Alba 
 

 

 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
  



 
772. PARTENERIAT EDUCA IONAL-POMPIERII, PRIETENII COPIILOR 

 
prof. înv. primar Magda Roxana Tomina, Liceul cu program sportiv Alba-Iulia,Alba 

 
Liceul cu Program Sportiv     Inspectoratul pentru Situa ii de  
Alba Iulia                                                                   Urgen  „UNIREA” al jud. Alba 
Director,                                                                             Inspector şef, 
 Marcu Nicuşor                                      Colonel Dorel Sofica 
  Nr ......./……..      Nr….../…….. 
 
 

      Inspectoratul Şcolar Jude ean Alba  
 

Vizat, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTENERIAT EDUCA IONAL 
 

“POMPIERII, PRIETENII COPIILOR” 
 

 
Motto: “Focul e bun la gura sobei” 

proverb românesc 
 

                   Coordonator proiect: 
Prof. înv. primar: 

Magda Roxana 
 

ARGUMENT: 
 

Acest parteneriat are scopul de a contribui la educarea comunit ii 
şi a copiilor, utiliând modalit i interactive privind managementul 
riscului. Cutremurele, inunda iile, alunec rile de teren sunt exemple de 
fenomene naturale produse de-a lungul evolu iei p mântului. Creşterea 
rapid  a popula iei, m rirea gradului de s r cie, poluarea şi degradarea 

mediului au contribuit la transformareaacestor fenomene naturale în dezastre ce au provocat 
pierderi enorme de vie i omeneşti şi bunuri materiale, precum şi pagube importante asupra 
infrastructurii. Colaborarea permanent  în cadrul comunit ii poate contribui la reducerea 
impactului dezastrelor, iar copiii joac  un rol important în acest proces. 
 Tot prin aceast  colaborare dorim s  promov m educarea privind ap rareaîmpotriva 
incendiilor, precum şi modul de prevenire şi comportare în situa ii de urgen , atâtîn familie, cât şi 
la şcoal . Educarea privindap rarea împotriva incendiilor nu înseamn  s  li se interzic  
copiilortot ceea ce are leg tur  cu focul. Se ştie c  focul i-a fascinat mereu pe copii şi, prin urmare, 
este necesar ca de la cele mai fragede vârste copiii s  aflecare sunt pericolele focului şi fumului şi 
s  se exerseze cu eicomportamentul corect în caz de incendiu sau în diferite situa ii de urgen . 



SCOP: 
 Educarea şi informarea copiilor cu privire la tipurile de risc generatoare de situa ii de 

urgen ; 
 Cunoaşterea m surilor de prevenire a situa iilor de urgen ; 
 Dezvoltarea capacit ii de r spuns, autosus inere şi prim ajutor; 
 Formarea unui comportament adecvat în cazul producerii situa iilor de urgen , atât în cazul 

elevilor, cât şi al cadrelor didactice şi p rin ilor. 
 

OBIECTIVE CADRU: 
 Cunoaşterea principalelor tipuri de riscuri, a formelor de manifestare a acestora, precum şi a 

terminologiei specifice; 
 Formarea şi perfec ionarea unor atitudini şi comportamente responsabile în situa ii de 

urgen ; 
 Dezvoltarea capacit ii de a folosi cunoştin ele dobândite, din domeniul situa iilor de 

urgen , pentru reglarea şi influen area comportamentului propriu şi de grup, dezvoltarea spiritului 
de solidaritate. 

 Implicarea p rin ilor şi a comunit ii locale în via a şcolii. 
 

OBIECTIVE: 
 s  identifice principalele tipuri de dezastre; 
 s  sesizeze coresponden a între activitatea uman  şi dezastre; 
 s  identifice corect situa iile de urgen ; 
 s  evalueze posibilit i de interven ie în situa ii de urgen ; 
 s  manifeste ini iativ  în situa ii de urgen ; 
 s  identifice corect factorii de risc; 
 s  intervin  eficient în situa ii de urgen ; 
 s  manifeste un comportament civic. 
CAMPANII 
1. ,,F.O.C.-Focul Omoar  Copii” 
2. ,,RISC. Sigurana nu este un joc de noroc!”. 

 
PARTENERI:  

 Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia 
 Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  “UNIREA” al jude ului Alba. 

 
GRUP INT : 

 Elevii claselor I  B, C; 
 Cadrele didactice; 
 P rin ii elevilor. 

 
 

BENEFICIARII PROIECTULUI: 
 Elevii claselor I B, C; 
 Cadrele didactice; 
 P rin ii elevilor. 

 
RESURSE : 

 Umane: 
- Cadrele didactice implicate în proiect; 
- Reprezentan i ai Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen  “UNIREA” al jude ului Alba; 
- Elevii; 
- P rin ii elevilor. 



 Materiale: 
- Materiale de educare şi informare preventiv  specifice activit ilor propuse; 
- Calculator, copiator, imprimant , aparat foto digital, AEL, pliante. 
- Pliante, flyere, afişe tip rite pentru cele dou  campanii(F.O.C. şi R.I.S.C.) distribuite de 
reprezentan ii ISU Alba. 

 Financiare: autofinan are şi eventuali sponsori ai şcolii. 
 

DURATA PROIECTULUI:  Anul şcolar 2016 -2017 
 

 
LOCUL DESF ŞUR RII: 

 Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia; 
 Detaşamentul de Pompieri Alba Iulia; 
 Alte loca ii. 

 
VALORI ŞI ATITUDINI: 
Parteneriatul vizeaz  formarea unor valori şi atitudini concentrate pe grija pentru via a 

personal  şi a celorlal i, precum şi preocuparea pentru prevenirea şi limitarea efectelor diferitelor 
situa ii de urgen . Se aşteapt  ca la finalul parteneriatului elevii s  dobândeasc  un comportament 
responsabil şi s  aplice în via a de zi cu zi cele înv ate. 
 

EVALUAREA PARTENERIATULUI: 
 Expozi ii tematice; 
 Portofolii ale elevilor. 

 
CALENDARUL ACTIVIT ILOR 

 
Nr. 
crt. 

 

 
Activitatea 

 
Termen 

 
Locul desf şur rii 

1. Prezentarea obiectivelor 
parteneriatului 
S -i cunoaştem pe cei cu care 
colabor m 

Noiembrie 
2016 

Liceul cu Program Sportiv Alba 
Iulia 

2. Ce ştim despre dezastre? 
M suri de prevenire şi modalit i de 
interven ie 
Cum ac ion m în caz de dezastru? 

Decembrie 
2016- 
Ianuarie 
2017 

Liceul cu Program Sportiv Alba 
Iulia 

3. Incendiul 
S  înv m s  prevenim incendiile! 
M suri în cadrul producerii unui 
incendiu şi a altor pericole! 

Ianuarie - 
aprilie 
2017 
 

 
Liceul cu Program Sportiv Alba 
Iulia 

4. Ziua European  a num rului pentru 
situa ii de urgen : Ce înseamn  şi 
cum func ioneaz  112!? 
 
Vizit  la Detaşamentul de pompieri 
Alba Iulia 

Februarie 2017 
 
 
 
11 februarie 
 

Liceul cu Program Sportiv Alba 
Iulia 
Detaşamentul de Pompieri Alba 
Iulia 



 
5. 

Ziua Protec iei Civile din România 
(28 februarie) 
Ce reprezint  protec ia civil : scopuri 
şi obiective!  
Situa iile de urgen :tipuri şi 
comportamentul în cazul producerii 
acestora 

Februarie 2017 
Martie 2017 
 
 
 
 
 

 
 
Liceul cu Program Sportiv Alba 
Iulia 
 
 

6. Cutremurul 
Ce este şi cum se manifest  
cutremurul!? 
M suri de prevenire şi reguli de 
comportare în caz de cutremur 

Aprilie - Iunie 
2017 

Liceul cu Program Sportiv Alba 
Iulia 
 

 
Not :Vor fi anexate parteneriatului, înaintea derul rii şi dup , urm toarele: 

 Temelece vor fi prezentate copiilor în cadrul activit ilor; 
 Fotografii din timpul diferitelor activit i; 
 Diplome; 
 Regulamente de organizare şi desf şurare a diferitelor concursuri; 
 Lucr ri ale copiilor. 

 
Bibliografie: 
1. www.igsu.ro 
2. www.isualba.ro 
3. www.unifec.org 
4. www.preveniredezastre.ro 
5. www.crucearosie.ro 
6. www.f-o-c.ro 
7. www.risc.info.ro 
 
 

773. EDUCA IA ECOLOGIC  – O NECESITATE ÎN COALA MODERN  – 
ACTIVIT I SPECIFICE 

 
Prof. Dima Alina Florentina, Scoala Gimnaziala Nr. 150, Bucure ti 

 
 Conceptul de dezvoltare durabil  desemneaz  totalitatea formelor i metodelor de 
dezvoltare socio-economic , al c ror fundament îl reprezint  în primul rând asigurarea unui 
echilibru între aceste sisteme socio-economice i elementele capitalului natural. 

Fiecare dintre noi, con tient sau nu, putem contribui la dezvoltarea durabil . De fapt, putem 
spune c  avem o gândire durabil  atunci când arunc m de eurile din plastic sau hârtie în locurile 
special amenajate. 

În condi iile actuale, cump r turile la mâna a doua (parte integrant  a ac iunilor de 
reutilizare şi reciclare) reprezint  o solu ie fireasc . Pe lâng  faptul c  presupun cheltuieli mai mici, 
acestea au o contribu ie important  la minimizarea impactului omenirii asupra climei. Cu fiecare 
produs aruncat, polu m aerul, apa, solul şi zonele înconjur toare şi eliber m în atmosfer  CO2 şi 
gaz metan. Deseori, un astfel de gest nu este decât o irosire a unor resurse valoroase.  

Din fericire, sectorul recicl rii şi al recuper rii materialelor se dezvolt  rapid, devenind un 
element cheie pentru protec ia mediului, încurajarea inov rii şi stimularea economiei. O parte din 
noile sta ii de tratare transform  deşeurile în compost sau în combustibili solizi recupera i. Industria 
cimentului este una dintre ramurile cu cele mai mari emisii de CO2, dar în ultimii ani, unii 
produc tori au adoptat practici durabile, care permit recuperarea energiei şi materialelor din deşeuri 

http://www.igsu.ro/
http://www.isualba.ro/
http://www.unifec.org/
http://www.preveniredezastre.ro/
http://www.crucearosie.ro/
http://www.f/#-o-c.ro
http://www.risc.info.ro/
http://world-you-like.europa.eu/ro/povesti-de-succes/wasteserve-malta-ltd/
http://world-you-like.europa.eu/ro/povesti-de-succes/ecorec/


şi reutilizarea acestora ca materii prime sau combustibil primar. Exist  chiar instala ii de 
valorificare a c ldurii corporale! 

Cu to ii putem face alegeri mai bune, cu impact pe termen lung şi care nu presupun schimb ri 
majore: 

 Un european foloseşte pân  la 190 de sacoşe din plastic pe an. Aruncate în gropile de gunoi, 
aceste produse au nevoie de pân la 1 000 de ani pentru a se descompune. Dac  optezi 
pentru o sacoş  reutilizabil , reduci volumul de deşeuri şi p strezi str zile mai curate. 

 Când mergi la supermarket, alege produsele cu mai pu in ambalaj, iar la birou, gândeşte-te 
de dou  ori înainte de a tip ri un document. Astfel, vei contribui la stoparea desp duririlor şi 
î i vei reduce cantitatea de deşeuri cu şase tone pe an.  

 Separarea deşeurilor reciclabile (sticl , hârtie, carton, plastic, doze şi conserve) de cele 
menajere poate reduce enorm cantitatea de CO2 emis . 

Trebuie s  înv m s  ne punem întreb ri despre ce se întâmpl  şi din ce cauz  se întâmpl  şi 
mai ales din cauza cui se întâmpl  toate problemele ce fac rau P MÂNTULUI şi implicit nou .Este 
necesar ca cei mai tineri s  fie educa i pentru a pune întreb ri, dar mai ales pentru a nu trece, 
nep s tori pe lâng  rezultatul ac iunilor altora. Tinerii sunt singura speran  a mediului înconjur tor. 
Educarea lor va fi echivalent  cu deschiderea ochilor spre natur  şi va asigura s n tatea mediului de 
mâine. 
 
 Împreun  cu elevii mei particip m la Proiectul „Gestionarea de eurilor de ambalaje”. Copiii 
sunt foarte interesa i de reciclarea ambalajelor. Din fericire, semnalele transmise de parin i sunt 
pozitive. La sugestia elevilor, o mare parte din ei au inceput sa colecteze selectiv i s  refoloseasc  
anumite ambalaje. 
 
 Lec iile sunt sub forma unor mici povestiri, pe baza c rora discut m no iunile teoretice i 
facem exerci iile aplicative. Titlurile lec iilor sunt sugestive: ”Despre ambalaje i de euri de 
ambalaje”; ”Recicl m metalul!”; ” i plasticul poate fi reciclat!„; ”Ce facem cu de eurile de 
ambalaje care nu pot fi reciclate?” etc.  
 Exerci iile aplicative sunt diverse: 
- Monitoriza i zilnic cantitatea de de euri de ambalaje din cas ; 
- Aduce i la coal  câte un ambalaj pe care îl considera i frumos realizat; 
- Realiza i un poster cu tema ”Reciclarea metalelor”; 
- Elabora i un pliant de popularizare a informa iilor; 
- Face i desene cu co uri de gunoi atractive care s  deteremine colegii din coal  s  sorteze 
ambalajele pe categorii; 
- Picta i sticle pentru a realiza vaze pentru flori; 
- Confec iona i din materiale reciclabile un obiect de design interior pentru propria voastr  camer . 
 
 Jocul de rol: „P stra i mediul curat!” 

Colectivul de elevi va fi împ r it în patru grupe şi câte un reprezentant al fiec rui grup va 
extrage câte un bilet, cu una din urm toarele nota ii: 
-  obiecte vechi (refolosite) 
- obiecte confec ionate din materiale reciclate 
- obiecte noi 
- gunoaie 

Fiecare persoan  din grupul c ruia îi apar ine va fi un astfel de obiect. De exemplu, din 
primul grup de obiecte ar putea fi: un covoraş, o pies  de mobilier, un vechi ursule  de pluş, o 
bijuterie, un vas de po elan etc. În grupul materialelor reciclate ar putea fi: un pahar, un ziar, o cutie 
metalic , o hain  etc. Ca lucruri noi ar putea fi o farfurie, o caset , un televizor, o ceaşc  etc. În 
grupul gunoaielor ar putea fi: resturi alimentare, o pung  de plastic, o cutie de detergent,o cutie de 
conserv  etc.  

http://world-you-like.europa.eu/ro/povesti-de-succes/jernhusen/
http://world-you-like.europa.eu/ro/povesti-de-succes/jernhusen/


Când fiecare elev şi-a ales obiectul pe care s -l reprezinte, începe i povestea astfel: ”Într-un 
apartament locuiesc patru persoane: Popescu Petru–tat l, Maria –mama, Mihai –fiul şi Silvia –fiica. 
Se f cea c  diferite obiecte casnice îşi povesteau via a şi se întrebau care le va fi destina ia viitoare. 
Diminea  membrii familiei s- au trezit foarte tulbura i şi au început s -şi spun  ce au visat...”. 

În continuare explica i c  fiecare grup va trebui s  completeze povestirea. Ve i oferi 
urm toarele elemente ajut toare : 
- vocile sunt ale diferitelor obiecte casnice care îşi povestesc via a; 
- fiecare grup trebuie s  decid  care le va fi destina ia; 
-  obiectele vechi pot avea amintiri şi pot împ rt şi din experien a lor; 
- lucrurile confec ionate din materiale reciclate pot explica faptul c  pot fi ob inute obiecte noi din 
materiale vechi: din lemn şi resturi textile se ob ine hârtie şi de asemenea din hârtia veche se poate 
ob ine hârtie nou ; 
- obiectele noi pot spune cum sunt ele utilizate şi cum au fost ob inute: de exemplu minereul a fost 
extras din z c mânt, a fost topit şi prelucrat, a fost transportat, apoi finisat şi vândut, pot explica 
modul în care mediul a avut de suferit în timpul procesuluide produc ie; 
- gunoaiele sunt însp imântate de a fi aruncate la groapa cu gunoi sau de a fi incinerate; ele ştiu c  
gropile de depozitare sunt surse de poluare şi nu doresc s  ia parte la aşa ceva; dac  gunoaiele sunt 
reciclate pot fi transformate în noi resurse disponibile. Asista i fiecare grup în timp ce elevii îşi 
preg tesc rolurile şi acorda i explica iile necesare.Asambla i rolurile într-o pies  de teatru scris  de 
ei. Ea poate fi prezentat  înso it  decostume adecvate, pe 5 iunie, de Ziua mondial  a mediului. 
 
 În acest an colar am beneficiat de o sponsorizare Lego. Astfel, am înv at c  folosind aceste 
piese putem crea juc rii noi f r  a mai achizi iona altele. În prezent cre m ora ul ideal, f r  
gunoaie, f r  poluare.  
 
 Copiii sunt atra i de astfel de proiecte. Ei vor fi în viitor principalii  actori ai planetei. 
 
 

774. PROIECT DE ACTIVITATE ÎN ALTERNATIVA STEP BY STEP 
 

Prof. pt. înv. primar: B nulescu Geanina 
Prof. pt. înv. primar: B nulescu Marian- Lucian 

coala Gimnazial  „Vasile Cristoforeanu”, Rm. S rat, Jud. Buz u  
 

CLASA I 
ACTIVITATEA  LA CENTRE 

DISCIPLINE 
 COMUNICARE ÎN LIMBA  
ROMÂN  

MATEMATIC  
I 

EXPLORAREA 
MEDIULUI 

ARTE VIZUALE 
I ABILIT I 

PRACTICE 

CENTRE DE 
ACTIVITATE 

CITIRE 

 

SCRIERE 

 

MATEMATIC  

 

ARTE 

 

Con inutul şi  
subiectul 

 
 
 

LITERELE MICI 
I MARI DE 

TIPAR 
 
 

LITERELE MICI 
I MARI DE 

MÂN  
 

Literele „s” „S” 

ADUNAREA I 
SC DEREA 

NUMERELOR 
DE LA 0 LA 20 
CU TRECERE 

COLAJ 
 

Ornamente i 
felicit ri pentru 

Cr ciun 



 
Sunetul „s” 

Literele „s”  „S” 
 

Scrierea 
cuvintelor, a 
propozi iilor 

PESTE ORDIN 
Adunarea 
numerelor 
formate din 

unit i-
consolidare 

 
 

Competen e 
specifice 

 
 
 
 
 
 

3.1. Citirea unor 
cuvinte i 
propozi ii scurte, 
scrise cu litere de 
tipar sau de  mân  
3.2.Identificarea 
mesajului unui 
scurt text 

3.1. Citirea unor 
cuvinte i 
propozi ii scurte, 
scrise cu litere de 
tipar sau de  mân  
4.1.Scrierea 
literelor de mân  

1.4.Efectuarea de 
adun ri i sc deri, 
mental sau în 
scris, în 
concentrul 0-100, 
recurgând 
frecvent la 
num rare 
1.6. Utilizarea 
unor denumiri i 
simboluri 
matematice în 
rezolvarea i /sau 
compunerea de 
probleme 

2.1.Identificarea 
unor caracteristici 
/ propriet i  ale 
materialelor 
întâlnite în 
mediul cunoscut 
2.3.Realizarea de 
obiecte folosind 
materiale u or de 
prelucrat i 
tehnici accesibile 
2.5. Explorarea 
de utiliz ri în 
contexte variate a 
obiectelor 
realizate prin 
efort propriu 

 
Obiective 

opera ionale 
 
 
 
 
 
 
 

 s  
identifice literele 
„s” „S”; 
 s  citeasc  

în ritm propriu, 
corect, cuvinte i 
propozi ii; 
 s  

realizeze 
coresponden a 
dintre cuvinte i 
reprezent rile 
grafice date; 
 s  

g seasc  cuvinte 
cu în eles opus; 
 s  

formuleze 
întreb ri şi 

r spunsuri pe 
baza textului citit; 

 
 
 

 s  scrie 
literele „s” „S”; 
 s  scrie 

cuvinte care 
con in literele 

„s” „S”; 
 s  copieze 

cuvintele  şi 
propozi iile date, 
respectând 
liniatura caietului; 

 s  
alc tuiasc  

propozi ii folosind 
cuvintele date, 
utilizând 
conven iile 
limbajului scris; 

 s  
efectueze 

opera ii 
deadunare  în 
concentrul 0-20 
(u+u), cu  trecere 
peste ordin; 
 s  

completeze 
termenii 
necunoscu i cu 
numerele 
potrivite; 
 s  rezolve 
probleme cu o 

singur  opera ie; 
 
 

 

 s  
identifice 
etapele de 

lucru; 
 s  

confec ioneze 
ornamente  i o 
felicitare de 
Cr ciun, 
urm rind etapele 
de lucru şi 
utilizând 
materialele 
corespunz toare; 

Metode şi 
procedee  
didactice 

 
 

*metoda fonetic  
analitico-sintetic  

*exerci iul 
*conversa ia 

*jocul didactic 

*conversa ia 
*metoda fonetic  
analitico-sintetic  

*exerci iul 
*jocul didactic 

*conversa ia 
*exerci iul 
*explica ia 

tiu, vreau s  tiu, 
am aflat 

*observa ia 
*exerci iul 
*explica ia 

*demonstra ia 
 



Mijloace de 
înv mânt 

 
 
 

Forme de 
activitate 

 - planşa cu 
literele  „s” „S”, 
manualul, fişe de 

munc  
independent ; 
 în grup 

 individual 
 în perechi 

- fişe de lucru, 
rebus 

 
 
 
 

 în grup 
 individual 

  

- fişe de lucru 
- creioane 

colorate/ carioci 
 
 

 în grup 
 individual 

-planşa model 
-hârtie colorat  

-lipici 
 
 

 individual 
 

 

 
ACTIVIT I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITATE 
INDIVIDUAL  
 Cititi lec ia „ 

La Sinaia” din 
manual, p.55. 

ACTIVITATE 
ÎN PERECHI 

 Formula i 
întreb ri şi 
r spunsuri pe baza 
textului citit. 
Pentru fiecare 
întrebare sau 
r spuns corect 
acorda i-v  câte 
un punct. La  
sfâr it, realiza i un 
clasament. 
SUPLIMENTAR 

ACTIVITATE 
INDIVIDUAL  
 Rezolva i 

sarcinile din fişa 
de munc   
independent  
(Anexa 1). 
ACTIVITATE 
ÎN GRUP 
 Compune i 

o ghicitoare 
despre sanie, 
format  dintr-o 
strof  de patru 
versuri. 

ACTIVITATE 
INDIVIDUAL  

●    Scrie literele, 
cuvintele şi 
propozi iile din 
fi a de munc  
independent . 
 
 
SUPLIMENTAR 
ACTIVITATE  

ÎN GRUP 
 Completa i 
textul. Pune i un 
titlu potrivit 
textului. 

 

ACTIVITATE  
INDIVIDUAL
 Rezolv  

individual 
sarcinile de pe 
fi a de munc  
independent . 

ACTIVITATE 
ÎN PERECHI 
 Alege un 

coleg da la 
centru i realiza i 
o intercorectare a 
fi elor. 
 

SUPLIMENTAR 
 
ACTIVITATE 

ÎN GRUP 
 Citi i cu 

aten ie 
problemele din 
fi . Rezolva i 
problemele  
împreun  cu 
colegii de la 
centru,  folosind 
metoda „ tiu, 
vreau s  tiu, am 
aflat”. 

ACTIVITAT E  
ÎN PERECHI 

 
 Fiecare 

pereche va 
decupa cinci 
elemente 
decorative pentru 
Pomul de 
Cr ciun , urmând 
ca apoi s  le 
lipeasc  pe un 
brad de hârtie 
aflat pe un 
carton. Fiecare 
pereche va 
realiza un brad 
ornat cu aceste 
elemente. 
ACTIVITATE 

ÎN GRUP 
Elevii vor 

realiza o felicitare 
de Cr ciun, 
respectând 
etapele notate pe 
fi a de la centru. 

În cadrul activit ii pe centre, un moment important se înregistreaz  dup  prima rota ie. 
Acum, elevii vor prezenta materialele realizate la fiecare centru, pe scaunul autorului. 

Evaluarea ultimelor trei rota ii se va realiza în cadrul programului de dup -amiaz , la 
Evaluarea activit ilor de la centre. 

Evaluare 

Observarea 
sistematic , 
aprecieri verbale, 
coevaluarea 

Observarea 
sistematic , 
aprecieri verbale, 
coevaluarea 

Observarea 
sistematic , 
aprecieri verbale, 
coevaluarea 

Observarea 
sistematic , 
aprecieri verbale, 
coevaluarea 

 



RESURSE   INFORMA IONALE: 
1.Carmen Iord chescu –„S  dezleg m tainele Abecedarului”, clasa I,  Editura Carminis; 
2.Elena Nica, Dumitru Loghin – „Matematica- probe aplicative” , Editura Carminis; 
3.Gabriela Bratu –„Aplicatii ale metodelor de gândire critic  în înv mântul primar”;  
4.Lucian  Stan, Gabriela Doroban u  - „Abilit i  Practice - ghid  metodologic  privind proiectarea si 
desf şurarea activit ilor de predare –înv are –evaluare la clasele I-IV”, Ed.Aramis 
 
 

775. “PE ARIPILE…CUVINTELOR”- REVIST  MAGAZIN 
 

  PIP Hazu Mona, Şcoala Gimnazial  “Stroe S. Belloescu” Bârlad 
 
 Revistele şcolare trebuie s  vin  în sprijinul form rii elevilor şi a cadrelor didactice, 
cunoaşterii de c tre aceştia a preocup rii colegilor lor din celelalte şcoli, a g sirii metodelor şi 
mijloacelor de dialog şi comunicare, a limbajului comun, a cunoaşterii tradi iilor na ionale şi a 
valorilor europene. La baza realiz rii lor trebuie s  stea, ca obiective majore, cultivarea 
respectului pentru cuvântul scris, pentru exprimarea corect  şi expresiv  în limba român , dar şi 
educarea elevilor în spiritual respectului pentru adev r, pentru reflectarea obiectiv  a realit ii, prin 
aplicarea principiilor deontologice ale profesiei de jurnalist.  

 “Pe aripile…cuvintelor” este o revist  anual , de tip magazin, oglindind complex activitatea 
clasei pe care o coordonez în anul şcolar respectiv. A fost conceput  în cadrul Şcolii Gimnaziale 
“Stroe S. Belloescu” din Bârlad, sub coordonarea PIP Hazu Mona, elevii clasei fiind redactori ai 
acesteia. 
 Ajuns  deja la al patrulea num r, a devenit o activitate constant  şi important  a elevilor în 
fiecare an şcolar. Forma de prezentare a revistei este atât pe suport de hârtie, cât şi în format 
electronic, înlesnind astfel posibilitatea de a fi vizualizat  de cât mai multe persoane. 
 Ideea conceperii revistei “Pe aripile…cuvintelor” s-a n scut din nevoia de diseminare a 
activit ilor clasei în rândul elevilor, cadrelor didactice din şcoal  şi din alte şcoli, dar şi a p rin ilor. 
Astfel, în paginile ei, se reg sesc articole despre proiecte educa ionale, activit i extraşcolare, 
concursuri, “S  stii mai multe, s  fii mai bun!”, serb ri, excursii, activit i demonstrative în cadrul 
comisiei metodice sau a cercurilor pedagogice.Totodat , revista a inspirat şi promovat elevii 
talenta i, aceştia contribuind cu diverse crea ii proprii: compuneri, poezii, crea ii plastice, idei 
originale, sfaturi, c r i, juc rii sau alte obiecte create de ei. 
 În acest num r al revistei, num r redactat de Clasa Buburuzelor, am ini iat rubrica 
“Buburuza istea ”, fiecare elev de inând astfel un spa iu personal de manifestare artistic . Elevii au 
fost încânta i de idee, reg sindu-şi valorizate talentul, crea iile, reuşitele, ideile, crescându-le 
încrederea în sine. 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Estetica şi ingeniozitatea prezent rii grafice, inventivitatea şi originalitatea tehnoredact rii, 
modul atractiv de tratare a subiectelor au sporit impactul revistei, având valoare instructiv-
educativ , promovând valori şi atitudini, dezvoltând conştiin a estetic , civic  şi moral  a micilor 
cititori. 
 
 

776. C L TORIE ÎN LUMEA C R ILOR 
PROIECT DIDACTIC 

 
Prof. Ioan Elena, coala Gimnazial  „Stroe Belloescu” Grivi a, Vaslui 

 
Unitatea de înv mânt: coala Gimnazial  „Stroe Belloescu” Grivi a 
Data: noiembrie 2016 
Clasa: a II-a 
Propun tor: Ioan Elena 
Disciplina: CLR 
Unitatea de înv are: „Toamna” 
Subiectul lec iei: „C l torie în lumea c r ilor”  
Tipul de lec ie: de consolidare 
Obiective opera ionale:  

O1: s  recunoasc  titlul, autorul textelor; 
O2: s  descopere informa iile cerute şi s  resolve sarcina primit ; 
O3: s  identifice personajele i replicile din textile prezentate; 
O4: s  alc tuiasc  propozi iirespectând cerin ele date; 
O5: s  formeze lan uri de cuvinte conform cerin ei; 

             O6: s  utilizeze corect instrumentele de lucru; 
             O7: s  manifeste interes pe tot parcursul orei. 

Strategia didactic :  
a) Metode şi procedee: conversa ia, explica ia, exerci iul, observarea, munca 

independent , jocul didactic, brainstormingul; 
b) Mijloace de înv mânt: manual, caiet, laptop cu prezent ri power point, fişe de 

lucru, bilete cu enun uri; 
c) Forme de organizare: frontal , individual , pe echipe. 
d) Resurse: 
 umane: 21 elevi şi înv torul clasei; 
 spa iale: sala de clas ; 
 temporale: 45 minute; 

Forme de evaluare: observarea sistematic , aprecierea verbal . 
Bibliografie : 

 Estera, Nicolescu, Didactica limbii i literaturii române pentru înv mânt primar, Editura 
Egal, Bucure ti.  

 Tudora, Pi il , Cleopatra, Mih ilescu, Manual: Limba şi literature român , manual pentru 
clasa a II-a, Editura Aramis Print, Bucureşti, 2004.  

 *Metodica pred rii limbii române la clasele I-IV, Ed. Didactic  şi Pedagogic , Bucureşti, 
1988. 

 *Programa şcolar  (clasele I şi a II-a), MEC, EdituraDidactic  Press, Bucureşti, 2004. 
  



 
Desf urarea lec iei 

 
Secven ele 

lec iei 
Ob. 
Op. 

Activitatea 
înv toarei 

Activitatea 
elevilor 

Metode  Mijloace  Forme de 
organizare 

Evaluare  

1. Moment 
organizato-
ric 

 Stabileşte 
ordinea şi 
disciplina în sala 
de clas . 
Preg teşte 
materialele 
necesare în 
desf şurarea 
activit ii. 

- se preg tesc 
pentru 
desf şurarea 
lec iei 

convers
a ia 

manual 
caiete 
instrumen-
te de scris 

frontal  observaresist
ematic  

2.  
Verificarea 
temei şi 
reactualiza-
rea 
cunoştin e-
lor 
anterioare 

O 1 
O 2 

Verificarea 
cantitativ  a 
temei.     
Verificarea 
calitativ  se va 
face ulterior. 
Sunt formulate 
întreb ri şi 
sarcini din lec ia 
anterioar  

-prezentarea 
caietelor cu tema 
pentru acas  
-r spund la 
solicit ri, 
participând activ 

Convers
a ia 
Jocul 

caiete 
 
 
 
 
fi e de 
lucru 
instrumen-
te de scris 

individual  
 
 
 
 
în perechi 

oral  
 
 
scris  

3. Captarea 
aten iei 

  O realizez 
printr-o scurt  
discu ie cu elevii 
i apoi o 

prezent  ei în 
power-point 

Urm resc 
prezentarea 

convers
a ia 

video-
proiector 

 frontal 

4. 
Anun areat
emei i a 
obiective 
lor 
 

 se prezint  noul 
con inut: 
„C l torie în 
lumea c r ilor 
se scrie i titlul pe 
tabl , se prezint  
aobiectivele 
opera ionale 

Ascult  cu aten ie 
noua tem  şi 
obiectivele. 
Noteaz  titlul 
lec iei pe caiet. 

Convers
a ia 
Explica
ia 

video-
proiector 

  
frontal  

5. 
Prezentarea 
noului 
con inut i 
dirijarea 
înv rii 

 Aceasta ora o 
vom desf ura 
sub forma unui 
joc, mai bine 
spus a unui 
concurs între 
echipe. Fiecare 
echip  va 
executa cerin ele 
care sunt scrise 
pe fe ele unui 
cub. 
Pe o plan  
special a ezat  
se va ine scorul 
fiec rei runde. 
Se vor pune: 

Vor primi foi pe 
care vor scrie 
rezolvarea 
sarcinilor. 
Sarcinile vor fi de 
tipul: 
Scrie i titlul i 
autorul pove tii 
Nume te 
personajeleprinci
pale din poveste 
Scrie r spunsul la 
ghicitoareaproiec
tat  
Scrie 3 însu iri 
despre acest 
personaj 
Ce înv tur  se 
desprinde din 

Cubul 
 
 
 
 
Exerci 
iul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fi e de 
lucru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

individual  
 

individual  
Evaluez 
capacitatea 
de în elegere 
a mesajului 
transmis cu 
ajutorul 
imaginii; 
 
 
frontal  
Evaluez 
corectitudi 
nea 
exprim rii şi 
citirea 
cursiv  şi 
expresiv . 
 



 

 

poveste 
Cite te cu 
intona ia cuvenit  
Alte sarcini: 
- cite te cu 
aten ie i scrie F 
sau A 
- scrie cuvinte cu 
în eles opus 
- scrie cuvinte cu 
în eles 
asem n tor 
Alege variant 
corect  de 
r spuns 
- ordoneaz  
propozi iile 
- S  încerc m s  
d m un alt sfâr it 
pove tii 
Cuvinte ascunse 
- însu iri ale 
pove tilor. 

 
Explica
ia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brains 
torming
ul 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
Aprecieri 
i tema 

pentru 
acas  

 Se fac aprecieri 
i se dau 

diploma pentru 
câstig tori. Se d  
tema pentru 
acas , se explic . 

Ascult  cu aten ie 
i noteaz . Se 

încheie cu 
refrenul 
cântecului ”Carte 
de pove ti” 

convers
a ia 

 frontal Aprecierea 
verbal i 
notarea. 

 
 

777. PE MELEAGURILE NATALE 
PROIECT DIDACTIC 

 
Prof. Sava tefan, coala Gimnazial  „Stroe Belloescu” Grivi a, Vaslui 

 
Data: octombrie 2016 
Clasa: a IV-a  
Unitatea şcolar : coala Gimnazial  „Stroe Belloescu” Grivi a  
Înv tor: Sava tefan 
Aria curricular : Om şi societate 
Disciplina: Istorie 
Unitatea de înv are: De la istoria personal  la istoria na ional  
Subiectul lec iei: Pe meleaguri natale 
Tipul lec iei: consolidare 
Timp de lucru:  50 minute 
Scop: Identificarea şi utilizarea informa iilor referitoare la persoan , la istoria na ional ; 
Obiective opera ionale: 

O1- S  defineasc  termenii istorici folosi i; 
O2- S  completeze minim patru no iuni corect pe harta conceptual  în cinci minute;  
O3- S   completeze minim patru  informa ii corect din textul lacunar în cinci minute; 
O4- S  scrie cel pu in patru obiective turistice i  dou  institu ii locale  pe baza fi ei 
de lucru în cinci minute; 
O5- S  completeze arborele genealogic al familiei. 

STRATEGIA DIDACTIC  



Metode si procedee: conversa ia, explica ia ,lucrul cu  harta, povestirea , ciorchinele, harta 
conceptual , brainstormingul, observarea dirijat ,diagrama Venn,  exerci iul . 
Mijloace de înv mânt:, fişe de lucru, Harta României, prezentare ppt, laptop, 
videoproiector. 
Forme de organizare: activitate frontal , pe grupe, individual , în perechi. 
Bibliografice:    

 Adina Berciu-Dr ghicescu, Simona D. Grigore, Caiet auxiliar de Istorie, clasa a IV-
a, Bucure ti, Editura CD Press, 2006. 

 Cleopatra, Mih lescu, Tudora Pi il , Stelu a Vlad, Manual de Istorie, clasa a-IV-a, 
Bucure ti, Editura Aramis, 2006 

    Temporale: 50minute. 
Umane: 22 elevi, cadrul didactic. 

 
 

Etapele 
lec iei 

Ob. 
op. 

 

DEMERSUL 
DIDACTIC 

STRATEGII DIDACTICE Eva 
luare 

Con inutul înv rii Du
-ra 
ta 

Metode şi 
procedee 

Mijloace 
didactice 

Forma de 
organizar

e 

 

1.Moment 
organizato-
ric 

 Asigur condi iile 
necesare bunei 
desfaşur ri a lec iei i 
explic elevilor  
importan a zilei de 
ast zi . 

1’ Explica ia   Frontal   

3.Captarea 
aten iei 
 

 - Ce zi a s pt mînii 
este? 
- In ce dat  suntem? Din 
ce anotimp face parte 
luna octombrie? Care 
sunt caracteristicile 
anotimpului de toamn ? 
Ce fel de zi este ast zi? 
Explica i cuvântul 
mohorât . 
Ne afl m în clas  unde 
to i ce forma i? Cum se 
nume te grupul vostru? 
Haide i ca i azi s  ne 
apropiem cât mai mult 
de grupul cel mai drag 
fiec rei persoane, care 
este acesta? Defini i 
familia. 

5’ Conversa ia 
 
 
 

 
 
 

 
      
Frontal  
 

 
 
 
Oral  
 

4. Anun a-
rea temei şi 
enun area 
obiectivelor 

          Ast zi, pornind de 
la familie, vom face 
trecerea De la istoria 
personal  la istoria 
na ional  

2’ explica ia, 
 
 
 
 

 Frontal  
 

 

Dirijarea 
înv rii. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pentru început, fiecare 
va completa arborele 
genealogic al familie. 
(Sarcin  suplimentar  
s rb torile familiei) 
_Ce tip de familii am 
întâlnit? 

 
 
 
 
 
3’ 
 

Brainstormi
ng 
Conversa 
ia, 

    
explica ia, 
 

 
 
 
 
 
 
     Laptop 

 
 
 
Pe grupe 
 
 
 

 
 
 
Oral  
 
 
 



 
Etapele 
lec iei 

Ob. 
op. 
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DIDACTIC 

STRATEGII DIDACTICE Eva 
luare 

Con inutul înv rii Du
-ra 
ta 

Metode şi 
procedee 

Mijloace 
didactice 

Forma de 
organizar

e 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

_Unde î i desf oar  
familia activit ile 
zilnice, evenimentele 
importante i 
s rb torile? 
_Care sunt principalele 
nevoi ale unei familii? 
Prezentare PPT. 
„Locuin a, hrana i 
alimenta ia” 
Elevii sunt deja  a eza i 
pe grupe : 
 GEOGRAFII – 
vor avea ca sarcin  s  
completeze o hart  
conceptual , referitoare 
la a ezarea, popula ia i 
împ r irea 
administrativ  a 
comunei 
Grivi a,(ANEXA 2) 
 ISTORICII  – 
vor avea ca sarcin  s  
completeze un text 
lacunar cu informa ii 
desprinse din diferite 
surse referindu-se la 
istoricul comunei 
Grivi a (ANEXA 3) 
 GHIZII – vor 
avea ca sarcin  s  
completeze un ciorchine 
cu  institu iile i 
obiectivele turistice din 
comunei Grivi a 
(ANEXA 4)  
Se vor citi rezolv rile.  
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Video-
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atic  
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Obser
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sistem
atic  
 
 
 
 
 
 
 

7. 
Ob inerea 
performan
ei 

   Se va completa 
pliantul. 
      Prezentare PPT. 
„Amintiri despre un 
OM” 

7’ conversa ia, 
explica ia 
 
exerci iul 

 
Diagrama 
Venn 

 
Frontal  
 
 
 

 
 
 
 
 

8.Asigurare
a feed-
back-ului 

        Asocierea 
evenimentelor i 
s rb torilor locale cu 
simbolurile na ionale. 

10’ 
 
 
5 

conversa ia, 
explica ia 
exerci iul 

 
Fi e 
 
Frunze   

 
În perechi 

 
Scris  
 

9.Încheie-
rea 
activit ii 

  Fac aprecieri verbale 
asupra particip rii 
elevilor la activitate, 
calitatea r spunsurilor. 
    Se va da  tem  pentru 
acas :  Realizarea unei 

 
 
2’ 

conversa ia, 
 
explica ia 
 

 Frontal  
 

Oral  
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lec iei 

Ob. 
op. 
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scrisori c tre d-na. 
primar al ora ului nostru 
prin care  s  propune i 
modalit i de 
valorificare a valorilor, 
tradi iilor i obiceiurilor 
locale 

 
Grupa „Geografii” - ANEXA 2 

Completa i harta conceptual  cu no iunile care lipsesc: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                

 
ANEXA 3: Grupa „Istoricii” 

 
Completeaz  textul cu cuvintele care lipsesc:  
Comuna Grivi a a fost atestat  documentar în anul __ având o suprafa  de _____  . 
Grivi a este o comun  situat  în jude ul ____, ___, __ format  din satele __ (re edin ), 

__ i __. Se afl  la ___ de municipiul ____, pe DN __ care face leg tura dintre ora ele 
__  i____ , având acces i la __.  

Comuna se învecineaz  la _ cu ora ul Bârlad, la est cu comunele ______, ____ i ___, 
la sud cu comunele ___ i ___ iar la vest comunele ___ i ____. 
 

ANEXA 4: Grupa „Ghizii” 
Completa i corect ciorchinele: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

INSTIT
U II

OBIECTIVE 
TURISTICE 

    Grivi a 

GRIVI A 

A EZARE POPULA IE ÎMP R IRE 

Suprafa
a 

Pozi ia 

Vecini    

https://ro.wikipedia.org/wiki/B%C3%A2rlad
https://ro.wikipedia.org/wiki/Est
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sud
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vest


 
778. COALA ALTFEL – CEA MAI INTERESANT  S PT MÂN  DE COAL  

 
prof. înv. primar Trif Laura, coala Gimnazial  Nr. 81 

 
 Anul colar 2011/2012 a adus în înv mântul românesc un element inedit: coala Altfel. 
Acest program se deruleaz  pe parcursul unei s pt mâni, de regul  înaintea vacan ei de prim var  i 
presupune desf urarea de activit i extracurriculare i extra colare. 
 Nu tiu cât de bine a fost primit  aceast  ini iativ  de c tre cadrele didactice din România, 
dar cu siguran  elementul de noutate a pus st pânire peste noi to i. i pentru c  dasc lul, cu 
m iestria sa didactic  i cu talentul cu care a fost înzestrat, tie s  fac  fa  oric ror provoc ri, iat  
cum to i colegii de breasl  ne-am pus pe treab . Astfel, am c utat idei, am colindat parcuri, muzee, 
institu ii de cultur , am cerut sfaturi, am ascultat p reri, am f cut program ri, încercând s  ie im 
victorio i din aceast  misiune. 
 Din experien a proprie pot s  spun c  prima S pt mân  Altfel a fost dificil . Au fost cinci 
zile de efort intelectual deosebit, de c ut ri, de fr mânt ri, de emo ii. Elevii mei meritau o 
s pt mân  de coal  minunat , o s pt mân  în care s  aib  parte de experien e inedite care s  le 
îmbog easc  cuno tin ele, s  le fac  pl cere, s  le asigure în acela i timp educa ia, dar si distrac ia. 
 Plecând de la denumirea ,,Altfel”, am renun at la uniformele colare i împreun  cu elevii, 
am decis ca în fiecare zi s  purt m hainu e de o anumit  culoare. Pe rând, ne-am îmbr cat în ro u, 
galben, albastru, verde i portocaliu. Cu bagajele f cute, frumos îmbr ca i, cu lec iile bine înv ate 
de acas , cu r bdarea al turi i cu speran a în suflet, am pornit în aventura ,, coala Altfel”. Am spus 
bine aventur  deoarece a fost o adevarat  aventur  s  captezi aten ia unor prichindei veseli timp de 
patru ore, f r  manuale, teme sau lec ii. Dar toate eforturile mele au dat roade. Subiectele propuse i-
au purtat pe copii pe t râmurile magice ale cunoa terii, iar la finalul celor cinci zile glasurile lor 
cristaline au exprimat la unison: coala Altfel a fost cea mai interesant  s pt mân  de coal ! 
 Iat  câteva din activit ile pe care le-am desf urat cu elevii mei în s t mâna coala Altfel 
de-a lungul anilor: 
1. ,,Curcubeul magic”  - elemente necesare: lapte dulce nefiert, farfurie din plastic, coloran i 
alimentari de mai multe culori, pipet , be i oare de urechi, detergent de vase  
    - Se pune lapte pe farfurie i cu ajutorul pipetei se adaug  câteva 
pic turi în l ptic. Se ia un be i or de urechi, se înmoaie în detergentul de vase, se sufl  de câteva ori 
peste be i or spunând: Hocus! Pocus! Preparatus! i se introduce be isorul în lapte chiar în mijlocul 
farfuriei. Acum, dac  to i copiii au fost cumin i i au rostit vraja cu convingere, curcubeul se va 
forma la suprafa a l pticului. Be i orul se poate introduce de câteva ori în lapte i noi spirale 
colorate se vor forma. Explica ia experimentului este c  detergentul de vase aflat pe be i or va 
încerca s  distrug  particulele de gr sime din lapte, creând astfel mi carea, combinarea i explozia 
culorilor. 
2. ,,Vulcanul cel spumos” - elemente necesare: pahar i tav  din plastic, câteva plicule e de praf 
de copt, vopsea ro ie praf de ou , o et alimentar, ziare vechi, aracet 
    - Se a az  pe o tav  din plastic un pahar de unic  folosin a nu foarte 
mare. Prin tehnica ,,Papier mâché”, din aracet i ziare vechi se construie te în jurul paharului un 
vulcan, l sând liber  gura paharului. Când este uscat bine, se poate picta vulcanul cu acuarel  maro 
pentru a fi cât mai aproape de realitate. Se vars  în pahar con inutul plicule elor de praf de copt i 
vopseaua de ou , apoi se toarn  o etul. Imediat o etul va intra în reac ie cu praful colorat de copt i 
o spum  ro ie va ie i la suprafa a vulcanului. Cantitatea de lav  rev rsat  depinde de cantitatea de 
praf de copt pus  în pahar. Folosi i cu încredere mai multe plicule e pentru ca uimirea copiilor s  fie 
maxim . 
3. ,, Muzican i de ocazie”  - elemente necesare: ro cove uscate, boabe de fasole, tiulete cur at 
de boabele de porumb, tig i mici i orice material neconven ional care poate fi transformat cu 
u urin  în instrument muzical. 



    - Va fi o mare pl cere pentru copii s  produc  sunete din 
instrumentele lor haioase. Chiar dac  la început va fi o ,,altfel de muzic ” care ne poate duce cu 
gândul la haos, trebuie s  ne imagin m c  doar se acord  instrumentele.  Când lucrurile încep s  se 
a eze pu in, le putem cere elevilor s  interpreteze o anumit  melodie sau chiar putem face un 
concurs între orchestrele clasei dac  îi vom organiza pe grupe. 
4. ,,Master Chef Junior” - elemente necesare: fructe i legume îndr gite de copii, feliu e de 
ca caval, unc , pâine, fri c , creme de cas , gogo ele de ecler, topinguri de ciocolat , bombonele 
colorate, m nu i din plastic, tacâmuri de unic  folosin , or ule e de buc t rie i neap rat o bonet . 
    - În func ie de produsul pe care dorim s -l realiz m, ne vom juca de-a 
g titul l sându-ne imagina ia s  zboare. Ce poate fi mai delicios decât un ecler f cut chiar de tine cu 
mult  crem , fri c  i toping, un sandwich broscu  sau o g rg ri  zâmbitoare a ezat  pe o frunz  
de salat ? Copiii î i vor ar ta talentele de buc tari înn scu i, iar noi vom fi siguri c  le-am reamintit 
acestora despre rolul unei alimenta ii s n toase. 
5. ,, oricei de bibliotec ”  - elemente necesare: c r i cu pove ti, poezii, perne pufoase, ceai 
aromat, prajiturele 

                                    - Aceast  activitate se poate desf ura atunci când copii tiu deja s  
citeasc  i se poate organiza i în cadrul bibliotecii. Pentru a ne apuca de citit, ne vom lua c r ile 
preferate i ne vom a eza confortabil pe pernele pufoase aduse de acas .  Se poate impune un 
anumit tip de lectur  sau un anumit scriitor. Dup  ce ne-am înso it personajele îndr gite în 
c l toriile lor minunate, urmeaz  momentul în care vom purta discu ii pe marginea lecturii f cute. 
Ca acestea s  fie mai pl cute, vom servi un ceai cald sau rece dup  cum e vremea, vom gusta chiar 
i un fursec. Acum p rerile pot fi împ rt ite colegilor i cu siguran  ne vom bucura de momente 

deosebite petrecute împreun . La finalul activit ii putem fi convin i c  fiecare elev are pe lista sa 
cel pu in o lectur  pe care dore te s  o citeasc  în cel mai scurt timp. 
6. ,,Drumul pâinii”  -  Rolul acestei activit i este de a-i familiariza pe copii cu drumul pe 
care-l parcurge micu ul bobul de grâu pân  este transformat în pâinic  gustoas .  Dac  exist  în 
localitatea o fabric  de pâine, nu trebuie s  ezit m s  organiz m o vizit  acolo. Oamenii care 
lucreaz  aici vor fi bucuro i s  ne arate ceea ce fac, s  ne prezinte întregul proces de produc ie i nu 
în ultimul rând s  ne invite în sala cuptoarelor. Mirosul inconfundabil de pâine coapt , proasp t 
scoas  din cuptor ne va încânta sim urile. To i vom a tepta cu ner bdare s  primim o buc ic  de 
pâine cald , dulce si aromat . O alt  variant  la fel de apreciat  de copii este i ,,Drumul c r ii”. 
7. ,,Ce culoare au meseriile” - P rin ii pot fi invita i s  le prezinte elevilor meseriile pe care ace tia 
le au, punându-se accent pe importan a acestora pentru familie, pentru societate. Ideal ar fi s  fie 
prezentate cât mai multe meserii, eventual s  fie organizate vizite la locurile de munc  ale 
p rin ilor. În afara laturii educative a acestei activit i, latura socio-afectiv  va fi mult valorizat . 
Timpul petrecut în compania p rin ilor va aduce numai beneficii copiilor.  
8. ,,În c utarea comorii ascunse”  - elemente necesare: carton format A0, acuarele, pensule, 
plicuri pentru surpize 
     - Pe un carton mare se poate desena o hart  asemn n toare cu 
a pira ilor. Pentru a ajuge la marea comoar , elevii au de parcurs un drum periculos printre insule, 
m ri i occeane. Se vor lupta cu animale ciudate, vor înfrunta pira ii periculo i. Vor putea trece cu 
bine de fiecare provocare dac  vor rezolva sarcinile propuse în plicurile cu surprize, sarcini care pot 
cuprinde exerci ii la limba român , probleme de matematic , întreb ri din istorie, geografie, 
muzic , dar i probe de efort fizic. Când comoara va fi descoperit , to i copiii vor fi încânta i. Spre 
deliciul lor, îi putem r spl ti cu prajiturele, tort, juc rii sau cu orice tim c  le va fi pe plac. 
 Alte activit i pe care le putem desf ura cu elevii no tri pot viza aspecte religioase, 
caritabile. Prin apropierea de Dumnezeu, de cei care sunt necaji i încerc m s -i înv m despre 
bun tate, despre dragostea de semeni. S dind semin e de iubire, compasiune, de pace în sufletele lor 
inocente, vom forma copii frumo i atât la minte cât i la suflet.  
 Programul ,,S pt mâna Altfel” ofer  prilejul atât cadrelor didactice, cât i elevilor, 
institu iilor culturale, colaboratorilor economici i industriali s  desf oare împreun  activit i 
educative deosebite Noi dasc lii suntem cei care organiz m, conducem i ne asigur m de buna 



desf urare a lucrurilor, iar partenerii no tri ne ofer  suportul material, informatic necesar pentru ca 
elevii no tri pe care avem misiunea aleas  de a-i educa, s  devin  adul ii responsabili de mâine, 
adul ii de care s  fim mândri peste ani i ani. 
 ,,Profesorul este ca o lumânare care îi lumineaz  pe al ii consumându-se pe sine”. 
       Giovanni Ruffini (poet italian) 

 
 

779. OP IONAL 
ISTORIE ŞI TRADI II  ALE SATULUI NATAL 

 
Prof. Înv. Primar Ni icu Otilia-Ana, Şcoala Gimnazial  M gurele, jud. Prahova 

 
         În calitate de profesor pentru înv mântul primar, am participat la cursul de formare ,,Le 
Grand Tour en Europe: art, paysage, jardins, creativite, innovation” în cadrul Programului Sectorial 
Comenius- Mobilit i Individuale de Formare Continu , desf şurat la Tours- Valea Loarei – Fran a. 
         Prin tematica abordat , precum şi prin con inut, cursul a avut ca obiective: 
 Actualizarea şi ameliorarea activit ii didactice prin achizi ionarea, în timpul unei s pt mâni de 

studiu şi experimente, a unei metode educative eficiente cercetare-ac iune-formare; 
 Descoperirea cal toriei ca prilej de confruntare cu natura şi cultura locurilor şi peisajelor; 
 Transformarea c l toriei fizice în una intelectual . 
         Organizarea activit ilor de formare a vizat în elegerea şi cunoaşterea patrimoniului natural şi 
cultural în contextul istoric, social, cultural, pentru o mai bun  percep ie a societ ii în care tr im, 
prin vizitarea obiectivelor propuse şi prin analizarea diferitelor culturi care au l sat urme în 
arhitectura şi cultura oraşului. 
         Activit ile practice desf şurate în cadrul acestui curs, au fost urmate de activit i de reflec ie 
personal , dezbateri comune, ateliere de lucru, toate acestea ducând la achizi ia unei metode noi de 
cercetare-ac iune-formare. 
           Întorcându-m  la catedr  mi-am propus s  integrez aceast  metod  în activit ile desf şurate 
cu elevii. 
       Astfel, pornind de la ceea ce spunea Nicolae Iorga c  ,,fiecare localitate are o poveste a ei, dar 
trebuie s  tragi bine cu urechea ca s-o auzi şi trebuie şi un dram de iubire ca s-o in elegi”, am 
propus p rin ilor şi elevilor acest op ional în scopul promov rii unui înv mânt de calitate, modern, 
flexibil, stimulativ si creativ, bazat pe experien , performan , tradi ii şi valori într-un parteneriat 
real şcoal -comunitate, care s  formeze cet eni activi, capabili s  se integreze cu succes în via a 
comunit ii. 
Peste tot în peisajul local al satului se g sesc urme care atest  un trecut istoric şi cultural bogat în 
evenimente. 
         Elementele de istorie şi geografie local , tradi iile şi obiceiurile str moşeşti  trebuie cunoscute 
şi valorificate pentru conturarea şi afirmarea identit ii locale sau regionale, cu care apoi s  ne 
g sim locul potrivit în rândul celorlalte localit i. Dac  uit m tradi iile şi obiceiurile putem spune c  
nu ne mai ştim r d cinile, actul nostru de identitate ca popor.  
         Astfel, îmbinând lectura literar  cu legenda, cu cântecul şi jocul culorilor, elevii vor în elege 
mai bine cunoştin ele de istorie si geografie, vor putea descrie localitatea natal  cunoscând istoria 
comunit ii, cunoscând tradi iile si obiceiurile specifice, dar şi momentele importante din 
dezvoltarea acesteia. 
         Drume iile şi excursiile îi vor sensibiliza pe elevi şi le va stimula curiozitatea de a cunoaşte şi 
în elege mediul înconjur tor si frumuse ile plaiurilor natale, manifestând mai mult interes în a c uta 
diverse materiale pentru întocmirea portofoliilor, a machetelor sau expozi iilor tematice. 
         Prin participarea la serb ri si s rb tori, la zile aniversare sau activit i de voluntariat elevii vor 
avea prilejul de a cunoaşte şi a prelua tradi ii populare româneşti şi de a face o bucurie celor dragi. 



         Şcoala este cea care îi poate dirija c tre o atitudine de promovare  a valorilor na ionale, valori 
care vin în întâmpinarea nevoilor fundamentale ale societ ii noastre şi anume acelea de a-şi p stra 
o identitate la care s  se raporteze permanent.     
     
 
Activit ile propuse au fost concepute inând cont de urmatoarele con inuturi: 
 
 Localitatea natal  : 
                  - vizite şi drume ii; 
 
 Aşezarea geografic  şi istoricul localit ii: 

- relieful localit ii; 
- vegeta ie şi faun ; 
- realizarea unor machete, h r i, desene, expozi ii; 
 

 Legende ale inuturilor din localitatea natal  şi din apropiere: 
- legenda toponimelor ,, Movila şi Gurgonul”; 
- Hanul Roşu; 
- Conacul Cireşanu; 
- Moşia Brâncovenilor; 
- Biserica Fundeni; 

 
 Personalit i de seam  ale zonei: 

- Nicolae Iorga 
- Irina Loghin 

 
 Obiective turistice în împrejurimile localit ii natale: 

- Casa memorial  ,,Nicolae Iorga”; 
- Muzeul ,,Natura V ii Teleajenului” 
- Parcuri de recreere 

 
 Crea ii literare şi plastice:  
                  -compuneri tematice, compozi ii plastice, fişe de personaj, articole pentru ziarul local şi 
revista şcolii. 
 Manifest ri cultural – artistice cu caracter permanent în satul natal: 

- zile aniversare, comemorative, omagiale; 
- s rb tori creştine, datini şi obiceiuri locale, port popular; 

 
 
Modalit i de evaluare: 

- povestiri, descrieri, articole 
- fişe de observa ie, anchete 
- miniproiecte de grup 
- fişe de evaluare 
- afişe, portofolii, albume foto, CD 

DIN ACTIVIT ILE REALIZATE: 
 



 
Activit i de ecologizare 
 

 
O floare, o via  de om 

 
Vizit  la muzeul NaturaV ii 
Teleajenului 

 
Fiş  portofoliu 
 

 
,,Satul meu” – Fiş  portofoliu 

 
Vizit  la ,,Casa Memorial  
Nicolae Iorga” 

 
,,Dar de Paşti” activitate de 
voluntariat 
 

 
În vizit  la b trânii satului 

 
La Biserica din sat 

 
Concert de colinde 
 

 
,,Cu sorcova’’- tradi ii şi 
obiceiuri 

 
,,Cu capra”- tradi ii şi 
obiceiuri 

 
  



 
780. APLICA IA PADLET ÎN UTILIZAREA TABLETEI LA CLAS  

 
Flueraş Mihaela, Şcoala Gimnazial  “Mihail Sadoveanu”, Vaslui 

 
 Utilizarea tabletei, conectarea la Internet a unor diferite dispozitive mobile, folosirea 
aplica iilor şi a programelor / softurilor de ultim  genera ie de c tre tineri sunt o stare de fapt 
pentru societatea actual . Tr im un proces care nu poate fi stopat, în care tehnologia 
modeleaz  vie i, salveaz  vie i dac  ne gândim la multitudinea domeniilor în care este 
folosit . În aceste condi ii, este necesar  corelarea dezvolt rii şi evolu iei noilor tehnologii cu 
mediul şcolar, familial şi social în care tr im. 
 Orice tablet , Android, iPad sau cu sistem windows, poate transforma modul în care se 
face predarea, înv area şi evaluare în şcoal . Acestea aduc nout i în diversificarea şi 
dezvoltarea strategiilor educa ionale: instrumente puternice de dezvoltarea a creativit ii 
didactice, manuale interactive, aplica ii diverse cu posibilit i nenum rate de înv are, toate pe 
un singur dispozitiv, uşor şi simplu de manevrat. 

 Padlet este un instrument deosebit de lucru la clas , o aplica ie ce foloseşte 
conexiunea la Internet şi care permite oamenilor, în cazul nostru permite elevilor, s  îşi 
exprime cu uşurin  gândurile pe un subiect comun. Acest  aplica ie func ioneaz  ca o foaie 
de hârtie on-line pe care elevii îşi pot pune orice con inut (de exemplu, imagini, clipuri video, 
documente, text) oriunde pe pagin , împreun  cu oricine, de pe orice dispozitiv. Poate 
func iona ca o platform  de discu ii a clasei pe o anumit  tem  sau o sesiune de 
brainstorming. 
 Aplica ia Padlet poate fi desc rcat  din App Store pe tablete sau dispozitive mobile 
Apple (adic , iPad-uri sau iPhone-uri) sau, la fel de bine, se poate folosi direct de pe site-ul 
https://padlet.com care se ob ine foarte uşor tastand padlet pe Google, fiind primul din lista de 
informatii. 
 Eist  varianta „Padlet Backpack” pentru şcoli gratuit  care permite realizarea unei baze 
de date cu cadrele didactice din şcoal  şi gestionarea accesului acestora, administrarea şi 
gestionarea accesului la aplica ie pentru elevi, de asemenea, livrarea c tre elevi a lec iilor, 
planurilor, proiectelor pe care au lucrat sau pe care le vor studia. Aceast  ofert  pentru şcoli 
permite administratorului şcolii sau profesorilor s  confere drepturi pentru vizualizarea 
muncii elevilor. 
 Iat  câteva idei de a folosi Padlet în activitatea didactic : 

1. Activitatea „Clopo elul”- Elevii pot fi întreba i ce îşi mai aduc aminte din lec ia anterioar , 
din ziua precedent . Ceea ce trebuie s  fac  este s  noteze ceea ce au re inut, ceea ce vor s  
perfec ioneze, ceea ce doresc s  afle nou în lec ia de predare. Este un start bun pentru elev şi 
pentru cadrul didactic care trebuie s -i revizuiasc  con inutul şi modalit ile de livrare c tre 
elevi. 

2. Ac itit i de predic ie – în m sura în care cadrul didactic pred , transmite nişte informa ii, 
vizualizeaz  împreun  cu elevii un film, citeşte o poveste etc., face o scurt  pauz  în care cere 
elevilor s  anticipeze, s  fac  predic ii asupra a ceea ce urmez . La sfârşitul lec iei se pot 
analiza aceste idei. 

3. Activitatea „Noti e în colaborare” – În timpul unei prezent ri, al lecturii explicative, la 
vizualizarea unui film, elevii îşi pot nota ceea ce este esen ial pentru ei (cuvinte noi, expresii, 
nume de personaje, ac iuni importante, schema lec iei etc.) Aceste informa ii pot fi discutate 
ulterior. 

4. „Organizarea unor evenimente ale clasei” – o excursie, o vizit  la muzeu sau la bibliotec , o 
petrecere de ziua copilului sau o activitate de proiect, poate fi lesne organizat  dac  fiecare 
elev va preciza pe peretele digital cu ce vaa contribui, care va fi aportul sau la acel eveniment, 
ce poate el s  fac  pentru ca totul s  fie bine. 

https://padlet.com/


5. „Teste” – se pot aduce pe panoul Padlet legaturi c tre siteuri generatoare de teste. Aceste teste 
pot fi create chiar de c tre elevi cu întreb ri din lec ia predat , verificat . 

6. „Feedbak colectiv” – Ce a i înv at ast zi? Ce nu a i în eles? Ce întreb ri ave i în leg tur  cu 
ce s-a predat? R spunsurile la aceste întreb ri pot fi date imediat sau mai târziu, când cadrul 
didactic are un moment liber, iar elevii pot vizualiza r spunsurile şi de acas , nu neap rat de 
la şcoal . 

7. „Turul galeriei” = „Galeria QR cod Padlet” – elevii lucreaz  la un perete interactiv pe o tem  
dat  (de exemplu: „Civiliza ii ale Antichit ii”) individual sau pe echipe, în func ie de 
num rul tabletelor din fiecare clas . La final, ei folosesc QR codul din meniul „Shere/ 
Export”, se printeaz  aceste coduri. Ceilal i colegi scaneaz  codurile expuse şi astfel 
vizualizeaz  munca depus  de elevul sau grupul respectiv. 

8. „Sugestii sau idei” – Prin intermediul acestui panou interactiv, se pot solicita idei de la elevi, 
de la p rin i. Important este s  activa i din Settings > Privacy > Moderate posts, aceast  
op iune pentru a vizualiza înainte de a fi aprobate comentariile, pentru a se evita conflictele 
sau limbajul nepotrivit. 

9. „Panoul clasei” – Poate fi realizat un panou al clasei cu documente importante ce poate fi 
accesat oricând de c tre elevi sau p rin i. ( De exemplu: orarul clasei, programul din Şcoala 
Altfel, repartizarea atribu iilor / responsabilit ilor la nivelul clasei, graficul elevilor de 
serviciu,  calendarul anului şcolar, calendarul activit ilor educative etc.) 

10. „Panou de expunere” – Ceea ce elevii au scris pe caiete, o compunere, de exemplu, sau un 
desen, un obiect lucrat la Abilit i practice poate fi fotografiat cu ajutorul camerei de pe 
tablet  sau cu ajutorul camerei foto din aplica ie şi apoi postat pe acest panou. Acesta poate fi 
intitulat chiar dup tema pe care o are lec ia sau, mai general „Ce pot face dou  mâini 
dibace!” 

11.  Desf şurarea unei excursii – în timpul unei excursii elevii pot crea un panou intitulat chiar 
aşa pe care posteaz  momente din timpul excursiei. Le ofer  p rin ilor, prin email link-ul, iar 
aceştia pot vizualiza etape din desf şurarea excursiei. 

12. Afişe – elevii pot crea afişe, postere despre o tem  dat  ( de exemplu: alegerea şefului clasei, 
serbarea şcolar , concurs „Mascota clasei” etc.), dup  care posteaz  link-ul pe blogul clasei, 
cum ar fi Seesaw sau Evernote. Astfel ceilal i pot vizualiza informa iile respective. 

13. Colectarea de informa ii colective: fişe de personaje literare, fişe de autori, scheme de lec ii 
care pot fi accesate mai târziu sau de c tre elevii care sunt absen i. 

14. Activit i pe cluburi – se pot oferi informa ii pe diferite linii, pentru matematicienii clasei 
(probleme, link-uri c tre diferite demonstra ii, diplome sau alte rezultate), pentru cei din 
clubul de chitar  (cântece, versuri, linkuri c tre videoclipuri etc.), pentru cei din clubul de 
lectur  ( titluri de opere şi autori, link-uri c tre c r i audio, filma, ecraniz ri dup  c r i celebre 
etc).  

15. Colec ii – Se pot face colec ii de fime ale clasei, din activitatea clasei sau colec ii de filme pe 
o anumit  tem , filme documentare, folosite în timpul anului şcolar la o anumit  disciplin . 
Se posteaz  link-ul pe blogul clasei şi se actualizeaz  treptat cu orice lec ie nou . 

16. Planuri de lucru. A i lipsit vreodat  de la serviciu? Ce greu îi este celui care v  suplineşte? Pe 
acest panou, de la distan  îi pute i oferi tot ce are nevoie pentru a desf şura lec ia (fişe de 
lucru, imagini, videoclipuri, tot ce am men ionat mai sus) şi a livra elevilor informa iile 
necesare. Elevii nu v  vor sim i lipsa, decât fizic, nu vor exista  probleme de comunicare. 

17. Poveste interactiv  – Elevii pot crea o poveste plecând de la o idee dat . Ei trebuie doar s -şi 
deschid  imagina ia şi s  continue ideile „Poveste din poveşti”, „Poveste f r  sfârşit”, 
„Povestea numelui meu” etc. 

18. Analiza unui tablou, a unui fenomen, a unui element din natur , ceva ce poate fi observat şi 
studiat. Se posteaz  ca fundal imaginea, apoi se cere elevilor s  f c  observa ii scrise şi 
argumente despre obiectul studiat. 



19. Dezvoltare personal  – la începutul anului, elevii pot fi puşi s  noteze ceva important despre 
ei înşişi, o dorin , o schimbare. La sfârşitul anului, se poate revizui panoul şi observa dac  s-
au petrecut schimb rile dorite, dac  s-au împlinit dorin ele. 

20. Activit i transversale – elevii pot crea un post cu o tematic  global  („Violen a în şcoal ”, 
Protejarea mediului înconjur tor” , „Emigran ii” etc.), apoi posteaz  linkul pe un site de 
socializare şi aşteapt  s  v d  de unde, din ce col uri ale lumii primeşte r spunsuri, 
comentarii, solu ii. 

 
 

781. PROIECT DIDACTIC-MEM 
 

înv. Gosav Mihaela, Şcoala Gimnazial  ,,Nicolae Ciubotaru”  Vultureşti 
 
DATA: 
CLASA: I 
ŞCOALA: Şcoala Gimnazial  ,,Nicolae Ciubotaru”  Vultureşti 
PROPUN TOR: Gosav Mihaela 
ARIA CURRICULAR : Matematic  şi Ştiin e ale naturii 
OBIECTUL: Matematica şi explorarea mediului 
SUBIECTUL: Adunarea numerelor naturale ZU +ZU 
TIPUL LECTIEI: Predare-înv are 
Obiectivul didactic fundamental: Însuşirea algoritmului adun rii numerelor naturale formate din 
zeci şi unit i 
OBIECTIVE OPERATIONALE: 
  
O1- s  denumeasc  lunile anului şi num rul zilelor fiec rei luni; 
O2-s  efectueze opera ii de adunare cu numere formate din zeci şi unit i; 
O3- s  aplice corect algoritmul de calcul al adun rii; 
O4-s  opereze cu no iunile matematice înv ate: termeni,sum ; 
O5-s  utilizeze manualul digital. 
  
STRATEGIA DIDACTICA: 

- METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: exerci iul, problematizarea, explica ia, 
conversa ia, jocul didactic. 

- MIJLOACE DIDACTICE: instrumente de scris, laptop-uri, videoproiector,CD- manual 
digital 

- FORME DE ORGANIZARE: frontal , individual , perechi, echipe. 
RESURSE UMANE: 14 elevi 
RESURSE TEMPORALE: 35 minute +15 minute activitate în completare 
 

Desf şurarea lec iei – Scenariul didactic 
 

Etapele 
lec iei 

OB Con inut 
instructiv-
educativ 

Metode şi 
procedee 
didactice 

Mijloace 
didactice 

Forme de 
organizare 

Evaluare 

1.Momentul 
Organizatori
c 

    Se preg tesc 
cele necesare 
desf şur rii orei 
de MEM. 
    Se pregatesc 
cele necesare 
pentru 

Instructajul   
Frontal 

 
Observare
a 
sistematic
 a 

elevilor 



desfasurarea 
activitatii. 
    ,,Intâlnirea de 
diminea ” 
-salutul 
-completarea 
calendarului  
-prezen a 
-descrierea 
prim verii in 
câteva propozitii 
 
   Se cânt  Cântec 
de prim var  
 

2.Verificarea 
cunoştin elor 
anterioare 

 
 
 
 
 
 
 
O1 
 
 
 
 
 
 
 
O4 

Verific atât 
cantitativ cât şi 
calitativ modul în 
care a fost 
efectuat  tema 
pentru acas . 
Elevii vor expune 
calendarele 
realizate acas  
Adresez câteva 
întreb ri din lec ia 
anterioar . 
Câte luni are un 
an? 
Câte anotimpuri 
avem? 
Care sunt lunile 
fec rui anotimp? 
Se realizeaz  
câteva exerci ii de 
calcul mintal 
(13+4, 19+10, 
m reşte pe 8 cu 7, 
afl  suma 
numerelor 15 şi 3, 
29-4, 16-10, 
diferen a 
numerelor 34 şi 
30, micşoreaz  pe 
12 cu 10). 

Conversa ia  
 
 
 
Calendare 

 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal 

 
 
 
Apreciez 
modul de 
realizarea 
a temei  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
verbale, 
stimulente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Captarea 
aten iei 

 Elevilor li se 
prezint  o planş  
cu  jetoane sub 
form  de flori în 

Exerci iul, 
Conversa ia 

Planş , 
jetoane cu 
flori  

Frontal Aprecieri 
verbale 



care sunt scrise 
numere formate 
din zeci şi unit i.    
 Se face analiza 
numerelor, din ce 
sunt formate.    

4. Anun area 
temei şi a 
obiectivelor 

 . Aduc la 
cunoştin  
elevilor, c  în 
acest  lec ie vor 
înv a cum se 
adun  cu numere 
formate din zeci 
şi unit i. 
Vor înv a 
algoritmul de 
calcul folosind 
aceste numere în 
exerci ii şi 
probleme. 
Pe parcursul 
lec iei vom utiliza 
manualele 
digitale. 
Clasa este 
împ r it  în dou  
grupe.Fiecare 
grup  are câte un 
laptop care va fi 
dirijat de c tre 
liderul grupei. 
Pentru fiecare 
r spuns corect, 
elevii vor fi 
recompensa i cu 
câte o floare 
 

Explica ia    

5.Dirijarea 
înv rii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Cer elevilor s  
dea exemple de 
numere formate 
din zeci şi unit i. 
 Cu ajutorul 
manualului digital 
se realizez  
explicarea 
algoritmului de 
calcul a adun rii 
cu numere 
formate din zeci 
şi unit i. 
 
 Se scrie la tabl  

 
Explica ia 
Demonstra i
a 
 
 

 
 
 
 

Exerci iul 
 
 
 
 

CD-manual 
digital 
Laptop 
Videoproiec
-tor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal 
 

Aprecieri 
verbale, 
stimulente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
O3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O2 

şi pe caiete data, 
titlul, cu 
reamintirea 
regulilor de 
scriere (spa iu, 
rânduri libere). 
 
   Not m 
exemplul din 
carte la tabl  şi pe 
caiete. 
 
Algoritmul de 
calcul zu+zu: 
 
10U=1Z 
52+23 = 52 + 20+  
3 
           = 72 +  3
             
           = 75  
            
 
52 + 23 = 75   
20+ 
                    
__23__ 
                        43 
 
   Afl m suma 
celor dou  
numere adunând 
U cu U şi Z cu Z. 
Se exerseaz  la 
tabl  adun ri 
folosind numere 
formate  din  ZU. 
 
23+41= 
52+34= 
65+24= 
36+41=   
56+21= 
62+17=         
    
Elevii vor explica 
algoritmul  de 
adunare al  
numerelor 
formate din ZU. 
 Exerci iile vor fi 
aşezate în linie 

 
 
 
 
 
Exerci iul 
 
 
 
 
 
Exerci iul 
 
 
 
 
Demonsta i
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exerci iul 

Tabla, 
caiete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabl , 
caiete 
 
 
 
 
 
Caiete,tabl  
 
 
 
 

  
Aprecieri 
verbale, 
stimulente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observare
a dirjat   a 
elevilor 
 
 
 
 
 
 



apoi unele sub 
altele.                         
 

5.Asigurarea 
Feed-back-
ului 

O5 Elevii vor rezolva 
exerci ii cu 
adun rile înv ate 
într-un Power-
point 

Exerci iul Laptop 
Videoproiec
-tor 

Frontal Aprecieri 
verbale 

6.Ob inerea 
performan ei 

O5 Elevii vor lucra 
pe grupe 
exerci iile din 
manualul digital. 
Se verific  astfel, 
dac  elevii au 
în eles cum s  
aplice algoritmul 
de calcul, precum 
şi folosirea 
manualului 
digital.     

Exerci iul Laptop 
Videoproiec
-tor 
CD-manual 
digital 

Frontal Aprecieri 
verbale 

6.Asigurarea 
reten iei şi a 
transferului 

 Se fac aprecieri 
globale şi 
individuale cu 
caracter motivant 
privind 
participarea 
elevilor la 
desf şurarea 
lec iei.Se fixeaz  
tema pentru 
acas . 
Activitatea se 
încheie cu 
interpretarea 
cântecului 
„Prim vara” 

 Laptop 
Videoproiec
-tor 

 Aprecieri 
verbale 

 
 

782. COALA GIMNAZIAL  ,, TEFAN CEL MARE” – O GAZD  PERFECT  
 

prof. Antipa Gabriela Lolica 
 

În calitate de formator na ional în abilitarea curricular  a cadrelor didactice din înv mântul 
primar pentru clasa preg titoare, înc  din 2012 i pân  în prezent,  coala Gimnazial  ,, tefan cel 
Mare” s-a dovedit a fi o gazd  perfect , punând la dispozi ia cursan ilor oaspe i din jude ul Vaslui, 
sal  de desf urare a cursurilor intensive cât i vizitarea întregii coli, a claselor preg titoare, 
cabinete i laboratoare, s li de clas . Este o mare mândrie pentru mine s  fiu angajata acestei coli 
din 2008, unde cu drag am venit la coal  de fiecare dat  i datorit  colectivului minunat de cadre 
didactice, de care m  bucur i pot afirma c  m  simt ca într-o familie.  

coala este un mediu propice unde profesorul poate reflecta asupra propriei practici i 
rezultate ob inute în dezvoltarea sa profesional , autoevaluând profilul de competen e: 



•  r spunde necesit ilor unice de înv are şi dezvoltare ale elevului şi asigur  sus inerea necesar  
pentru ca to i elevii s -şi realizeze întregul poten ial; 
•  abordeaz  dezvoltarea elevului în mod integrat, asigurând în egal  m sur  dezvoltarea acestuia pe 
plan cognitiv, socio-emo ional şi fizic, 
• cunoaşte specificitatea procesului de înv are a elevului; 
• promoveaz  incluziunea social  şi toleran a, oferind tuturor elevilor P-VIII, oportunit i egale de 
dezvoltare şi înv are, respectând valorile bazate pe drepturile omului şi principiile unei societ i 
democratice deschise; 
•  realizeaz  planific ri  anuale/semestriale, proiecte ale unit ilor de înv are/proiecte de lec ii bine 
structurate, echilibrate, care se bazeaz  pe cunoaşterea dezvolt rii elevului, pe o bun  cunoaştere a 
elevilor clasei şi pe competen ele cheie corespunz toare disciplinelor de studiu din înv mântul 
primar i gimnazial; 
•  realizeaz  proiecte ale unit ilor de înv are/proiecte de lec ii care reflect  abordarea integrat  a 
curriculumului; 
• vede proiectarea activit ilor ca un proces participativ, în care sunt implica i elevii şi familiile lor, 
pentru a le oferi elevilor oportunit i optime de dezvoltare şi înv are; 
• cunoaşte şi utilizeaz  diverse strategii care contribuie la înv area activ , la construirea de c tre 
elevi a propriilor cunoştin e, precum şi la dezvoltarea deprinderilor şi abilit ilor.; 
• demonstreaz  competen  în utilizarea jocului didactic ca form  integratoare, pentru stimularea 
înv arii şi dezvolt rii; 
• utilizeaz  strategii predominant interactive.; 
• coreleaz  competen ele specifice disciplinelor de studiu cu con inuturile înv rii, cu sarcinile de 
înv are, cu formele de organizare a colectivului de elevi, inând seama de particularit ile de vârst  
ale elevilor şi de experien ele de înv are anterioare; 
• creeaz  pentru elevi multiple oportunit i de alegere şi luare a deciziilor; 
• exploateaz  maximal oportunit ile de înv are ale perioadelor de rutin  şi adopt  atitudini flexibile 
şi creative în fa a unor momente neplanificate; 
• în elege impactul puternic al mediului asupra înv rii şi dezvolt rii elevilor şi le asigur  acestora 
un mediu în care fiecare s  se dezvolte şi s  înve e în conformitate cu nevoile, interesele şi 
abilit ile sale; 
• creeaz  un mediu fizic personalizat şi prietenos ce confer  identitate grupului de elevi; 
• creeaz  un climat social care promoveaz  înv area; 
• utilizeaz  permanent observarea, pentru a înregistra date privind dezvoltarea elevului în toate 
domeniile dezvolt rii: cognitiv, socio-emo ional, fizic, atitudine în înv are (conform Standardelor 
Educa ionale şi de Dezvoltare a copilului). 
• foloseşte metode şi instrumente de evaluare care sunt relevante pentru activit ile de înv are 
realizate de elevi şi adecvate vârstei acestora; 
• utilizeaz  evaluarea pentru a planifica mai riguros activit ile şi pentru a organiza mediul de 
înv are în mod adecvat cerin elor şi intereselor elevilor; 
• solicit  şi utilizeaz  informa ii despre experien ele anterioare ale elevilor, despre s n tate, 
nutri ie, igien , despre nevoile şi comportamentele lor de înv are, despre progresele lor din 
discu iile cu familia, precum şi despre elevul însuşi, pentru a evalua progresul acestuia.  
•  consult  periodic material de specialitate în scopul îmbun t irii competen elor sale profesionale; 
• particip  periodic la cursuri de formare continu ; 
• reflecteaz  permanent asupra activit ii sale profesionale, demonstrându-şi capacitatea de a 
motiva deciziile profesionale şi de a îmbun t i practica zilnic , în urma analizei rezultatelor 
profesionale ob inute; 
•  utilizeaz  lucrul în echip  cu al i colegi şi specialişti, pentru a-şi îmbun t i propriile practici 
educa ionale, precum şi practicile familiilor în educa ia şi dezvoltarea şcolarilor mici; 
• recunoaşte importan a cunoaşterii mediului familial în care copilul creşte şi se dezvolt ;  
•  respect  calitatea p rin ilor de primi educatori ai elevului, considerând importante aspira iile, 
interesele şi dorin ele acestora în privin a propriului copil; 



• consider  fundamental  comunicarea permanent  cu p rin ii, pentru dezvoltarea s n toas  a 
elevului şi bun starea acestuia; 
• implic  permanent familia în luarea deciziilor privind educa ia şi dezvoltarea copilului; 
• încurajeaz , prin forme variate, participarea p rin ilor la programul educa ional al şcolii. 

Faptul c  ne dorim profesioni ti, d  un aer de siguran , de demnitate, de mândrie colii care 
iat , la 45 de ani de existen , r mâne o coal  de top.  

 

        
 

 
 
 

783. POVESTEA „CINE SUNT EU?” 
 

Prof. dr.Anton Veronica,  
Prof. logoped Simionica Elena,  

Prof. Nicoara Maria-Cristina 
CJRAE VASLUI 

 
Atunci când încrederea te întâmpin , te ia de mân  şi te conduce prin labirintul secret al 

descoperirii de sine, iar curiozitatea te îndeamn  s  iscodeşti tainele palatului interior miraculos al 
fiin ei tale secrete, vei avea curajul s  deschizi multe înc peri ale inimii tale secrete, care vor spori 
puterea adolescen ei tale. 

Dac  în fa a ta întâlneşti o poart  masiv  ferecat , iar dincolo de aceast  poart  ştii c  se 
afl  secretul din povestea „Cine sunt eu ?”, pe care tu doreşti s -l cunoşti, atunci cu siguran  te vei 
gr bi s  încerci cheile potrivite cu care eliberezi r spunsurile acestei poveşti. Şi primele chei ce 
desc tuşeaz  povestea „Cine sunt eu ?” î i vor spune cine este fiin a social . Î i vei rosti adev rurile 
fiin ei tale sociale: „Eu sunt al familiei...”, „Eu sunt elevul şcolii...”, „Eu sunt din grupul meu 
social... sunt adolescentul, sunt tân rul, sunt fiul, sunt elevul, sunt prietenul... ”. 

Acest caiet de consiliere te invit  mai întâi s  probezi şi alte chei ale cunoaşterii de sine, 
cu acces la interioritatea spiritual  a poveştii „Cine sunt eu ?”. Vei reuşi s  descifrezi r spunsurile la 
întrebarea „Cine sunt eu ?” dac  vei îndr zni s - i foloseşti resursele interioare ale explor rii 



spirituale de sine şi vei afla cum te percepi pe tine, ce imagine ai despre calit ile şi posibilit ile 
tale, cum te reprezint  gândul t u atunci când aten ia ta se concentreaz  asupra fiin ei tale. 

Resursele de autocunoaştere devin pre ioase puteri ale fiin ei tale în m sura în care le 
utilizezi s  te explorezi pe tine şi tu vei avea bucuria s  dobândeşti aceste puteri doar prin 
experien ele de autoexplorare. Sunt puteri pe care le ai doar pe m sur  ce le practici, le aplici, le 
exersezi în aten ia pe care o acorzi cunoaşterii de sine. Numai astfel ajungi s  afli: ce nevoi şi ce 
dorin e ai, care î i sunt scopurile pe termen lung şi pe termen scurt, cum te imaginezi reuşind în 
anumite situa ii, care sunt emo iile în fiecare moment al vie ii tale, ce motive ai s  ac ionezi astfel 
sau s  te ab ii de la manifest ri. 

Claritatea cunoaşterii de sine presupune concentrarea ta interioar  focalizat  pe dialogul cu 
sine, vorbirea interioar  cu inima ta spiritual  în care tu ai încredere, pe care o sim i curajoas , 
sigur  pe sine şi liber  s -şi construiasc  viziunea frumoas  a vie ii tale. Eşti tu fiin a care se 
concentreaz  pe dialogul cu sine, pentru c  vrei din toat  inima s - i pre uieşti calit ile şi s - i 
sporeşti valoarea puterilor tale? 

Când te întrebi „Cine sunt eu ?”, sim i tu c  te stimezi pe tine şi te apreciezi ca o fiin  cu 
demnitate şi onoare, pe care oricine trebuie s  o pre uiasc ? 

Adev ratele chei ale cunoaşterii de sine trebuie s - i deschid  por ile pre uirii de sine şi ale 
stimei de sine în codurile demnit ii şi ale onoarei, raportate la bunul sim  al modestiei şi bunelor 
m suri. Te stimezi pe tine şi te înal i pe tine cu încredere şi curaj ca eşti puternic   

 
s - i realizezi visele, dac  gândul t u nu uit  şi sentimentul t u nu tr deaz  originea 

valorilor sale. Resursele inteligen ei tale emo ionale te orienteaz  în aflarea r spunsurilor despre 
nivelul încrederii tale în propria fiin , despre nivelul stimei de sine, care- i motiveaz  
autorealizarea în diferite domenii: în rela ia cu familia şi prietenii, în rela ia cu şcoala. 
       Î i propunem un test de autoapreciere a stimei de sine, r spunsurile fiind valabile în prezent 
şi numai în m sura aprecierii tale corecte, conform cu testul preluat din bibliografia citat  în caietul 
de consiliere: 
 

Nr. 
crt. 

Aprecierea situa iilor Total 
acord 

Par ial 
acord 

Dezacord 

1. Accept cu uşurin  rug min ile şi aprecierile 
celorlal i, f r  s  m  jenez; 

   

2. Eu intru uşor în rela ie cu alte persoane şi m  
adaptez uşor în rela ia cu al ii; 

   

3. Chiar dac  eu sunt în dezacord cu spusele unei 
persoane, eu respect acea persoan ; 

   

4. Nu încerc s -i fac pe al ii vinova i şi nu-i 
învinov esc; 

   

5. Nu am nevoie s  demonstrez altora c  sunt mai bun 
decât ei; 

   

6. Succesul altora m  bucur  şi pe mine;    

7. Eu nu m  simt inferior când m  compar cu al ii;    

8. Într-o rela ie m  concentrez pe calit ile bune ale 
persoanei şi nu pe sl biciunile ei; 

   

9. Consider c  o persoan  este bine inten ionat , pân  
când se dovedeşte contrariul; 

   



10. Ac iunile mele anterioare nu m  fac s  m  simt 
vinovat sau ruşinat; 

   

11. Eu lupt pentru ideile mele şi pentru punctele mele 
de vedere; 

   

12. M  consider o persoan  onest ;    

13. Nu m  simt jignit atunci când al ii au idei diferite şi 
puncte de vedere diferite de ale mele; 

   

14. Pentru mine problemele reprezint  o provocare;    

15. Nu caut s  profit de pe urma altora;    

16. Uneori eu o fac pe martirul sau pe victima;    

17. Deseori îmi place s  fiu singur;    

18. Nu-i dau pe al ii la o parte ca  s -mi fac loc mie;    

19. Am curajul s -mi recunosc greşelile;    

20. Eu am încredere în mine şi în judecata mea;    

21. Deseori m  tem de viitor;     

22. Eu nu m  sup r din orice;    

23. Nu reac ionez nepotrivit atunci când sunt învins sau 
dezam git; 

   

24. Sunt o persoan  bine organizat  în interioritate. 
Când am decis s -mi schimb un obicei, reuşesc s  
fac acest lucru; 

   

25. Sunt uneori gelos şi invidios;    

26. M  simt plictisit uneori;    

27. Uneori m  înfurii şi sunt plin de ciud ;    

28. Nu-mi este team  s -mi dezv lui cele mai profunde 
sentimente; 

   

29. Eu nu-i blamez pe al ii pentru problemele mele;    

30. Mi se pare uşor s -i apreciez şi s -i mul umesc pe 
ceilal i; 

   

Interpretarea r spunsurilor presupune s  aduni X-urile din fiecare coloan  şi s  faci tabel 
pe fiecare coloan . Pe coloana 1- de acord punctele se înmul esc cu 3 şi se adaug  apoi num rul de 
X-uri ob inute pe coloana 2- par ial de acord. Punctele din coloana 3- dezacord nu conteaz  
pentru totalul stimei de sine. 

Faci totalul astfel: Punctele la coloana 1x3+Punctele la coloana 2= Total punctaj stima de 
sine 

Dac  ai ob inut 70 şi peste 70 de puncte, tu ai o stim  de sine ridicat , te sim i bine cu 
fiin a ta şi te pre uieşti în rela ia cu tine şi cu ceilal i. 

Dac  ai ob inut sub 70 puncte, tu ai o stim  de sine sc zut , nu te pre uieşti ci te 
subestimezi; este un semnal pentru a interveni s - i ameliorezi pre uirea de sine şi va fi o important  
datorie fa  de sine. 

Stima de sine pozitiv  este autoapreciere a poten ialului propriu de încredere în sine. 
Tinerii cu o stim  de sine sc zut , se simt nevaloroşi, sunt pesimişti, au frecvente emo ii negative, 
de team  şi neîncredere, înso ite de gânduri negative de tipul ”sunt urât”,”sunt slab în raport cu 
ceilal i” şi „sunt inferior”, „nu sunt bun de nimic”, „sunt neajutorat”, „nu reuşesc nimic”. O stim  de 



sine pozitiv  şi realist  î i dezvolt  încrederea în for ele proprii, capacitatea de lua decizii 
responsabile, de a face fa  la solicit rile situa iilor de via .  

Dac  eşecurile şi nerealiz rile le priveşti ca pe nişte provoc ri sau oportunit i în a te 
dep şi pe tine şi a te autorealiza, încrederea în sine te va înso i în stima de sine pozitiv . 

 
 

RETINEM : 
1.Tinerii cu stim  de sine pozitiv ... 
-  îşi asum  responsabilit i („Pot s  fac singur aceste lucruri.”); 
- se comport  independent şi liberi de ataşamentele fa  de adul i („M  descurc singur.”) 
 
-  se mândresc cu realiz rile lor („Sunt important... Sunt mândru pentru c ...”) 
- se angajeaz  f r  probleme în sarcini noi („Sunt sigur c  pot s  fac aceste lucruri...”) 
- îşi exprim  echilibrat şi f r  exager ri atât emo iile pozitive cât şi pe cele negative („Îmi 

place de mine aşa cum sunt... Nu sunt de acord cu ceea ce spui despre mine...”) 
- ofer  sprijin şi ajut  pe ceilal i , nu se jeneaz  s  cear  ajutorul când este cazul („Am 

nevoie de ajutorul t u...”, ”Î i ofer sprijinul meu.”).  
2.Tinerii cu stim  de sine sc zut ... 
- sunt nemul umi i de felul lor de a fi („Nu am nici o calitate s  m  mul umeasc .”); 
- ezit  s  se implice în realizarea unor sarcini noi („Mi-e team  c  nu voi reuşi...”); 
- se simt nepre ui i, nevaloroşi („Nimeni nu m  place.”, „Sunt plictisitor, neinteresant...”); 
- învinuiesc şi blameaz  pe al ii pentru nerealiz rile lor („Profesorul m  ur şte, colegii nu 

m  ajut ...”); 
- pretind c  nu sunt implica i emo ional în situa iile lor de via  („Nu-mi pas  c  iau note 

slabe...”); 
- nu tolereaz  frustr rile şi obstacolele („Eu nu pot înv a, nu m  pot integra în or ...”); 
- sunt uşor influen at de c tre presiunea grupului („Fumez şi eu când ceilal i îmi solicit  s  

fiu la fel...”); 
- este prea retras şi timid când trebuie s -şi asume ini iative şi responsabilit i („Nu pot s  

reuşesc la fel ca ceilal i...”).; 
Riscurile unei stime de sine sc zute sunt multiple: frecvente st ri de enervare, violen , 

marginalizare în grup, abandonarea grupurilor şi activit ilor şcolare, retragerea în consumul de 
substan e toxice, tulbur ri alimentare şi depresii emo ionale. 

Cum reuşim s  dezvolt m stima de sine? R spunsul e lesne de în eles: 
 
- accept m emo iile şi sentimentele negative ca fiind normale, f r  s  ne sperie, f r  s  

dramatiz m şi f r  s  ne etichet m ca pe o fiin  nedemn  de pre uire şi stim ; 
- formul m cu claritate aştept rile pozitive şi dorin ele în raport cu realiz rile- „Îmi place 

s ...”, „Îmi doresc s ...”, „Ştiu s  fac...” 
- ne orient m c tre alternative diverse de reuşit , de exprimare şi satisfac ie şcolar , 

extraşcolar , social , familial ; 
Totuşi, deseori dezvoltarea stimei de sine este împiedicat  de bariere care ne streseaz  sau 

ne sperie cum ar fi: 
- teama de eşec, pe care nu reuşesc s-o dep şeasc  cei cu stim  sc zut  de sine, pentru c  

se cred slab preg ti i, nerezisten i; 
- teama de succes şi îngrijorarea de a avea mari responsabilit i dac  vor reuşi s  urce cât 

mai sus pe scara succesului; 
- planificare insuficient  a scopurilor proprii în raport cu timpul de lucru ; 
- scopuri nerealiste în raport cu poten ialul de realizare şi de reuşit , care  nu reuşesc s  

garanteze succesul. 
Ai în eles, desigur, c  stima de sine este direct implicat  în realizarea performan elor tale, 

dar nu trebuie s  confund m pre uirea de sine şi stima de sine, cu sentimentul de „autosuficien ” 



al laudei de sine nejustificat . Sentimentul de „autosuficien ” se contureaz  ca laud  de sine 
negativ , prin care orice tân r are convingeri de „superioritate” nejustificat  în raport cu ceilal i. 
Astfel de convingeri ale superiorit ii de sine  ar fi : 

„- Pot s  fac pe oricine s  cread  ce vreau eu”; 
- „De obicei sunt superior în raport cu al ii”; 
- „Sunt o persoan  cu totul special  şi lumea m  laud  mereu”; 
-„ Pot s  vorbesc lucruri interesante despre orice subiect”; 
- „Sunt n scut liber ca s  fac tot ce îmi place şi ce vreau”; 
- „Pe mine to i m  ascult  pentru c  totdeauna eu ştiu s  spun lucruri interesante”; 
- „Nimeni nu îndr zneşte s -mi atrag  aten ia sau s  nu recunoasc  meritele mele.” 
Prin urm torul test , te invit m s - i experimentezi încrederea în tine. R spunde cu 

sinceritate la urm toarele întreb ri, alegând varianta care i se potriveşte: 
Testul este preluat din ”Psihoteste”- vol.I-Ed.I. Albescu şi A. Ionescu- 2002 
1) Cum reac ionezi când le propui ceva colegilor şi ei nu sunt de acord: 
  a) insist s -mi fie luat  în considerare propunerea, pân  când reuşesc; 
 
  b) încerc s -mi adaptez propunerea, pân  când reuşesc; 
  c) renun  la propunerea mea. 
2) Când participi la o discu ie aprins  te sim i jenat sau stânjenit: 
  a) da, suport cu greu situa iile conflictuale; 
  b) nu m  simt jenat, nici stânjenit; 
  c) dimpotriv , astfel de situa ii m  stimuleaz . 
3) Cum reac ionezi dac  primeşti la restaurant alt  mâncare decât cea pe care ai comandat-

o tu: 
  a) nu spun nimic, accept mâncara; 
  b) îl rog pe osp tar s -mi aduc  ceea ce am comandat; 
  c) îl reclam pe osp tar şefului de sal . 
4) Ai atitudine optimist  şi vezi viitorul cu încredere: 
  a) da, totdeauna; 
  b) nu sunt prea optimist şi viitorul m  îngrijoreaz ; 
  c) m  situez pe o pozi ie de mijloc între aceste extreme. 
5) Când mergi cu trenul preferi: 
  a) s  vorbeşti cu vecinii de compartiment; 
  b) s  dormi; 
  c) s  citeşti sau s  priveşti pe fereastr . 
6) La o petrecere care se dovedeşte a fi plictisitoare, încerci s  creezi o atmosfer  pl cut : 
  a) da, întotdeauna; 
  b) nu, niciodat ; 
  c) depinde de dispozi ia pe care o am. 
7) Cum defineşti tu insuccesul: 
  a) o for  advers ; 
  b) un hazard, ce trebuie acceptat cu resemnare; 
  c) incapacitatea de a observa ocaziile favorabile. 
 
 
Cotarea r spunsurilor 

 1 2 3 4 5 6 7 

a 1 1 3 4 4 4 1 

b 4 2 2 1 0 0 2 

c 2 4 1 2 2 2 3 

  



Interpretarea punctajelor: 
Mai pu in de 9 puncte: - ai o încredere foarte sc zut  în for ele proprii. Te laşi uşor 

influen at de ceilal i, ai impresia mereu ca ceilal i sunt mai buni ca tine, indiferent în ce privin . 
Înva  s - i pre uieşti calit ile, s  le descoperi şi s  te afirmi cu calit ile tale.  

Cel mai simplu î i  va fi dac  stabileşti scopuri realiste, s  le atingi cu for ele tale, şi apoi te 
vei bucura de faptul c  încerc rile tale te conduc spre reuşite. 

Între 10 si 19 puncte: ai o încredere moderat  în tine, eşti flexibil şi realist, nu te sperie şi 
nu te deranjeaz  opiniile altora. Eşti gata oricând s  reiei o discu ie sau o problem  nerezolvat , f r  
s -i domini pe ceilal i şi f r  s  te sim i stingherit de p rerile altora. În munca ta î i po i urma 
scopurile şi vei avea capacitatea s  te bucuri de rezultatele muncii perseverente. 

Mai mult de 20 de puncte: tu ştii s - i afirmi cu putere personalitatea şi s - i valorifici 
opiniile în orice condi ii. Nu te împiedic  diferen ele de opinie pentru c  tu ai încredere în gândirea 
ta. Dac  vei afirma îns  prea mult  încredere în sine, prin care d unezi celorlal i cu un orgoliu 
nem surat, fii atent c  vei fi evitat şi marginalizat. Autosuficien a laudei de sine risc  s  întunece 
m sura potrivit  a laudei de sine. Încearc  s  ascul i cu bun sim  şi opiniile celorlal i, luând în 
considerare valoarea şi demnitatea celorlal i. 

 
Cine crezi c  este personalitatea ta? 

O prim  idee despre personalitatea ta î i faci desigur în orice ac iune; dac  r spunzi cu 
sinceritate la câteva întreb ri privind modul t u de ac iune şi reac ionare, se poate contura imaginea 
specific  a personalit ii tale, aşa cum crezi tu c  se manifest  în prezent. Urm toarele r spunsuri 
vor contura caracteristicile tale aşa cum le apreciezi acum, când examinezi ac iunile personalit ii 
tale: 

1) Preferi ac iunea înaintea fiec rei hot râri, nu stai mult pe gânduri: 
  a) da      b) nu     c) nu ştiu 
2) Visezi mult la lucruri care sunt practic irealizabile? 
  a) da      b) nu     c) nu ştiu 
3) În copil rie ai f cut tot ce i s-a cerut, f r  nici o obiec ie sau f r  s  refuzi: 
  a) da      b) nu     c) nu ştiu 
4) Ac ionezi repede şi f r  s  ezi i? 
  a) da      b) nu     c) nu ştiu 
5) Te gândeşti adesea la trecut, c utând explica ii pentru eşecurile pe care le-ai suferit? 
  a) da      b) nu     c) nu ştiu 
6) Dac  ai promis ceva, te ii de cuvânt, indiferent de efortul pe care îl cere acest lucru? 
  a) da      b) nu     c) nu ştiu 
7) Te-ar deranja dac  ai fi nevoit s  stai o perioada izolat, f r  s  comunici cu nimeni? 
  a) da      b) nu     c) nu ştiu 
8) Ai momente în care te crezi incapabil s  iei vreo hot râre? 
  a) da      b) nu     c) nu ştiu 
9) Te sperie vreo hot râre pe care trebuie s  o iei pe loc? 
  a) da      b) nu     c) nu ştiu 
10) Te sim i bine în compania unor persoane pe care le po i domina în conversa ie? 
  a) da      b) nu     c) nu ştiu 
11) În timp ce lucrezi ceva, î i concentrezi toat  aten ia numai la acel lucru? 
  a) da      b) nu     c) nu ştiu 
12) Ai obiceiuri bune dup  p rerea ta? 
  a) da      b) nu     c) nu ştiu 
13) Te consideri un om maleabil? 
  a) da      b) nu     c) nu ştiu 
14) Ai clipe în care te sim i indispus f r  un motiv concret? 
  a) da      b) nu     c) nu ştiu 
15) Spui mereu adev rul? 



  a) da      b) nu     c) nu ştiu 
16) Când te afli într-un grup, tu eşti cel care deschide o discu ie sau schimb  subiectul 

dup  cum doreşti? 
  a) da      b) nu     c) nu ştiu 
17) Ai momente în care nu-i po i st pâni nervii, indiferent de locul în care te afli? 
  a) da      b) nu     c) nu ştiu 
18) Î i po i st pâni mereu reac iile? 
  a) da      b) nu     c) nu ştiu 
Punctajele care se acord : 
- pentru fiecare a) se acord  2 puncte; 
- pentru fiecare b) se acord  0 puncte; 
- pentru fiecare c) se acord  1 puncte; 

E N L 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 

13 14 15 

16 17 18 

 
Aduni punctele întreb rilor de pe coloana şi faci totalul.  
Interpretezi astfel rezultatele:- Cel mai mare punctaj în coloana E: Tu te caracterizezi ca 

o personalitate plin  de energie care îşi duce sarcinile şi activit ile pân  la cap t.Alte punctaje nu 
sunt importante. 

      Î i propunem acum un chestionar care s - i contureze imaginea ta actual  despre  
eul t u corporal, fizic. R spunsurile tale sincere şi atente la acest chestionar î i vor indica o 
proiec ie subiectiv  actual  a corporalit ii, o proiec ie a eului corporal actual. Alege cel mai potrivit 
r spuns pentru tine în acest moment. 

1) Când eşti stresat sau sup rat, doreşti s  alungi st rile negative astfel: 
   a) m nânci dou  meniuri din mâncarea fast-food sau de acas  şi bei multe sucuri; 
   b) vrei s  te îndulceşti cu o înghe at  sau pr jitur ; 
   c) o igar  te poate calma. 
2) Alege ce anume doreşti s  i se întâmple: 
   a) s  sl beşti 10 kg într-o lun ; 
   b) s  câştigi 700 lei prin for ele tale într-o lun ; 
   c) s - i p strezi greutatea actual  şi câştigul actual. 
3) Cum i-ai dori s  fii? 
   a) s  ai un corp ideal; 
   b) s  ajungi un star de cinema; 
   c) s  lucrezi într-un loc pl cut. 
4) Ce te-ar speria cel mai tare? 
  a) s  mergi un kilometru doar în costum de baie într-un loc public populat; 
   b) s  te cer i cu prietenul t u sau cu o persoan  la care ii foarte mult; 
   c) s  nu fii iubit /admirat. 
5) Când cineva te întreab  câte kilograme ai, ce r spunzi tu? 
   a) min i c  ai cu 5 - 10 kg mai pu in; 
   b) min i c  ai cu 3 kg mai pu in; 
   c) spui adev rul. 
6) Care este motivul ca tu s  mergi la o sal  de între inere? 



   a) s  mai dai jos câteva kilograme; 
   b) s  te men ii în form ; 
   c) s - i fortifici muşchii. 
7) Prietena ta i-a spus c  trebuie s  mai sl beşti. Ce faci? 
   a) te apuci s  ii dieta strict ; 
   b) ignori ce i-a spus 
   c) consideri c  de acest sfat trebuie s  ii cont în viitor. 
8) Care dintre urm toarele lucruri crezi c  î i aduce nişte kilograme în plus: 
    a) pastilele anticoncep ionale sau antifumat? 
    b) o vacan  la munte, unde ai o poft  de mâncare exagerat ? 
    c) mesele dup  orar dezordonat? 
9) Care dintre urm toarele cuvinte te pot descrie pe tine mai bine: 
   a) slab şi dr gu  
   b) deştept şi plinu ; 
   c) sexi şi iste . 
10) Dac  ai avea banii pentru o opera ie estetic , ai dori s  faci aceast  opera ie? 
   a) da 
    b) nu 
    c) nu ştiu 
11) Dac  prietenii i-ar spune ca ar i tr snet doar dac  î i faci opera ie estetic , ai apela la 

o astfel de opera ie? 
    a) da 
    b) nu 
    c) nu ştiu 
12) i s-a întâmplat s  încetezi o prietenie cu cineva doar pentru c  acea persoan  avea 

nişte kilograme în plus? 
    a) da 
    b) nu cred 
    c) niciodat  
Interpretarea r spunsurilor: 

I. Majoritatea r spunsurilor a): Tu nu ai o p rere prea grozav  despre trupul t u şi uneori chiar î i 
este jen  de imaginea corpului t u. Deşi vrei s  te schimbi cu regim alimentar şi sport, inten iile tale 
r mân nerealizate. Trebuie s  fii perseverent cu o cur  alimentar  şi sportiv  de durat . 
II. Majoritatea r spunsurilor b): ie nu- i este indiferent cum ar i, dar nici nu- i pas  prea mult 
de imaginea corpului t u. Deseori î i spui: „Pot fi o persoan  mai plinu , pot avea şi unele 
kilograme în plus.” Ar trebui s  fii mai activ în perfec ionarea corpului t u cu regim alimentar 
ra ional şi cu program sportiv adecvat vârstei. 
III. Majoritatea r spunsurilor c): Tu eşti mândru de corpul t u, ştii s  te etalezi în situa ii în care 
s - i fie ie favorabile. Î i accep i micile imperfec iuni, dar ai încredere în calit ile corpului t u. Eul 
corporal este echilibrat. 

Este important s  în elegi c  eul t u corporal se situeaz  în unitate şi interac iune cu eul 
t u social şi eul spiritual şi astfel, aceste instan e ale eului t u unic te definesc pe tine ca pe o fiin  
uman  unic , activ , creativ , sensibil , inteligent , demn  de pre uire şi iubire.Pentru a- i în elege 
mai bine identitatea eului social, te invit m s  te gândeşti la rolurile tale sociale, pe care tu le 
împlineşti în raport cu pozi iile sociale în anumite grupuri. Ai rolul de elev într-o şcoal , rolul de 
membru al unui club sportiv. În fiecare din aceste roluri tu alegi atributele eului t u social: eşti un 
elev cu spiritul de datorie şi seriozitate, eşti un fiu ascult tor şi harnic, eşti un sportiv ambi ios şi 
comunicativ. În fiecare dintre aceste pozi ii sociale, tu conştientizezi ce status ai  şi ce se aşteapt  de 
la tine, cum s  se manifeste conduita ta. 

În fiecare dintre aceste ipostaze ale eului – corporal, social, spiritual - conştiin a de sine te 
orienteaz  s  faci cele mai bune op iuni, s  aplici cele mai bune decizii. 
  



 
784. PROIECT DIDACTIC - LB.ROMÂN -CL A IV-A  

 
prof.  înv. primar Malanca Elena, Şcoala Gimnazial  “Ştefan cel Mare” Vaslui 

DATA: 
CLASA: a IV-a 
ŞCOALA Gimnazial  “Ştefan cel Mare” Vaslui 
PROPUN TOR: Malanca Elena 
ARIA CURRICULAR : Limb  şi comunicare 
OBIECTUL: Limba Romana 
UNITATEA DE INVATARE: „S-au aurit a toamn  p durile” 
SUBIECTUL: Recapitulare 
TIPUL LECTIEI: Recapitulare 
SCOPUL LECTIEI : consolidarea deprinderilor de a aplica cuno tin ele asimilate pe parcursul unit ii de nv are 
OBIECTIVE OPERA IONALE: 
O1– s  citeasc  texte corect, conştient, cursiv şi expresiv; 
O2–  s  recunoasc  titlul şi autorul fragmentului citit; 
O3– s  selecteze substantive dup  criteriile date; 
O4–  s  atribuie insu iri omene ti cuvintelor men ionate; 
O5 – s  scrie corect i s  explice folosirea ortogramele nv ate; 
O6 – s  formuleze un plan de idei;  
O7 – s  g seasc  diferite sensuri pentru cuvintele date. 
STRATEGIA DIDACTIC : 

- METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: conversa ia, explica ia, jocul didactic, metoda R.A.I., exerci iul; 
- MIJLOACE DIDACTICE: fişe de lucru, flip-chart, markere, tabl , caiete, co uri, monede de ciocolat , minge; 
- FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individual. 

RESURSE UMANE: 31 elevi 
RESURSE TEMPORALE: 45 min. 
BIBLIOGRAFIE: 

 Curriculum Na ional, Programa şcolar  pentru înv mântul primar 
 cls. a IV-a , Limba şi literatura român ; 

 Didactica disciplinei ,,Limba şi literatura român  în inv mântul primar”, V. Molan, Ed. Miniped, 2010; 
 Limba şi literatura român , manual pentru clasa. a IV-a,Marcela Penes, Ed. Marcela Penes,2006; 
 S  dezleg m tainele textelor literare, cls. a IV-a,C. Iord chescu , Ed. Carminis, 2006   



 
DESF ŞURAREA LEC IEI 

 
ETAPELE/ 

SECVEN ELE 
LEC IEI 

OB. 
OP. 

CON INUT INSTRUCTIV -
EDUCATIV 

STRATEGIA DIDACTICA EVALUARE 
METODE ŞI 
PROCEDEE 
DIDACTICE 

MIJLOACE 
DIDACTICE 

FORME DE 
ORGANIZAR
E 

1. Moment 
Organizatoric 

 Se asigur  condi iile necesare unei 
desf şur ri optime a lec iei. 

   Observare 
sistematic  

2. Captarea  
aten iei 

             Completarea unui rebus de unde se 
va desprinde titlul lec iei. 

Conversa ia 
exerci iul 

flip- chart Frontal Aprecieri 
frontale si 
individuale 
 

3. Anun area temei 
şi a obiectivelor 
lec iei 

 Se anun  titlul lec iei şi ceea ce se 
propune spre realizare în aceast  
or . 
 

Conversa ia 
 
 

Caiete 
Tabl  

Frontal  

4.Recapitularea 
cunoştin elor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
mpreun  cu elevii se realizeaz  

planul de recapitulare . 
Propun elevilor un concurs pe 
echipe – „Ştii i  câ tigi ” 
Elevii sunt mp r i i n ase 
echipe.Fiecare echipa va primi câte 
un co  ce contine fi e cu sarcini de 
lucru (anexa 2). n func ie de 
r spunsuri elevii vor primi bani de 
ciocolat . Va ca tiga echipa care va 
acumula cei mai mul i bani.Fiecare 
membru al echipei va r spunde la 
câte o ntrebare. n timp ce o echip  
prezint  r spunsul, membrii 
celorlalte echipe sunt aten i pentru a 
depista eventualele gre eli sau 

 
Conversa ia 
 
 
Explica ia 
 
 
 
Jocul didactic 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Tabl  
 
 
 
 
Co uri 
 
 
 
Fi e cu sarcini 
de lucru 
 
 
 
Monede de 
ciocolat  

 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe echipe 
 
 

 
 
 

Interevaluare 
– corectare 
reciproc . 

 
 
Recompense  
 
Aprecieri 
frontale si 
individuale 
 
 
 
 



 
O1 

O2 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

O7 

 

 

 

 

 

O6 

pentru a face complet ri. 
Sarcina nr.1: 
Cite te textul.Recunoa te titlul i 
autorul. 
Sarcina nr.2: 
Selectati din textul citit  un 
substantiv comun,la numarul plural, 
genul feminin i un substantiv 
propriu, genul masculin. 
Sarcina nr.3: 
Alc tui i enun uri n care s  
atribui i nsu iri omene ti pentru 
urm toarele cuvinte: drum, codru, 
nori, vânt, soare, viforni , toamna. 
Sarcina nr.4: 
Scrie i dup  dictare: 
   Am intrat n sala de festivit i. Un 
b iat a naintat spre mine, dar nu-l 
cuno team. S-a prezentat si m-a 
ntrebat dac  tiam programul serii. 

Nu-l tiam. Am v zut o coleg  pe 
care n-o mai v zusem la edin ele 
cercului de jurnalism. 
Sarcina nr.5 
Exemplifica i prin enun uri câte 
dou  sensuri diferite pentru 
cuvintele: poart , atrage, grozav, 
foaie, corn i cre tet. 
Sarcina nr.6( anexa 3): 
Observa i cu aten ie imaginile. 

a) Da i  un  titlu  fiec rei 
imagini.  

b) Alc tui i  planul dezvoltat  
de idei.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exerci ul  
 
 
Explica ia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Caiete  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
Individual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observare 
sistematic  
Aprecieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
frontale i 
individuale 
 



Jocul RAI (r spunde, ascult , 
interogheaz ) 
       Subiectul jocului: 
Compunerea(p rtile unei compuneri 
i ce trebuie s  con in  acestea, 

etapele realiz rii unei compuneri) 
-Etapele: 
            -Elevul ce declanşeaz  jocul 
arunc  mingea şi formuleaz  o 
întrebare pentru elevul care o 
prinde; 
              -Acesta r spunde la 
întrebare, arunc  mingea altui 
coleg, adresându-i alt  întrebare. 

 
Metoda R.A.I. 
 
Explica ia 
 
Exerci iul 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minge  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal  
 
Individual  

5.Obtinerea 
performantei 

O1 

O2 

 

O3 

 

Solicit elevilor s  rezolve exerci iile 
1,2 si 4 pag. 61 din culegerea „S  
dezleg m tainele textelor literare”. 
Pe parcurs ce vor rezolva vor fi 
notati. 

Munca 
independenta 

Culegere  
Caiete  

Individual  Acordare de 
calificative 

 

6. Asigurarea 
reten iei şi a 
transferului 

 Precizez tema pentru acas : 
„Realiza i o compunere dup  planul 
de idei formulat. G si i un titlu 
potrivit.” 
Se fac aprecieri asupra activit ii 
elevilor i se noteaz  n catalog. 

Coversa ia 
Explica ia  

Fi a de lucru 
 
Catalog  

Frontal  Acordare de 
calificative 

 

 
 
 
 
  



 
785. S  SCRIEM CORECT!  

OP IONAL 
Prof. Inv.pimar  Vrabie Veronica 

coala Gimnazial  ”AL. Nechita” Vaslui 
 
 

PROGRAMA  
pentru 

OP IONAL 
 
 

S  SCRIEM CORECT! 
 
 

Clasa a IV-a,  an  colar 2016-2017 
 

 
 

CUPRINS 
 

DENUMIREA OPTIONALULUI:   
S  scriem corect! 

 
ARIA CURRICULAR :     LIMBA SI COMUNICARE 
CLASA:    a IV-a 
DURATA:   1an 
MODALITATEA DE DESFASURARE:  CLASA DE 25 ELEVI 
LOCUL DESFASURARII:   SALA DE CLASA 
 

CUPRINS: 
 
   1.  Argument 
   2.Obiective de referinta si exemple de activitati de invatare 
  3. Valori si atitudini 
  4. Activitati si modalitati de evaluare 
  5. Continuturile invatarii  
  6. Bibliografie 
  7.Planificarea calendaristica 
 
1. ARGUMENT 
 
Caligrafia este o art ; arta de a scrie frumos. Dar numai arta, nu ajunge... Începând cu clasa a ll-
a, şcolarul trebuie pus în situa ia de a în elege ansamblul de reguli care stabilesc scrierea corect  
a unei limbi şi aplicarea în practic  a acestor reguli.  
 Elevul trebuie s  în eleag   c  orice persoan  poate fi desconsiderat  înainte de a fi 
cunoscut , deoarece acurate ea -  dac  nu chiar frumuse ea - i corectitudinea scrisului sunt  
calit i ale omului cult. 
 În practica pred rii-înv rii ortografiei ne str duim s  utiliz m metode şi procedee 
indicate de metodici, folosind un bogat şi variat material didactic şi intuitiv: caiete, planşe, fişe, 
scheme, etc. Şi în ciuda  acestor ac iuni mai sunt elevi în clas  care nu scriu corect, uneori scrisul 
lor fii nd aproape ilizibil. Adeseori ne întreb m: ce am mai putea face metodico-practic pentru acei 



elevi care au în fa a lor, expuse pe pere ii clasei, diferite planşe cu ortograme (unele scrise în 
culori diferite) pe care le privesc toat  ziua şi totuşi nu le asimileaz ? 
 R spunsul l-am c utat cercetând problemele în discu ie, atât teoretic, cât şi practic-
experimental. Experien a ne-a ar tat c  în domeniul ortografiei nu este cu nimic mai important 
„ce” înv m decât „cum” înv m, motiv pentru care studiul literaturii de specialitate 
(comunicare, lexic, fonetic , ortografie, ortoepie şi punctua ie) se face corelat cu studiul literaturii. 
           Am ales Sa scriem corectca optional pentru clasa a lV-a deoarece consider c  scrisul 
caligrafic i corect contribuie la disciplinarea i ordonarea elevilor in spatiul grafic al caietului, 
precum si in viata de zi cu zi. Sa scriem corect  înseamn  – pentru mine i pentru elevii mei - nu 
doar exersarea scrisului frumos, dar si ortografie, ortoepie si punctuatie. Obiectul ales contribuie 
la dezvoltarea gustului pentru frumos, precum i a unei scrieri care s  reprezinte elevul. 

 

 
2. COMPETENTE SPECIFICE 

ŞI EXEMPLE DE ACTIVIT I DE ÎNV ARE: 
 

 
COMPETENTE SPECIFICE 

EXEMPLE DE ACTIVIT I DE 
ÎNV ARE 

1. Cultivarea limbajului scris al elevilor 
1.1. Manifestarea interesului 

pentru redactarea corecta si 
ingrijita  

1.2.  manifestarea unei  atitudini 
degajate in procesul scrierii 
caligrafice 

-exerci ii de men inere a unei pozi ii corecte în 
timpul scrisului.  
-exerci ii de utilizare adecvat  a instrumentelor de 
scris.  
-jocuri preg titoare pentru înt rirea musculaturii 
mâinilor.  

2. Dezvoltarea capacitatii de scriere corecta, clara, caligrafic  
2.1. Scrierea  corecta si citeata 

a unui  text  
Asezarea  corecta  in pagina 
a unui text 

2.2. Aplicarea in scris, a 
regulilor  ortografice  si de 
punctuatie invatate 

2.3.  Transcrierea  in 
 ritm propriu a unor  texte 
noi 

-exerci ii de scriere a unui şir de cuvinte, a unor 
propozi ii şi texte. 
- jocuri de alc tuire a unor propozi ii cu ajutorul 
unor cuvinte date. 
-jocuri de scriere a unor cuvinte grupate pe baza 
unui principiu dat     (care con in o anumit  liter  
în pozi ie ini ial , mediana, final ; care denumesc 
anumite obiecte etc). 
-exercitii de scriere corecta a unor ortograme 

3. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa 
3.1.  corelarea structurii  

sonore cu cea grafica a 
elementelor de constructie 
a comunicarii 

3.2. Alcatuirea de compuneri 

-transcrierea unor texte. 
-alc tuirea unor propozi ii care includ diverse 
capcane de ortografie. 
-exerci ii cu alegere multipl , dual .  
-completarea unor spa ii lacunare  

 
                2.Competen e generale 
 

1.  Cultivarea limbajului scris al elevilor 
2. Dezvoltarea capacitatii de scriere corecta, clara, caligrafic  
3. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa 
4. Constientizarea procesului comunicarii si cultivarii scrierii  corecte, clare, 

caligrafice 



respectand structura data 
3.3.  exprimarea logica in scris 

a continutul unui text, dupa 
un plan de imagini 

3.4.  Folosirea de cuvinte si 
expresii noi in propozitii si 
texte proprii 

3.5.  Alcatuirea de  
propozitii legate     prin 
inteles 
 

3.6. scrie corecta din punct     
3.7. de vedere ortografic, a 

partilor  de vorbire invatate 

-scrierea dup  dictare. 
-realizarea unor compuneri. 
-scrierea unor cuvinte mai dificile, a unor cuvinte 
care con in un num r mai mare de litere, a unor 
cuvinte compuse sau derivate. 
-exerci ii de scriere a cuvintelor care includ 
literele â, î. 
-exerci ii de scriere corect  a cuvintelor ce 
cuprind grupurile de litere ,,mb” şi ,,mp” 
-exerci ii de scriere cu litere mici şi mari (alineat, 
nume de persoane, de localit i etc). 
-scrierea dup  dictare a unor texte care cuprind 
dialoguri si alte semne de punctuatie. 
-jocuri de rol: elevul dicteaz  clasei. 
-completarea unor scheme 
- completare de propozitii dupa sarcini date 

4.Constientizarea procesului comunicarii si cultivarii scrierii  corecte, clare, caligrafice 

4.1 manifestarea serioziratii  si 
placerii  in procesul scrierii 
caligrafice   

4.2     trzirea  curiozitatii pentru 
modalitati diferite de scris   

-concurs “ sunt cel mai ordonat” 
-jocuri didactice 
“Aşaz  cuvintele în ordine şi formeaz  o 
propozi ie” 
-“S cule ul magic – jetoane” 
-“Descoper  cuvântul!” 
-rebusuri 
-pantomim  

 
3.VALORI SI ATITUDIN I  

 
1. Constientizarea rolului scrierii in procesul instructiv-educativ  
2. Dezvoltarea gândirii autonome  
3. Manifestarea flexibilitatii in cadrul schimbului de idei in diferite situatii de comunicare  
 
4.ACTIVIT I si MODALITATI DE EVALUARE  

 
 Exerci ii de control şi autocontrol al caietelor; 
 Observarea progresului/ regresului în activitatea de comunicare scris ; 
 Observarea corectitudinii scrisului în clas , în caietele de teme; 
 Analiza caietelor, promovarea exemplelor positive 
 Observarea sistematica; 
 Autoevaluarea; 
 Probe scrise; 
 Concursuri; 
 Jocuri didactice. 

 
5.CONTINUTURILE INVATARII 

 
1. Comunicarea scrisa 

- Scrierea de mana si prezentarea textului 
- Scrierea caligrafica; asezarea in pagina 

2. Probleme de ortografie  
- Scrierea corecta a cuvintelor 
- Scrierea cuvintelor care contin consoana “ m” inainte de “p” si “b” 



- Grupurile de litere 
- Scrierea cu “î” si “â”  
- Scrierea cuvintelor cu “x” 
- Scrierea corecta a ortogramelor invatate 
- Jocuri de limba 

3. Probleme de punctuatie  
- Punctul  
- Semnul intrebarii 
- Semnul exclamarii 
- Virgula 
- Linia de dialog 
- Doua puncte 
- Ghilimelele  

4. Lexicul  
- Sinonime  
- Antonime 
- Omonime 
- Despartirea in silabe 
- Framantari de limba  

5. Parti de vorbire 
- scrierea corecta a substantivelor 
- scrierea corecta a adjectivelor 
- scrierea corecta a pronumelui 
- scrierea corecta a verbelor 

 
II. BIBLIOGRAFIE 

 
1. Ordinul nr. 3637/2014 privindstructuraanuluişcolar 2014-2015 
2. Anexa nr. 2 la ordinulministruluieduca ieina ionale nr. 3418/19.03.2013 - 

Programeşcolarepentruînv mântulprimar 
3. Planul cadru / Schema orara, Clasa a IV-a 
4. ***** - Discipline op ionale la clasele I-IV, Ed. Polirom, Iaşi 
5. Cucoş, Constantin. (1996). Pedagogie. Iaşi: EdituraPolirom;  
6. Ionescu, MironsiRadu, Ioan. (2001).Didacticamodern . Cluj-Napoca: Editura Dacia;  
7. “Psihopedagogie “ – Institutul de stiinte ale educatiei , Iasi , 1998 Ionescu,M.- 

Managementulclasei, Ed.Humanitas Educa ional,Buc.,2003; 
8. Stanciu, Mihai. (1999). Reformacon inuturilorînv mântului.Iaşi: EdituraPolirom 
9. V ideanu, George. (1988). Educa ia la frontieradintremilenii, Bucureşti: 

EdituraDidacticasiPedagogica. 
www.didactic.ro 
 
 
  

http://legestart.ro/ordinul-nr-36372014-privind-structura-anului-scolar-2014-2015/
http://www.didactic.ro/


6. PLANIFICAREA CALENDARISTICA  
Unitatea de invatare O.R. Continuturi  Nr. ore Saptamana Obs. 

1. Comunicarea scrisa 
1.1,1.2,2.1,2.2 

4.1,4.2 
1. Scrierea de mana si prezentarea textului 
2. Scrierea caligrafica; asezarea in pagina 

1 
1 

1 
2 

 

2. Probleme de ortografie 
2.3,2.4,3.1, 

4.1,4.2 

1. Grupurile de litere 
2. Scrierea cuvintelor cu m inainte de p si b 
3. Scrierea cu î si â 
4. Scrierea cu x 
5. Scrierea corecta a ortogramelor invatate 

 

1 
 
1 

       1 
       1 

6 

           3 
4 
5 
6 

7,8,9,10,11, 
12 

 

3. Probleme de punctuatie 
 

3.1,3.2, 3.3, 3.4 

1. Scrierea corecta a propozitiilor. Punctul,Semnul 
intrebarii, Semnul exclamarii 

2. Linia de dialog. Doua puncte , Virgula 
3. Dictare, exercitii de scriere corecta 

 
1 
1 
 
1 

 
13 
14 
15 

 

4. Lexicul 
 
 
 
5. Lexicul 

 
 
 
 
2.1,2.2,2.3, 2.4 

1. Sinonime, Antonime, Omonime 
2. Despartirea in silabe 
3. Evaluare  
 
SEMESTRUL al II-lea 
4. Vocale si consoane.  
5. Grupuri de sunete: ea, ia ie, oa, ua, ua 
6. Framantari de limb  – Evaluare 

1 
1 
1 
 
 
1 

       1 
1 

16 
17 
18 
 
 

           19 
20 
21 

 

6. Probleme de ortografie 
2.3,2.4,3.1, 
4.1,4.2 

1. Scrierea corecta a unor ortograme 5 22,23,24,25,26  

7. Parti de vorbire 
4.1.; 4.2.; 4.3. 

4.4. 

1. Scrierea corecta a substantivelor 
2. Scrierea corecta a adjectivelor 
3. Scrierea corcta a pronumelui 
4. Scrierea corecta a verbului 
5. Exercitii de scriere corecta, dictare 

1 
1 
1 
1 
1 

27 
28 
29 
30 
31 

 

8. Recapitulare finala 
2.3,2.4,3.1, 

4.1,4.2 
1. Dictare, exercitii de aprofundare 
2. Evaluare 

1 
1 

32 
33 

 

 
  



 
786. PROIECT DIDACTIC 

 
înv. Lupu Georgeta, coala Gimnazial  ”Dimitrie Cantemir”- Vaslui 

DATA: martie 
CLASA: a III-a  

COALA GIMNAZIAL  ”DIMITRIE CANTEMIR”- VASLUI 
PROPUN TOR: Lupu Georgeta 
ARIA CURRICULAR : Limb  şi comunicare, Matematic  şi ştiin e ale naturii, Arte 
OBIECTUL: Limba şi literatura român , Matematic , Ştiin e ale naturii, Educa ie muzical , Educa ie plastic , Educa ie tehnologic  
SUBIECTUL: Prim vara 
TIPUL LEC IEI: Activitate transdisciplinar - consolidare 
SCOPUL LEC IEI: Sistematizarea cuno tin elor despre anotimpul prim vara; 
OBIECTIVE OPERA IONALE: 
O1: s  prezinte caracteristici ale anotimpului prim vara; 
O2: s  citeasc  poezii studiate şi s  intoneze cântece cu tema „Prim vara”; 
O3: s  rezolve exerci ii respectând ordinea efectu rii opera iilor; 
O4: s  compun  i s  rezolve probleme; 
O5: s  lucreze pe un text dat; 
O6: s  recunoasc  p r ile componente ale unei plante / s  descifreze un rebus; 
O7: s  realizeze lucr ri tip colaj, utilizând materiale diverse; 
O8: s  realizeze compozi ii plastice utilizând tehnicile de lucru înv ate; 
O9: s  redacteze un text despre prim var  într-un timp limitat (eseul de 5 minute). 
STRATEGIA DIDACTIC : 
 - METODE I PROCEDEE DIDACTICE: conversa ia, exerci iul, activitatea independent , explica ia, jocul de rol, instructajul,metoda cubului, 
metoda cadranelor; 
 - MIJLOACE DIDACTICE: fişe de lucru, videoproiector, imagini reprezentative pentru prim var , ecusoane, flori; 

- FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, în perechi, pe grupe. 
RESURSE UMANE: 23 elevi 
RESURSE TEMPORALE: 1 or  de curs 
BIBLIOGRAFIE: 

- Carmen Iord chescu, S  dezleg m tainele textelor literare, Editura Carminis, Piteşti, 2004; 
- Vasile Molan, Didactica disciplinei - Limba şi literatura român  în înv mântul primar, Editura Miniped, Bucureşti, 2010. 

  



 
DESF URAREA LEC IEI/ SCENARIUL DIDACTIC 

ETAPELE/ 
SECVEN ELE 

LEC IEI 

OB. 
OP. 

CON INUT INSTRUCTIV-EDUCATIV STRATEGIA DIDACTIC  EVALUARE 
METODE I 
PROCEDEE 
DIDACTICE 

MIJLOACE 
DIDACTICE 

FORME DE 
ORGANIZA

RE 
 
1.Momentul 
organizatoric 
 
 
 
 
2. Captarea aten iei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O1 
 
 
 
 
 
 
 
 
O2 
 
 
 
 
 

 
          Asigur  condi iile optime pentru buna 
desf şurare a lec iei: aerisirea s lii de clas , 
preg tirea materialului didactic şi stabilirea 
liniştii. 

 
 
O feti  interpreteaz  rolul Prim verii, 

iar un alt copil îi ureaz  bun venit. 
 
 
.....Discut m, având ca suport şi o hart  sub 
form  de ciorchine, despre diferitele aspecte ale 
prim verii, despre ce aduce ea în via a 
oamenilor, an de an: 
- schimb rile care se petrec în natur ; 
- vestitorii prim verii; 
- activit ile oamenilor; 
- s rb torile specifice acestui anotimp etc. 
 
....Prezint elevilor materialul despre prim var  
realizat în programul PowerPoint, menit s -i 
sensibilizeze şi s  creeze atmosfera necesar  
desf şur rii lec iei. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conversa ia 
 

Metoda 
ciorchinelui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

videoproiector 
 
 
 

imagini cu 
activit i 
specifice 

anotimpului 
prim vara 

 
 
 
 
 
 

 
 

frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

frontal 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
observarea  
direct  
 
 
 
 
 
 
 
 
chestionarea 
oral  

Verific 
cunoştin ele 

elevilor despre 
acest anotimp, 
capacitatea de 

sintez  şi 
analiz  a 
datelor 

 
 
 
 
 



3. Anun area temei 
şi a obiectivelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Dirijarea 
înv rii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O1 
O3 
 
 
O5 
 
 
 
O6 
 
 
 

              Anun  elevii c  pe parcursul orei vom 
discuta despre anotimul prim vara aplicând 
toate cunoştin ele pe care şi le-au însusit pân  
în prezent despre acest anotimp. Vom împleti 
limba român  cu matematica, ştiin ele şi cu alte 
obiecte de studiu. În cadrul lec iei de ast zi 
vom desf şura un concurs intitulat „Prietenii 
prim verii.”: 
 
               Elevii sunt împ r i i în 6 echipe, 
fiecare echip  având un nume sugestiv 
(buburuzele, albinu ele, fluturaşii, rândunicile, 
greieraşii, furnicu ele). Fiecare elev va primi un 
ecuson cu simbolul grupei sale, men ionându-le 
c  fiecare r spuns corect va fi r spl tit cu  câte 
o floare. La finalul orei vor împodobi un pom 
al prim verii. Câ tig  echipa care a acumulat 
cele mai multe flori. 
 
      Activitate pe grupe: 
         Potrivit metodei cubului elevii vor 
rezolva cerin ele specifice fiec rei fe e:(Anexa)  

1. Descrie- anotimpul prim vara; 
2. Compar - 2 vestitori ai prim verii  
       ( barza şi rândunica) 
3. Asociaz - fiecare exerci iu cu rezultatul 

corespunz tor; 
4. Analizeaz - p r ile de vorbire din 

primul vers; 
5. Aplic - Recunoaşte planta din imagine 

şi scrie p r ile componente ale acesteia; 
6. Argumenteaz - importan a anotimpului 

prim vara pentru oameni. 
 

 
Explica ia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exerci iul 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fi e de lucru 
 
 
 
 
 
 
 
 

cubul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 

grupe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

grupe 
 
 
 
 
 
 
 

 
observarea i 
aprecierea 
verbal  
 
 
 
 
 
 
 
observarea 
direct  
 
 

 
 
 
 

observarea i 
aprecierea 
verbal  

 
 
 
 
 
 
 
 

observarea i 
aprecierea 
verbal  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ob inerea 
performan ei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
O1 
O5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O5 
 
 
O4 
O6 
 
 
O8 
 
 
O7 
 
 
 
 
 
 
 

          Liderul fiec rei echipe prezint  
rezolvarea fi ei. În func ie de r spunsurile 
formulate, primesc sau nu recompensa promis . 

 
                Activitate în perechi: 
      Elevii  vor primi câte o fiş  conform 
metodei cadranelor rezolvând exerci iile 
propuse împreun  cu colegul de banc .(Anexa ) 
 
  

 
Activitate individual : 

         Fiecare echip  va primi cate o fiş  de 
lucru conform aptitudinilor fiec ruia, urmând 
s  rezolve diferite sarcini propuse, astfel: 
- Atelierul de crea ie literar : primesc spre   
rezolvare o fi  de lucru pornind de la un text 
despre prim var . 
- Atelierul micilor matematicieni: rezolv  i 
compun probleme cu tematic  de prim var  
- Atelierul micilor naturali ti: completeaz  un 
rebus i r spund corect cerin elor 
- Atelierul de crea ie plastic : lucr ri utilizând 
materiale şi tehnici de lucru însuşite la ora de 
educa ie plastic  – „Livada înflorit ”, 
- Atelierul de crea ie tehnologic : realizeaz  
colaje cu tema Prim vara i un colaj 
reprezentând-o pe Zâna Prim vara. 
    Elevii încep lucrul, timp în care trec pe la 
fiecare centru, pentru a oferi sprijinul necesar. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instructajul 
 
 
 
 
 
 

Exerci iul 
 
 
 

Munca 
independent  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
fi e de lucru 

 
 
 
 
 

fi  de lucru 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fi e de lucru 
 

acuarele 
 

pensoane 
 

materiale 
pentru colaj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

perechi 
 
 
 
 
 
 
 
 

individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

chestionarea 
oral  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

observarea i 
aprecierea 
verbal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
observarea i 
aprecierea 
verbal  
 
 
 
 
 



 
 
 
  

6.  Asigurarea 
reten iei şi a 
transferului 
 
 
 
 
7. Tema pentru 
acas  
 
 
8. Aprecieri finale 

 
 
O9 

    Activitate independent  – eseu de 5 
minute 
       Alc tui i un text de minim 6 rânduri cu 
titlul „Prim vara” folosind urm toarele verbe: 
sr luceşte, adun , ciripesc, au înflorit. 

 
              
            Se solicit  elevilor s -şi noteze tema 
pentru acas . 
 
                Se fac aprecieri cu referire la 
participarea elevilor la lec ii. Completeaz  
copacul cu forile primite pe parcursul 
activit ii. Se cânt  un cântec despre prim var . 
           Vor fi ruga i s  spun  cum s-au sim it în 
cadrul lec iei realizând o fa  zâmbitoare sau 
nu, pe o floare ce va completa un copac desenat 
pe tabl . 

 
 

Exerci iul de 
creativitate 

 
fi  de lucru 

 
 
 
 
 
 
 

Fi e de lucru 

 
 
individual 
 
 
 
 
frontal 
 
 
 
grupe 
 
 
 
individual 

 
 
 
evaluarea 
scris  
 
 
 
 
 
 
observarea i 
aprecierea 
verbal  
 
 



 
787. 100 DE ZILE DE COAL  

 
Prof.înv.primar,  Dragu Mihaela 

coala Gimnazial  „Elena Cuza‟  Vaslui 
 

Activit ile extracurriculare organizate dup  un grafic întocmit de înv torul clasei îi 
antreneaz  pe copii, punându-le în valoare multiple abilit i, care nu pot fi identificate la orele de 
curs. Astfel, în graficul activit ilor extracurriculare ce urmau s  se desf oare la clasa preg titoare 
„Actorii‟, ne-am propus s  desf ur m activitatea „100 de zile de coal ‟, care const  într-o 
colec ie a copiilor din 100 de obiecte la alegere. În organizarea celor  100 de zile de coal  am 
parcurs mai multe etape: 

- informarea p rin ilor i a copiilor în prima zi de coal / prezentarea scopului i obiectivelor 
activit ii; 

- p strarea secretului în ceea ce prive te colec ia personal  a fiec ruia, pân  în ziua în care 
aceasta va fi adus  la coal ; 

- proiectarea activit ii, care s  includ  pe lâng  prezentarea colec iilor i alte activit i 
(program artistic, concursuri); 

- prezentarea colec iilor într-un mod original (versuri/proz ); 
- filmarea activit ii. 

tiind ce au de f cut, copiii s-au mobilizat i au pornit la lucru. Cu câteva s pt mâni înainte 
de 9 martie 2016 (atunci s-au împlinit 100 de zile de coal ), am proiectat activitatea. P rin ii au 
optat pentru varianta de filmare. 

Am ornat cu o zi înainte sala de clas  printre altele i cu 100 de baloane. Am preg tit 
cântecele despre prim var , pe care copiii le-au interpretat între prezent ri ale colec iilor. Colec iile 
au fost foarte frumoase, constând în colje cu flori, fluturi, nasturi, semin e, scobitori/be i oare, 
monede, diverse juc rii din dopuri, machete reprezentînd imagini din pove ti, picturi. 

Activitatea „100 de zile de coal  ‟ s-a dovedit a fi un real succes în clasa noastr , dat i de 
organizarea a dou  concursuri: „ tiu s  calculez! ‟ i „ tiu s  citesc!‟, care au vizat disciplinele 
Comunicare în limba român  i Matematic  i explorarea mediului. În cadrul  primului concurs am 
conceput 100 de calcule variate, pe care elevii le-au rezolvat grupa i în 6 echipe câte 5 membri. 
Echipele s-au format prin tragere la sor i, i au avut un nume ales de componen ii fiec reia. Toate 
echipele au câ tigat concursul. 

Cel de al doilea concurs s-a desf urat individual. Pentru aceasta am preg tit 100 de cuvinte 
pe care elevii le-au extras rând pe rând. Dup  ce se citea un cuvânt, acesta era lipit pe un panou. La 
finalul concursului copiii au primit o diplom  i o foaie plastifiat   cuprinzând cele 100 de cuvinte 
cu literele înv ate. 

La finalul activit ii a venit surpriza din partea p rin ilor, care i-au r spl tit pe copii cu un 
tort, pe care era scris „100 DE ZILE DE COAL ‟. La plecare am împ r it copiilor cele 100 de 
baloane. 

Întreaga activitate a fost filmat . La urm toarea edin  cu p rin ii am prezentat activitatea la 
videoproiector i am dat fiec rui p rinte  câte un CD. 

 
 
 
 
 
1.CLASA  2.NICU  3.CARMENA 4.COSIT 5.camera 6.CORINA  7.CRISTINA 8.COCA 

9.Comisar 10.teama 11.nimic 12.tem  13.cuier  14.casa 15.nume 16.coama 17.senior 18.corn 
19.curat 20.corect 21.remorca 22.cocor 23.MARTIE 24.COARNE 25.TEM 26.RENUME  27. 
NINSOARE  28.CORN 29.SUC 30.EMA 31.SCAUN 32.ATENT  33.SERIOS  34.RICA 
35.MATEI 36.MONICA 37.CASTOR 38.TRACTOR 39.UNS 40.turma 41.turn 42.mura 43.Muson 

TIM S  
CITIM 

CORECT!  



44.murat 45.turist 46.ruta 47.traseu 48.uluit 49.nasturi  50.PREG TITOARE 51.naist 52.numit 
53.monitor  54.suma 55.SATURN 56.SANATORIU 57.Miau! 58.MISIONAR 59.TUNISIA 
60.CAMERA  61.MISTUIT 62.USTUROI 63.SUITA 64.AURA  65. MIRUIT  66.MONTAN  
67.samurai 68.numire  69.Oana 70.TINA  71.rana  72.ANA  73.IOANA  74.tort 75.TOM  76.RIN  
77.RITA  78.tiran 79.INA   80.TITI   81.TIMI  82. Toma 83.roata  84.Toarta 85.IARNA 
86.TOAMNA  87.NORA  88.nana  89.NINA  90.SOARTA 91.Ramona 92.sania 93.NAMIRA 
94.TERRA 95.TAMARA 96.IRINA  97.ANISIA  98.SORANA  99.ASORTAT  100.ACTORII  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
788. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRAT  

 
înv. Buciuma  Maricica, coala Gimnazial  ,, tefan Cel Mare,, Vaslui 

 
DATA:  25 martie 2016 
UNITATEA DE ÎNV MÂNT:  COALA GIMNAZIAL  ,, TEFAN CEL MARE,, VASLUI 
CLASA:  PREG TITOARE D 
PROFESOR ÎNV MÂNT PRIMAR:  BUCIUMA  MARICICA 
ARIA CURRICULAR :  CONSILIERE I ORIENTARE 
OBIECTUL:   DEZVOLTARE PERSONAL  
UNITATEA TEMATIC : Tr ire i manifestare emo ional  
SUBIECTUL LEC IEI:  Emo ii de baz : bucurie, triste e, fric , furie 
TIPUL LEC IEI: Consolidare ( activitate integrat ) 
SCOPUL LEC IEI: Consolidarea cuno tin elor privind tr irile i manifest rile emotionale 
 
OBIECTIVE OPERA IONALE: 
O1 -  s  identifice emo iile personajelor din imaginile pove tilor prezentate (limbaj verbal); 
O2 -  s  coloreze casetele cu culori potrivite, identificând emo iile de baz ; 
O3 -  s   identifice propriile emo ii în diverse situa ii; 
O4 -  s  simbolizeze grafic prin desen emo ia preferat  (bucurie sau triste e); 
O5 -  s  rela ioneze pozitiv cu membrii grupului pentru rezolvarea sarcinii. 
 
STRATEGII DIDACTICE:  

        METODE ŞI PROCEDEE:  conversa ia, explica ia, exerci iul, munca independent , jocul   
                                                       didactic; 

        MIJLOACE DIDACTICE:  scrisoare, imagini din pove ti, figuri care sugereaz  emo ii, fişe de   
                                                           lucru, lipici, bile ele pe care sunt scrise fragmente din poveşti, 
                                                            planş  cu un copac, flori vesele, flori triste; 

        FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe 
 
RESURSE UMANE:  Clasa are un num r de 30 elevi, care se caracterizeaz  printr-o dezvoltare psihic  şi fizic  normal , corespunz toare vârstei. To i 
elevii au frecventat gr dini a. 
 



RESURSE TEMPORALE: Ora are o durat  de 45 minute, din care 35 minute activitatea propriu-zis  şi 10 minute activit i recreative subsumate 
temei şi obiectivelor lec iei. Ora este a 2-a or  din totalul de   2 ore al unit ii tematice. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 

 Curs formare: “Organizarea interdisciplinar  a ofertelor de înv are pentru formarea competen elor cheie la şcolarii din clasele I-IV” - program 
de formare continu  de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din înv mântul primar. 

 MECTS –  Programa şcolar  pentru disciplina Dezvoltare personal , clasa preg titoare, clasa I şi clasa a II-a, aprobat  prin ordin al ministrului 
Nr. 3418/19.03.2013; 

 „Ghidul înv torului pentru clasa preg titoare”, Editura  ArsLibri 2012; 
 
 
ETAPELE 
LEC IEI 

OB.OP.             CON INUT INSTRUCTIV - EDUCATIV                        STRATEGII  DIDACTICE EVALUARE 
METODE ŞI 
PROCEDEE 

MIJLOACE 
DIDACTICE 

FORME 
DE 
ORGANI
ZARE 

1. MOMENT  
ORGANIZA-
TORIC 

 Asigurarea condi iilor necesare desf şur rii activit ii. 
Preg tirea materialului didactic necesar bunei desf şur ri a 
activit ii. 
- Întâlnirea  de diminea : salutul, prezen a, calendarul naturii. 
Se completeaz  calendarul naturii: data, ziua s pt mânii, 
anotimpul, vremea. 
Recitarea poeziei ,,Gândul bun,,  

-conversa ia - panoul 
„Întâlnirea de 
diminea ” 
 

-frontal Observarea 
sistematic  

 

2.  
CAPTAREA  ŞI 
MEN INE-
REA 
ATEN IEI 

  Captarea aten iei se va face citind scrisoarea trimis   
de  Zâna Prim vara. (Anexa 1). 
Ce sentimente a i tr it când am citit scrisoarea de la Zâna  
Prim vara? 

- conversa ia - scrisoare - frontal Observarea 
sistematic  

 

3. 
ANUN AREA 
TEMEI ŞI 
ENUN A -
REA 
OBIECTI-
VELOR 

  Comunic elevilor  c  astǎzi la ora de Dezvoltare personl  vom 
vorbi despre emo ii, mai exact despre cum ne sim im în diferite 
situa ii i se enun  obiectivele opera ionale. 
 

- conversa ia  - frontal Observarea 
sistematic  
 
 

 



4. DIRIJAREA 
ÎNV RII  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O2 
 

 Trenul emo iilor 
      Se formeaz  5 grupe: grupa flutura ilor, buburuzelor, 
albinu elor, furnicu elor i florilor. 
      Se prezint  un  tren, în vagoanele c ruia se afl  imagini din 
urm toarele pove ti: Cei trei purcelusi, Capra cu trei iezi, Scufi a 
Ro ie. 
     Câte un elev de la fiecare grup , indicat de mine va veni şi va 
trage la sor i o imagine. 
      Elevii povestesc pe scurt despre imagine.  Apoi identific  ce 
emotii tr iesc personajele din pove tile respective. 
 Ex. – “Cei trei purceluşi” – veseli când se jucau toat  vara f r  
nicio grij , speria i când lupul  d râma c su a; 
 – “Capra cu trei iezi” – capra vesel  la plecare  gândindu-se c  iezii 
sunt ascult tori, trist  la întoarcere.  
 – “Scufi a Ro ie” – feti a vesel  c  merge la bunica, speriat   
când vede  înf i area bunicii. 
În continuare le voi adresa elevilor întreb ri despre emo iile tr ite 
de aceştia în diferite situa ii . 
- Când ne bucur m ? 
- Când suntem trişti ? 
- Când suntem mira i ? 
- Când ne înfuriem? 
 
 
  Fi  de lucru 

 Uneşte chipurile identice.    
  

 Coloreaz  cu portocaliu caseta de sub imaginea ce red  
bucurie, cu violet sup rare, cu roşu  furie şi cu maro fric .  

 Coloreaz  fructul sau leguma care arat  starea ta 
emo ional  când nu ai voie la calculator.(Anexa 2) 

 
 
 
Concurs:  
“Recunoa te poezia sau povestea i emo ia personajului” 
Clasa este împ r it  în 5 grupe. Le voi citi elevilor  nişte fragmente 
din poezii şi poveşti cunoscute de ei, iar ei vor recunoaşte poezia 

-conversa ia 
-explica ia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-conversa ia 
-explica ia 
 
 
 
-conversa ia 
-explica ia 
 
 
 
 
 
 
 

- trenul 
emo iilor 
-planş  cu 
diferite 
personaje din 
poveşti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- fişe de lucru 
- creioane 
colorate 
 
 
- fişe de lucru 
- creioane 
colorate 
 
 
 
 
 
 

- frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
individua
l 
 
 
 
 
- 
individua
l 
 
 
 
 

Observarea 
sistematic  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
sistematic  
 
 
 
 
 
Observarea 
sistematic  
Autoevaluarea  
 
 
 
Observarea 
sistematic  
 
 
 
 
 
 



 
5. 
CONSOLIDAR
EA ŞI 
SISTEMATI- 
ZAREA 
CUNOŞTIN- 

ELOR 
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sau povestea din care face parte fragmentul respectiv şi  emo ia 
tr it  de personajul despre care este vorba în fragment. Echipa care 
recunoa te poezia sau povestea din fragmentul citit i emo ia 
personajului primeşte o floare, iar echipa care r spunde greşit nu 
primeşte nimic . 
 
 
- " Eu am numai trei picioare , 
     Şi de-abia m  mişc : op- op, 
     Râd când m -ntâlnesc copiii  
     Şi m  cheam  " cu u şchiop" . 
   
     Fra ii mei ceilal i se joac   
     Cu copiii to i , dar eu  
     Nu pot alerga ca dânsii , 
     C  sunt şchiop şi cad mereu!" 
(C eluşul şchiop , Elena Farago) 
" Moşneagul, iute ca un prâsnel, aşterne olul . Cucoşul atunci se 
aşaz  pe ol , scutur  puternic din aripi, şi îndat  se umple ograda 
şi livada moşneagului , pe lâng  paseri, şi de cirezi de vite, iar  pe 
ol toarn  o movil  de galbeni care str luceau la soare , de- i luau 

ochii ! Moşneagul v zând aceste mari bog ii , nu ştia ce s  fac  de 
bucurie, s rutând mereu cocoşul şi dezmierdându-l ." 
( Pungu a cu doi bani , Ion Creang  ) 
" S r cu ul de mine ! - zise cel mic. S  nu cumva s -i deschide i , 
c -i vai de noi ! Asta nu-i m muca ." 
( Capra cu trei iezi , Ion Creang ) 
Se num r  florile i echipa care acumuleaz  cele mai multe flori 
este declarat  câştig toare. 
Jocul cu emoticoane 
 Elevii vor avea pe m su e cartonaşe cu emoticoane. La citirea unor 
propozi ii aceştia vor trebui s  ridice cartonaşul cu emo ia 
corespunz toare situa iei. 
Ex.  - Ai primit cadou un tort de ciocolat . 
 -  Ai c zut şi te doare foarte tare piciorul. 
 -  V  serba i ziua de naştere într-un loc de joac . 
 - Doamna înv toare î i d  multe fişe de lucru. 
-  Mâine merge i în excursie la munte. 

 
-conversa ia 
-explica ia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-conversa ia 
-explica ia 

 
- bile ele pe 
care sunt scrise 
fragmente din 
poveşti 
- flori 
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Jocul ,,Mimeaz ,, 
Voi da citire unor situa ii şi îi voi ruga pe copii s  mimeze emo iile 
cum pot ei mai bine, în func ie de ceea ce simt. 
Lista de situa ii: 
1. Afar  plou . 
2. Bunicii vor veni în vizit . 
3. P rin ii pleac  f r  tine la plimbare. 
4. Ai pierdut stiloul. 
5. Un coleg i-a pus piedic . 
6. Mâine merge i la teatru. 

-jocul didactic 
 
 
 
 

 
 
 
- frontal 

7. 
EVALUAREA 
ACTIVIT II 

O5  Activitate recreativ  -  ,,Copacul trist/vesel" 
            Elevii vor simboliza grafic prin desen, pe câte o floare de 
hârtie, emo ia pe care o prefer . Toate florile vor fi aşezate pe 
ramurile cop celului care a fost afişat în fa a lor, iar acesta va 
deveni vesel dac  num rul „florilor vesele” este mai mare. 
             Elevii vor interpreta cântecul colectiv, integral, cu mişc ri 
sugerate de text  -  ,,Hai la joc!,,. 

-conversa ia 
-explica ia 
 

-planş  cu un 
copac 
- flori vesele 
- flori  triste 

- frontal Observarea 
sistematic  
Autoevaluarea  

8. 
ÎNCHEIEREA  
ACTIVIT II 
 

 
 

 Se vor face aprecieri generale şi individuale asupra particip rii 
elevilor la lec ie, precum şi asupra comportamentului lor pe 
parcursul orei.    
      Fiecare copil va primi ca recompens  câte o buburuz  de 
ciocolat . 

- conversa ia -recompense - frontal Aprecieri 
verbale 

 
Dragi copii, 
 
            Doamna înv toare mi-a transmis c  sunte i bucuroşi de venirea mea. 
           Ast zi pentru voi este o zi special , cu invita i speciali care au venit s  vad  cum v  descurca i la ore. 
          Dac  îmi ve i demonstra c  sunte i pricepu i, iste i, harnici şi ve i rezolva repede şi bine toate sarcinile pe care vi le va da doamna 
înv toare, promit c  la sfârşit v  voi face o surpriz . 
                                                            V  îmbr işez cu c ldur ,   
                                                                                                       PRIM VARA 
  



 
789. FORME DE ACTIVIZARE A ELEVULUI ÎN LEC IA DE MATEMATIC  

GHID METODOLOGIC 
 

inst. Juverdeanu Loredana, coala Gimnazial  „ tefan cel Mare” Vaslui 
 

 „Esen a matematicii nu este aceea de a face lucrurile mai complicate,  
dar de a face lucrurile complicate mai simple.” 

S. Gudder 
 

Matematica s-a n scut din nevoile practice ale omului, iar apoi s-a cristalizat ca ştiin  
deschis , capabil  de un progres permanent, de o perpetu  aprofundare, descoperire şi creare a unor 
teorii noi. Dezvoltarea rapid  a ştiin ei, a acumul rii în ritm tot mai intens a informa iilor, impun cu 
acuitate dezvoltarea culturii matematice, care trebuie s -şi fac  loc tot mai mult în cultura general  a 
unui om. Aceasta cu atât mai mult, cu cât ast zi matematica are aplicabilitate nu numai în domeniul 
tehnicii, fizicii, chimiei, biologiei, ci şi în ştiin ele sociale. 

Despre importan a studiului şi înv area matematicii s-a discutat şi se mai discut . Iar de 
marea atrac ie pe care o reprezint  matematica, de puterea de penetra ie şi iradiere a ra ionamentului 
matematic în straturile intime şi în str fundurile adânci ale alc tuirii lumii nu se mai îndoieşte 
nimeni cu atât mai mult cu cât aceast  plaj  a ra ionamentului matematic, a tehnicilor, metodelor, 
modelelor matematice a fost omniprezent  în ceea ce a înf ptuit omul şi istoria de-a lungul 
timpului. 

Dac  ast zi, implicarea matematicii în realizarea progresului social este mai mare ca 
odinioar  şi migreaz  în totalitatea sferelor şi domeniilor de cercetare a universului, aceasta este 
rezultatul perfec ion rii matematicii îns şi, al trecerii ei de la studiul rela iilor cantitative la acela al 
aspectelor calitative, pentru c  nu se poate concepe o matematic  neproductiv . 

M re ia matematicii const  în aceea ca este un limbaj, un instrument care se ofer  tuturor 
deopotriv . Matematica se înva  nu pentru a se şti, ci pentru a se folosi, pentru a se face ceva cu ea, 
pentru a se aplica în practica. Este ştiin a care are cele mai multe şi complexe leg turi cu via a. 

Şcoala are obliga ia s  fac  din studiul matematicii nu un scop în sine, ci un instrument de 
ac iune eficient , constructiv  şi modelatoare a personalit ii elevului Prin intermediul matematicii 
elevul trebuie s  ajung  la descoperirea existentului, dar s  şi formuleze st ri existen iale în 
perspectiv , s  fie doar moment spre ascensiune spre viitor. 

Rolul important în realizarea acestor obiective revine înv torului, tactului s u pedagogic, 
capacit ii lui de a o face accesibil , c ci doar abordarea defectuoas  face matematica inaccesibil . 

Un principiu fundamental pedagogic este acela c  nu exist  cunoştin  care s  nu poat  fi 
însuşit  de un om normal, atunci când este bine predat , explicat . Cauzele eşecului şcolar ar trebui 
c utate, descoperite, de mai multe ori, în sistemul de lucru al înv torului şi nu în afara lui. 

Înv area prin cooperare este o strategie de instruire structurat  şi sistematizat , în cadrul 
c reia grupe mici lucreaz  împreun  pentru a atinge un el comun. Premisa înv rii prin 
cooperare este aceea conform c reia, subiec ii care lucreaz  în echip  sunt capabili s  aplice şi s  
sintetizeze cunoştin ele în moduri variate şi complexe, înv ând în acelaşi timp mai temeinic decât 
în cazul lucrului individual. (Oprea, C.-L., 2003) Printr-o astfel de organizare a situa iilor de 
înv are, elevii depind într-un mod pozitiv unii de al ii, iar aceast  interdependen  pozitiv  îi 
conduce la devotament fa  de grup, devotament de tipul „înot m sau ne înec m cu to ii”. 

Atât înv area prin colaborare cât şi cea prin cooperare accentueaz  importan a implic rii 
elevului în propriul proces de înv are. Atunci când se folosesc aceste strategii, importante sunt 
modalit ile de grupare a indivizilor pentru a asigura o interdependen  pozitiv , men inând 
responsabilitatea individual , rezolvând conflictele de grup, stimulând implicarea în sarcin  şi 
conducând c tre un proces interactiv de înv are. 

Înv area prin cooperare poate fi studiat  prin opozi ie cu înv area competitiv  (elevii se 
confrunt  unii cu al ii pentru ob inerea unui calificativ şi numai unii dintre ei ating succesul) şi cu 



înv area individualist  (elevii studiaz  independent pentru a îndeplini obiectivele de studiu, f r  s  
rela ioneze cu ceilal i colegi)  

Înv area prin cooperare determin  dezvoltarea personal  prin ac iuni de autoconştientizare 
în cadrul grupurilor mici. Ea solicit  toleran a fa  de modurile diferite de gândire şi sim ire, 
valorizând nevoia elevilor de a lucra împreun , într-un climat prietenos, de sus inere reciproc . 

Analizând comparativ cooperarea şi competi ia, Crengu a Oprea a eviden iat urm toarele 
tr s turi caracteristice: 

COOPERARE     COMPETI IE 
Form  superioar  de interac iune 
psihosocial  

 Form  sc zut  de interac iune 
psihosocial  

Motiva ie - rezultatul ac iunii conjugate a 
tuturor membrilor ce au scop comun 

Motiva ie din dorin a proprie de afirmare 

Accent pe proces, mediu educa ional 
prietenos 

Accent pe produs, mediu rece/ostil 

Evaluare-rol corectiv Evaluare - rol ierarhic 
Stima de sine - frica de eşec redus  Lipsa încrederii, sub supraveghere 

(Oprea, C.-L., 2006) 
Competi ia şi colaborarea sunt practici care se întâlnesc în şcoala contemporan  şi sunt 

ambele necesare. Competi ia devine distructiv  pentru armonia climatului educa ional atunci când 
este exacerbat  şi devine un scop în sine. Cadrele didactice trebuie s  echilibreze cele dou  forme 
de organizare a activit ii instructiv-educative, creând oportunit i de înv are axate pe activit ile 
de grup ce favorizeaz  cooperarea şi între in competi ia constructiv . „Aceste dou  modalit i de 
activitate nu sunt nicidecum antitetice : şi una şi alta implic  cel pu in un anumit grad de 
interac iune în cadrul grupului, în opozi ie cu comportamentul individual care se desf şoar  cu prea 
pu in  referin  la activit ile celorlal i. Mai mult, competi ia accentuat  între grupuri are loc în 
contextul unei cooper ri intense şi al impulsului afiliativ în interiorul grupului.”( Ausubel, David; 
Robinson, Floyd , 1981) 

Dintre metodele specifice înv rii prin cooperare, merit  amintite: Mozaicul, Turul 
galeriei, Titluri, Hot râri-Hot râri, Bulg rele de z pad , Competen a de a judeca. 

TITLURI 
Elevii vor primi un material f r  titlu sau subtitlu, dar cu spa iul liber cuvenit acestuia. 

Elevii vor citi materialul şi vor decide asupra unui titlu care s  rezume sub forma unei afirma ii 
ceea ce urmeaz  în sec iunea sau textul respectiv. Asta va duce la titluri de genul „Adunarea este o 
opera ie matematic .”, „Sc derea este opera ia invers  a adun rii.”, etc. 

Bineîn eles, materialele se pot adapta, ştergându-le titlul sau/şi cerându-se s  se g seasc  
câte un titlu pentru fiecare paragraf/exerci iu. Sau se poate realiza aceast  activitate invers, adic  s  
se dea titlurile şi s  se cear  elevilor s  se documenteze şi s  scrie câteva rânduri/exerci ii. Acesta 
este un mod foarte bun de a structura înv area independent . 

Exemplu: 
1. Se d  elevilor un text privind caracteristicile unei forme geometrice, aceştia având ca 

sarcin  s  g seasc  titlul potrivit. 
2. Se porneşte de la exerci ii în care sunt exemplificate propriet ile adun rii sau sc derii, 

elevii având de scris proprietatea corespunz toare. 
 
HOT RÂRI – HOT RÂRI 
Elevii lucreaz  în perechi, fiecare pereche va primi un text sau va viziona o prezentare 

Power Point. Cei doi vor primi de asemenea: 
∙ Cartonaşe-rezumat care au drept scop rezumarea punctelor-cheie ale textului, unele 

fiind adev rate, altele false. Exemple: Metrul este unitatea principal  de m sur  pentru lungime. 
Capacitatea vaselor se m soar  cu kilogramul. Valoarea unei c r i se m soar  cu cântarul. 

∙ Cartonaşe-consecin  care con in urm ri ale faptelor descrise în text. Aceste 
consecin e nu sunt formulate propriu zis în cadrul textului. Din nou, unele sunt adev rate, altele 



false. Exemple: Dac  lungimea se m soar  cu metrul, atunci în l imea unui bloc este m surabil  
cu ruleta. Dac  ieri a fost mar i, poimâine va fi duminic . 

Perechile vor hot rî care cartonaşe sunt corecte şi care este greşeala în cazul celor incorecte. 
Aceasta este o activitate foarte îndr git , care creeaz  o atmosfer  de joc. 

ÎNV AREA INTEGRAT  se realizeaz  în trepte de la nivel monodisciplinar, la nivel 
multidisciplinar, la nivel interdisciplinar, ajungând la stadiul transdisciplinar. 

Monodisciplinaritatea este centrat  pe obiectele de studiu independente, pe specificitatea 
acestora, promovând suprema ia disciplinelor formale. La acest nivel, integrarea se poate realiza în 
cel pu in dou  moduri: inser ia unui fragment în structura unei discipline şi armonizarea unor 
fragmente (aparent) independente în cadrul unui obiect de studiu. 

Multidisciplinaritatea  se refer  la situa ia în care o problem /tem  ce apar ine unui anumit 
domeniu este supus  analizei din perspectiva altor discipline.  

La acest nivel, vorbim despre o corelare a demersurilor mai multor discipline, în vederea 
clarific rii unei probleme din cât mai multe unghiuri de vedere, datorit  faptului c  unele probleme 
din lumea real  necesit  un efort conjugat pentru a putea fi l murite. 

Interdisciplinaritatea  presupune o intersectare a diferitelor arii disciplinare, în aceast  
abordare fiind ignorate limitele stricte ale disciplinelor, c utându-se teme comune pentru diferite 
obiecte de studiu care pot duce la realizarea obiectivelor de înv are de un ordin mai înalt, printre 
acestea num rându-se şi capacit ile metacognitive, cum ar fi luarea de decizii, rezolvarea de 
probleme, însuşirea metodelor şi tehnicilor de înv are eficient . 

Transdisciplinaritatea reprezint  gradul cel mai elevat de integrare a curriculumului, 
mergând pân  la fuziune, fiind ridicat  la nou  viziune asupra lumii. 

Abordarea integrat  a curriculumului specific  transdisciplinarit ii este centrat  pe via a 
real , pe problemele importante, semnificative, aşa cum apar ele în context cotidian şi aşa cum 
afecteaz  vie ile oamenilor. Procesele de înv are ale elevilor, nevoile, interesele şi caracteristicile 
acestora sunt plasate în centrul experien elor de înv are. Se produce o responsabilizare a elevilor în 
raport cu propria înv are prin participare direct  la toate etapele procesului şi prin structurarea 
instruirii în jurul marilor probleme sau provoc ri ale lumii contemporane la care, pân  la urm , 
fiecare trebuie s  poat  da un r spuns. 

Dimensiunile înv rii integrate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imaginea de mai sus sugereaz  oportunitatea înv rii integrate în cel pu in dou  sensuri: a 
înv a integrat prin diversitatea tipurilor de solicit ri (emo ionale, cognitive, interac ionale şi 
ac ionale), dar şi a integra rezultatele aşteptate ale activit ilor de înv are (valori şi atitudini, 
cunoştin e, competen e şi comportamente). (Ciolan L. , 2008) 

ÎNV AREA DIFEREN IAT  porne te de la premiza c  nu exist  elevi buni şi elevi 
slabi, ci exist  elevi buni la lucruri diferite.  

În orice clas  exist  cel pu in dou  categorii de elevi: elevi cu abilit i, capabili de 
performan e şi elevi cu dificult i de înv are. În orice grup care înva  într-un cadru formal se 
diferen iaz  trei factori implica i: elevii cu aptitudinile, interesele de cunoaştere şi stilul lor de 



înv are, înv torul cu competen ele şi autoritate sa, programa şcolar , cu structura, con inutul, 
mijloacele sale şi caracterul de normativitate pedagogic . 

Ob inerea succesului la înv tur  de c tre to i elevii impune identificarea elevilor cu 
dificult ile de înv are, precum şi a celor înalt dota i, şi elaborarea unor programe de instruire 
non-standardizate pentru fiecare categorie de elevi, în func ie de particularit ile lor. 

Individualizarea şi tratarea diferen iat  a elevilor constituie dou  dintre strategiile 
principale de ameliorare a randamentului şcolar şi de înl turare a insucceselor. Tratarea diferen iat  
presupune cunoaşterea elevilor, investigarea lor şi urm rirea evolu iilor pentru a le da în orice 
moment sarcini corespunz toare nivelului lor real de dezvoltare. Tratarea diferen iat  presupune o 
bun  cunoaştere a disciplinei şi programei şcolare. Putem identifica urm toarele ac iuni diferen iate: 

- terapeutic  - ac iune destinat  elevilor cu lacune în cunoaştere 
- ac iune recuperatorie – elevilor cu uşor handicap(tulbur ri de memorie) 
- ac iune de suplimentare a programului de instruire destinat  elevilor cu înclina ii matematice 
- de orientare sau reorientare, verificare şi control. 

Strategia diferen ierii dispune de majoritatea metodelor (conversa ia, demonstra ia, 
explica ia, exerci iul, tehnica fişelor de munc  independent ). 

Trebuie g site modalit i de îmbinare a celor trei forme de activitate: frontal , în grup, 
individual , în care s  se solicite sarcini care implic  niveluri de efort diferite (simplu-complex) 
prin care se vor urm ri atingerea obiectivelor propuse în activit ile matematice. Înv mântul 
diferen iat se poate realiza la tabl , pe caiete, pe fişe se vor da exerci ii presupunând toate gradele 
de dificultate l sând elevilor libertatea de a alege numai pe acelea pe care le pot rezolva sau se dau 
probleme cu sarcini de rezolvare multiple. 

CONCLUZII 
Şcoala nu poate nici s  ofere totul, nici s  cear  totul de la elevi. Şcoala ca loc ideal, ar 

trebui s  fie în zilele noastre acel spa iu în care copiii se socializeaz  în acord cu standardele de 
convie uire într-o societate democratic , înv ând în mod pl cut lucruri serioase şi profunde, care s  
îi ajute s  se cunoasc  mai bine, s  colaboreze şi s  în eleag  lumea. 

În aceast  direc ie trebuie s  c ut m metode accesibile şi potrivite pentru a-i face pe elevi s  
înve e cu pl cere şi interes matematica, pentru a le stimula intelectul, gândirea logic , judecata 
matematic  şi abilit ile de lucru individual şi pe grupe. 

Înv area este o activitate personal  care nu poate fi cu nimic înlocuit , c  singur cel care 
înva  poate fi considerat agent al propriei înv ri, fapt care eviden iaz  caracterul ideosincretic 
(idios = propriu, specific) al întregului proces de înv are, aceasta devenind o activitate care depinde 
de singularitatea celui care înva , individ marcat de istoria sa personal , întotdeauna inserat într-un 
context şi într-un timp bine determinate, veşnic tributar unei es turi de rela ii sociale specifice 
clasei şcolare. 
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790. METODELE ACTIVE ÎN ACTIVITATEA MATEMATIC  

 
înv. Butnaru Manuela 

Şcoala Gimnazial  „Ştefan cel Mare” Vaslui 
 

G. Moisil spunea: „Pentru un elev este esen ial cum rezolv  problemele, pentru un profesor, 
cum le pune.” Aceast  afirma ie vine s  confirme convingerea c  înv torul are un rol precis şi 
deosebit în procesul complex de instruc ie şi educa ie, este primul dasc l care înva  elevul cum s  
tr iasc , cum s  înve e, cum s -şi des vârşeasc  personalitatea. 

Şcoala trebuie s  fac  din studiul matematicii nu un scop în sine, ci un instrument de ac iune 
eficient, constructiv şi modelator asupra personalit ii elevului. 

În primele clase se pun bazele matematicii, baze solide ce vor rezista toat  via a. Tot acum, 
elevii vor îndr gi, vor fi atraşi sau, dimpotriv , vor sim i repulsie pentru studiul matematicii. 

Înv area centrat  pe elev reprezint  o abordare care presupune un stil de înv are activ şi 
integrarea programelor de înv are în func ie de ritmul propriu de înv are al elevului. Elevul 
trebuie s  fie implicat şi responsabil pentru progresele pe care le face în ceea ce priveşte propria lui 
educa ie. 

Dintre avantajele înv rii centrate pe elev se pot enumera: creşterea motiva iei elevilor 
(aceştia sunt conştien i c  pot influen a procesul de înv are), eficacitate mai mare a înv rii şi a 
aplic rii celor înv ate (aceste abord ri folosesc înv area activ ), înv area cap t  sens (a st pâni 
materia înseamn  a o în elege), posibilitate mai mare de includere (poate fi adaptat  în func ie de 
poten ialul fiec rui elev, de capacit ile diferite de înv are, de contextele de înv are specifice). 

Metodele de înv are centrat  pe elev fac lec iile interesante, ajut  elevii s  realizeze 
judec i de substan  şi fundamente, sprijin  elevii în în elegerea con inuturilor pe care s  fie 
capabili sa le aplice în via a real . 

În vederea dezvolt rii gândirii critice la elevi, trebuie utilizate, cu prec dere unele strategii 
activ-participative, creative. Acestea nu trebuie rupte de cele tradi ionale, ele marcând un nivel 
superior în spirala moderniz rii strategiilor didactice. 

Metodele active acord  valoare activismului subiectului, astfel valorific  gândirea 
critic /creativitatea, presupun complementaritate – rela ii, sistematizeaz  experien e subiective, 
presupun colaborare – cercetare comun . 

Specific metodelor interactive de grup este faptul c  ele promoveaz  interac iunea dintre 
min ile participan ilor, dintre personalit ile lor, ducând la o înv are mai activ  şi cu rezultate 
evidente. 

Acest tip de interactivitate determin  ,,identificarea subiectului cu situa ia de înv are în care 
acesta este antrenat“ ceea ce duce la transformarea elevului în st pânul propriei form ri. 

Utilizarea acestor metode faciliteaz  demersul didactic, sporeşte participarea activ , 
constructiv  a elevilor, lec iile vor avea un impact mai puternic şi vor fi mult mai interesante, poate 
oferi o clip  de r gaz cadrului didactic şi posibilitatea de a nota. 

Dintre metodele active, voi exemplifica câteva dintre cele mai uzitate. 
BRAINSTORMING-UL este una dintre cele mai r spândite metode în stimularea 

creativit ii. Un principiu al brainstorming-ului este cantitatea genereaz  calitatea. Conform acestui 
principiu, pentru a ajunge la idei viabile şi inedite este necesar  o productivitate creativ  cât mai 
mare. 

Brainstorming-ul este prezent chiar în activitatea de compunere de probleme. În momentul 
când în fa a elevului aşez m dou  numere şi îi cerem s  formuleze o problem  în care s  le 
integreze, în mintea acestuia apar o avalanş  de idei, de opera ii matematice c rora le-ar putea 
asocia enun ul unei probleme. În scopul stimul rii creativit ii, trebuie apreciat efortul fiec rui elev 
şi s  nu se înl ture nici o variant  propus  de aceştia. 

Exemplu: 
Compune i o problem  folosind numerele 20 şi 4. 



Prin folosirea acestei metode se provoac  şi se solicit  participarea activ  a elevilor, se 
dezvolt  capacitatea de a tr i anumite situa ii, de a le analiza, de a lua decizii în ceea ce priveşte 
alegerea solu iilor optime şi se exerseaz  atitudinea creativ  şi exprimarea personalit ii. (Lupu C., 
Savulescu D., 2006) 

CIORCHINELE  este un „brainstorming” necesar, prin care se stimuleaz  eviden ierea 
leg turilor dintre idei; o modalitate de a construi sau realiza asocia ii noi de idei sau de a releva noi 
sensuri ale ideilor. Este o tehnic  de c utare a c ilor de acces spre propriile cunoştin e eviden iind 
modul de a în elege o anumit  tema, un anumit con inut. 

Exemplu: 
G si i exerci ii al c ror rezultat este num rul 60. 
 
 
 
 
 

 
 
 

DIAGRAMA WENN  are rolul de a reprezenta sistematic, într-un mod cât mai creativ, 
asem n rile şi deosebirile evidente între dou  opera ii matematice, între dou  figuri geometrice etc. 
Metoda este potrivit  la lec iile de consolidare. Activitatea poate fi organizat  în grup, perechi sau 
chiar frontal. 

Exemplu: 
Reprezenta i în diagrama Wenn ceea ce şti i despre p trat şi despre dreptunghi. 
                       P trat                                                          Dreptunghi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metoda „CVINTETUL ” se potriveşte orelor de consolidare şi recapitulare sau momentului 

asigur rii reten iei şi transferului în orele de predare. Un cvintet este o poezie cu 5 versuri prin care 
se exprim  şi se sintetizeaz  con inutul unei lec ii sau a unei unit i de înv are într-o exprimare 
concis  ce eviden iaz  reflec iile elevului asupra subiectului în cauz . 

 Exemplu: 
 Adunarea 
 Mare, harnic  
 Adunând, m rind, punând 
 Este o opera ie matematic . 
 Sum  
Cvintetul este şi un instrument de evaluare a în elegerii şi de exprimare a creativit ii 

elevilor. 
CUBUL  este o tehnic  prin care se eviden iaz  activit ile şi opera iile de gândire implicate 

în înv area unui con inut. Aceast  metod  se poate folosi în cazul în care se doreşte explorarea 
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unui subiect, a unei situa ii din mai multe perspective. Se ofer  elevilor posibilitatea de a-şi dezvolta 
competen ele necesare unor abord ri complexe şi integratoare. 

Sarcinile de pe fe ele cubului sunt invariabile din perspectiv  ac ional : descrie, compar , 
explic  (asociaz ), argumenteaz , analizeaz , aplic . Procesele de gândire implicate sunt 
asem n toare celor prezentate în taxonomia lui Bloom. (Anexa 3, pg. 105) 

Exemplu (clasa a II-a): 
 1. Descrie importan a cifrei 2 în fiecare din numerele: 259, 721, 902, 222. 
 2. Compar  numerele: 624 şi 298; 943 şi 767; 358 şi 534. 
 3. Explic  proprietatea adun rii numit  comutativitate prin dou  exemple date de tine. 
 4. Argumenteaz  valoarea de adev r a urm torului calcul matematic, efectuând proba în 

dou  moduri: 863-325=538. 
 5. Analizeaz  propozi iile de mai jos şi anuleaz-o pe cea care nu prezint  un adev r: 

Termenul necunoscut al unei adun ri de afl  prin adunare. 
Primul termen al sc derii, desc zutul se afl  prin adunare. 
Al doilea termen al sc derii, sc z torul se afl  prin sc dere. 

 6. Aplic  propriet ile cunoscute ale adun rii pentru a rezolva exerci iul rapid. 
 
CONCLUZII 
În elegerea no iunilor matematice, gândirea stimulat  sistematic pe efort gradual, bucuria 

fiec rei reuşite cultiv  interesul şi dragostea obiectului matematic .  
Participarea activ  şi efectiv  a elevilor la activitatea de predare-înv are, conform 

propriului nivel intelectual, asigur  creşterea randamentului în orice activitate de înv are, deci şi în 
înv area matematicii. 

Pornind de la ideea c  înv mântul activ se realizeaz  cu ajutorul metodelor active, se 
impune diminuarea ponderii activit ilor care limiteaz  activizarea şi extinderea utiliz rii metodelor 
moderne, active, ce dezvolt  gândirea, capacitatea de investiga ie a elevilor, precum şi participarea 
lor la însuşirea cunoştin elor, la munca independent , deprinderea de a aplica în practic  cele 
însuşite. 

„Activ” este elevul care gândeşte, care depune un efort de reflec ie personal , interioar  şi 
abstract , care întreprinde o ac iune mental  de c utare, de cercetare şi redescoperire a adev rurilor, 
de elaborare a noilor cunoştin e şi nu cel care se men ine la nivelul ac iunii concret senzoriale, 
intuitiviste şi nici cel care face apel la facultatea de receptare şi reproducere apoi a cunoştin elor. 
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Bunãstarea emo ionalã a copiilor de vârstã şcolarã micã 
 la debutul în clasa pregãtitoare 

  
Fericirea este visul şi scopul oric rei fiin e umane. Fericirea este cauza unei vie i împlinite 

şi rezultatul unei mentalitã i potrivite. Este dovedit faptul cã oamenii ferici i au rela ii mai strânse, 
mai mul i prieteni, câştigã mai mul i bani şi au cariere de succes. Fericirea este starea fireasc  a 
copilului şi paradisul pierdut al adultului dup  care veşnic alearg  sau pe care veşnic încearc  s  îl 
p streze. 

Bun starea interioar  îi ajut  pe copii s  înve e mai uşor. De exemplu, copiii înva  mult mai 
lesne anumite lucruri dac  le g sesc (sau le sunt prezentate) într-un mod distractiv, interesant. 
Emo iile pozitive pe care ei le tr iesc, de la recunoştin , bucurie, optimism, dragoste, încredere în 
sine, curiozitate, inspira ie, speran , amuzament şi pân  la pacea interioar , joac  un rol important 
asupra întregii lor bun st ri, contribuind, printre altele, la îmbun t irea modului în care gândesc, a 
capacit ii de concentrare, a condi iei  fizice şi intelectuale. 

     Pornind de la acestea, s-a pus întrebarea: Mai sunt ferici i copiii în mediul şcolar? Nutresc ei 
emo ii pozitive la şcoal ? 

1. Obiectivele cercet rii 
a. Determinarea nivelului de entuziasm al elevilor din şcoala primar  în mediul şcolar; 
b. Identificarea „ingredientelor” necesare pentru ca un elev s  fie fericit în mediul 

şcolar. 
2. Delimitarea cercet rii 

În realizarea acestei cercet ri ne-am bazat pe opinia p rin ilor, pe impresiile şi  
destãinuirile  despre mediul şcolar, pe care le primesc zi de zi de la cei mici. 

Am aplicat un chestionar cu opt itemi la şedin ele cu p rin ii, utilizând informa iile 
ob inute pentru a determina nivelul de entuziasm al copiilor de clas  preg titoare la debutul lor în 
mediul şcolar. Am vrut sa ştim cum este perceput  şcoala de c tre cei mici în primele luni de 
activitate. Am considerat c  p rin ii sunt cei mai în m sur  s  ne r spund  la aceste întreb ri, 
cunoscându-şi cel mai bine copiii. Am vrut s  ştim care este impactul pe care îl las  şcoala asupra 
celor mici, proasp t aduşi în noul mediul educativ. 

3.  Metode de cercetare 
            Metoda prin care dorim s  eviden iem nivelul de entuziasm fa  de şcoal  al elevilor de 
clas  preg titoare la debutul lor este chestionarul aplicat p rin ilor acestora în cadrul şedin elor cu 
p rin ii de la jum tatea lunii noiembrie 2014, chestionar ataşat la Anexa. 

Chestionarul con ine 8 itemi prin care dorim s  urm rim atitudinea copiilor fa ã de şcoalã şi 
colegii de clasã, modul în care s-au adaptat la învã are şi noul mediul de instruire. Am dorit  sã 
aflãm, prin chestionarea pãrin ilor dac  copiilor, la începutul clasei pregãtitoare,  le face pl cere s  
vin  la şcoal , dac  se întorc bucuroşi de la şcoal , dac  şi-au f cut deja prieteni la şcoal  cu care s  
se joace şi în afara acesteia, cum v d p rin ii un mediu şcolar ideal etc. 

Eşantionul cercetat este format din 72 de subiec i, femei şi b rba i, p rin i ai copiilor de 
clas  preg titoare de la douã dintre clasele pregãtitoare de la Şcoala Şerban vodã din Bucureşti şi o 
clasã pregãtitoare de la Şcoala Poenari. La nivelul lotului chestionat exist  p rin i atât cu studii 
medii, cât şi superioare. Men ion m c  sunt 37 de feti e şi 35 de b ie ei, provenind din trei clase, 
dou  din mediul urban şi una din mediul rural. Vârsta copiilor variaz  la începutul anului şcolar 
între 5 ani şi 5 luni şi 7 ani şi 6 luni, astfel c  am împ r it eşantionul de cercetat în dou  categorii de 
vârst  5,7 luni - 6,5 luni (36 dintre ei) şi 6,6 luni – 7,6 luni (36 dintre ei), chestionarea p rin ilor 
având loc la 2 luni de la începerea anului şcolar. 



Tehnica de cercetare  a cuprins explicarea frontal  în cadrul şedin elor cu p rin ii a ceea ce 
se urm reşte, l sarea timpului necesar pentru oferirea r spunsurilor, colectarea datelor de la p rin i 
şi introducerea lor într-o baz  de date Excel pentru a putea fi interpretate ulterior. Nu avem valori, 
ci doar vom compara în func ie de cele trei criterii- mediul de provenien , apartenen a de sex şi 
vârsta copiilor- care dintre ei se bucur  de mediul şcolar din care face parte. S-a explicat p rin ilor 
c  într-o şedin  ulterioar  se vor comunica rezultatele ob inute. 

Men ion m c  este un chestionar scris cu itemi majoritari închişi, ce au urm toarele variante 
de r spuns: în foarte mare m sur , în mare m sur , în moderat  m sur , în mic  m sur , în foarte 
mic  m sur , deloc şi/sau nu ştiu. Exist  un item cu r spunsuri date şi un item deschis. 

4.  Prezentarea şi interpretarea datelor 
În cadrul acestui subcapitol vom lua fiecare întrebare în parte şi vom analiza datele, apoi le 

vom interpreta. 
Întrebarea 1- Copilul dumneavoastr  merge zilnic la şcoal  de pl cere? 
Acest  întrebare este în corela ie cu întrebarea 6 şi urm reşte în ce m sur  cei mici vin cu 

bucurie la şcoal . La aceast  întrebare 42 de p rin i r spund c  cei mici merg la şcoal  de pl cere în 
foarte mare m sur , 28 dintre ei în mare m sur , iar 2 dintre ei în moderat  m sur . Cei doi provin 
unul din mediul rural şi unul din mediul urban, unul e p rinte de fat , iar cel lalt de b iat, unul face 
parte din prima categorie de vârst  (5,7-6,6), cel lalt din a doua categorie (6,7-7,6).  Din cei 42 de 
participan i, 21 sunt p rin i de b ie i, 21 p rin i de fete, iar din cei 28, 14 sunt fete, iar 14 b ie i. 

Întrebarea 2- Cât de des vine copiul dumneavoastr  entuziast de la şcoal ? 
La aceast  întrebare, 36 de p rin i au r spuns c  cei mici vin de la şcoal  foarte entuziaşti, 

33 vin în mare m sur  entuziaşti, unul în m sur  moderat  (b iat din prima categorie de v rst  din 
mediul urban) şi 2 în mic  m sur  vin entuziaşti de la şcoal  (amândoi b ie i din mediul urban, unul 
din prima categorie de vârst , cel lalt din a doua categorie). Din cei 36 de participan i, 14 sunt 
p rin i de fete iar 22 de b ie i, iar din cei 33, 13 sunt fete şi 20 b ie i. Din totalul de 13 p rin i ces au 
copiii la o şcoal  din mediul rural, 12 au r spuns în foarte mare m sur  şi unul în mare m sur  (fat   
din a doua categorie de v rst ). 

Întrebarea 3- Ce face copilul dumneavoastr  dup  ce vine de la şcoal ? 
La aceast  întrebare, p rin ii sunt ruga i s  aleag  2 din cele 8 variante de r spuns. De 

asemenea pot scrie un alt r spuns dac  cele men ionate nu concord  cu realitatea. Iat  ce r spunsuri 
s-au ob inut : 

 
 a –  

pus 
pe 
joac  

b – 
obosit 
şi 
apatic  

c – 
vorbeşte 
despre 
colegi 
cu 
pl cere 

d – 
vorbeşte 
despre 
lucrurile 
noi 
înv ate 

e – 
râde 
şi e 
fericit 

f – 
nervos 
şi 
agitat 

g – 
vorbeşte 
despre 
lucruri 
nepl cute 
la şcoal  

h – se 
izoleaz  
în 
camer  

altele 

FETE 16 1 10 31 15 0 0 0 0 
BÃIE I 25 1 7 24 9 0 2 0 1 

Figura 1- Cum îşi petrec timpul copiii imediat 
 dup  întoarcerea de la şcoal  

Este o întrebare indirect  care ne serveşte primului obiectivului propus. Majoritatea vorbeşte 
despre lucrurile noi înv ate la şcoal , e pus  pe joac , copiii râd şi sunt ferici i, vorbind cu pl cere 
despre colegii de clas . Se poate observa c  aspectele pozitive surprinse  ca variante de r spuns sunt 
dominante, ceea ce ne conduce la concluzia c  cei mici sunt bucuroşi în noul mediul educativ. 
Fetele sunt mai dornice s  vorbesc  despre lucrurile noi înv ate, iar b ie ii sunt mai înclina i spre 
joc când ajung acas .  

Întrebarea 4- Comunic  şi rela ioneaz  bine cu colegii de clas ? 
Acesta este un alt aspect pentru care elevii şi copiii în general vin la şcoal . Copiii se simt 

bine între copii, le place s  se joace, s  rela ioneze, fiind un alt motiv de bucurie de a se afla în 
mediul şcolar. La aceast  întrebare, 16 din p rin i afirm  c  fiii şi fiicele lor comunic  foarte bine cu 



colegii de clas , 36 comunic  bine cu aceştia, 14 comunic  moderat cu colegii lor de clas , iar 6 
dintre ei nu ştiu cum comunic  cei mici cu colegii de la şcoal  (to i cei 6 provin din mediul urban, 3 
fete şi 3 b ie i, 5 din categoria de vârst  mai mic  şi unul din cea mare). 

Întrebarea 5- Copilul dumneavoastr  se întâlneşte cu colegii de clas  la joac  în afara 
şcolii? 

La aceast  întrebare, 2 p rin i (b ie i din mediul urban) au afirmat c  cei mici se întâlnesc 
foarte des dup  şcoal  cu colegi de-ai lor, 6 se întâlnesc în mare m sur  (tot din mediul urban), 18 
se întâlnesc ocazional, 18 se întâlnesc rar, 14 foarte rar iar 16 nu se întâlnesc deloc. Practic, 40% 
dintre copiii din mediul rural ai celor chestiona i nu se joac  împreun  şi nu se v d dup  orele de la 
şcoal , iar din mediul urban 17%  dintre copii. Este un procentaj destul de mare şi consider m c  
p rin ii ar trebui s  încurajeze întâlnirile dintre copii, consolidarea rela iilor dintre ei, acest lucru 
conducând la o mai bun  în elegere la şcoal , la o mai bun  cooperare. Poate c  şi noi, ca profesori, 
ar trebui s  organiz m cât mai des activit i extraşcolare în care s  îi coopt m atât pe copii, cât şi pe 
p rin i. Vizitarea unor obiective turistice, excursii, activit i comune chiar în cadrul şcolii în care 
p rin i şi copii s  lucreze împreun  pot fi de bun augur pentru consolidarea rela iilor dintre membrii 
claselor. 

Întrebarea 6- Opune rezisten  când trebuie s  mearg  diminea a la şcoal ? 
Aceast  întrebare este una de verificare pentru întrebarea 1. R spunsurile confirm  

precedentele r spunsuri, astfel c  la aceast  întrebare, 2 p rin i spun c  le este greu s  îi aduc  la 
şcoal  pe copii diminea a, 2 c  le este destul de greu acest lucru, 7 c  întâmpin  dificult i pu ine, 
17 p rin i c  întâmpin  dificult i minore în a-şi aduce copiii la şcoal , iar 43 afirm  c  nu 
întâmpin  nicio dificultate. Practic, 60% dintre copiii sunt aduşi la şcoal  f r  s  opun  rezisten . 
Dintre cei 17, 10 sunt p rin i de fete şi 7 de b ie i, iar dintre cei 43 care nu întâmpin  nicio 
dificultate în a-şi aduce copiii la şcoal , 19 sunt p rin i de fete şi 24 de b ie i. 

Întrebarea 7- Este interesat s  lucreze suplimentar sau s  aprofundeze anumite 
cunoştin e? 

Am pus aceast  întrebare pentru a vedea daca mediul şcolar îi antreneaz  pe copii spre 
dorin a de a înv a sau dac  îi suprasolicit , refuzând ulterior orice nevoie de a înv a suplimentar. 
Bineîn eles c  aceste informa ii vor fi culese doar de la clasele la care profes m, r spunsurile 
p rin ilor fiind influen ate de stilurile noastre de abordare a procesului de înv mânt, de 
accesibilitatea informa iilor cu care oper m la clas , de utilizarea mijloacelor atractive de predare şi 
înv are.  

La aceast  întrebare, 19 p rin i au r spuns c  cei mici sunt foarte dornici s  lucreze 
suplimentar, 35 sunt dornici s  lucreze suplimentar şi s -şi aprofundeze cunoştin ele, 6 în m sur  
moderat , 6 în mic  m sur , 2 în foarte mic  m sur , 1 deloc (un b iat din mediul rural din a doua 
categorie de vârst ), iar 3 p rin i nu ştiu s  r spund . 

Dup  cum se poate constata, cei mici sunt foarte dornici s  înve e suplimentar sau/şi s  
aprofundeze suplimentar. Faptul c  cei mici doresc în continuare s  înve e poate duce la ideea c  
şcoala nu este un mediu solicitant, ci unul atractiv şi recreativ. Cel pu in deocamdat . 

 Întrebarea 8- Care crede i c  ar fi “ingredientele” necesare pentru ca un elev s  fie 
fericit în mediul şcolar? 

Este o alt  întrebare prin care dorim s  ne atingem cel de-al doilea obiectiv propus. La 
aceast  întrebare dorim s  eviden iem cum percep p rin ii un mediu şcolar propice înv rii pentru 
copiii lor. Dintre aceste ingrediente se remarc : harul, calit ile şi talentul pedagogic al cadrului 
didactic, sa fie prietenos, creativ şi zâmbitor, s  ofere sprijin, aten ie, s  încurajeze, s  fie un mediu 
propice în clas  cu o atmosfer  cald , apropiat , atractiv  care s  inspire siguran , s  existe o bun  
comunicare între copii şi între profesor şi copii. Un alt lucru des men ionat este importan a 
activit ilor extraşcolare (vizite, teatru, muzee, excursii), dar şi cursuri op ionale care s  includ  în 
principal muzica, desenul, sportul, bunele maniere. P rin ii doresc un mediu relaxant şi lejer, rela ii 
de prietenie, f r  teme pentru acas . S  predomine activit ile de grup prin care copiii s  
socializeze. P rin ii pun mare pre  pe dot rile din clas  şi din şcoal , iar unul din cele mai 
men ionate aspecte este jocul, înv area prin joc, îmbinarea lec iilor cu jocurile. 



5.  Concluzii şi recomand ri 
În urma rezultatelor ob inute se poate observa c  eşantionul cercetat sus ine c , per 

ansamblu, copiii sunt foarte bucuroşi de mediul educativ în care au debutat. Pentru a vedea dacã 
ipotezele de la care s-a pornit se adeveresc, trebuie urmãrite eşantioanele pe diferen e de gen, pe 
mediul de provenien ã şi pe diferen ele de vârstã. 

 Men ion m c  în ceea ce priveşte aspectul legat de gen, eşantioanele sunt echilibrate, fiind 
37 de fete şi 35 de b ie i, iar la aspectul vârst  este echilibru perfect, astfel ca sunt 36 de copii de 
pân  la 6 ani şi 5 luni şi 36 de copii de peste 6 ani şi jum tate. Diferen a foarte mare între eşantioane 
este legat  de mediul de provenien  (urban şi rural), dar pentru acest lucru am calculat procentual 
(cât la sut  din num rul total de participan i din mediul respectiv r spund solicit rilor noastre).  

Pentru a urm ri ipotezele propuse, ne vom raporta la r spunsurile înregistrate la I1, I2 şi I6, 
urm rite la nivel procentual. Am avut în vedere doar nivelul maxim al r spunsurilor, mai exact 
atunci când p rin ii au bifat în foarte mare m sur  pentru întreb rile 1 şi 2. Pentru întrebarea 6 am 
avut în vedere nivelul minim, atunci când p rin ii au bifat deloc (neopunând deloc rezisten  atunci 
când îi aduc pe copii diminea a la şcoal ). Acolo unde calculul a dep şit cincizeci de zecimale, am 
trecut la procentajul superior. Iat  cum arat  procentajul înregistrat la cele trei întreb ri ce vizeaz  
entuziasmul copiilor în noul mediu şcolar. 
 

Criteriu I 1 I 2 I 6 Total 
urban 51% 39% 58% 49% 
rural 85% 92% 69% 82% 
fete 57% 38% 51% 49% 

b ie i 60% 63% 69% 64% 
mici 53% 45% 56% 51% 
mari 59% 56% 64% 60% 

Dup  cum se poate observa din marcajul cu galben, majoritatea elevilor prezint  un nivel 
ridicat al entuziasmului fa  de şcoal . Practic, atât fetele, cât şi b ie ii, atât cei din mediul rural, cât 
şi cei din mediul urban, atât cei mai mici,cât şi colegii lor pu in mai mari, cu to ii se bucur  de 
mediul şcolar, de faptul c  sunt la şcoal  în clasa preg titoare. 

Chiar dac  mai mult de jum tate dintre ei au dat r spunsuri pozitive, se pot observa totuşi 
diferen e între medii, gen şi vârst , astfel: cei din mediul rural înregistreaz  scoruri mai mari, b ie ii 
fa  de fete şi cei mai mari fa  de colegii lor mai mici la toate cele trei întreb ri şi per total.  

 

 
Figura 2 – Entuziasmul copiilor fa  de clasa preg titoare 

 
Comparând rezultatele înregistrate în urma cercet rii şi raportându-le la cele trei ipoteze 

formulate se constat  urm toarele: 
a. prima ipotez  a fost confirmat , întrucât elevii provenind din mediul rural sunt 

mai entuziasma i de şcoal  decât cei provenind din mediul urban; 
b. a doua ipotez  a fost infirmat , întrucât fetele înregistreaz  un scor mai mic în 

compara ie cu b ie ii în ceea ce priveşte entuziasmul fa  de şcoal ; 
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c. a treia ipotez  a fost infirmat , întrucât cei mai mari au un nivel al entuziasmului 
mai mare decât colegii lor mai mici. 

Solu ionarea ipotezelor a fost îndeplinit , dou  ipoteze au fost infirmate şi una a fost 
confirmat  , iar rezultatele ob inute confer , cu mici excep ii, un nivel foarte ridicat al bucuriei de a 
fi în mediul şcolar. Practic, cei mici vin cu bucurie la şcoal  şi se întorc cu bucurie de la şcoal , fie 
ei fete sau b ie i din mediul rural sau urban. 

În aceast  perioad  de debut şcolar, am încercat prin intermediul jocului, al cântecului, al 
desenului, al povestitului, al dansului şi mişc rii s  ne cunoaştem. Tot timpul am avut tolba plin  cu 
voie bun . Tocmai acest lucru a contat pentru ca cei mici s  vin  cu bucurie la şcoal , s  se 
acomodeze noului mediu educativ.  

Desigur c  exist  numeroşi al i factori care au contribuit la ob inerea acestor rezultate printre 
care: mediul familial, s n tatea, educa ia de acas , cunoştin ele şi aptitudinile dobândite de la 
gr dini  etc. Bineîn eles c  am întâmpinat şi noi dificult i c rora a trebuit s  ne adapt m. Pe lâng  
faptul c  am început s  lucr m cu copii mai mici de vârst  decât  eram obişnui i, pe lâng  faptul c  
numãrul de copii este mare ne-am întâlnit cu situa ii noi, cum ar fi r spunsuri de tipul „nu vreau s  
fac asta”, „mie nu-mi place s  fac aşa ceva acum”. Permanent a trebuit s  fim atente la „pulsul” 
clasei şi s  schimb m modalitatea de abordare, alternând activit ile. Nu a fost deloc uşor, 
solicitarea fiind imens .  

Consulta iile cu p rin ii, şedin ele cu aceştia, grupurile constituite pe mediile de socializare 
ne-a ajutat s  ne cunoaştem mai bine, s  le solicit m ajutorul atunci când am avut nevoie pentru a 
solu iona anumite probleme sau pentru a le indica cum anume s  abordeze anumite cunoştin e 
pentru a lucra prin aceeaşi modalitate. Am primit ajutorul p rin ilor în majoritatea cazurilor. 

Trebuie s  recunoaştem c  aproape totul este nou pentru noi, doar dragostea pentru meserie 
şi pentru copii ne ajut  s  ne adapt m noilor condi ii de munc . Desigur, la începutul anului şcolar 
am participat la trei zile de preg tire organizate de inspectoratele de care apar inem, cursuri care ne-
au ajutat s  în elegem cum s  abord m lucrul la clas , ne-au fost date şi materiale informative, îns  
f r  dorin a de înv a, f r  deschiderea c tre nou, orice demers ar fi fost în zadar. Cu ajutorul 
copiilor ne men inem sufletul tân r. 
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792. PROIECT DIDACTIC    

prof. înv. primar, Toma Alexandra-Elena, Şcoala Gimnazial  ,,Mihail Sadoveanu” Nr. 10 Vaslui 
Data:  
Clasa: I  
Propun tor: Toma Alexandra-Elena 
Aria curricular : Matematic  şi ştiin e 

Disciplina: Matematic  şi explorarea mediului 
Subiectul lec iei: Adunarea şi sc derea numerelor naturale f r  trecere peste ordin 
                             în concentrul 0-100 
Tipul de activitate: consolidare 
Scopul: Consolidarea algoritmilor de aflare a termenului necunoscut şi calcul în exerci ii de adunare şi sc dere f r  trecere peste ordin 
 
Obiective opera ionale: 
La sf rşitul lec iei, elevii vor fi capabili: 
O1: s  asocieze defini ia cu terminologia specific  matematicii; 
O2: s  efectueze opera ii de adunare şi sc dere a numerelor naturale de la 0-100; 
O3: s  aplice algoritmii de  aflare a termenilor necunoscu i din exerci ii de adunare şi sc dere;  
O4: s  rezolve problemele cu o singur  opera ie, de adunare/sc dere; 
O5: s  compun  probleme dup  exerci ii cu termen necunoscut; 
 
 Strategia didactic  : 

 Metode si procedee didactice: conversa ia, exerci iul, explica ia, problematizarea, ,,Fişa c l toare’’. 
 Mijloace si materiale didactice: tabl , fişa de lucru, videoproiector – PowerPoint, laptop. 
 Forme de organizare a activitatii: frontal, individual; 
 Resurse temporale: 50 de minute. 
 Resurse umane: 20 de elevi. 

 
Resurse bibliografice:  Micu, Adina, Brie, Simona, ,,Matematic - culegere clasa 1”, Editura Sinapsis, 2013; 

T ut, Anca, Veronica, L puşan, Elena, Todea, Ancu a, Achim, Adina, ,,Matematic  şi explorarea mediului”,    caiet de 
aplica ii clasa 1, Ed. Sinapsis, 2013 

 
 
 



Desf şurarea activit ii 
 

Nr. 
crt.  

 
Secvenele 

lec iei 

 
Ob 
op. 

 
Con inutul instructiv- educativ 

Strategia didactic   
Evaluare Metode şi 

procedee 
Mijloace de 
înv mânt 

Forma de 
organizare 

1. Moment 
organizatoric 

 Se asigur condi iile necesare desf şur rii în bune 
condi ii a activit ii. 
 

 
 

  
Frontal  

 

2. Verificarea 
temei şi  

reactualizarea 
cunotin elor 
anterioare 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 Verificarea temei 
Elevii sunt întreba i care a fost ultima lec ie discutat  şi 
care este tema pe care au avut-o de rezolvat. Se va 
realiza verificarea temei. 
 Reactualizarea cunoştin elor anterioare 
a) Exerci ii – calcul mintal 
10+  5=                           26 -  6= 
45+  3=                           30 -10= 
40+20=                           59 -  7= 
- Care este suma numerelor 6 şi 3? Dar diferen a lor? 
- m reşte cu 5 num rul 70 
- micşoreaz  cu 2 num rul 9 
- O cloşc  are 12 pui galbeni şi 3 pui cafenii. 
Câ i pui are cloşca? 
- Într-un coş erau 16 mere. Lucia a mâncat 3 dintre ele. 
Câte mere au r mas în cos? 
 

Conversaia 
 
 
 
 

Exerci iul 
 
 
 
 
 
 
 

Exerci iul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frontal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frontal 

 
 
 
 
 
 
Evaluez, 
prin 
aprecieri 
verbale,  
capacitate
a de calcul 
mintal a 
elevilor 

3. Captarea 
aten iei 

 
 
 

 Se realizeaz  pe baza diapozitivului 1 din 
PowerPoint. 

 
 
 
 
 
 
                         Prim var  însorit  !  

Conversa ia 
 
 

PowerPoint 
 
 

Frontal  
 
 

 
 
 
 



    An de an tu vii la mine cu verdea  şi cu fluturi. 
    Harnicele albinu e colind  dealuri şi câmpuri. 
 

4. Anun area 
temei şi a 

obiectivelor 

 
 

 
 
 

Se anun  tema şi obiectivele opera ionale pe în elesul 
copiilor. 
Ast zi vom face o c l torie în lumea opera iilor 
matematice, iar lec ia noastr  se numeşte ,,Adun ri şi 
sc deri cu numere naturale 0-100”. (Scriu data şi titlul 
pe tabl , iar elevii vor scrie şi ei pe fişa de lucru, pe 
care o vom folosi pe parcursul lec iei.  
Vom face adun ri şi sc deri, vom face proba adun rii/ 
sc derii, vom rezolva exerci ii cu mai multe opera ii, 
vom afla termenul necunoscut, vom rezolva probleme, 
vom compune una. 
 

Conversaia 
 

 Frontal  
 
 

 

5. Dirijarea 
consolid rii 

O2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prezentare PowerPoint – diapozitivul 2 
 Rebus matematic 

 
Explic elevilor c  fiecare c su  a fagurelui ascunde 
câte o mic  ghicitoare. R spunsul pentru fiecare dintre 
ele se reg seşte în ,,gr uncioarele de polen” din partea 

Conversaia 
 

Explica ia 
 
 

Exerci iul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exerci iul 
 

Laptop 
 

Power-Point 
 
 

video-
proiector 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Frontal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluez, 
prin 
aprecieri 
verbale,  
capacitate
a elevilor 
de a 
asocia 
defini iile 
cu 
terminolo
gia 
specific  
matematic
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
O3 
 
 
 
O4 
     

de sus a ecranului. Elevii vor citi toate solu iile puse la 
dispozi ie. Le explic c , pentru verificarea r spunsului, 
trebuie s  dea click pe  ,,gr unciorul de polen” ce îl 
con ine. Vor citi solu ia pe vertical şi vor face 
sinonimia cu ultimul ,,gr uncior”: CALCULE, care le 
va dezv lui   
 
- Ce cuvânt am ob inut pe vertical? (OPERA II) 
- Cum se mai numesc opera iile? (CALCULE) 
- Care sunt opera iile matematice înv ate de 
voi?(adunarea şi sc derea) 
 
 În continuare, elevii vor fi împ r i i pe echipe: 

fluturaşi, buburuze, albinu e, furnicu e şi vor primi 
,,Fişa c l toare” care con ine urm toarele exerci ii: 

 
82 +17= 

      76 - 52= 
      61 +25= 
      43 - 12= 
      24 +10= 
 
 Fişa de lucru pe care vor lucra elevii pe parcursul 

lec iei, con ine urm toarele exerci ii: 
 

1. Afla i necunoscuta: 
 

      54 + a = 77     b + 23 = 36     49 -  c  = 25     
 

2. Rezolva i urm toarea problem : 
Felicia avea 25 lalele. A mai primit câteva de la 

F nic . Acum ea are 36 lalele. 
Câte lalele a primit Felicia de la F nic ? 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Evaluez, 
prin 
aprecieri 
verbale, 
capaitatea 
elevilor de 
a calcula 
corect şi 
de  a 
aplica 
algoritmii 
de aflare a 
termenului 
necunoscu
t din 
exerci ii 
sau 
probleme 



 
 
 
 
 
 
  

6. Ob inerea 
performan ei 

   
O5 
 
 
 
 

În ob inerea performan ei, elevii vor avea de compus o 
problem  cu necunoscut , dup  exerci iul dat. 
 
*Compune i o problem  dup  exerci iul: 
 28 - a = 16 
  

Explica ia 
Exerci iul 

 
 

Conversa ia 

Fiş  de 
lucru 

Individual 
 
 
 
 

Frontal  

Evaluez 
capacitate
a elevilor 
de a 
compune 
problema 

6 . Încheierea 
activit ii 

  Se fac aprecieri generale şi îndividuale în leg tur  cu 
participarea elevilor la lec ie. 

Explica ia  Frontal  Evaluez, 
prin 
calificativ
e, elevii 
care au dat 
cele mai 
multe 
r spunsuri 
corecte pe 
parcursul 
lec iei 



 
793. PEDAGOGIA WALDORF 

 
prof. înv. primar Baciu Olivia-Maria, coala Gimnazial  „Radu Popa” Sighi oara, Mure  

 
 

“Educa i copilul în aşa fel încât s  po i privi cu senin tate, cu siguran  şi f r  team  în ochii 
adultului de mâine!"  

 

 
 

Pedagogia Waldorf este o form  de înv mânt bazat  pe metode antroposofice de predare 
i educare. Prima coal  Waldorf a fost întemeiat  în 1919 în Stuttgart,Germania, i a fost condus  

de un colectiv de dasc li preg ti i de Rudolf Steiner, finan at  de c tre adeptul s u Emil Molt, 
proprietarul fabricii de tutun Waldorf din Stuttgart, pentru copiii angaja ilor fabricii sale.  

 

 



Şcoala Waldorf  nu  este o şcoal   particular   (nu se percep taxe), nu este o şcoal  
ajut toare, ci  ea se adreseaz   tuturor copiilor, sistemul fiind astfel conceput încât s -i ajute 
deopotriv  pe cei slabi, în atingerea unui nivel acceptabil, cât şi pe cei dota i, în aspira ia lor 
natural   spre performan e cât mai notabile.  
 

 
 Situaii didactice  

 
Scoala  începe înc din staia de autobuz, elevii comunic pe drumul spre şcoal  cu profesorii şi 

între ei, rezolvând astfel anmite probleme.  
 Materiile sunt studiate în epoci; o clas  studiaz , de exemplu fizica, zilnic, primele dou  ore 
f r  pauza, timp de 2–4 saptamâni. Într-o astfel de epoc  se poate parcurge chiar şi materia pe un an 
şcolar, economia lucrului fiind deosebit de eficient . 
 Un alt avantaj al pred rii în epoci este faptul ca informa iile şi întreb rile primite peste zi 
sunt prelucrate subconştient noaptea, iar a doua zi, atât elevii, cât şi profesorii, g sesc mai uşor 
rezolvarea lor.  
 

 
 
 
 



Absen a manualului unic contribuie la creşterea respectului fa  de c r i şi la înt rirea 
autorit ii profesorului, care are astfel o leg tura direct  în comunicarea cu elevii.  

Pe de alta parte, elevii se obisnuiesc s  se documenteze din cât mai multe surse în studiul 
unei teme. De asemenea, profesorul poate astfel introduce în cadrul procesului de învatamânt noi 
informatii sau materiale aparute în domeniul respectiv, si are posibilitatea de a adapta nivelul 
predarii si al cerintelor la nivelul clasei.  

 
        In concluzie, educa ia Waldorf nu se vrea a fi total diferit  de sistemul educa ional tradi ional, 
îns  doreşte s  îl integreze şi armonizeze în interiorul ei în vederea preg tirii copilului pentru epoca 
contemporan .  
           Obiectivul fundamental al pedagogiei Waldorf este întrirea, cultivarea şi organizarea celor 
trei componente fundamentale ale fiinei umane: voina, simtirea şi gândirea, la nivelul fiecrei 
categorii de vârsta. 

 
Bibliografie: 
 Cucoş, C.,(2001), Istoria pedagogiei, Editura Polirom, Iaşi,  
 Lanz, R., (2002), Pedagogia Waldorf, Editura Fundatiei Iinteligentia, Bucuresti  
 Stanciu, I. G.,(1977), O istorie a pedagogiei universale şi româneşti, E. D. P. , Bucureşti,  
 Steiner, R., (1993), Înnoirea artei pedagogico-didactice prin ştiin a spiritual , Centrul pentru 

Pedagogia Waldorf din România, Bucureşti 
  



 
794. PREZENTAREA REVISTEI TEHNICO- TIIN IFICE ,,HOMO FABER” 

 
Profesori ipordei Irina coala Gimnazial  ,,Anastasie Panu”Hu i 

 
Elaborarea unei reviste tehnice este o activitate extracurricular  instructiv , complex  şi 

potrivit  pentru a stimula interesul copiilor. Editarea unei reviste poate deveni o excelent  activitate 
de cerc. Ast zi, mai mult ca oricând, elevului trebuie s  i se dea posibilitatea de a  participa la 
propria formare. Activitatea publicistic  devine o provocare, prilejuindu-i copilului sus inerea celei 
mai complexe probe de exersare a competen elor şi de aplicare practic  a cunoştin elor. 

Pe lâng  dobândirea activ  a informa iilor din domeniul tehnic, copilul dobânde te i 
cuno tin e de jurnalism. Alegerea subiectelor, selectarea şi consultarea unei  bibliografii, pornind de 
la cunoştin ele dobândite la clas , îi deschid elevului noi orizonturi şi îi dau posibilitatea s  aplice 
creativ ceea ce ştie. În acelaşi timp, el are posibilitatea s  identifice acele teme care îl intereseaz  şi 
care pot face obiectul unei viitoare profesiuni. În editarea unei reviste tehnice materialele pot fi 
selectate dintre temele de evaluare propuse la sfârşitul  lec iilor din manual, pot fi sugerate de 
profesor sau pot fi alese de elev în concordan  cu ceea ce îl pasioneaz . Avantajele care rezult  din 
aceast  activitate ar fi aplicarea pe cale practic  a inter- şi transdisciplinarit ii informarea 
suplimentar  prin explorarea în profunzime a unor probleme  tehnice mai sumar prezentate la orele 

de curs dobândirea deprinderii de a citi pres , de a redacta pres  şi de a folosi o bibliografie 
dezvoltarea capacit ii de exprimare însuşirea stilului publicistic educarea bunului gust orientarea 

şcolar  şi profesional  printr-o cunoaştere mai am nun it  a domeniului tehnic dezvoltarea 
inteligen ei interpersonale prin colaborarea deschis , formarea spiritului colegial, colaborarea şi 
sprijinul reciproc în realizarea integral  şi la timp a sarcinilor promovarea rela iilor democratice. 

Alegerea şi abordarea  tematicii este îndrumat  de profesorul coordonator care va juca 
rolul de director al redac iei. ,,Drumul lemnului din p dure pân  în casele noastre, ,,Miracolul 

cauciucului, ,,Din istoria fascinant  a sticlei , ,,Mirajul metalelor pre iose, ,,Trenuri de mare 

vitez ,,, Spionii avioanelor ,,Cele mai înalte cl diri din lume, Furnalele, coloşii industriei, ,,De 

la font  la o el, ,, Vioara Stradivarius ne povesteşte, ,, Cristalurile de Murano, ,,Povestea unei 

c r i, ,, Inventatorul stiloului,,, Energia nuclear , ,,Ciud enii gastronomice, ,,Sateli ii de 
comunica ie , ,,Teoria Big Bang, ,,Einstein şi proiectul Manhattan, ,,Marele Leonardo-artistul, 
marele Leonardo-inventatorul” sunt doar câteva titluri de  articole ale c ror teme pot face subiectul 
investiga iei elevilor. Copiii pot analiza critic oameni ilu tri care s-au distins printr-o puternic  
afirmare a eului, a personalit ii, dar şi locuri al c ror renume a fost creat prin folosirea celor mai 
înalte tehnologii. 

Activitatea publicistic  reflectat  în editarea unei reviste dezvolt  gândirea critic  şi cultiv  
o nou  motiva ie a muncii. Copiii pot afla practic c  ,,nu este suficient s  iubeşti o ştiin , important 

este s  ştii ce po i face cu ea. Stimulând aceste activit i, vom avea specialişti care nu îşi vor însuşi 
cunoştin e doar prin memorare, ci în strâns  leg tur  cu utilitatea lor practic , capabili s  le aplice 
creativ şi s  le foloseasc  drept instrumente de lucru în situa ii concrete. 
 
  



 
795. PREZENTAREA REVISTEI TIP MAGAZIN  ,,CALEIDOSCOP” 

 
Profesor ipordei Irina, coala Gimnazial  ,,Ion Creang ”Hu i 

 
Activit ile dezvolt  gândirea critic  şi cultiv  o nou  motiva ie a muncii, cu accent pe 

înalta responsabilitate derivat  din înalta tehnologie şi din puternicele energii pe care omul este şi 
trebuie s  fie st pân. Elevii vor deveni cu atât mai conştien i c  trebuie s  înve e, cu cât dasc lii se 
vor pricepe mai bine s  le arate c  ,,nu este suficient s  iubeşti o ştiin , important este s  ştii ce po i 
face cu ea. În caz contrar, vom avea specialişti care îşi vor însuşi cunoştin e prin memorare, f r  
leg tur  cu utilitatea lor practic , incapabili s  le aplice creativ şi s  le foloseasc  drept instrumente 
de lucru în situa ii concrete. 

Realizarea unei reviste şcolare are o influen  profund  în dezvoltarea personalit ii 
copiilor, c rora le îmbog eşte orizontul cultural, le confer  încredere în for ele proprii, le înlesneşte 
comunicarea cu ceilala i, le dezvolt  spiritul de echip  şi deprinderi de munc  în colectiv, îi 
familiarizeaz  cu tehnologii moderne de lucru (computerul) şi  îi poate orienta spre alegerea 
interesantei profesii de ziarist. Elevii, în general, sunt dornici s -şi manifeste latura creatoare a 
propriei personalit i prin realizarea unei publica ii care s -i reprezinte. Explorarea – investigarea 
realit ii, documentarea prin proceduri adecvate, tehnoredactarea computerizat  a con inutului 
revistei devin ac iuni care le stimuleaz  interesul şi le incit  curiozitatea de a-şi testa poten ialul.  

Revista de fa  reprezint , de fapt, rezultatul concret al derul rii unui proiect educa ional 
conceput tocmai în acest scop. Proiectul intitulat sugestiv „Redac ia de azi, revista de mâine”a avut 
ca scop formarea uni colectiv de redac ie alc tuit din elevi capabili s  editeze o revist  a şcolii. El 
a avut ca motto „Spune-mi şi  voi uita, înva -m  şi e posibil s -mi amintesc, implic -m  şi voi ine 
minte!Benjamin Franklin  

Obiectivul general sau scopul proiectului  a fost dezvoltarea creativit ii copiilor implica i, 
a spiritului lor critic şi a capacit ii de a organiza informa ii din diferite domenii la maximul lor de 
manifestare. Obiectivele specifice propuse au fost s  formuleze p reri proprii pro şi contra în 
leg tur  cu întâmpl ri şi fapte relatate de ceilal i; s  recepteze corect mesajul în func ie de condi iile 
comunic rii; s  elaboreze scurte comentarii în proz  sau în versuri integrând expresii artistice  
identificate în textele literare citite; s  manifeste interes pentru crearea unor texte literare originale; 
s  analizeze şi s  aprecieze obiectiv o situa ie dat ; s  sesizeze diferen e în structura unor tipuri de 
articole ; s  descopere evenimente deosebite, cazuri speciale din lumea înconjur toare; s  redacteze 

texte utilizând programul Microsoft Word; s  aleag  imaginile şi s  ilustreze textele redactate. 
Revista realizat  este una de tip ,,magazin”, de unde i numele ,,Caleidoscop”, i are menirea de a 
reflecta diversitatea preocup rilor, aptitudinilor i hobby-urilor elevilor din coala noastr . Ca 
ini iativ  didactic , vine în sprijinul copiilor c rora le satisface nevoile de instruire i educare, lucru 

eviden iat i prin rubricile în care este structurat con inutul revistei ,,Comemor ri-anivers ri”, 
,,Evenimente”, ,,Cercul literar”, Clubul n scocitorilor de pove ti”concursul cu premii al revistei, 
,,Pe drumul cunoa terii”, ,,Cariere de succes”, ,,Din capodoperele literaturii universale”, ,,Dialog 
f r  catalog”, ,,Caleidoscop”. 
 
  



 
796. PROIECTUL EDUCA IONAL  

P MÂNTUL, CASA NOASTR  VERDE 
 

Prof. Boldi or Viorica 
coala Gimnazial  ”Nicolae Romanescu” Craiova  

 
Proiectul ”P mântul, casa noastr  verde” i-a propus s  se realizeze în afara colii, dar sub 

forma a dou  lec ii în care copii s  înve e cu pl cere despre „Ariile protejate din Oltenia” i „S  

cunoaştem şi s  ocrotim animalele”. Ideea proiectului a pornit de la faptul c  discu iile permanente 

cu elevii despre problemele ecologice pot deveni plictisitoare pentru ei, dar prin diferite activit i, 

adic  vizite la muzeu, ieşiri în natur , prin modelare şi folosirea desenului, elevii pot fi uşor 

sensibiliza i cu privire la problemele de mediu şi pot fi deveni conştien i c  trebuie s  protejeze 

natura.  

Ca obiect de sine st t tor, ecologia se studiaz  în clasa a VIII-a, dar este insuficient pentru 

dezvoltarea unui comportament ecologic şi pentru abordarea întregii problematici de protec ie a 

mediului înconjur tor, drept pentru care a ap rut necesitatea organiz rii şi derul rii în şcoal  a unor 

activit i legate de mediu, a a cum este acest proiect ”P mântul, casa noastr  verde”. Copiii sunt 

înv a i c  au o responsabilitate i c  pot influen a adul ii prin exemplul lor s  se mobilizeze în 

ac iuni de protec ie a mediului, pentru c  s n tatea personal  depinde de p strarea s n t ii 

mediului înconjur tor. 

 
 

797. PROIECT DIDACTIC - DESPRE CONSTELA II 
 

Baban Dorina, Şcoala Gimnazial  „Vasile Alecsandri” Vaslui 
Baban Vladimir, Şcoaa Gimnazial  „Alexandra Nechita” Vaslui 

 
Clasa (Grup int ) a V-a – a VIII-a  (membrii cercului şcolar „Micul astronom”) 
Durata activit ii 1 or  
Tema activit ii Despre constela ii 
Tipul orei   Activitate teoretic  
Activit i practice  Observa ii astronomice (la marginea Vasluiului) 
Materiale bibliografice  Ioan Adam,  CCD Vaslui – „Ghid de astronomie”; Harta cereasc  
Alte mijloace de înv mânt Internet şi soft educa ional Starry night 

Starrynight este un soft educaional, program de simulare astronomic , cu ajutorul c ruia 
elevii pot vizualiza evenimente astronomice, pozi ii stelare, harta cereasc  la un moment dat. 

Observa iile astronomice reale (uneori greu de realizat din motive practice – vreme, or  
nepotrivit , loca ie aleas , poluare luminoas ) pot fi astfel dublate în condi ii ideale prin folosirea 
acestui program. 
Obiective  
Observa ie: Aceasta nu este o or  de curs (nici op ional), ci or  de cerc şcolar, unde elevii s-au 
înscris exclusiv din pasiune. 

Completarea cunoştin elor elevilor cu noi no iuni despre galaxii 
  Orientarea pe harta cereasc  



Orientarea concret  pe bolta cereasc , în cadrul activit ilor practice urm toare 
Scop principal, teoretic, practic 

Stimularea curiozit ii native a elevilor 
Leg tura cu alte discipline de înv mânt 
  Geografie – no iuni generale despre formarea Universului,  

Sistemul solar, etc. 
Istorie – istorie antic , istoria astronomiei 
Literatur  – mitologie (greac  în principal) 
Matematic  – no iunea de unghi, m sura unghiului 

Alte finalit i Completarea Micului dic ionar de astronomie al cercului de astronomie 
Desf şurarea activit ii 
Reactualizarea unor cunoştin e anterioare 

Elevii îşi vor aminti cunoştin ele pe care le au deja despre constela ii, de la orele de 
geografie din clasa a V-a. 
Dobândirea de noi cunoştin e 

Constela iile nu sunt altceva decât nişte crea ii ale oamenilor pentru a recunoaşte mai bine 
cerul. Privind la cer, oameni din diverse p r i ale lumii au încercat s  recunoasc  pe cer lucruri 
familiare sau eroi de legend  şi au dat nume acestor grup ri de stele. Astfel unele constela ii au 
nume de monştri, animale mitologice, altele nume de personaje din basme (vezi imaginile care 
urmeaz ). Diverse popoare au v zut lucruri diferite pe cer şi au unit stele diferite pentru a da naştere 
la constela ii pline de fantezie. Stelele dintr-o constela ie nu au nici o leg tur  real  între ele, 
constela iile sunt doar nişte repere pentru orientarea pe bolta cereasc , la fel ca şi liniile pe o hart . 
O constela ie este doar o arie de cer, care a ajutat astronomii s  catalogheze cerul.  

Însa nu în toate timpurile constela iile erau identificate dup  stele. În America de Sud de 
exemplu vechii azteci şi mayaşii numeau constela ii acele locuri întunecate de pe cer, unde nu erau stele.  

Constela iile se împart şi ele în mai multe tipuri. Astfel exist  constela ii vizibile tot timpul 
anului (Ursa Mica, Ursa Mare, Dragonul), constela ii care par a r s ri şi apune (Orion, Gemenii, 
Leul), fiind vizibile doar în anumite anotimpuri, şi constela ii invizibile datorit  latitudinii de 45 
grade în care ne afl m (Crucea Sudului, Centaurul).  

Cerul este împ r it în 88 de constela ii „moderne”, multe din denumirile actuale fiind 
p strate înc  din antichitate. 

Exist  constela ii ce pot con ine în interiorul lor alte constela ii. De regul  ele sunt enorm de 
mari încât au trebuit împ rtite în dou  sau trei alte constela ii (exemplu: Constela ia Ophiuc şi 
constela ia Şarpelui). Excep ie de la regul  sunt asterismele. Ele sunt regiuni ale unei constela ii, şi 
sunt de regul  cele mai vizibile regiuni ale constela iei respective. Un exemplu este asterismul Carul 
Mare din constela ia Ursa Mare.  

Unele stele din constela ii pot fi folosite ca repere în g sirea altor constela ii sau stele 
(exemplu: ultimele dou  stele din Carul Mare duc spre Polaris, sau Steaua Polar  cum mai este 
cunoscuta în prezent. Spunem prezent pentru c  periodic steaua care indic  nordul se modific . 
Cauza acestei schimb ri a stelei polare este mişcarea oscilatorie, asemenea unui titirez, a 
Pamântului pe orbita sa. Aceasta mişcare determin  evenimentul numit Precesiune. În timpul 
precesiunii axa Terrei descrie o elips  pe cer. De aici se deduce ca Pamântul îsi schimb  steaua 
polar  datorit  faptului c  înclinarea fa  de ecuatorul ceresc a planetei este suficient de mare pentru 
ca elipsa s  treac  prin diferite stele ale cerului. Peste 26 000 mii ani steaua polar  va fi Vega din 
constela ia Lyrae. În timpul precesiunii Soarele pare s  r sar  din diferite constela ii. Acest fapt este 
datorat ramânerii în urma lui cu circa 1 grad la 72 de ani. Cunoscând acest fapt, putem deduce cât 
este necesar Terrei s  efectueze o rota ie complet . Astfel avem 72 ani pentru un grad şi 360 de 
grade pentru o rota ie complet . Un calcul simplu ne arat  c  sunt necesari 72360=25920 ani pentru 
o oscila ie complet .  
Activitate practic  
 Pentru început, dup  ce studiaz  harta cereasc , elevii vor trebui s  recunoasc  Carul mare, 
Steaua polar , etc. 



Exist  o stea ce întodeauna indic  nordul, în orice lun , or  sau an. Aceast  stea se numeşte 
steaua Polar , pentru c  se proiecteaz  în direc ia polului nord. Steaua Polar  nu este cea mai 
stralucitoare stea de pe cer. Este o stea slab  ca str lucire, a 49-a de pe cer, în ordine descrescatoare. 
Din fericire steaua Polar  este uşor de g sit. Trebuie doar sa şti i cum. Pentru a g si steaua Polar  
trebuie sa g si i Carul Mare. Este cea mai uşoar  constela ie de g sit şi se vede tot timpul anului.   

 
Dup  ce a i identificat Carul Mare privi i ultimele dou  stele din patrulater. Acestea indic  

drumul c tre steaua Polar . Trasa i o linie imaginar , de la steaua mai slaba la cea stralucitoare, şi 
merge i pân  întâlni i o stea cu stralucirea asem n toare cu a stelelor de la care a i pornit. (Se afl  la 
o distan  aparent  de cinci ori mai mare decât distan a dintre stelele de la care porni i). Aceasta este 
steaua Polara. Daca nu sunteti siguri ca ati identificat-o, merge i în cas  pentru o jum tate de or , 
apoi ieşi i şi vede i dac  steaua Polara s-a mişcat în raport cu cl dirile de pe teren (sau fa  de 
copaci). Dac  nu s-a mişcat este steaua Polar . Acum şti i s  identifica i Carul Mare şi steaua 
Polar . Steaua Polara indic  nordul ceresc. Punctul cardinal nord este proiec ia punctului ceresc 
nord pe orizont. Dac  şti i unde e nordul g si i uşor celelalte puncte cardinale. Lua i o hart  şi 
orienta i-o astfel încât nordul, estul, sudul şi vestul de pe hart  s  corespund  cu cele de pe teren. Va 
trebui s  privi i harta de jos în sus pentru o coresponden  mai buna. Acum pute i s  c uta i alte 
constela ii.  

În lunile de iarn  se poate observa, la orizontul sudic o stea foarte str lucitoare. Este steaua 
Sirius, cea mai stralucitoare de pe cer. Acum privi i în dreapta-sus. V  atrag aten ia trei stele 
asem n toare ca str lucire, dispuse într-o linie dreapt . Aceste trei stele fac parte din constela ia 
Orion. Daca observa i cu aten ie, ele sunt încadrate de patru stele. Acestea formeaz  Orion. În 
stânga lui Sirius, cam la aceeaşi în l ime cu 
stelele din Orion, observa i o stea str lucitoare 
cu înc  trei pu in mai sus. Este steaua Procyon 
din constela ia Canis Minor (Cainele Mic). 
Sirius, Procyon şi steaua din col ul din stânga al 
lui Orion, Betelgeuse, formeaza un triunghi ce se 
numeşte "triunghiul de iarna". Nu este o 
constela ie, dar este uşor de identificat.  

În luna martie observa i cum constela iile 
de iarna apun din ce în ce mai devreme, în timp 
ce, dinspre est, r sar altele noi. La mijlocul şi 
sfârşitul prim verii observa i cum Carul Mare se 
vede din ce în ce mai bine. Tot cu ajutorul 
acestuia puteti identifica alte constelatii. Porni i 
de la oiştea Carului mare (adica cele trei stele). 
Aceste trei stele formeaza un arc. Merge i dup  
curbura arcului şi da i de steaua Arcturus. 
Arcturus face parte din constelatia Bootes sau 
V carul, în româneşte. Inspre est (stânga) 
observa i alt arc format din câteva stele, mai 



slabe decât cele din carul Mare. Este constela ia Corona Borealis. De la Arcturus, spre sud, trage i o 
linie ca în figur  şi da i de steaua Spica din constela ia Virgo (Fecioara). 

 
Odat  cu venirea verii noaptea începe s  scad  şi constela iile de primavar  s  dispar  

repede în lumina crepusculului. La sud, la orizont, se observ  o stea roşiatic  ce are la vest înca trei 
stele dispuse pe o linie vertical . Este steaua Antares din constela ia Scorpius. Antares înseamn  
"rivalul lui Ares", şi vine de la culoarea roşie a stelei. Înspre est se observ  Sagittarius, cu steaua 
Nunki. În constela ia Sagittarius se proiecteaz  centrul galaxiei noastre, Calea Lactee. De aceea aici 
observatorii ce au instrumente astronomice pot observa roiuri stelare şi nebuloase difuze din 
abunden . 

 
Vara şi toamna Calea Lactee se cel mai bine situata pentru noi. Ca s  o vede i trebuie s  ieşi i din 
oraşele poluate luminos. Calea Lactee se observ  cel mai bine în constela iile Sagittarius, Scutum 
(Scutul), Aquila (Vulturul) şi Cygnus (Lebada). Observa i, în lunile iulie, august şi septembrie, 
seara, la zenit, o stea str lucitoare. Este steaua Vega din constelatia Lyra. La est şi sud de Vega se 
observ  în dou  stele str lucitoare: Deneb, la est, şi Altair, la sud. Aceste trei stele formeaz  
"triunghiul de var ". 
 
 



 
798. PARALELISM ŞI PERPENDICULARITATE ÎN SPA IU -PROIECT DIDACTIC 

 
Prof. Anton Flavia 

Şcoala Gimnazial  „Ştefan cel Mare” Vaslui 
 

Clasa : a VIII-a   
Data: 08.11.2016 
Profesor: ANTON FLAVIA 
Disciplina : Matematic (Geometrie) 
Unit i de înv are:  

 PUNCTE,  DREPTE  ŞI  PLANE; 
 PERPENDICULARITATE ÎN SPA IU; 
 CALCULUL UNOR M SURI DE UNGHIURI  ŞI  DISTAN E  ÎN CORPURILE  STUDIATE. 

Subiectul : PARALELISM ŞI PERPENDICULARITATE ÎN SPA IU 
Tipul lec iei : Consolidare a cunoştin elor 
Locul de desf şurare : Sala de clas  
 
Competen e generale:  

1. Identificarea unor date şi rela ii matematice şi corelarea lor în func ie de contextul în care au fost definite; 
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enun urile matematice; 
3. Utilizarea algoritmilor şi conceptelor matematice pentru caracterizarea local  sau global  a unei situa ii concrete; 
4. Analiza şi prelucrarea caracteristicilor matematice ale unei situa ii problem . 

 
Competen e specifice: 

 Recunoaşterea şi descrierea unor propriet i ale unor figuri geometrice plane în configura ii date în spa iu sau pe desf şur ri ale acestora; 
  Utilizarea propriet ilor referitoare la drepte şi unghiuri în spa iu pentru analizarea pozi iilor relative ale acestora; 
 Alegerea reprezent rilor geometrice adecvate în vederea optimiz rii descrierii configura iilor spa iale şi în vederea optimiz rii calculelor de 

lungimi de segmente şi de m suri de unghiuri; 
 S  justifice paralelismul aplicând propriet ile studiate; 
 S  recunoasc  situa iile în care se poate aplica teorema celor trei perpendiculare; 
 S  calculeze distan a de la un punct exterior unui plan la o dreapt  inclus  în plan cu ajutorul teoremei celor trei perpendiculare; 



 S  justifice perpendicularitatea prin teorema celor trei perpendiculare; 
 Interpretarea reprezent rilor geometrice şi a unor informaṭii deduse din acestea, în corela ie cu determinarea unor lungimi de segmente şi a unor 

m suri de unghiuri. 
 
Obiectivele opera ionale ale lec iei: 

La sfârşitul lec iei elevii vor fi capabili s : 

1. s  utilizeze  instrumentele geometrice adecvate pentru a reprezenta prin desen corpuri geometrice; 
2. s  recunoasc  corpurile geometrice şi figurile plane de pe suprafe ele corpurilor geometrice; 
3. s  calculeze lungimi de segmente, m suri de unghiuri în corpuri geometrice; 
4. s  foloseasc  teoremele de caracterizare pentru diverse situa ii de  paralelism şi perpendicularitate în spa iu pentru a le dovedi;   
5. s  aplice no iunile teoretice în rezolvarea unor probleme practice; 
6. s  prezinte în mod coerent solu ia unei probleme, corelând diverse modalit i de exprimare (cuvinte, simboluri matematice). 

Valori şi atitudini 

1.  Dezvoltarea unei gândiri deschise şi creative; dezvoltarea iniiativei, independenei în gândire şi în ac iune pentru a avea disponibilitate de a 
aborda sarcini variate; 

2.  Manifestarea tenacitii, perseverenei, capacit ii de concentrare şi a ateniei distributive; 
3.  Dezvoltarea spiritului de observaie; 
4.  Dezvoltarea simului estetic şi critic, a capacit ii de a aprecia rigoarea, ordinea şi elegana în arhitectura rezolvrii unei probleme sau a 

construirii unei teorii; 
5.  Formarea obişnuin ei de a recurge la concepte şi metode matematice în abordarea unor situaii cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme 

practice; 
6.  Formarea motivaiei pentru studierea matematicii ca domeniu relevant pentru viaa social  şi profesional. 

 
Mijloace şi strategii didactice 

1. Materiale suport: tabla, caiete, fişe de lucru, prezent ri powerpoint; 
2. Metode: conversa ia, demonstratia, explica ia, exerci iul, problematizarea; 
3. Forme de evaluare: conversa ia oral , observarea sistematic ; 
4. Forme de organizare a activit ii: frontal, individual; 

 



Mijloace didactice: 
 Fişe de lucru; 
 Computerul;  
 Videoproiectorul. 

 
DESF ŞURAREA LEC IEI 

 
ETAPA CON INUT ŞI SARCINI DE ÎNV ARE METODE ŞI 

PROCEDEE 
MIJLOACE DE 
REALIZARE 

FORME DE 
ORGANIZARE 

Activitatea profesorului Activitatea elevului 

1.Moment 
organizatoric  
(1 min) 

Se asigur  ordinea şi disciplina;  
Se pun absen ele în catalog; 
Se asigur  o atmosfer adecvat  
pentru buna desfşurare a orei; 

 
Se preg tesc de lec ie 
 
 

Conversa ia  Frontal 

 
2.Captarea 
aten iei 
 (5 min) 

Se verific  tema prin sondaj, 
utilizând dialogul profesor-elev, 
elev-elev, prin confruntarea 
rezultatelor. În cazul în care apar 
diferen e mari la rezultat, se 
rezolv  problema la tabl  

Confrunt  rezultatele, 
corecteaz  tema acolo 
unde au greşit, sugereaz  
idei de rezolvare. 
 

Conversa ia 
Explica ia 
 

 
Caiete 
 
 

 
Frontal 
Individual 
 

 
3.Reactualizarea 
cunoştin elor 
(5 min) 

Se cere elevilor s  rezolve itemi 
de tip completare şi itemi cu 
r spuns dual  conform Fişei Nr. 
1. 

Elevii dau r spunsuri 
completând fişa primit  şi 
comenteaz  oral 
r spunsurile. 

Conversa ia 
 
 

Fişe 
 
 
 

Frontal 
 

4.Anun area 
subiectului si a 
obiectivelor 
(1 min) 

Se anun  titlul si obiectivele 
lec iei. 
„Ast zi ne propunem s  
consolid m cunoştin ele 
dobândite în lec iile anterioare şi 
s  le aplic m în rezolvarea unor 
probleme cu caracter practic”. 

Scriu titlul pe caiete şi 
conştientizeaz  
obiectivele. 
 
 

Conversa ia Caiete, fişe 
 

Frontal 
 
 



 
5. Dirijarea 
înv rii 
(35 min) 
 

Se propune spre rezolvare 
elevilor fişa nr. 2 cu  probleme 
practice cu aplica ii ale 
no iunilor de teorie înv ate. 
Se monitorizeaz  activitatea 
fiec rui elev, se observ  şi se 
intervine ori de câte ori este 
nevoie. 

Primesc fişa de lucru. 
Pe rând, se rezolv   la 
tabl , de câ i mai mul i 
elevi problemele propuse. 

Explica ia 
Conversa ia 
Expunerea 
Problematizarea 
Exerci iul 
 
 

Caiete  
Fişa de  lucru 

 

6. Asigurarea 
feedback-ului şi 
ob inerea 
performan ei   
 

Are loc pe parcursul lec iei, 
înt rirea f cându-se prin 
aprecieri verbale (Corect! Da! 
Foarte bine!), precum şi prin 
clarificarea neclarit ilor. 

Utilizeaz  indica iile 
primite în timpul realiz rii 
sarcinilor de înv are 

Explica ia 
Demonstra ia 
Conversa ia 
 

 
 

Frontal 
Individual 
 
 

 
7. Asigurarea 
reten iei şi a 
transferului 
 (2 min) 

Se d  ca activitate independent  
acas : 
-rezolvarea problemelor r mase 
nerezolvate din fişa de lucru.–
problemele nerezolvate în clas . 

Elevii îşi noteaz  tema şi 
re in indica iile pentru 
rezolvarea acesteia. 

 
Conversa ia 
 

 
Fişa de lucru 

 
Frontal 
 

8 Aprecieri 
asupra 
particip rii 
elevilor la lec ie 
(1min) 

Profesorul va stimula elevii prin 
note corespunz toare gradului de 
participare la lec ie, insistând 
asupra aspectelor pozitive şi 
explicând pe în elesul elevilor 
dac  aceştia au f cut greşeli, în 
ce constau ele. 

 Conversa ia  Frontal 

 
 

 

 

 



FIŞA NR. 1 
 

NO IUNI DE PARALELISM ŞI PERPENDICULARITATE  
 

1) Completa i spa iile punctate cu r spunsul corect: 
a) O dreapt  care nu are niciun punct comun cu un plan este …………………. cu planul. 
b) O dreapt  este paralel  cu un plan dac  ………………………………………………. 
c) Dou  plane  şi   sunt paralele dac  ………………………………………………... 
d) O dreapt  este perpendicular  pe un plan dac  ea este perpendicular  pe …………… 
e) Dac  o dreapt  este perpendicular  pe un plan atunci ea este perpendicular  ……….. 

 
2) Pentru fiecare dintre enun urile urm toare preciza i valoarea de adev r: 

 
a) Dac  o dreapt  este perpendicular  pe o dreapt  inclus  într-un 

plan, atunci ea este perpendicular  pe acel plan. 
A F 

b) Dac  o dreapt  este paralel  cu o dreapt  inclus  într-un plan, 
atunci ea este paralel  cu planul. 

A F 

c) Dac  o dreapt  este paralel  cu un plan atunci ea este paralel  cu 
toate dreptele incluse în acel plan. 

A F 

d) Dac  o dreapt  este perpendicular  pe un plan atunci este 
perpendicular  pe toate dreptele incluse în acel plan. 

A F 

 
FIŞA NR. 2 

APLICA II - PARALELISM ŞI PERPENDICULARITATE  
 
 

1) Tiberiu a confecionat din carton o cutie având forma unui paralelipiped dreptunghic 
ABCDA’B’C’D’ cu dimensiunile AB=AA’=6 cm şi BC=8 cm. 

a) Calculai lungimea segmentului [AC’]; 
b) Ar ta i c  ' ' ( ' )A C AB C ; 
c) Demonstra i c  ( ' ' ) ( ' )A C D AB C ; 
d) Calcula i [ , ( ')]d A BDD . 

 
 



 
 

2) Un siloz are forma unei piramide patrulatere regulate VABCD cu AB=16 m şi în l imea VO=6 m. 
Silozul are o fant  [MN] pentru aerisire, unde punctele M şi N sunt mijloacele muchiilor [BC] şi 
[CV]. 

a) Calculai distan a dintre punctele V şi M; 
b) Determina i sinusul unghiului dintre dreptele VA şi MN; 
c) Determina i m sura unghiului dintre dreptele AC şi VB. 

 
 
 
 
 

 
3) Mihai a instalat în col ul A al gr dinii sale un paratr snet perpendicular pe planul gr dinii, înalt de 12 m. 

Gr dina lui Mihai are forma unui romb ABCD cu AC=24 m şi BD=10 m. 
a) Ar ta i c  distan a de la vârful M al paratr snetului la col ul D al gr dinii este mai mic  de 18 

metri; 
b) Calcula i ( , )d M BD ; 
c) Determina i ( , )d BD MC . 

 
 
 

 
4) C lin are curtea de forma unui dreptunghi ABCD cu AB=12 m, BC=5 m. De s rb tori el înal  în 

col ul D al cur ii un stâlp ED cu în l imea de 4 m, din vârful c ruia vrea s  duc  dou  cabluri 
luminoase spre col urile B şi A.  

a) Demonstra i c  firul EA este aşezat perpendicular pe marginea AB a cur ii; 
b) Calcula i lungimea minim  de cablu luminos necesar  împodobirii cur ii de s rb tori. 

 
 

 
 
 



 
799. PROIECTUL "LEB DA" 

Argument 
 

Prof. Bâc  Alina 
Liceul Teoretic"Carmen Sylva"Eforie-Sud 

 

     Proiectul "Leb da" a fost realizat în urma particip rii la cursul de perfec ionare Proiectul 
"Cet eanul".     Elevii clasei a VII-a  A au înv at s  identifice problemele comunit ii care 
necesitau politici publice. Clasa a avut sarcina s  aleag  o problem  a comunit ii locale pentru care 
s  propun  ca solu ie o politic  public . 
     Elevii au selectat o problem  pentru a fi studiat  în detaliu i anume problema lebedelor din 
Golful Turcului din Eforie-Sud.  Aceast  problem  a fost aleas  prin vot deschis. 
     În urm toarea etap , elevii au adunat informa ii cu privire la problema clasei: internetul, 
observarea direct  a lebedelor, fotografii. 
     Pe baza informa iilor adunate în pasul anterior, am trecut la realizarea portofoliului clasei. Clasa 
a fost împ r it  în patru grupe. Fiecare grup  a ales din materialele adunate,  informa iile necesare 
îndeplinirii   sarcinilor. 
     Grupa 1: Explicarea problemei – elevii au descris cum se manifest  problema, explicând de ce 
este important  i argumentând de ce prim ria ar trebui s  se ocupe de ea. Lebedele poposesc în 
fiecare an în Eforie-Sud, sunt vizitate de localnici i nu sunt hr nite corespunz tor. Ele ar putea s  
devin  un obiectiv turistic dac  ar exista un panou de informare. 
     Grupa 2: Evaluarea politicilor alternative sugerate pentru rezolvarea problemei – elevii prezint  
i analizeaz  mai multe solu ii pentru rezolvarea problemei 

     Grupa 3: Dezvoltarea unei politici publice pe care clasa o va sus ine – elevii dezvolt  i justific  
propunerea de politic  public  pe care majoritatea clasei o sus ine. Ei doresc s  realizeze un panou 
de informare asupra existen ei lebedelor în Eforie-Sud.  
     Grupa 4: Dezvoltarea unui plan de ac iune pentru a influen a autorit ile s  adopte politica 
public  propus  de clas  
     Elevii au fost încânta i de proiect, au lucrat pe grupe i au comunicat atât în cadrul grupei cât i 
între grupe, pentru a face schimb de idei i de informa ii. 
     Proiectul "Leb da" a propus o metod  inovativ  de predare a educa iei civice, bazat  pe 
studierea unei probleme a comunit ii locale ce presupunea o politic  public . 
     Elevii înva  democra ia participativ  prin propunerea unor solu ii la problemele comunit ii. 
 
  



 
800. PROIECT DIDACTIC 

 
Prof. BARBU EDUARD, coala Gimnazial  Dobre ti, Arges 

 
ŞCOALA GIMNAZIAL  DOBREŞTI 
PROFESOR: BARBU EDUARD 
CLASA A-V A                                                                                  
EFECTIV 8 ELEVI.   
Teme şi obiective                                                      
 1.Vitez : dezvoltarea vitezei de reac ie şi alergare la nivelul  întregului corp. 
                                                                                            
2.Pasa cu o mân  de deasupra um rului: înv are cu accent pe prinderea mingii cu dou  mâini şi 
pasarea  ei de la um r. 
 
Veriga şi durata Con inut Dozare Forma ii de lucru, 

modalit i de 
exersare şi indica ii 

metodice. 

Obs. 

Organizarea 
colectivului de elevi. 

3min 

- alinierea  
- aranjarea inutei pentru or  
- exerci ii de întoarcere pe loc 

 Linie pe un rând  

Preg tirea 
organismului pentru 

efort 
5min 

- mers cu mâinile la spate 
- mers cu bra ele sus 
- mers încrucişat 
- mers cu genunchii la piept 
- pas ad ugat cu schimbarea alternativ  a 
piciorului din fa  
- alergare cu pendularea gambei înapoi 
- mers cu mişc ri de respira ie 
- „mersul ştrengarului” sau pas s ltat 
- exerci iu de captare a aten iei: la o b taie 
de palm  se men ine sensul deplas rii la 
dou  b t i se schimb  sensul 

1L 
L 
1L 
1L 

1l,1l 
 

1L 
1L 

1L,1l 
1min 

În coloan  câte unul  

Influen area selectiv  
a aparatului 
locomotor. 

8min 

1.din stând:ridicarea bra elor lateral jos 
2.ridicarea bra elor lateral 
3.ridicarea bra elor lateral sus 
4.ridicarea bra elor sus 
5-8 idem 1-4 dar cu coborârea bra elor 
 
1.din stând: ridicarea bra elor înainte jos 
2.ridicarea bra elor înainte 
3.ridicarea bra elor înainte sus 
4.ridicarea bra elor sus. 
5-8 idem 1-4 da cu coborârea bra elor. 
 
1,2.din stând dep rtat: r sucirea tr.spre 
stânga cu arcuire, coatele îndoite 
3,4 r sucire dreapta cu arcuire, coatele 
îndoite. 
5,6 r sucire stânga cu arcuire, bra ul stâng 
întins. 

4X 
 
 
 
 
 

4X 
 
 
 
 
 

4X 

Pe trei coloane în 
forma ie de 
gimnastic  

 



7,8 r sucire dreapta cu bra ul drept întins 
 1,2 din stând dep rtat cu bra ele sus: 

extensie şi arcuire cu bra ele sus. 
3,4 îndoire şi arcuire mâinile la piciorul 
stâng 
5,6 extensie cu arcuire cu bra ele sus 
7,8 îndoire şi arcuire cu mâinile la 
piciorul drept 
 
1-4 s rituri pe loc cu mâinile pe şolduri 
5-8 s rituri cu întoarcere 90ºspre dreapta. 
1-4 s rituri pe loc cu mâinile pe şolduri 
5-8 s rituri cu întoarcere 90ºspre stânga. 

4X 
 
 
 
 
 
 

4X 

  

Dezvoltarea vitezei 
de reac ie şi alergare. 

13min 

„Labirintul”: juc torii aşeza i în coloane 
câte trei se apuc  de mâini, formând 
culoare de-a lungul rândurilor. La semnal 
ei dau drumul la mâini, se întorc la 
dreapta sau la stânga şi se apuc  din nou 
de mâini, formând culoare perpendiculare 
pe cele vechi. Doi juc tori, care nu au 
intrat în forma ia de mai sus, se fug resc 
unul pe altul prin aceste culoare. 
 
„Crabii şi creve ii”: dou  echipe stau 
aliniate pe dou  rânduri, spate în spate, pe 
centrul terenului. În fa a fiec rei echipe la 
10-12 m. se traseaz  o linie care 
reprezint  „casa”. Una din echipe cap t  
denumirea de „crabi” iar cealalt  de 
„creve i”. Conduc torul jocului strig  
numele unei echipe ai c rei juc tori 
trebuie s  prindea juc torii celeilalte 
echipe care alearg  c tre casa lor. Fiecare 
juc tor atins înainte s  dep şeasc  linia 
casei aduce un punct  echipei adverse.  

4min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4X 

-nu este permis celor 
doi juc tori care se 
urm resc s  rup  
lan ul de bra e sau s  
treac  pe sub ele. 
 
 
 
 
 
- pentru a stimula cât 
mai mult aten ia 
juc torilor el strig  şi 
alte cuvinte care încep 
cu silaba „cra”, sau 
„cre”, cum ar 
fi:cravat , creion, 
crac  etc. 

 

Pasa cu o mân  de la 
um r: înv are cu 

accent pe prinderea 
mingii cu dou  

mâini, şi  pasarea ei 
de la um r.. 

14min 

„Mingea în suveic ” : pe teren se 
marcheaz  dou  linii paralele la o distan  
de 3-4m. Fiecare echip  se împarte în 
dou  grupe egale ca num r, care se dispun 
fa  în fa , în spatele celor dou  linii. La 
semnalul de începere juc torul care are 
mingea în mân  o arunc  primului juc tor 
al echipei din fa a sa şi alearg  la „coada” 
propriului şir. Între timp, întreaga grup  
face un pas înainte în aşa fel încât al 
doilea juc tor s  ajung  la linia marcat  
pe sol. Juc torul grupei din fa  prinde 
mingea şi o arunc  înapoi, dup  care 
alearg  în spatele grupei sale. În acest fel 
mingea este aruncat  de la o grup  la 
cealalt  , juc torii din capul grupei 
schimbându-se în permanen , Câştig  

6min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- juc torii nu au voie 
s  prind  mingea 
decât în spatele liniei 
marcate pe sol. 
 

 



jocul echipa al c rei juc tor care a început 
aruncarea, prinde mingea şi o ridic  
deasupra capului, înaintea primului 
juc tor al echipei adverse.  
Juc torii aşeza i pe patru coloane , câte 
dou  fa  în fa , paseaz  mingea în 
sensul rotirii acelor de ceasornic, apoi se 
deplaseaz  la coada şirului la care a pasat. 
Joc bilateral. 

 
 
 
 

3min 
 

 
 
5min 

Revenirea 
organismului dup  

efort 
4min 

- mers cu mişc ri de respira ie 
- uşoar  alergare 
- uşoare exerci ii de relaxare 

2L 
1L 
2L 

În coloan  câte unul  

Aprecieri şi 
recomand ri. 

3min 

- eviden ierea elevilor care au avut o 
comporte l udabil  în timpul lec iei, îns  
şi încurajarea celorlal i elevi 

 Linie pe un rând  

 
 

801. LESSON PLAN 
 
 

Teacher: Borteş Anca  M d lina 
Scoala Gimnaziala “Stefan cel Mare”, Vaslui 

 
Grade: 6th  
Time: 50’ 
Textbook: World Class, Longman 
Lesson 18: Myths and legends 
Date: December 9th, 2014 
Anticipated problems: 
Students may have forgotten the forms of the past simple. They will use them in exercises to remind 
themselves.                
Skills: speaking, reading, listening and writing 
Language focus: Past Simple –regular verbs 
Aims of lesson: By the end of lesson the students will: 

1. Know how to use past simple to talk about past actions; 
2. Be able to ask questions in the Past Simple using Wh- questions; 
3. Acquire new vocabulary related to mythology; 

Teaching techniques: conversation, individual work, explanation, pair work, group work 
Materials:   textbooks, copybooks, laptop, handouts, blackboard 
Assessment: Teacher evaluates students from activities, focusing ability to negotiate the meaning to 
tasks completeness through observing students’ performances.  

 
                       ACTIVITY 1: WARM- UP 
Procedure:  
Ss answer the teacher’s questions; 
 “How are you today?” 
           “Are you ready to work?” 
Interaction: T-Ss, Ss-T 
Time : 3’ 
 
 



ACTIVITY 2: Check homework 
Procedure: 
T checks the written homework. Ss had to write about 2 books they enjoyed reading and 2 books 
they didn’t enjoy reading and why? 
The Ss read the homework. The T gently corrects the mistakes. 
Interaction: T-Ss, Ss-T, Ss-Ss 
Time : 10’ 

 
ACTIVITY 3: Introducing the new lesson 

Procedure:  
The Ss are asked to open their books at page 39 and look at the pictures from exercise 1.  
“Do you know the characters? What story are they from?” 
Ss answer the questions. 
Interaction: T-Ss, Ss-T, Ss-Ss 
Time : 2’ 

 
ACTIVITY 3: Listening 
 

Procedure :  T asks Ss to listen to a tape with a part of the story of  King Midas. 
The Ss listen to the tape.  
Ss are then asked to look at the pictures from ex. B, page 39 and put them in the correct order. 
Interaction: T-Ss, Ss-T, Ss-Ss 
Time : 3’ 

 
ACTIVITY 4: Revising Past Simple 

Procedure :    
The T asks the Ss to look in their portfolios for the rules for the Past Tense Simple.  
Ss give examples of sentences in the affirmative, negative and interrogative. 
The T explains the Ss how to make Wh- questions. 
The T asks the Ss to solve ex. E page 40. 
Ss write in their notebooks.  
Interaction: T-Ss, Ss-T, Ss-Ss 
Time : 15’ 

 
ACTIVITY 5: Group work 

Procedure: 
The T organizes the Ss in groups of 4 and gives each group an envelope with some words the Ss 
have to use to make 2 sentences.  
The teams to finish correctly will get a plus in the teacher’s notebook. 
The Ss read the sentences to compare them with their classmates’.   
 Interaction: T-Ss, Ss-T, Ss-Ss 
Time : 5’ 
 

ACTIVITY 6:  
Procedure:  
The Ss are asked to pair up with their desk mate and the T gives each student a sheet of paper with a 
gapped text from the story Medusa, text 1 has some missing info and text 2 has some other missing 
info. The Ss have to ask their desk mate for the missing info using wh- questions in Past Tense 
Simple. 
The Ss ask  questions and fill in the missing info. 
Interaction: T-Ss, Ss-T, S-S 
Time : 10’ 



 
ACTIVITY 6: Assignment  
 

Procedure: Ex.  C page 29. T gives explanations.  
Time : 2’ 
 
No 1 
 
Find out about Medusa. Ask your partner questions to complete the story below: 
Example 1: Where did Medusa live?  
 

Medusa was a woman and she lived in (1)……………(Where?). One day 
a goddess turned her into a horrible (2)…………………… (What?). She had 
snakes instead of hair and big wings. When she looked at people, they turned 
into (3)…………………. (What?).  

A lot of men went to the cave and tried to kill Medusa, but she turned 
them into stone statues. One day a young man called Perseus, who lived in 
(4)………….(Where?), went to the cave to kill her. He did not look at Medusa 
and he carried a (5)………………………(What?) as a mirror. Medusa looked into the mirror and 
turned herself into stone. 
 
Now look at the story again and answer your partner’s questions about Medusa. 
Example: 1 She had snakes instead of hair.  
 
 
 
No. 2 
Answer your partner’s questions about Medusa. Use the story below to help you. 
Example: 1. She lived in a cave. 

Medusa was a woman and she lived in a cave.  One day a goddess turned 
her into a horrible monster. She had (1)…………………..(What?) instead of hair 
and big wings. When she looked at people, they turned into stone. 

A lot of men went to the (2)………………….(where?)  and tried to kill 
Medusa, but she turned them into (3)…………………(What?). One day a young 
man called (4)……………….(What/name?), who lived in Greece,  went to the 
cave to kill her. He did not look at Medusa and he carried a shield as a mirror. 
Medusa looked into the (5)………………(What?)  and turned herself into stone. 

 
Now look at the story again and find out more about Medusa. Ask your partner questions to 
complete your story.  
 
 
 
 
  



 
802. ÎN NOI ST  SCHIMBAREA  

 
Prof Bradea-Cristea Maria  Angela 

Prof Muresan Teodora Codruta 
Scoala Gimn AVRAM IANCU, UNIREA 

 
Ini iat în 2012, proiectul presupune identificarea, de c tre elevi şi dasc li, a  unei nevoi/ 

probleme a şcolii.  
Pentru ca aceast  problem  s  fie rezolvat , elevii confec ioneaz   felicit ri, m r işoare, 

ornamente de Cr ciun, care sunt comercializate în cadrul  unor expozi ii cu vânzare organizate la 
Polus Center Mall Cluj-Napoca sau Promenada Mall, Târgu-Mureş. Fondurile strânse sunt folosite 
pentru rezolvarea problemelor identificate în prealabil. Astfel, banii strânşi au fost folosi i pentru 
achizi ionarea unei  unit i centrale şi a 15 adaptoare wireless necesare func ionalit ii a 
laboratorului de informatic , achizi ionarea şi montarea unui covor PVC în sala de sport a şcolii. 

Am  înv at din aceast experien  câte ceva, şi anume: c e în l tor  s  te implici şi s  ştii 
c  o realizare i se datoreaz şi ie, c  e mai uşor s  produci decât s vinzi, c  e greu s convingi 
lumea s se opreasc din goana nebun pentru a-i asculta pledoaria pentru schimbare, c trebuie s-
i susii cu îndârjire cauza şi e uneori dezarmant s fii refuzat, dar e minunat când reuşeşti s  

convingi. Am înv at c  banii se câştiga greu, c visele se realizeaz cu eforturi. Dar, cu siguran, 
am înv at c  dac  vrem cu adevrat , putem realiza orice.   Putem depşi limite, putem sa fim mai 
buni, putem s mobiliz m persoane, putem schimba lumea. 

 
 

803. STUDIU DE CAZ: METODA PROIECTULUI APLICATA IN LEC IE 
 

Profesor Bucloiu Constan a, Şcoala Gimnazial  „Constantin Sec reanu” Runcu 
+ Şcoala Gimnazial  „Diaconu Coresi” Fieni, jude ul Dâmbovi a  

 
                    Proiectul este o metod  alternativ  de evaluare, prin care profesorul pune în valoare 
cuno tin ele,abilit ile formate la finalul unui capitol,semestru, an colar.  
Este necesar ca profesorul s  propun  elevilor un subiect care s  le suscite interesul, s  le prezinte 
structura acestuia, s  le precizeze sursele bibliografice unde vor g si  materialele necesare realiz rii 
proiectului . De aceea, recomand ca primele sarcini de lucru s  fie rezolvate în clas , printr-o 
colaborare fructuoas  profesor-elev, dup  care sarcinile s  fie rezolvate acas  prin consultarea unei 
bibliografii recomandate de profesor. Prezentarea proiectului se face în fa a clasei, îns  înainte de 
aceasta trebuie stabilite, clar, etapele i pa ii de urmat de la preg tirea la evaluarea acestuia. 
 
Etapele de elaborare a unui proiect sunt: 
-alegerea temei proiectului prin consultarea profesorului i a elevilor; 
-prezentarea motiva iei alegerii temei i a utilit ii proiectului; 
-formularea unor întreb ri despre tema aleas ; 
-stabilirea obiectivelor ce urmeaz  a fi atinse în urma realiz rii proiectului; 
-identificarea  i  consultarea surselor bibliografice; 
-stabilirea planului de realizare i  întocmire a proiectului; 
-consultarea surselor bibliografice i colectarea datelor; 
-analiza i prelucrarea datelor culese; 
-elaborarea produsului final; 
 



Pa ii de realizare a unui proiect sunt urm torii: 
1.Preg tirea proiectului-etap  ce presupune formularea unor r spunsuri la întreb ri precum: 
Evaluarea va viza produsul final sau procesul elabor rii acestuia? 
Profesorul va propune elevilor structura proiectului sau aceasta va fi stabilit  de elevi? Ce rol va avea  
profesorul pe tot parcursul etapei de elaborare a proiectului? (evaluator final al proiectului, 
coordonator al ac iunii de realizare a proiectului). Acum se stabilesc sarcinile de lucru pentru fiecare 
membru al echipei, durata preg tirii proiectului, datele orelor de consulta ii cu profesorul, fixarea i 
precizarea criteriilor de apreciere i punctajul aferent fiec rui criteriu ; 
2.Stabilirea tematicii proiectului printr-o consultare profesor-elev pentru c  trebuie s  existe o 
corela ie  între scopul-obiectivele-mijloacele de realizare a proiectului-modul   în care poate fi pus  în 
eviden  specificul Geografiei i a disciplinelor sale conexe; 
3.Stabilirea cadrului general de realizare a investiga iei de realizare a proiectului i formularea 
unor întreb ri care i-ar putea ajuta pe elevi s  realizeze proiectul mai complet; 
4.Identificarea i consultarea surselor bibliografice prin elaborarea fi elor de lectur  
corespunz toare; 
5.Elaborarea i prezentarea proiectului cu formularea unor întreb ri din partea profesorului sau a 
elevilor; Pe parcursul realiz rii proiectului, profesorul ofer  suport, îi îndrum  pe elevi  în procesul 
elabor rii proiectului sau poate realiza evalu ri par iale ale acestuia. 
Exemplu: 
Ca exemplu voi prezenta proiectul realizat în anul colar 2015-2016 cu elevii clasei a VIII-a. Am 
optat pentru predarea-înv area-evaluarea con inuturilor acestui capitol sub forma proiectului pentru 
c  am observat c   metode tradi ionale folosite în anii anteriori nu au atins rezultatele scontate i 
atunci mi-am propus s  trezesc interesul elevilor prin implicarea lor în procesul elabor rii 
cuno tin elor, prin punerea în valoare a cuno tin elorcuno tin elor ob inute în mediul formal, 
informal i nonformal, dar i a celor  însu ite în cadrul altor discipline. 
Pentru realizarea proiectului s-au constituit grupe de lucru(4 grupe a 6 elevi fiecare) pe baza 
afinit ilor personale, proiectul având urm torul plan: 
-pozi ia geografic  a Frantei; 
-caracteristicile fizico-geografice, demografice, economice; 
-cultur  i civiliza ie, diferen ieri regionale interioare, aspecte culinare; 
-imagini reprezentative, regiuni turistice, scriitori francezi i operele lor reprezentative; 
-bibliografie. 
Printre avantajele folosirii metodei proiectului ca metod  de evaluare enum r: 
-punerea  în valoare a cuno tin elor ob inute în mediul formal, informal i nonformal, dar i a 
caracterului interdisciplinar prin relevarea leg turilor existente  între aceast  disciplin  şi  cele 
conexe ei; 
-este o metod  activ  centrat  pe elev, acesta fiind cel care este pus  în situa ia de a c uta informa ia, 
de a o prelucra, de a formula  întreb ri i de a g si solu ii la o problem  dat ; 
-este favorizat dialogul între profesor-elev, elev-elev, acesta fiind pus în situa ia de a- i dezvolta 
abilitatea de a comunica, de a colabora cu ceilal i elevi pentru rezolvarea cât mai corect  şi complet  
a sarcinilor trasate de profesor realizându-se, astfel, o  înv are reciproc ; 
-metoda contribuie la dezvoltarea gândirii critice a elevilor, a ini iativei, creativit ii şi a originalit ii 
elevului  
-este dezvoltat  motiva ia înv rii, elevul devenind obiect şi subiect al înv rii; 
-fiind subliniate lacunele observate, inuta, respectarea timpului prev zut pentru realizarea   
şi prezentarea proiectului, elevii sunt obişnui i cu rigorile respect rii regulilor, a  timpului prev zut 
pentru rezolvarea sarcinilor de lucru trasate; 
-acceptarea unor puncte de vedere diferite; crearea premisei form rii unui stil de munc  activ, 
controlat şi autocontrolat; stimularea creativit ii elevilor; 
-este permis  abordarea unor domenii noi, ce reprezint  extinderi ale con inutului;  
-permite exersarea şi  evaluarea capacit ii de a observa, de a investiga, de a analiza, compara, de a 
argumenta sau de a realiza şi  prezenta un produs; 



Dezavantajele folosirii la clas a metodei proiectului sunt:  
-la început, nu lucrau to i elevii grupei;apari ia unor conflicte între elevi;  
-profesorul întâmpin  dificult i în trasarea contribu iei fiec rui elev în rezolvarea sarcinii trasate; 
-un proiect necesit  timp pentru elaborare, de aceea, elevii pot avea probleme cu atingerea sau 
dep irea timpului prev zut pentru finalizare; 
-minimalizarea rolului profesorului; 
 
Bibliografie: 

1. Oprea, C., L., 2008, Strategii  didactice  interactive, ed. a  III-a, EDP, Bucureşti; 
2. Stoica, M., 2002, Pedagogie i psihologie pentru examenele de definitivat i grade  didactice, 

Editura Gheorghe Alexandru, Craiova. 
 
 

804. ÎNV AREA LIMBILOR STR INE PRIN METODE NON-FORMALE 
 

Prof. Cristina Budeanu, coala Gimnazial „Mihail Andrei”, Buhu i (Bac u) 
 
Introducere 

În mod tradi ional înv area limbilor str ine presupunea un bagaj solid de cuno tin e de 
gramatic  i de vocabular pe care elevii le înv au de cele mai multe ori pe de rost, f r  a participa 
prea mult la situa ii concrete de comunicare. Aceasta metod  de înv are a limbii engleze, numit  în 
didactica de specialitae ”Grammar Translation Method”  era folosit  pe scar  larg  în coli acum 
cincizeci- aizeci de ani.  Tehnicile folosite erau similare celor prin care se înv a latina. Elevii 
înv au pe de rost liste lungi de cuvinte i traducerea lor, precum i o serie de reguli gramaticale pe 
care trebuiau s  le aplice atunci când studiau diverse texte. Profesorul era autoritatea suprem  în 
clas  care hot ra ce, când i cum trebuie înv at, iar vocile elevilor se auzeau arareori.  

inând cont de modernizarea tehnologiei care a permis dezvoltarea în ritm alert a mass-
media i a comunic rii la distan  prin intermediul telefonului sau televizorului, profesorii au 
realizat c  metoda tradi ional  de înv are a limbilor str ine este una învechit  i nu î i mai g se te 
rostul într-o clas  în care elevii au acces singuri la din ce în ce mai mult  informa ie. Schimb rile 
societ ii au determinat o nou  abordare în predarea limbii engleze, cunoscut  drept 
”Communicative Approach”. Ideea de baz  a acestei abord ri este c  limba englez  este o limb  
vie, vorbit  de milioane de oameni din întreaga lume i prin urmare ea trebuie studiat  pentru a fi 
folosit  ca un instrument de comunicare. Este inutil ca elevii s  aib  cuno tin e teoretice de 
gramatic  i vocabular, dac  nu sunt capabili s  foloseasc  aceste cuno tin e pentru a se face în ele i 
i pentru a- i în elege interlocutorii.  

 Prin urmare, în clas  sunt introduse calculatoare, televizoare, casetofoane. Profesorul nu mai 
este autoritatea suprem , ci un facilitator al înv rii, iar vocile elevilor se fac auzite din ce în ce mai 
mult. ”Learning by doing” („înv ând prin a face”) este elementul principal în aceast  abordare 
modern  de înv are a limbilor str ine.  
Înv are limbilor str ine prin metode non-formale la coala Gimnazial  Filipeni- studiu de 
caz 

De i limba englez  a devenit o latin  a zilelelor noastre, totu i ”Key data on teaching 
languages at school in Europe 2012”, un raport publicat de Eurosat în 2012 arat  c  în România 
doar 10% din popula ia adult  declar  c  poate vorbi fluent o limb  str in . Situa ia este i mai 
complicat  în cazul zonelor rurale. Condi iile socio-culturale oferite de zonele rurale din România 
determin  mul i copii s  abandoneze coala înainte de absolvirea studiilor. Portivit raportului 
”Bunastarea copilului in mediul rural 2012”, publicat de World Vision România, doar 3% din elevii 
care frecventeaz  o coal  din mediul rural reu esc s  frecventeze o institu ie de înv mânt 
superior.  

Studiul de caz descrie situa ia comunei Filipeni, din jude ul Bac u, aflat  la 35 de km de 
re edin a de jude . De i distan a dintre Bacau i Filipeni nu este una foarte mare, totu i drumul este 



parcurs în aproximativ o or , din cauza calit ii drumului. Acesta este i motivul pentru care 
localitatea r mâne izolat  frecvent pe timp de iarn , asisten a medical  este sporadic , iar 
majoritatea popula iei adulte nu are loc de munc . Copii adesea muncesc în gospod rii dup  
terminarea orelor, iar temele sunt responsabilitatea lor exclusiv , întrucât p rin ii sunt obliga i s  
munceasc  foarte mult pentru a asigura cele necesare traiului. Exist  multe cazuri de copii care sunt 
l sa i în grija rudelor, deoarece p rin ii lor sunt pleca i s  munceasc  în str in tate. De i exist  
calculatoare în mai multe gospod rii, acestea nu sunt conectate la internet. coala r mâne astfel 
locul în care copii au acces la internet cel mai mult.  

Din cauza lipsei de mijloace moderne de înv mânt i a posibilit ilor financiare extrem de 
reduse ale copiilor care înva  în aceast  coal  i a p rin ilor acestora, abordarea unor metode non-
formale de lucru este dificil , dar totu i nu imposibil . Prezent m în continuare câteva dintre aceste 
metode care le-au oferit elevilor de-a lungul anilor posibilit i u or inedite de a studia limba englez  
în cadrul colii.  

1. „Teatru de p pu i pentru colegii mei” 
Folosind diverse resurse precum a , lipici, semin e, flori presate elevii au realizat mici 

dialoguri pe o anumit  tem  i le-au pus în scena cu ajutorul p pu ilor confec ionate de ei în i i. 
Scopul aceste activit i a fost acela de a-i ajuta s  foloseasc  anumite cuvinte legate de un subiect în 
propriile lor dialoguri. De i ini ial confec ionarea p pu ilor li s-a p rut solicitant , elevii au sfâr i 
prin a îndr gi aceast  activitate i astfel au reu it s  memoreze mult mai u or diverse cuvinte în 
limba englez .  

 
”A difficult day for my family” ( „O zi grea pentru familia mea”) 

2. Concurs de  postere cu ocazia „Zilei europene a limbilor str ine” 
Elevii au realizat diverse postere reprezentative pentru acest eveniment folosind acuarele, 

tempera, carioci i alte materiale. Scopul acestei activit i a fost de a-i determina pe elevi s  se 
familiarizeze cu elemente culturale ale altor popoare europene (steag, capital , obiective turistice 
etc.). Lucr rile au fost jurizate i premiate cu diplome.  

 



3. Proiect etwinning ”Let's celebrate Christmas together” 
Elevii au fost implica i într-un proiect interna ional al turi de colegi de-ai lor din alte ri 

(Bulgaria, Grecia, Croa ia). Ei au f cut schimb de felicit ri de Cr ciun, au fost filma i în timp ce 
cântau colinde i au împ rt it cu ceilal i modul în care î i petrec s rb torile de iarn .  Scopul 
acestei activit i a fost de a-i implica pe elevi într-o situa ie de comunicare real  în care s  fie 
nevoi i s  foloseasc  limba englez  ca instrument de comunicare.  

 
4. Biblioteca vie 

Diverse persoane adulte (profesori, p rin i, asisten i sociali, func ionari publici) implicate în 
via a comunit ii au fost invitate în sala de clas . Aici elevii le-au putut adresa tot felul de întreb ri, 
ca i cum ace tia ar fi fost ni te „c r i vii” pe care copiii au posibilitatea de a le citi. Unele întreb ri 
au fost puse în englez , altele în român . Scopul aceste întâlniri a fost familiarizarea elevilor cu 
sarcinile pe care le impun anumite profesii.  
 
Concluzii 

De i exist  anumite probleme în ceea ce prive te folosirea metodelor non-formale în 
predarea limbilor str ine în cadrul institu iilor de înv mânt de stat, rezultatele ob inute sunt 
încurajatoare.  

Printre principalele probleme care trebuie dep ite când se aplic  astfel de metode 
men ion m faptul c  elevii nu sunt familiariza i cu astfel de metode i nu con tientizeaz  valoarea 
lor educativ , considerându-le simple forme de joac ; faptul c  nici p rin ii nu sunt obi nui i cu 
astfel de metode i pot fi reticen i la ele; lipsa infrastructurii necesare în coala; costul ridicat al 
materialelor folosite etc.  

Rezultatele ob inute îns  în urma acestor activit i impun îns  continuarea lor, în ciuda 
problemelor ap rute. Experien ele practice de înv are sunt mult mai eficiente decât orele în care 
totul se învârte în jurul tablei, a cretei i a profesorului. Metodele tradi ionale de înv are a limbilor 
str ine nu pot fi eliminate din procesul de înv are, deoarece au punctele lor forte. Îns  ele nu mai 
sunt suficiente pentru educarea unor copii care au acces la tehnologie mult mai mult decât au avut 
genera iile anterioare. Din moment ce coala î i propune, înainte de a transmite cuno tin e, s  
formeze oameni, ea nu poate r mâne aceea i ca acum cincizeci de ani. Este datoria sa de a ine 
pasul cu schimb rile societ ii i de a se adapta nevoilor acesteia.  
Bibliographie 
Agen ia executiv  pentru educa ie, audiovizual i cultur  ( EACEA, Eurydice i Sprijin pentru 
politici), Date cheie privind predarea limbilor str ine în colile din Europa în 
2012,http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/143RO.pd 
B descu,G.,Petre, N., Angi,D. Bun starea copilului din mediul rural -2014, Risoprint, Cluj 
Olivares-Cuhat(2010), Gabriela , Relative Importance of Learning Variables on L2 Performance, 
http://www.linguistik-online.de/43_10/olivarescuhat.html 
Thurstone,L:L, Chave ,E.J, The Measurement of Attitude . Seventh Impression, Chicago University 
Press, Chicago, 1964. 
  



 
805. METODE INTERACTIVE ACCESIBILE ELEVILOR CU DEFICIEN E AUDITIVE  

 
Prof. Burlacu Loredana 

C.S.E.I. "Constantin Pufan" Vaslui 
 
Vorbind despre necesitatea inov rii în domeniul metodologiei didactice şi a c ut rii de noi 

variante pentru a spori eficien a activit ii instructiv-educative din şcoal , prin directa implicare a 
elevului şi mobilizarea efortului s u cognitiv, profesorul Ioan Cerghit afirm : 

“Pedagogia modern  nu caut  s  impun  nici un fel de re etar rigid, dimpotriv , consider  c  
fixitatea metodelor, conservatorismul educatorilor, rutina excesiv , indiferen a etc, aduc mari 
prejudicii efortului actual de ridicare a înv mântului pe noi trepte; ea nu se opune în nici un fel 
ini iativei şi originalit ii individuale sau colective de regândire şi reconsiderare în spirit creator a 
oric ror aspecte care privesc perfec ionarea şi modernizarea metodologiei înv mântului de toate 
gradele. În fond crea ia, în materie de metodologie, înseamn  o necontenit  c utare, reînnoire şi 
îmbun t ire a condi iilor de munc  în institu iile şcolare.” (1997, p. 44) 
 Aplicarea lor în practic , în activit ile cu elevii surzi, este o munc  anevoioas , întrucât este 
nevoie de mult timp, şi o mai mare flexibilitate a con inuturilor, pentru explicarea tipului de 
activitate şi a regulilor ce sunt implicate, f r  a pune în pericol programa impus . Totuşi, dup  
câteva repet ri, se ajunge la desf şurarea cu succes a activit ii propuse prin metoda aleas , 
ob inându-se rezultatele scontate, f r  îns  a le putea egala cu cele din înv mântul obişnuit. 
 

Mozaicul 
Jigsaw (mozaic) sau “metoda grupurilor interdependente” este o strategie bazat  pe 

înv area în echip  (team-learning). Fiecare elev are o sarcin  de studiu în care trebuie s  devin  
expert. El are în acelaşi timp şi responsabilitatea transmiterii informa iilor asimilate, celorlal i 
colegi.  

Mozaicul este metoda care presupune înv area prin cooperare la nivelul unui grup şi 
predarea achizi iilor dobândite de c tre fiecare membru al grupului, unui alt grup.  

Strategia mozaicului este focalizat  pe dezvoltarea capacit ilor de ascultare, vorbire, 
cooperare, reflectare, gândire creativ  şi rezolvare de probleme. Astfel, elevii trebuie s  asculte 
activ comunic rile colegilor, s  fie capabili s  expun  ceea ce au înv at, s  coopereze în realizarea 
sarcinilor, s  g seasc  cea mai potrivit  cale pentru a-i înv a şi pe colegii lor ceea ce au studiat. 
 În cazul aplic rii acestei metode în activit ile cu elevii surzi, pot interveni unele modific ri 
care s  fac  posibil  utilizarea ei cu succes; astfel, capacitatea de ascultare este înlocuit  de 
observare, vorbirea de comunicarea total ; este necesar  o explicare prealabil  a no iunilor 
necunoscute; de asemeni, num rul mic de elevi dintr-o clas  face ca grupurile de elevi s  fie mai 
mici sau chiar mai pu ine la num r.  
 Am folosit aceast  metod  de înv are interactiv  în predarea substantivului, la clasa a V-a, 
dup  cum urmeaz : 
 Grupul nr.1 a primit ca sarcin  de lucru: 

1) Recunoaşte i cuvintele care denumesc nume de persoane şi animale din textul 
urm tor.  

2) Da i alte 5 exemple şi preciza i genul lor. 
           Grupul nr. 2 a primit  ca sarcin  de lucru: 

1) Citi i cu aten ie textul şi identifica i cuvintele care denumesc  lucruri. 
2) Preciza i num rul acestora. 
3) Reprezenta i printr-un desen. 

           Grupul nr. 3 a primit ca sarcin  de lucru: 
1) Recunoaşte i cuvintele care denumesc fenomene ale naturii. 
2) Completa i propozi iile lacunare. 
3) Reprezenta i grafic fenomenele discutate. 



         Grupul nr.4 a primit ca  sarcin  de lucru: 
1) Grupa i substantivele din text în func ie de felul lor,  num r şi gen. 
2) Înlocui i substantivele din text cu altele, asem n toare. 
3) Formula i alte cerin e prin care s  verifica i în elegerea temei. 

 Pentru a m  convinge c  fiecare expert s-a f cut în eles de grupul din care f cea parte, am 
dat, în final, o fiş  de lucru independent .  
 

Ciorchinele  
Ciorchinele este o metod  de brainstorming neliniar  care stimuleaz  g sirea conexiunilor 

dintre idei, care încurajeaz  pe elevi s  gândeasc  liber şi deschis; este un “brainstorming necesar”, 
prin care se stimuleaz  eviden ierea leg turilor dintre idei, o modalitate de a construi asocia ii noi de 
idei sau de a releva noi sensuri ale ideilor. 

Tehnica realiz rii unui ciorchine presupune parcurgerea urm toarelor etape: 
1. Se scrie un cuvânt / tem  (care urmeaz  a fi cercetat) în mijlocul tablei sau a foii de hârtie; 
2. Se noteaz  toate ideile, sintagmele sau cunoştin ele care le vin elevilor în minte în leg tur  cu 
tema respectiv  în jurul acestuia, tr gându-se linii între acestea şi cuvântul ini ial; 
3. Pe m sur  ce se scriu cuvinte, idei noi, se trag linii între toate ideile care par a fi conectate; 
4. Activitatea se opreşte când se epuizeaz  toate ideile sau când s-a atins limita de timp acordat ;  
(O. P curari (coord) – Strategii didactice inovative, Ed. Sigma, 2003) 

Etapele pot fi precedate de brainstorming în grupuri mici sau în perechi. În acest fel se 
îmbog esc şi se sintetizeaz  cunoştin ele. Rezultatele grupurilor se comunic  înv torului care le 
noteaz  la tabl  într-un ciorchine f r  a le comenta sau judeca. În etapa final  a lec iei, ciorchinele 
poate fi reorganizat utilizându-se anumite concepte supraordonate g site de elevi sau de înv tor. 

Ciorchinele este o tehnic  flexibil  care poate fi utilizat  atât individual cât şi ca activitate în 
grup. De asemeni, ea poate fi folosit  în special în faza de evocare, dar şi în cele de realizare a 
sensului şi de reflec ie. O utilizez în caracterizarea personajului principal la o lec ie de literatur  sau 
consolidarea unei unit i de înv are (Verbul ). 

 
Starbursting (eng. star = stea; burst = a exploda), este o metod  nou  de dezvoltare a 

creativit ii, similar  brainstorming-ului. Scopul metodei este de a ob ine cât mai multe întreb ri, şi 
astfel, cât mai multe conexiuni între concepte. Este o modalitate de  stimulare a creativit ii 
individuale şi de grup. Organizat  în grup, starbursting faciliteaz  participarea întregului colectiv, 
stimuleaz  crearea de întreb ri la întreb ri, aşa cum brainstorming-ul dezvolt  construc ia de idei pe 
idei. Modul de procedur  este simplu: se scrie problema a c rei solu ie trebuie “descoperit ” pe o 
foaie, apoi se pun cât mai multe întreb ri care au leg tur  cu ea, de tipul: ce?, când?, cum?, de ce? 
– unele întreb ri ducând la altele din ce în ce mai complexe care necesit  o concentrare tot mai 
mare.  

  Cine? 
 
 
 

 
Când?             Unde? 

  
 
 
 
 
  
   Ce?          Când? 
 



Organizat  în grup, starbursting faciliteaz  participarea întregului colectiv, stimuleaz  
crearea de „întreb ri la întreb ri”, aşa cum brainstorming-ul dezvolt  construc ia de „idei pe idei”. 

Realizez aceast  metod  în predarea unui text literar epic, pentru în elegerea con inutului. 
Astfel elevii identific  în jurul stelei: 

Cine particip  la ac iune - personajele? 
Unde se petrece ac iunea? 
Când se desf oar  evenimentele? 
Ce se întâmpl  - firul epic? 
Cum se comport  personajele? 
Metodele, odat  cunoscute i în elese au avut succes, întrucât elevii au participat activ şi au 

interac ionat eficient, înv ând lucruri noi sau consolidându-şi no iunile înv ate. 
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806. PROIECT DE LEC IE - FRAN A. MAREA BRITANIE 

 
prof. Butuc Lumini a, coala Gimnazial  Borde Verde, Br ila 

 
DATA:   22.05. 2015 
CLASA:   a VI-a   
DISCIPLINA:  Geografia Europei 
UNITATEA DE ÎNV ARE: Europa de Vest 
SUBIECTUL:  Fran a. Marea Britanie 
TIPUL LEC IEI : de fixare i consolidare a cuno tin elor 
PROFESOR: Butuc Lumini a 
MOTIVA IA: Consolidarea cunoştin elor cu privire la specificul geografic al Fran ei i Marii Britanii. 
  
COMPETEN E GENERALE  
 
1. Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realit ii geografice; 
2. Utilizarea corect  a numelor proprii şi a termenilor în limbi str ine; 
4.  Raportarea realit ii geografice la un suport cartografic şi grafic; 
3. Transferarea unor elemente din matematic  ştiin e şi tehnologie în studierea mediului terestru; 
5. Accesarea şi utilizarea con inuturilor cu caracter geografic prin tehnologia informa iei; 
6. Identificarea şi explicarea dimensiunii sociale, civice şi culturale a caracteristicilor spa iului geografic; 
7.  Dobândirea unor deprinderi şi tehnici de lucru pentru preg tirea permanent . 
    
COMPETEN E SPECIFICE  
 
1.1 Recunoaşterea termenilor geografici în texte diferite; 
1.2 Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi; 
2.2. Citirea corect  a denumirilor şi termenilor geografici din limbi str ine; 
3.3. Prezentarea structurat  a componentelor geografice ale Europei, ale regiunilor şi ale rilor sale; 
4.1 Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe un suport cartografic.  
4.2. Citirea h r ii şi utilizarea corect  a semnelor conven ionale; 
4.4. Utilizarea reprezent rilor grafice simple pentru ilustrarea elementelor de geografie a continentelor extraeuropene; 



5.1. Utilizarea informa iilor cu caracter geografic referitoare la continentele extraeuropene, la regiunile şi la rile acestora, din baze de date 
accesibile prin internet; 

6.2. Explicarea diversit ii naturale, umane şi culturale a Europei realizând corela ii cu informa iile dobândite la alte discipline şcolare; 
7.1. Aplicarea cunoştin elor şi deprinderilor înv ate; 
7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare, analiz , interpretare); 
7.3. Utilizarea reperelor conven ionale de timp. 
 
ATITUDINI ŞI VALORI 

a pozitiv  fa  de educa ie, cunoaştere, societate, cultur , civiliza ie. 
 

 
 

                                               
COMPETEN E  OPERA IONALE: La sfâr itul lec iei, elevii vor fi capabili: 
a. cognitive:  
C1 -s  localizeze, pe harta fizic  a Lumii,  Fran a i Marea Britanie, precizând limitele şi vecinii; 
C2 -s  enumere principalele caracteristici ale reliefului celor dou  ri, pe baza manualului; 
C3 -s  prezinte caracteristicile climatice ale acestor state,utilizând harta fizic  a Lumii; 
C4 -s  precizeze principalele ape curgatoare ale Fran ei, respective ale Marii Britanii, pe harta fizic  a Lumii; 
C5 -s  exemplifice resurse naturale ale rilor,  pe baza textului din manual; 
C6 -s  caracterizeze economia acestor state, pe baza textului din manual. 
 
b. procedurale:  
C7: s  utilizeze tehnici de lucru cu textul geografic i suportul cartografic; 
 
 c.       afective:  
C8: vor manifesta interes,curiozitate tiin ific  pentru tema propus ;  
C9: vor aprecia specificul Fran ei i al Marii Britanii. 
 
Nivel initial: Elevii au no iuni şi cunoştin e actuale despre Fran a i despre Marea Britanie şi deprinderi de interpretare a elementelor grafice 

şi cartografice. 
 
Evaluarea - Obiectivele evaluarii: 
Cognitive: 



Oe1: s  opereze cu no iuni geografice specifice; 
Formative: 
Oe2: s  utilizeze textul din manual în combina ie cu Harta Fizic  i Politic  a Lumii din atlasele geografice; 
Atitudinale: 
Oe3: s  formuleze opinii personale despre  specificul geografc al celor dou  ri. 
 
Strategii didactice: dirijat , inductiv-deductiv , explicativ-conversativ . 
 
Metode: euristice: 
        - expozitiv-euristice: expunerea (M1), explica ia (M2), conversa ia euristic  (M3); 
        - interactive: analiza (M4) compara ia (M5), problematizarea (M6), demonstra ia (M7), proiectul (M8) 
 
Instrumente de evaluare: -verificarea frontalã, observarea sistematicã, proiectele. 
 
Forme de organizare a activit ii: frontal , individual, pe grupe, în echipe 
 
Resurse: -umane: elevii clasei a VI-a; 
                -de timp: 50 minute; 
                -materiale: Programa şcolar  (RM1); 
                                  Macroproiectarea didactic  (RM2); 
                                  Manual (RM3); coli flip-chart (RM4) 
-cartografice: Harta Fizic  a Lumii (RM4); 
                       H rta Fizic   a Europei (RM5); 
                       Atlase geografice (RM6); 
 
Material bibliografic:  
- D. Strat, M. Popescu, (2004), GEOGRAFIA CONTINENTELOR – Geografia Europei, Editura Teora, Bucure ti; 
-  N. Ilinca, (2002), “Didactica geografiei” , Editura Corint, Bucure ti; 
- ***, (1999), Dic ionar de geografie uman , Editura Corint, Bucure ti; 
- ***,(1999), Dic ionar de geografie fizic , Editura Corint, Bucure ti. 
 

 
  



 
Desf urarea   lec iei 

 
SECVEN ELE 
LEC IEI 

OB. RESURSE  PROCEDURALE EVALUARE 
(metode, 
instrumente, 
indicatori) 

De con inut De 
timp 

Forme de 
organizar
e 

Metode şi 
procedee 

Mijloa
ce 
didacti
ce 

Activitate profesor Activitate elev 

 Organizarea clasei   
-absen e 
-organizeazã materialele şi clasa 
-creeazã un climat cooperant 

 
-rãspund cerin elor 
-pregãtesc materialele 
solicitate 

1 
min. 

 
Frontal  

Conversa ia 
euristic  

Hart , 
c r i, 
caiete 

Observa ia 
curent  

Anun area temei i 
a competen elor 
urm rite 

 

 

  Anun  şi scrie pe tabl  tema de 
recapitulare şi evaluare, Europa de 
Vest. Fran a i Marea Britanie. 
Prezint  obiectivele pe care elevii 
trebuie s  le cunoasc  la terminarea 
lec iei (planul de recapitulare): 
1. A ezarea geografic , limite i 
articula iile t rmului; 
2.Unit i de relief; 
3.Fluvii i tipuri de lacuri; 
4.Oraşe; 
5. Resursele naturale; 
6. Economia. 

 
 
 
- r spund cerin elor 
 
 

 
3 
min. 

 
Frontal  

 
Conversa ia  
Explica ia 

 
Tabla 
Atlasel
e 
geograf
i ce 
Manual
ul 
Harta 
fizic  a 
Lumii  
 

 
Observarea 
sistematic  a 
elevilor 

 Dirijarea  înv rii 
 
  Recapitularea 
cunoştintelor 
 
 
 
    
 

 
O₁ 
O2 

O3  
O4 
O5 
O6 

 

 

Profesorul solicit  elevilor s  
identifice, pe Harta fizic  a Lumii i a 
Europei, limitele naturale, marile 
unit i de relief, principalele ape 
curg toare şi principalele oraşe ale 
Fran ei, respectiv ale Marii Britanii.  
Profesorul solicit  elevilor s  aleag  
unul din steagurile celor dou  state, i 
în func ie de steagul ales s  formeze 

 
 
- investigheaz  sursa  i 
prezint  caracteristicile 
generale 
 
 
 
- extrag steaguri i se 

 
 
10 
min. 
 
 
 
 
 

 
 
Frontal  
 
 
 
 
 
Activitate 

 
Conversa ia 
euristic  
Lucrul cu 
harta 
 
 
 
 

 
Harta 
fizic  a 
Lumii 
 
Harta 
fizic  a 
Europei 
 

 
 
Evaluarea 
oral   
 
 
Observarea 
sistematic  a 
elevilor. 



      

 

 

 

 

dou  echipe (echipa Fran a, respectiv 
echipa Marea Britanie). 
Fiecare dintre cele dou  echipe se 
împarte în trei grupe (Buc tarii, 
Exploratorii , Curio ii). 
Fiec rei grupe i se solicit  s  prezinte 
materiale, repectând specificul grupei, 
astfel: Buc tarii- mânc ruri 
tradi ionale, re ete de buc t rie, 
restaurante; Exploratorii- aspecte 
specifice fiec rei ri, trasee ale 
locurilor de vizitat; Curio ii- 
curiozit i, legende. 
Liderul grupei prezint  materialele pe 
care le-au preg tit elevii în acest sens. 
Ulterior, materialele se lipesc pe câte 
o coal  flip-chart, realizandu-se un 
poster al fiec rei ri. 
Se cere prezentarea proiectelor despre 
Fran a i Marea Britanie, realizate de 
grupele de elevi.       

grupeaz  
-elaboreaz  rãspunsuri 
 
 
 
- rezolv  sarcinile 
 
 
 
-argumenteaz  
 
 
 
 
 
 
-autoevalueaz  
 

 
30 
min. 
 
 
 
 

pe grupe  
 
 
 
Conversa ia  

Atlasel
e 
geograf
i ce 
 
 
 
 
Imagini 
Postere 
 

 
Aprecieri 
verbale i 
acordarea de 
puncte pentru 
contribu ia 
fiec rui 
membru al 
grupurilor la 
realizarea 
proiectelor. 
 

Ob inerea 
performan ei 
Asigurarea  
reten iei  şi 
transferul de 
cunoştin e. 

 Dup  prezentarea materialelor, fiecare 
grup  analizeaz  şi comenteaz  
proiectele realizate de cealalt  grup . 
Toti elevii particip  la o tombol  cu 
produse specifice celor dou  ri. 

 
- r spund cerin elor 
-evalueaz  
-formuleazã opinii 
 
 

3 
min. 

 Compara ia 
Conversa ia 

  Evaluare oral   

Tema pentru acas   Realizarea unei compara ii, sub form  
de tabel, între Fran a i Marea 
Britanie, cu sugestiile pentru 
rezolvarea acestuia. 

 
-noteazã 

2 
min. 

 Conversa ia   

Evaluarea  -Analizeazã critic, laudã, ierarhizeazã -se raporteazã la aprecieri 1 
min. 

   

  



 
807. PROIECT DE LEC IE - MAREA BRITANIE 

 
prof. Butuc Lumini a, coala Gimnazial  Borde Verde, Br ila 

 
Unitatea de învã ãmânt: coala Gimnazial  Borde Verde 
Profesor: Butuc Lumini a 
Clasa: a VI-a A 
Data: 7.05.2014 
Unitatea de învã are: Europa Atlantic  
Lec ia:  Marea Britanie 
Tipul lec iei: mixtã 
 
Competen e generale: 
1.Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realit ii geografice  
3.Transferarea unor elemente din matematic , ştiin e şi tehnologie în studierea mediului terestru  
4.Raportarea realit ii geografice la un suport cartografic şi grafic 
 
Competen e specifice: 
1.1. Recunoaşterea termenilor geografici şi utilizarea lor în contexte cunoscute sau în contexte noi  
3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor naturale specifice geografiei Europei Vestice 
3.3. Prezentarea structural  a componentelor  geografice ale Europei, ale regiunilor i ale rilor 
4.2. Citirea h r ii şi utilizarea corect  a semnelor şi culorilor conven ionale 
4.3. Pozitionarea corecta a elementelor geografice pe reprezentarile cartografice ale Europei Vestice 
 
Obiective opera ionale:  

 Cognitive 
CO1: S  identifice principalele elemente fizico-geografice i economico-geografice 
CO2: S  descrie particularit ile fizico-geografice ale rii i consecin ele acestora asupra popula iei i activit ilor acesteia 
 

 Formative 
CO3: S  localizeze pe hart  principalele elemente fizico-geografice i economico-geografice 
CO4: S  rela ioneze factorii geografici cu unele elemente economice generate de ace tia 
 



 
 Atitudinale 

CO5: S  manifeste interes pentru specificul Marii Britanii, atât sub raport geografic cât i istoric  
 
Evaluarea: formativ-ameliorativ  
 
Obiective ale evaluãrii: 

 Cognitive 
Oe1: S  opereze cu no iunile i cu termenii întâlniti în capitolul Europa Atlantic  

 Formative: 
Oe2: S  utilizeze tehnici de lucru cu manualul, harta, suportul cartografic i atlasul 

 Atitudinale 
Oe3: S  formuleze opinii personale cu privire la valorile culturale i materiale ale poporului englez 
 
Valori şi atitudini vizate: 
- Gândire critic  şi flexibil  
- Rela ionare pozitivã cu ceilal i 
 
Strategii: inductiv-deductiv , explicativ-conversativ  
 
Metode: 
Expozitiv - euristice: M1 - Floarea de lotus, M2 - expunerea; M3 - explica ia  
Interactive: M4 - conversa ia examinatoare, M5 - lucrul cu harta, manualul 
 
Instrumente de evaluare: verificarea frontalã, observarea sistematic , fiş  de lucru 
 
Forme de organizare a activitã ii: frontal , individual  
 
Resurse: 
- Umane- clasa a VI-a A 
- De timp- 50’ 
- Materiale: oficiale- m1: Programa şcolarã 
                                   m2: Macroproiectarea didacticã 
- Manuale: Geografie, Ed. Corint 



                   Geografie, Ed. Teora 
- Izvoare cartografice: m3: manual,  
                                     m4: atlas 
                                     m5: harta fizic  a Europei 
                                     m6: fişa de lucru 
- Alte resurse  m7: laptop 
                        m8 : videoproiector 
 

Demersul didactic 
 

Secven ele 
didactice 

Con inuturi 
vizate  

Obiective 
opera ional
e 

Activitatea profesorului Activitatea elevului Res
. 

mat
. 

Res. 
proc 

Evaluare  

Moment 
organizatoric 

  -absen e 
-organizeaz  materialele şi clasa 
-creeaz  un climat cooperant 

-r spund cerin elor 
-preg tesc materialele 
solicitate 
-se aşeaz  la locurile indicate 

   

Reactualizarea 
cunoştin elor/ 
evaluare 

Pozitia geografic  
Relief, Clima, 
Hidrografia 
 
 
Oraşele, 
Agricultura 
Turismul 

Oe1 
 
Oe2 
 
Oe3 

-solicit  elevilor s  localizeze Europa 
de Vest pe harta mural ;  
-solicit  elevilor s  prezinte i s  
localizeze principalele elemente 
fizico-geografice ale Fran ei; 
-solicit  elevilor s  caracterizeze 
elementele economico-geografice ale 
Fran ei 

 
 
 
-elaboreaz  r spunsuri 
 
 
 
-autoevalueaz  

 M3 
 
 
 
 
 
M4  

frontalã 
 
 
observare 
sistematicã 

Evocare Titlul lec iei: 
Marea Britanie 

 -solicit  elevilor s  observe harta 
Europei i s  precizeze care este cea 
mai întins  ar  insular  din Europa 
Vestic . 
-noteaz  pe tablã titlul lec iei şi 
explic  modul în care se va desf şura 
activitatea  
 -organizeaz  înv area 

 
 
- noteaz  în caiete titlul 
lec iei 

 M2  



Dobândirea de 
noi cunoştin e 

Marea Britanie 
 
 
 
 
 
Aşezarea 
geografic  
 
 
 
 
Relieful 
 
 
 
Clima 
 
 
 
Hidrografia 
Vegetatia 
 
 
 
Populatia 
Orasele 
 
 
Resursele naturale 
Industria 
 
 
Agricultura 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

CO1 
Oe1 

 
 

     
       CO2 
       CO3 

Oe2 
 

CO2 
Oe1 
Oe2 

 
  

CO1 
CO3 
Oe2 

 
 

CO1 
CO2 
Oe1 
Oe2 

 
CO1 

- elevii se vor grupa în 6 echipe de 
câte 2 i o echip  de 3 membri, fiecare 
echip  urmând s  aleag  câte o petal  
pe care sunt scrise sarcinile de lucru. 
-Asigur : 
a) cunoaşterea/receptarea/înv area 
Petala 1 
-Preciza i, cu ajutorul h r ii din 
manual i folosindu-v  de textul 
suport, elementele principale ale 
pozi iei geografice. 
Petala 2 
-Identifica i, cu ajutorul har ii din 
manual i cea mural , principalele 
unit i de relief. 
Petala 3 
-Caracteriza i tipurile de clim  în 
raport cu factorii care influen eaz  
aceste tipuri. 
Petala 4 
-Identifica i i localiza i principalele 
elemente hidrografice. Exemplifica i o 
specie de plante specific  vegeta iei 
Marii Britanii. 
Petala 5 
-Preciza i trei aspecte ale popula iei i 
localiza i principalele ora e, utilizând 
harta din  manual. 
Petala 6 
-Enumera i principalele resurse 
naturale i specifica i ramurile 
industriale. 
b) în elegerea noilor con inuturi 
Petala 7 

 
 
 
 
-extrag petalele, având timp 
de lucru 5 minute 
 
-investigheazã manualul si 
identifica pozitia si limitele 
Marii Britanii 
 
-investigheaz  sursele şi 
identific  principalele 
unit i de relief 
 
-caracterizeaz  tipurile de 
clim   în raport cu factorii 
care influen eaz  
 
-urm rind manualul i 
atlasul descoper  i 
localizeaz  pe harta mural  
elementele hidrografice i 
exemplific  specii de 
plante  
 
-identific  aspectele 
popula iei si localizeaz  pe 
hart  principalele ora e 
 
-enumer  principalele 
resursele naturale i 
ramurile industriale 
dezvoltate 

 
 
 
 
 
 
 
 
m3 
m5 
m4 
 
 
m5 
m3 
m4 
 
 
m 3 
m5 
 
m3 
 
 
m3 
m5 
 
m3 
m3 
 
m3 

 
 

M1 
M3 

 
M4 

 M1 
M5 

 
 

M2 
 
 

M4 
M5 

 
 
 

M4
M2 

 
 

 M2 
M4  

 
   

 
 

M3  
M5 

 
 

M2  
M4 

 
 
 
 
 
observare 
sistematic  
 
 
 
 
 
verificare  
frontal   
oral  



Turismul 
 

Oe1 
 

      CO4 
Oe1 

 
      CO1 

CO3 
       Oe3 
      CO2 

Oe3 
 

      CO4 
       CO5 

Oe3 
 
 

CO5 
Oe3 

-Caracteriza i, pe scurt, agricultura, 
folosindu-v  de manual. Argumenta i 
poten ialul turistic ridicat al Marii 
Britanii. 
c) analiza 
-Formula i un enun  în care s  
prezinta i, pe scurt, caracteristicile 
fizico, economico-geografice ale Marii 
Britanii. 
d) sinteza 
- solicit  elevilor opinii cu privire la 
valorile culturale i materiale ale 
poporului englez. 
e) aplicarea 
-cere elevilor s  precizeze cel putin 3 
aspecte despre popula ia Marii 
Britanii. 

-caracterizeaz , pe scurt, 
agricultura 
-argumenteaz  
 
 
-formuleaz  enun uri 
 
  
-formuleaz  opinii 
 
 
-formuleaz  enunturi 
 
 
-formuleaz  opinii 

 
M2 

 
M3 
M5 
 
 
M4 
 
 
 
M4 
M2 
 
 
M4 

Stimularea 
performan ei 

 Oe3 - Explica i diversitatea faptelor 
geografice din Marea Britanie, în 
func ie de suprafa , diversitatea 
reliefului, condi iile de clim  i de 
vegeta ie, modul de populare a 
teritoriului. 

-explic      

Asigurarea 
reten iei  şi a 
transferului 

  Solicit  elevilor s  rezolve fişa de 
lucru  

-rezolv  sarcinile 
-autoevalueaz  

m 6 M3 Fişa de 
lucru, 

verificarea 
Tema pentru 

acasã 
  Recomand : aprofundarea 

cunoştin elor asimilate prin citirea 
lec iei acas  

-noteaz     

Evaluarea   -Analizeaz  critic, laud , ierarhizeaz , 
decide/noteaz  

-se raporteaz  la aprecieri    

 
 



Schi a lec iei 
 

Marea Britanie 
        

- Nume oficial: Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord 
- Pozi ie geografic : situat  în Vestul Europei; cuprinde mai multe insule. 
- Este format  din patru regiuni sub o singur  guvernare (Anglia, Sco ia, ara Galilor i Irlanda de Nord) 
- Limite: N-Oceanul Atlantic; E-Marea Nordului; S-Marea Mânecii; V-Marea Irlandei, Oceanul Atlantic 
- Relieful cuprinde mun i vechi (Grampian, Penini, Cambrian) i câmpii (Câmpia Londrei) 
- Clima este temperat – oceanic , influen at  de Curentul Golfului 
- Râurile sunt scurte, dar au debit bogat (Tamisa, Severn, Trent); lacuri (Loch Ness, care, potrivit unor afirma ii, ar g zdui un monstru pe nume 

Nessie). 
- Vegeta ia este reprezentat  de paji ti i p duri de foioase 
- Popula ia este de 58 mil. locuitori 

o 80% sunt englezi 
o Densitate – 240 loc./km2, mai mare în jurul Londrei 
o Popula ia urban  este de 90 % 

- Capitala este Londra (7,3 mil. locuitori) 
o Alte ora e: Birmingham, Leeds, Glasgow, Liverpool, Cardiff 

- Economia este puternic dezvoltat  (locul IV în Europa i VI pe Glob) 
- Serviciile sunt principalul sector economic (Londra este cea mai mare pia  bursier  din lume) 
- Industria este foarte dezvoltat  (extractiv , prelucr toare, construc iilor de ma ini, petrochimic , textil ) 
- Agricultura este performant  i mecanizat  

o Se cresc ovine i bovine (produc tor mondial însemnat de lapte i lân ) 
o Se cultiv  grâu, orz, sfecl  de zah r 

- Transporturi dezvoltate i diversificate  
o Peste 3.300 km de autostr zi 
o Eurotunelul 
o Aeroportul Heathrow 

- 25 mil. turi ti pe an viziteaz  Marea Britanie. 
  



Anexa 1 

 
 
 

 
MAREA BRITANIE 

 
 
 
       Marea Britanie ocup  arhipelagul cu acela i nume, alc tuit din peste 2000 de insule i înconjurat de apele 
Oceanului Atlantic la vest, Marea Mânecii la sud i de cele alea M rii Nordului la est. 
        Relieful a cunoscut evenimente geologice comune celor europene continentale, configura ia acestuia fiind a 
unor mun i vechi, puternic eroda i i a unor câmpii fluviale i litorale. În nordul Sco iei se întind Mun ii 
Caledonici, iar la sud de ace tia, Mun ii Grampiani, ce ating altitudinea maxim  a reliefului britanic de 1343 
metri în Vf. Ben Nevis. Lan ul Mun ilor Penini str bate partea de nord-vest a Angliei; mun ii cu aspect de podi  
sunt caracteristici rii Galilor – Mun ii Cambrieni. Câmpiile ocup  estul i sud-estul statului, cea mai întins  
fiind Bazinul sau Câmpia Londrei, cu un relief variat de creste, coline, platouri, depresiuni i v i. 
     Râurile numeroase, dar scurte i cu debite bogate, ca Tamisa, Severn, Trent, au mare importan  economic , 
fiind legate între ele printr-o re ea de canale.  
      Cel mai mare ora  i port al rii este Londra, urmat de Birmingham, unul dintre cele mai industrializate ora e 
ale lumii, Manchester, cunoscut pentru industria bumbacului, i Liverpool, al doilea port al rii.  



 
Anexa  2 

FI  DE LUCRU 
 

1. Cel mai înalt vârf muntos este ________________________ ,  din Mun ii Grampian. 
2. Clima Marii Britanii este _________________________________ 
3. Prin Londra trece râul ____________________________________ 
4. Religia oficial  în Marea Britanie este _________________________ 

  
 

POZI IA 
GEOGRAFIC  

         Petala 1 

GEOGRAFIC
RELIEFUL 

      Petala 2 

CLIMA 

Petala 3 

APELE 

Petala 4 

 

Marea Britanie 

 

VEGETA IE     
Petala 4 

CAPITALA 

Petala 5 

Resurse naturale. 
Ramuri industriale 

Petala 6 

AGRICULTURA 
TURISMUL 

Petala 7 



 
808. ABORDAREA LEC IEI “MAREA NEAGR ”  DIN PERSPECTIVA TEORIEI  

INTELIGEN ELOR MULTIPLE 
 

Prof. Nicoleta Clin 
Şcoala Gimnazial  “George Bacovia” Bucureşti 

 
      Teoria inteligen elor multiple a fost elaborat  de Howard Gardner, profesor de teoria 
cunoaşterii, educa ie şi psihologie la Universitatea Harvard, S.U.A.Conform acestei teorii, to i 
oamenii dispun de cel pu in nou  inteligen e diferite: verbal /lingvistic , logic /matematic , 
vizual /spa ial , muzical / ritmic , corporal /kinestezic , interpersonal , intrapersonal , naturalist  
şi existen ial . 
Inteligen a verbal  sau lingvistic  este întâlnit  la cei care au pl cerea de a citi, a scrie, a vorbi şi 
sunt aten i la modul de folosire a limbajului. 
Inteligen a logico-matematic  este întâlnit  la persoanele care au capacitatea de a rezolva probleme, 
de a realiza opera ii matematice, de a în elege rela ii complexe dintre concepte, idei şi lucruri. 
Inteligen a vizual -spa ial  este dezvoltat  la cei care gândesc în imagini şi au darul de a percepe cu 
precizie lumea vizual . 
Inteligen a muzical -ritmic  este întâlnit  la persoanele care au capacitatea de a produce şi aprecia 
muzica, ritmul şi în l imea sunetului. 
Inteligen a corporal -kinestezic  este dezvoltat  la persoanele care au capacitatea de coordonare a 
motricit ii. 
Inteligen a interpersonal  este întâlnit  la persoanele care rela ioneaz  foarte bine cu cei din jurul 
lor şi manifest  spirit empatic. 
Inteligen a intrapersonal  este întâlnit  la persoanele care au capacitatea de autocunoaştere şi 
autoevaluare obiectiv  a propriilor sentimente. 
Inteligen a naturalist  este dezvoltat  la cei care iubesc şi în eleg natura, plantele, animalele, 
frumuse ile p mântului. 
Inteligen a existen ial  este întâlnit  la persoanele care au capacitatea de a reflecta, de a pune 
întreb ri despre existen a uman . 
   Fiecare om reprezint  o combina ie unic  de dezvoltare şi manifestare a abilit ilor pe care le are. 
      Aceast  teorie are o mare importan  în procesul de înv mânt deoarece cadrele didactice pot 
s  in  cont de aceste diferen e la elevii lor şi s  propun  strategii de instruire diferen iat  a elevilor 
în procesul de predare-înv are-evaluare. 
      În lucrarea de fa  mi-am propus s  prezint proiectul unei lec ii bazate pe strategii de instruire 
diferen iat , prin aplicarea teoriei inteligen elor multiple. 
                                                   Proiectul leciei “Marea Neagr ” 
                                                                                          Motto:                                                                                                                 
                                                                               “Frigul m  cuprinde 
                                                                                 Pe rmul M rii Euxine, 
                                                                                 Cea care a fost numit  de cei antici 
                                                                                 Marea neprimitoare”      (Ovidiu)     
Date generale: 
Obiectul: Biologie 
Clasa: aVIIIa Subiectul lec iei: Marea Neagr  
Scopul lec iei: Informarea elevilor şi conştientizarea de c tre aceştia a problemelor actuale ale M rii 
Negre prin formarea unui comportament adecvat fa  de mediul înconjur tor. 
Obiective operationale: La sfârşitul lectiei, elevii vor fi capabili: 
O1: S  stabileasc  problemele actuale ale Marii Negre; 
O2: S  propun  solu ii la problemele actuale ale M rii Negre; 
O3: S  dovedeasca un comportament  responsabil în luarea unor decizii referitoare la Marea Neagr  
O4: S  utilizeze în mod constructiv informa iile asimilate despre Marea Neagr ; 



O5: S  realizeze predic ii privind viitorul Marii Negre. 
Tipul lectiei: Lec ie de recapitulare si sistematizare a cunostin elor 
Varianta lec iei: Lec ie bazat  pe fişe de lucru 
Metode didactice: Conversatia, demonstratia, explicatia, înv area prin descoperire, 
brainstormingul, studiul de caz. 
Materiale didactice: pliante, brosuri, ilustrate cu Marea Neagr , planş  cu vie uitoare din Marea   Neagr , 
CD cu imagini din Marea Neagr , coli de desen, markere, carioca, coli de flipchart, fişe de lucru. 
Forme de organizarea a activit ii: frontal , pe grupe, individual  
Modalit ti de evaluare: evaluare oral  
Desf şurarea lectiei: 
Abordarea lec iei se face din perspectiva teoriei inteligen elor multiple. 
În prima parte, lec ia are la baz   activitatea pe grupe, fiecare grup  de elevi va aborda  Marea 
Neagr  din perspectiva unui anumit tip de inteligen . 
În partea a doua, activitatea este predominant frontal , liderul fiecarei grupe prezentând pe o coal  
de flipchart sarcina de lucru rezolvat . 
Partea a treia, combin  activitatea frontal  cu cea individual , se realizeaz  schema lec iei şi se 
desprind concluziile.  
În prima parte, sunt distribuite fişele de lucru fiec rei grupe de elevi şi aceştia, având la dispozi ie 
20 de minute, rezolv  sarcina prev zut  în fişa de lucru. 
În continuare sunt prezentate fişele de lucru cu sarcinile aferente: 
Grupa nr.1 (formata din elevi care au dezvoltat  inteligen a naturalist )  
                                                                    Fiş  de lucru           
Pe baza cunoştin elor asimilate despre Marea Neagr  si a materialelor existente pe masa de lucru 
(pliante, broşuri, ilustrate), identificati problemele actuale ale M rii Negre şi propuneti solu ii 
pentru prevenirea şi reducerea acestora. 
Grupa nr.2  (format  din elevi care au dezvoltat  inteligen a verbal-lingvistic ) 
                                                                    Fiş  de lucru    
Realiza i o peti ie/scrisoare intitulat  “Trei dorin e pentru Marea Neagr ” adresat  Ministrului 
Mediului prin care s  v  exprima i îngrijorarea fa  de starea actual  a M rii Negre şi s  prezenta i 
dorin ele voastre  referitoare la Marea Neagr .    
Grupa nr.3 (format  din elevi  care au dezvoltat  inteligen a vizual-spatial ) 
                                                                    Fiş  de lucru  
Având la dispozi ie materialele de pe masa de lucru (coal  de flipchart, carioci, markere), realiza i 
un poster  intitulat “Marea Neagr  - o mare înc  pentru fiecare!” în care s  surprindeti aspecte 
pozitive şi negative despre Marea Neagr . 
Grupa nr.4 (format  din elevi  care au dezvoltat  inteligen a existen ial ) 
                                                                   Fiş  de lucru  
Ini ia i o dezbatere  intitulat  “Marea Neagr  în viitor” prin care s  anticipata i cum vor arata plajele 
M rii Negre peste 10 ani, când România va împlini 20 ani de când este membru al Uniunii 
Europene.Scrie i concluzile la care a i ajuns pe o coal  de flipchart.  
În partea a doua, fiecare grup  îşi desemneaz  un lider care va prezenta în fa a clasei, pe o coal  de 
flipchart, produsul muncii întregii echipe. 
În partea a treia, se discut  fiecare sarcin  de lucru, modul de rezolvarea a acestora, se realizeaz , cu 
ajutorul elevilor, schema la tabl  şi se desprind concluziile în urma desf şur rii activit ii. 
La sfârşitul lec iei, elevii prezint  curiozit i despre Marea Neagr , minireferate cu tema “Poetul 
Ovidiu la Pontus Euxinus” şi “Eminescu şi marea”. 
Bibliografie: 
1.Dulam  Eliza, Modele, strategii şi tehnici didactice activizante, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 
2002, pagina 189. 
2.Oprea Crengua-L cr mioara, Strategii didactice interactive, Editura Didactic  şi Pedagogic , 
Bucureşti, 2009, pagina72-77. 
  



 
809. PROIECT   DE   LEC IE 
NUM RUL I CIFRA ZERO 

 
Prof. Înv. Primar, CHIRA DELIA, coala Gimnaziala Dobre ti, Sat Fure ti, Arge  

 
 

        UNITATEA DE ÎNV MÂNT: SCOALA PRIMARA FURESTI 
           DATA : 14. X.016 
           CLASA: Preg titoare  
           ÎNV TOARE: prof.înv.primar   Chira Elena Delia 
 
           ARIA CURRICULAR : Matematic  şi Ştiin e ale naturii 
           DISCIPLINA: Matematic  şi explorarea mediului 
           UNITATEA TEMATIC : “Bucuriile  toamnei ” 
           SUBIECTUL: „Num rul şi cifra 0” 
           FORMA DE REALIZARE  :activitate integrat  
           TIPUL LEC IEI: predare-înv are 
 
           SCOPUL: Cunoasterea si utilizarea conceptelor specifice matematicii; 
                             Formarea si dezvoltarea capacit tii de a comunica utilizând limbajul matematic; 
                             Formarea conceptului de num r natural. 
 
COMPETEN E GENERALE: Recunoaşterea şi utilizarea numerelor în calcule elementare; 
                                                       Manifestarea curiozit ii pentru fenomene/rela ii din mediul apropiat. 
.  
COMPETEN E SPECIFICE: 

1.1.Recunoaşterea  numerelor în concentrul 0-10; 
1.2.Compararea  cardinalelor  unor  mul imi  având  cel  mult 10 obiecte; 
3.2. Manifestarea curiozit ii pentru fenomene/rela ii  din  mediul apropiat,în scopul identific rii unor rela ii; 
5.1.Sortarea/clasificarea pe baza unui criteriu dat. 
 

OBIECTI VE  OPERA IONALE: 
    O1 – s  converseze  pe  baza  imaginilor din auxiliar; 



    O2– s  realizeze coresponden a între elementele a dou  mul imi, în vederea compar rii  acestora; 
    O3 – s   identifice  mul imile cu zero elemente; 
    O4 – s    recunoasc   cifra zero; 
    O5 – s   realizeze  coresponden a  între  num rul şi cifra 0; 
    O6–  s  formeze mul imi de elemente corespunz toare num rului precizat; 
    O7 – s   enun e  elementele grafice ale cifrei zero  de tipar şi de mân ; 
    O8 – s   execute  corect  cifra 0 de mân . 
 
     STRATEGII DIDACTICE : 

a) Metode şi procedee : conversa ia, expunerea,povestirea, explica ia, observa ia, munca independent , jocul. 
b) Mijloace de înv mânt : imagini cu povestea/poezia-“Povestea/ Poezia cifrei zero” – cartea, fişe de munc  independent ,caiete de munc  

individual - auxiliar, jetoane, creioane colorate; 
c) Forme de organizare : frontal , pe grupuri, individual . 

 
      BIBLIOGRAFIE :*Elena  tef nescu,Roxana  Iacob  - Îndrum tor  metodic  clasa  preg titoare, Ed.Diana 2016; 
                  * Dumitru, Alexandrina; Herescu, Gheorghe – Ghidul înv torului, Editura Didactic  şi Pedagogic    R.A,Bucureşti, 1995 
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CLR 
1.1 
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1.5 
2.4 

 
 
 
 
 
 

Asigurarea unui climat educa ional favorabil. 
Activitatea debuteaz  cu ,,Întâlnirea de diminea ” , 
activitate între copii şi d-na înv toare, prin 
intermediul salutului de diminea .  
 
Ast zi am primit o scrisoare adresat  elevilor clasei 
preg titoare şi aş vrea s  o citesc: 
,, Dragi copii, numele meu este Zâna Poveştilor şi 
domnesc peste Împ r ia Poveştilor. Eu îndr gesc 
foarte mult copiii şi îmi pare r u c  nu am reuşit s  
ajung ast zi în vizit  la clasa voastr . Trebuie s  m  
întâlnesc cu prietena mea, Zâna M selu , s  discut 
cu ea despre darurile ce vi le las  sub pern .” 
Sunt sigur  c  o s  v  descurca i de minune pe 
parcursul întregii activit i. 

Se preg tesc 
pentru or . 
Copiii r spund 
salutului şi se 
salut  între ei.  
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şi explica iile 
date. 
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   1.2. 
1.5. 

 
 
 
 
 

CLR 
2.3 
2.4 

MEM 
1.1. 

Cu drag ,Zâna Poveştilor” 
,, Şi pentru c  sunt sigur  c  şti i foarte multe 
poveşti am s  v  rog s  fi i aten i şi la aceast  
poveste/ poezie care v  va ajuta s  înv a i multe 
lucruri despre num rul şi cifra zero. 
 
În acest scop am s  v  citesc  “Povestea/ Poezia 
cifrei zero” iar voi va trebui s  parcurge i mai multe 
probe  pentru ca Zâna Poveştilor s  poposeasc  şi la 
noi: 
 *Vom r spunde la câteva întreb ri legate de 
aceast  poveste/poezie ; 
 *Vom forma mul imi dup  anumite cerin e; 
 *Vom scrie cifra corespunz toare în dreptul 
multimilor; 
 *Vom scrie cifra zero; 
 * Vom colora fişe cu imagini ; 

Le este prezentat  povestea/poezia copiilor. 
Povestea va fi citit  permi ându-se elevilor s  se 
integreze în cursul acesteia. 
 
   Dup  citirea/repetarea poveştii/poeziei elevii vor 
participa la un joc,,Formare  de  multimi” 
Elevii sunt împ r i i pe trei grupe. Pe b ncu e sunt 
mai multe jetoane. Cer elevilor s  grupeze 
elementele dup  diferite criterii(multimea insectelor, 
multimea bulinelor, multimea ciupercutelor) ( ex: - 
Câte elemente are multimea fluturilor? ) 
   Solicit stabilirea num rului de elemente din 
fiecare multime format si  se  pune  sub multime 
cifra corespunz toare, stabilind c  multimii formate 
dintr-un singur element îi corespunde cifra 1; celei  
cu  dou   elemente  cifra  2; iar  celei  f r   nici  un  
element  îi  corespunde  cifra  0. 
  Înv torul explic : atunci când nu avem nici o 
buburuz , o frunz , un punct, etc., spunem  pentru 
toate situa iile de felul acesta c  sunt caracterizate 
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5. Ob inerea 
performan ei 
 
 
 
 
6.Asigurarea 
reten iei şi a 
transferului 
 
7. Încheierea 
activit ii 
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5.1. 
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3.2. 
 
 
 
MEM 
1.1. 
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3.2. 
AVAP 

de num rul 0 (zero).  
Se deschid auxiliarele  la  pg.34 ,se intuiesc 
imaginile si  se formeaz /discut  despre multimi cu 
elementele prezentate în imaginile din auxiliar.De 
asemenea se intuieste cifra 0 de tipar în auxiliar, la 
tabl  si în clas . 
  Demonstrez modul de scriere a cifrei 0 de mân , 
verbalizând elementele grafice care o compun.Scriu 
cifra înc  o dat  pe spatiul cu p tr tele, verbalizând 
semnele grafice care compun cifra. 
   Propun executarea exercitiilor de înc lzire a 
muschilor mici ai mâinii.Dup  efectuarea acestora 
solicit elevilor s  imite scrierea cifrei 0 „în aer, pe 
banc ”, verbalizând semnele grafice componente.  
Solicit doi- trei elevi s  ias  la tabl  si s  
exemplifice scrierea cifrei. 
 
Se cere elevilor s  lucreze fişa de lucru a num rului 
0.(Anexa nr. 1) 
Cer elevilor s  scrie cifra 0 în  fisele lor. Dup  ce 
m  asigur ca fiecare a înteles modul de scriere a 
cifrei solicit continuarea exercitiului. În permanent  
trec printre ei, asigurându-m  c  fiecare reuseste s  
îndeplineasc  sarcina propus . 
 
Se fac aprecieri globale şi individuale cu caracter 
motivant privind participarea elevilor la lec ie;  
 
Elevii se vor putea îndrepta spre sectorul de joac . 

 
 
 
 
 
 
 
Urm resc modul 
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mâinii. 
Doi, trei 
voluntari scriu la 
tabl  cifra 0. 
 
 
R spund la 
întreb ri. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
explica ia 
 
 
 
conversa ia 
explica ia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
demonstra ia 
 
 
 
 
 
exerci iu 
demonstra ia 
Explica ia 
Activitate 
independent  
 
 
Conversa ia 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
auxiliar 
planş  
 
 
auxiliar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cret  
colorat  
 
 
fi  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal  
Individual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe grupe 

oral  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluare  
scris  

 
 
Aprecieri 
verbale 
Autoevaluare 
 
 
Analiza 
r spunsurilor 

 



 
810. ÎNVA  LIMBA ENGLEZ  PRIN TEATRU  

DIDACTIC STRATEGIES IN ENGLISH 
 

Prof. Erika Chiriac, coala Gimnazial  “C. Parfene” Vaslui 
 

 Learning a foreign language is, of course, different from learning one‘s mother tongue. The 
learner is more mature, has already acquired a language and has probably developed strategies for 
learning in general. Human problem-solving ability seems to consist of the capacity to make 
theories or generalizations and then put these to the test. When learning structural items (modal 
verbs, in this case) there is much stronger evidence that students are adopting hypotheses, although 
this often appears to happen unconsciously: if you ask the student to explain the rule, he is often 
unable to do so. One simple hypothesis adopted at same stage may be that the structure is exactly 
parallel to that in the L1. The result is L1 ―interference. However, the student‘s hypotheses may 
not have any connection with L1: they may be based on the student‘s experience of structures 
previously taught in the L2.It is worth remembering that the behaviourists regarded language 
learning as the acquisition of skills, comparable to the process of learning to do something practical, 
like driving a car. The complex skill was broken down into a series of habits, which were drilled 
until they became automatic and unthinking. The habits were taught in a series of small steps, so as 
to avoid errors. Noam Chomsky the distinguished American linguist, pointed out the native 
speakers make many ―errors‖ when speaking, even though a native speaker has a perfect command 
of his language – perfect knowledge of grammatical rules, lexis and the sound system. The native 
speaker‘s perfect knowledge Chomsky called competence and he made a distinction between 
competence and performance. Competence is knowing what is grammatically correct; performance 
is what actually occurs in practice.  
 All incorrect forms produced by the student we have called ―errors‖. Now we will have to 
make a distinction between genuine errors caused by lack of knowledge about the target language 
(English) or by incorrect hypotheses about it and unfortunate mistakes caused by temporary lapses 
of memory, confusion, slips of the tongue. If we are uncertain whether one of our students has made 
an error or mistake, the crucial test must be: can he correct himself when challenged? If he can, 
probably it is a mistake; if not, it is an error. This requires experience in students use at a certain 
stage in learning English should be seen as something developing in the students, something they 
experiment with and work out better ways of saying things and something allowing them to take 
risks in order to be creative in the second language. That is why when we choose a context we 
should take into account the type of language we want to introduce. There is a great number of 
context types among which I would mention the students’ world ( physical surrounding, students’ 
lives), the outside world ( stories, situations, language examples) and formulated information. If we 
are creating our own contexts, we will have to decide what is right for our students. 
 When we introduce the new language we have to take into account its five components: 
lead-in, elicitation, explanation, accurate reproduction and immediate creativity. During the lead-in 
stage we introduce the context and we demonstrate the meaning and use of the new structure. 
During the elicitation stage the teacher tries to see if the students can produce the new language. If 
the students can’t produce the new language at all, for example, we will move to the explanation 
stage. If they can, but with minor mistakes, we may move to the accurate reproduction stage to 
clear up those problems. If they know the new language but need a bit more practice in introducing 
it we may move directly to the immediate creativity stage. During the explanation stage the 
teacher shows how the new structure is formed. At this stage students learn how the new language 
is constructed. 
  Students are asked to repeat and practice a certain number of models during the accurate 
reproduction stage. The emphasis here is on accuracy, the teachers’ aim being to make sure if the 
students use the new language correctly. When the teacher is confident that his students can form 
the new language correctly he will move to immediate creativity stage. So, the new language can 



be presented in one context ( e.g. a conversation act ), but then the context may change for accurate 
reproduction or immediate creativity. During the creative stage, the students will try to use what 
they have just learned: to make sentences to their own, rather than sentences that the teacher has 
introduced as models. It is at this stage that both teacher and students can see if the students have 
really understood the meaning use and form of the new language. If they are able to produce their 
own sentences, to create something new then they can feel confident that the lesson was a success. 
 
Bibliography:  
Harmer Jeremy, “The practice of English Language Teaching”, Longman, 2001 
Ilysh B. A., “The Structure of Modern English”, Moscow, 1965 
 
 

811. RAPORT DE ACTIVITATEA EXTRA COLAR  
„ÎMI PAS ” 

 
Prof. Ciorba Mihaela 

coala Gimnazial „Iosif Moldova” Arad 
Prof. olea Florina 

Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentar  Arad 
 

1. Titlul activit ii  Campania umanitar : „Îmi pas !” – campanie de adunare de fonduri pentru 
copiii bolnavi ai colii prin organizarea unui spectacol. 

2. Organizatori activitate/parteneri:  
 coala Gimnazial  ”Iosif Moldovan” Arad: prof. Ciorba Mihaela   
 Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentar  Arad: prof. olea Florina 
Participan i: elevii claselor gimnaziale de la coala Gimazial  „Iosif Moldovan” Arad i 
clasa a X-a E de la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentar  Arad, p rin i, invita i. 

3. Perioada  derul rii: 02.12.2015 -17.12.2015 
4. Obiective: 

1. Antrenarea elevilor în camapanii umanitare de ajutorare a copiilor bolnavi; 
2. Capacitatea de în elegere i ajutorare a semenilor. 

5. Rezultate: 
 Copilul capabil s  fie solidar cu semenii s i; 
 O expozi ie realizat ; 
 Un spectacol realizat. 

6. Activit i:  
A1. Confec ionarea de obiecte decorative  specifice Cr ciunului; 

 În cadrul acestei activit i elevii colii Gimnaziale „Iosif Moldovan”Arad  au confec ionat, 
al turi de elevii clasei a X-a E de la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentar  Arad, podoabe 
pentru Pomul de Cr ciun, au decorat felicit ri, au transmis mesaje, au creat alte obiecte specifice 
s rb toririi Cr ciunului: br du i, suporturi pentru lumân ri, tablouri pe sticl , fulgi de z pad .  

 



Au fost puse la un loc talent, imgina ie, abilit i. Niciodat  un Pom de Cr ciun nu a fost 
”îmbr cat” mai frumos într-o asemenea atmosfer  de pace i bucurie! S-au preg tit scente, recitaluri 
muzicale i coregrafice i s-au realizat decorurile. 

 
 

 
 
A2. Îmi pas !  
În cadrul acestei activit i,  s-au prezentat: 

 Dou  scenete: Feti a cu chibiturile i În ara lui Mo  Cr ciun; 
 Un program de colinzi în limba englez ; 
 Un program de colinzi în limba român ; 
 Un recital de vioar  i chitar  sus inut de elevii clasei a X-a E de la Colegiul Tehnologic de 

Industrie Alimentar  Arad ; 
 Un recital al forma iei ”Banda lui Iosif Moldovan”, sus inut de elevii colii Gimnaziale 

„Iosif Moldovan” Arad; 
  S-a realizat expozi ia cu produsele realizate, care vor fi vândute în cadrul ac iunii ”Îmi 
pas !” pentru a aduce un ”picurel” de speran  i bucurie în sufletul copiilor bolnavi sau a celor care 
nici h inu e groase, nici ghetu e nu au în iarna care vine.  

7. Resursele utilizate au fost: 
 Materiale: consumabile i materiale reciclabile.  



 Umane: elevii colii Gimnaziale „Iosif Moldovan” Arad i elevii clasei a X-a E de la 
Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentar  Arad ; 

8. Evaluarea şi monitorizarea:  
S-a utilizat observa ia direct . 

9. Impactul activit ilor asupra participan ilor:  
 Participan ii au înv at ce înseamn  s  î i pese de cel de lâng  tine, au înv at s  fie 
responsabili. Au în eles c  pot realiza lucruri importante pentru semeni prin în elegere, pre uire i 
implicare. 

 
Director,                                                                       Întocmit, 

Prof. Vida Andrea                                                                                  Prof. Ciorba Mihaela 
 
 

812. ACTIVITATE EXTRACURRICULAR  
derulat  în cadrul SNAC 

 
prof. Clepe Roxana 

coala Gimnazial „ Iosif Moldovan” Arad 
prof.Stana Gianina 

coala Gimnazial  „Iosif Moldovan” Arad 
 

În cadrul Strategiei Na ionale de Ac iune Comunitar  (S.N.A.C.), derulat  la coala 
Gimnazial  „Iosif Moldovan” Arad în lunile septembrie 2015- aprilie 2016,  s-au  realizat 
urm toarele activit i umanitare şi  de voluntariat: Ziua Mondiala a Cur eniei, La multi ani, 
România!, Îmi pas !, Colinde,colinde..., S rb tori împreun ..., S  fim mai buni!. 
 
ZIUA   MONDIAL  A CUR ENIEI 

 Evenimentul a fost organizat în Parcul Natural ,, Lunca Mure ului”. S-au derulat activit i 
de ecologizare, demonstra ie de ob inere a hârtiei  i jocuri în natur . 

 

  
 
 
LA MULTI ANI, ROMÂNIA   

Activitatea,,La mul i ani, România” a constat în s rb torirea Zilei Na ionale a României. 
Elevii din clasele gimnaziale au realizat ecusoane pentru to i elevii, au înv at un cântec şi au 
prezentat o scenet  dedicat  zilei na ionale. Elevii au realizat, de asemenea,  desene cu harta 
României şi stegule e. 

Fluieraşii şi corul şcolii au prezentat un program artistic închinat Zilei Na ionale.  
  Elevi cu CES de la Şcoala  Gimnazial  Felnac şi câ iva elevi cu CES de la Şcoala 
Gimnazial  ,,Iosif Moldovan Arad”, înso i i de profesori din cele dou  şcoli s-au deplasat la 
Galleria Arad şi au participat la ateliere de crea ie derulate la libr ria Diverta.   
 



 
COLINDE, COLINDE  

S-a organizat o deplasare la Centrul Şcolar de Educa ie Incluziv . Elevii au colindat şi au 
donat pache ele cu dulciuri copiilor cu dizabilit i. 
 
 

 
 
 
ÎMI PAS  

S-a organizat o expozi ie cu vânzare  şi s-au donat bani pentru un copil cu probleme grave 
de s natate din şcoal . Obiectele puse spre vânzare au fost confec ionate de elevii din clasele 
gimnaziale. 

 

 
 

S RB TORI ÎMPREUN  
 

Evenimentul s-a derulat la Centrul de b trâni din zona Confectii. Elevii de la coala 
Gimnaziala „Iosif Moldovan”  au adus  bucurie b trânilor din centru prin concertul de colinde 
prezentat i  pache ele cu dulciuri preg tite de ei . 

 

  
 
S  FIM MAI BUNI 
 

Evenimentul caritabil a constat în adunarea de fonduri pentru a oferi bucurii dulci copiilor 
din Centrul de Criz  Arad. S-a organizat de c tre elevii clasei a V-a B i elevii clasei a VIII- a B o 
expozi ie cu vânzare. Elevii din coal  i-au putut alege un obiect din expozi ie i au donat o sum  
modic  de bani, din care  s-au cump rat pr jituri pentru copiii din centru i o minge. 



 

  
 
Feed-back-ul ac iunilor a fost unul pozitiv din perspectiva organizatorilor, a personalului şi 

coordonatorilor. 
Persoane implicate în desfasurarea activitatii: 
 

 DIRECTORII UNIT II COLARE: prof. Vida Andrea, prof. Pantin Angelica 
 COORDONATOR  S.N.A.C.: prof. Indrieş Olga 
 PROFESORI VOLUNTARI:  Stana Gianina, Clepe Roxana  
 ELEVII VOLUNTARI:  clasele gimnaziale 
 
 
               Director,                                                          Întocmit,     
                                                                                
          Prof. Vida Andrea                                           Prof. Stana Gianina                         
 
 

813. ABORDAREA MULTIDISCIPL INAR  A UNEI  LEC II DE GEOGRAFIE.  
STUDIU DE CAZ:  TEMA  «VREMEA» , CLASA  A V-A 

 
Profesor Constantin Dorina,  

coala Gimnazial  ”George Bacovia”, Bucure ti 
Motto:  

„Educaia are dificila misiune de a transmite o cultur  acumulat  de secole, dar şi o 
preg tire pentru un viitor, în bun  m sur  imprevizibil” 

(Jacques Delors) 
 

Societatea contemporan , caracterizat  printr-un ritm accelerat de evoluie şi implicit, prin 
adâncirea interdependen elor dintre componentele sale, cu consecine dintre cele mai profunde 
asupra devenirii umane, impune în mod firesc prefigurarea unor m suri şi adaptarea unor solu ii 
educative în concordan  cu esen a şi sensul dezvolt rii sale. 

Existena cotidian  provoac  omul la o cunoaştere aproximativ global , nu la cunoştin e 
parcelate, de unde şi nevoia unui curri culum integrat, bazat pe viaa real . 

Curriculumul  bazat pe via a real  asigur  educa iei indici de calitate, între care Drake 
(1998) men ioneaz : 

- elimin  suprapunerile de concepte şi abilit i din diferite domenii; 
- sporeşte relevan a înv rii, ofer  acestuia un context real; 
- asigur  o imagine global  asupra realit ii,  nu oglinda spart  în zeci de cioburi; 
- dezvolt  cunoştin e şi capacit i cu grad mare de opera ionalizare şi aplicabilitate; 
- sporeşte autoîncrederea elevului, motivaia înv rii, cooperarea cu ceilal i, reduce 

anxietatea, comportamentul distructiv. 
De-a lungul evolu iei istorice între societate şi educa ie a existat şi func ionat un raport de 



determinare şi influen are reciproc . Evolu ia idealurilor educa ionale confirm  leg tura existent 
între aceste fenomene. 

Conexiunea disciplinar  cunoaşte patru niveluri de concretizare: 
- multidisciplinaritatea; 
-  pluridisciplinaritatea;  
-  interdisciplinaritatea;  
- transdisciplinaritatea. 

Multidisci plinaritatea reprezint  o form  mai pu in dezvoltat a transferurilor disciplinare, 
care se realizeaz  de cele mai multe ori prin juxtapunerea anumitor cunoştin e din mai multe 
domenii, în scopul relief rii aspectelor comune ale acestora, uneori f r  rela ii aparente între ele. 

Este o form  frecvent  de supraînc rcare a programelor şi a manualelor şcolare. Aceast  
abordare propune predarea coninuturilor care aparin unei discipline şcolare prin modalit i 
specifice ale fiec rui domeniu uzând de argumentaiile altor discipline. 

Studiu de caz: 
Tema aleas  pentru o abordare multidisciplinar  este: VREMEA, inclus  în Programa 

disciplinei GEOGRAFIE, care se studiaz  la clasa a V-a, ca o continuitate a cunoştin elor 
aprofundate la disciplina ŞTIIN E în clasele III-IV. 

Apar o serie de no iuni noi, procese şi fenomene care au loc în natur , cu un înalt grad de 
dificultate în în elegerea lor, deoarece la acest nivel elevii nu au o serie de cunoştin e anterioare (de 
fizic , chimie, biologie, matematic ), acestea urmând a fi studiate în anii urm tori. 

Un rol important în în elegerea acestei lec ii revin cunoştin elor empirice ale elevilor, 
observ rii directe a fenomenelor din natur  şi, în general, contactul nemijlocit al elevului cu 
realitatea înconjur toare. 

 
Metode didactice utilizate: explica ia, conversa ia, activitatea independent  a elevilor, 

problematizarea, lucrul cu modele grafice i cartografice, descoperirea dirijat , demonstra ia. 
Mijloace de înv mânt : h r i sinoptice, diagrame, grafice, instrumente de m sur  pentru 

elementele meteorologice. 
 
Abordar ea multidisciplinar : 

 

 

 

VREME
A 

BIOLOGIA 

MATEMATI
CA GEOGRAF

IA  

FIZICA 

CHIMIA 



 
Obiectivele fiecarei discipline implicat  în abordarea multidi sciplinar  a temei: 

 
Matematic  Chimie Biologie Fizic  Geografie 

- realizarea de 
m sur tori ale 
elementelor 
meteorologice; 
- efectuarea 
calculelor 
matematice 
(temperatura 
medie diurn , 
temperatura 
medie lunar , 
temperatura 
medie anual , 
amplitudinea 
termic  diurn  
etc.). 

- analiza 
compozi iei 
aerului, apei; 
- identificarea 
propriet ilor 
chimice ale 
atmosferei prin 
experimentare; 

- identificarea 
factorilor 
biologici care 
influen eaz  
elementele 
climatice; 
- recunoa terea 
florei, faunei 
locale şi 
protejarea lor, 
utilizând; 
 

- identificarea 
propriet ilor 
fizice ale 
atmosferei; 
 

- în elegerea 
rolului atmosferei 
în fenomenele 
care au loc la 
suprafa a 
P mântului ; 
- analizarea 
modului cum 
vremea 
înfluen eaz  
activit ile 
umane; 
- realizarea de 
diagrame 
climatice, de h r i 
sinoptice; 
- analizarea 
spa ial  a maselor 
de aer; 

 
Conform programei, înv area nu este neap rat un rezultat al unui proces de predare: ceea ce 

elevul înva  depinde de ideile lui anterioare; un demers inductiv ce trece de la concret la abstract 
conduce la o mai bun  înv are; elevii înva  mai bine atunci când lucreaz  practic; o înv are 
eficient  presupune un feed-back; performanele sunt afectate de aştept ri. 

Predarea ştiin elor presupune stimularea curiozitii şi eliminarea plictiselii, continuarea 
înv rii în afara şcolii. 

Obiectivele opera ionale propuse: 
La sfârşitul lec iei elevul trebuie s  fie capabil: 

- s  realizeze m sur tori pe care s  le analizeze şi s  le interpreteze, folosindu-şi experien a 
proprie; 

- s  poat  realiza experimente simple; 
- s  recunoasc  şi s  evite factorii de risc; 
- s  recunoasc  ac iunile de cauz -efect ale proceselor şi fenomenelor meteorologice; 
- s  utilizeze tehnicile dobândite; 
- s  se orienteze pe hart şi s  o foloseasc  în scop util; 
- s  cunoasc  rolul vremii în desf şurarea activit ilor umane (navigaie, activit i agricole, 

activit i cotidiene etc.). 
În predare m-am orientat dup  ceea ce s-a prezentat mai sus, inând seama de contextul 

educaiei actuale a şti nu mai este un scop în sine, ci un intermediar care asigur premisele lui a şti 
s  faci, a şti s  fii , a şti s  convie uieşti şi a şti s  devii. 

Concluzii : 
Demersul multidiscip linar este o necesitate în cazul curriculumului integralizat, bazat pe 

trebuinele elevilor, pe obiectivele şi coninuturi care integralizeaz  disciplinele geografie, fizic , 
biologie, chimie, respectiv în aplicarea unei metodologii interactive.  

Modelul curricular centrat pe competenele elevilor contribuie la realizarea unui înv mânt 
formativ, iar demersul metodologic interactiv deschide drumul interevalurii în spiritul premisei a 
înv a s  ac ionezi – idei definitorii, în cercetarea noastr , pentru proiectarea şi validarea prin 
experiment a curriculumului integralizat . 



Aspectele activit ii  şcolare vizate au fost: 
- inventarierea şi studierea conceptelor fundamentale, a demersurilor preg titoare şi a 

cadrului pedagogic şi socio-economic al dezvoltrii viziunii integralizate în înv mântul 
general; 

- elaborarea coninuturilor integralizate şi a modalit ilor de restructurare a programelor, 
dup  trebuin ele elevilor; 

- studiul procesului de predare-înv are şi precizarea rolului profesorului şi elevului în acest 
demers; 

- transferul cunoştin elor dobândite în situa ii de via  concrete; 
- evaluarea performan elor elevului. 

În România, aflat în prezent într-o perioad  de trecere spre o societate nou , cu o economie 
bazat  pe mecanisme de pia, se impune a se realiza o reform  profund , real  a sistemului de 
înv mânt. Se simte nevoia multidisciplinarit ii  educa iei şi preg tirii profesionale. 
Multidisciplinaritatea se poate deplasa la nivelul preg tirii absolventului, dar numai în cadrul unei 
specializ ri dominante. 
 
Bibliografie: 

- B rg oanu, P., Mândru , O., Metodica pred rii Geografiei la clasele V-VIII, Ed. Didactic 
şi Pedagogic , Bucureşti, 1979; 

- Cucoş, C., Pedagogie, Ed. Polirom, Iaşi, 2006; 
- Ilinca, N., Didactica Geografiei , Ed. CD PRESS, Bucureşti, 2016, pg. 33, 48; 
- Mândru , O., Dan, Stelu a, Didactica Geografiei: o abordare actual , Editura Corint 

Educa ional, Bucure ti, 2014, pg. 23-25; 
x x x  Manualele alternative - disciplina Geografie, clasa a V-a. 
 

 
814. PROIECT DIDACTIC 

 
Profesor: Corfu Elena 

coala Gimnazial  „Ep. Melchisedec tef nescu” Gîrcina 
 
Data 
Clasaa VIII-a 
Disciplina:Fizic  
Tema lec iei-Alternatorul 
Tipul de lec ie- mixt  (predare-înv are-evaluare) 
Capitolul 6:Electromagnetism 
 
Scopul lec iei:De a înv a p r ile componente ale unui alternator, cum func ioneaz , fenomenul care 
st  la baza func ion rii lui, rolul unui alternator, unde întâlnim alternatoare . 
Competen e generale: 

1. Cunoa terea i în elegerea fenomenelor studiate, a terminologiei, a conceptelor i metodelor 
specifice domeniului, i explicarea pe baza acestora a func ion rii i utiliz rii unor produse 
ale tehnicii întâlnite în via a de zi cu zi 

2. Investiga ia tiin ific  experimental  i teoretic  prin metode specifice fizicii 
3. Rezolvarea de probleme prin metode teoretice i experimentale 
4. Comunicarea folosind limbajul tiin ific 
5. Protec ia propriei persoane, a celorlal i i a mediului înconjur tor 

Competen e specifice: 
La sfârşitul lec iei elevul va fi capabil: 
C1- realizarea unor experimente simple individual sau în echip  
C2-interpretarea datelor experimentale 



C3-stabilirea leg turilor între fenomenele fizice studiate i aplica ii tehnologice bazate pe acestea 
C4-descrierea fenomenului de induc ie electromagnetic  
C5-rezolvare de probleme cu caracter teoretic 
C6 utilizarea no iunilor studiate în  rezolvarea sarcinilor propuse 
C7- analizarea şi interpretarea informa iilor din experimente 
C8- formularea observa iilor i concluziilor tiin ifice asupra experimentelor de fizic  realizate 
C9- utilizarea terminologiei ştiin ifice adecvate 
Obiective opera ionale: 
Cognitive: 
La sfâr itul lec iei elevul va fi capabil s : 

 s  identifice p r ile componente ale alternatorului 
 s  recunoasc  materialele folosite în experimente 
 s  descrie corect principiul de func ionare al alternatorului 
 s prezinte diferen a între un alternator i un generator de curent continuu 
 s  observe func ionarea unui alternator colar 
 s  studieze un alternator de la o ma in  
 s  priveasc  un alternator de biciclet  
 s  determine polii unei bobine 
 s  descrie corect experimentele care pun în eviden  fenomenul de induc ie electromagnetic  
 s  explice apari ia unui curent indus 
 s  identifice când nu apare un curent indus 
 s  diferen ieze un curent elecric alternativ de unul continuu 
Psihomotorii: 
- s  modeleze corect experimentele 
- s  prezinte informa iile în limbaj adecvat 

 
Metode şi procedee:  explica ia, problematizarea,algoritmizarea,modelarea, conversa ia euristic , 
brainstormingul în grup,investiga ia în grup,fi e de lucru, 
Forme de organizare: activitate pe grupe şi frontal , 
Resurse:-capacit ile de înv are ale elevilor 
              -cunoştin ele însuşite anterior la lec iile de fizic  
Mijloace didactice:  creta , tabla, manualul, fişe de lucru pentru elevi , fotografii,referat 
Materiale didactice: bobine , fire electrice conductoare,magne i, ampermetre, ace magnetice, 
suport ace magnetice,miez de fier, magne i permanen i,machet  alternator colar,alternator 
autovehicule 
Evaluare formativ -chestionare oral   
Locul desf şur rii : laboratorul de fizic / sala de clas  
Bibliografie: 
Constantin Corega,Dorel Haralamb, Seryl Talpalaru ,Fizic , manual clasa a VIII-a, Ed. Teora 
Doina Turcitu, Mihaela Iancu, Magda Panaghianu, Cristiana Stoica, Viorica Pop, Stelian Ursu, 
Fizica, manual clasa a VIII-a, Ed. Radical 
Ovidiu Florin C l un –„Didactica fizicii”, Editura Univ. Al. I. Cuza Iaşi, 2002 
Culegeri de fizic  
Metode eficiente de înv are a fizicii 
 
 
 
 
 
 
 
  



Desf şurarea lec iei 
 
Etapele leciei Activitatea profesorului Activitatea elevilor 
Organizarea clasei 
 
          1min 

Noteaz   elevii absen i, stabileşte ordinea şi 
verific  dac  sunt condi ii optime pentru 
desf şurarea orei. 
 
 

Îşi preg tesc manualele 
şi caietele de 
fizic .Elevul de serviciu 
d  elevii absen i.Sunt 
organiza i pe grupe. 

Verificarea 
cunoştin elor 
 
        10 min 
 

Reactualizarea no iunilor, folosind cerin e din 
fişa de lucru nr.1 
Rezolva i jocul, realiza i experimente care pun 
în eviden  fenomenul de induc ie 
electromagnetic ,prezenta i materialele 
utilizate. De ce deviaz  acul magnetic?Cauza 
apari iei unui curent electric este................... 
 
 

Primesc sarcinile de 
lucru ,  prezint  la tabl  
dac  este cazul sau oral, 
sarcina de lucru. 
Noteaz  şi pe fiş . 
Realizeaz  
experimente,identific  i  
prezint  materialele 
folosite. 
Utilizeaz  aparatele  în 
condi ii optime. 

 
 Captarea şi 
men inerea aten iei 
 
5 min 

Preg teşte climatul socio-afectiv necesar 
desf şur rii lec iei. Distribuie fi e de lucru nr. 
3, pe tabl  este lipit  o foaie de hârtie pe care 
se afl  un rebus ce trebuie completat.Dup  un 
timp de gândire se completeaz  rebusul. 
Deci, ast zi vom înv a despre ,,Alternator,, 

Ascult  explica iile 
profesorului. 
Primesc fi ele de lucru, 
le studiaz , apoi 
r spund.G sesc titlul 
noii lec ii,,Alternatorul,, 

Ob inerea 
performan ei  
 
25 min 

Se va realiza un experiment ,din care s  reiese 
principiul de func ionare al alternatorului i 
rolul unui alternator. Precizeaz  ce este un 
curent electric variabil i ce reprezint  un 
curent electric alternativ. 
Prezint  p r ile componente ale unui 
alternator, cu explica iile necesare fiec rei 
p r i componente. 
Prezint  dinamul, care este diferit de 
alternatorul de la biciclet .Sunt explica ii 
despre alternatoare de mic  putere i cele de 
mare putere. 
Aduce explica ii privind alternatorul de la un 
autovehicul,( pe scurt  rolul diodelor, al 
releului doar ca rol în circuit). 
Explic  despre pierderile de tensiuni pe linii 
lungi, folosindu-se transformatoare ridic toare 
de tensiune i coborâtoare de tensiune. 
Elevii sunt implica i în realizarea unor 
momente de feedback  metacognitiv. 
S  rezolve problema propus . 

Se dau explica ii pentru 
anumite situa ii şi sunt 
aten i la  concluzii. 
 Scriu în caiete despre 
principiul de func ionare 
al unui alternator, p r ile 
componente ale 
alternatorului, cu 
explica iile necesare. 
Scriu c  alternatorul 
func ioneaz  pe baza 
fenomenului de induc ie 
electromgnetic . 
Privesc un alternator de 
la o ma in  i unul de la 
o biciclet . 
R spunsurile  se trec în 
caiete. 
Particip  la conversa ie. 
Rezolv  în caiete 
problema. Se verific  
rezultatul ob inut. 
 



 
 
Fi a de lucru  
R spunde i la urm toarele cerin e(oral): 

 Care sunt p r ile componente ale unui alternator..................  .....................  
................................ 

 Alternatorul  este un generator electric care produce ....................  ............................... 
 Fenomenul care st  la baza func ion rii unui alternator este..................  ................................. 
 Unde apare curentul indus?............................... 
 Cum trebuie s  fie circuitul electric, ca s  apar  curentul indus? 
 Cât crede i c  este valoare medie a intensit ii curentului alternativ? 

 
Tema pentru acas  

De realizat un referat (Prezentare Power Point)- ,,Michael  Faraday în istoria fizicii,, 
Ce avantaje prezint  utilizarea cadrului bicicletei ca i contact de mas ? Crezi c  se 

procedeaz la fel i la automobile?  Intereseaz -te! 
 
 

815. PROIECT EDUCA IONAL 
 “ÎMPREUN  SUNTEM MAI BUNI “ 

 
Prof. Costin Silvia- S ndica, Liceul Tehnologic “Costache Conachi” , Pechea, Jud. Gala i 
Prof. Costin Silviu-Nicolae, Şcoala  Gimnazial  “Alexandru Moruzi”, Pechea, Jud. Gala i 

 
 

A. INFORMA II DESPRE UNITATEA DE ÎNV MÂNT 
 
Numele institu iei/unit ii de înv mânt aplicant:  

Liceul Tehnologic „Costache Conachi” 
 

Adresa complet : Str. Galati ,nr. 254,loc. Pechea, jud. Galati 
Nr. de telefon/fax: 0236/823504 
Site şi adres  poşt  electronic  : grscpechea@yahoo.com 
Persoan  de contact : Prof. Costin Silvia – S ndica  
  

Evaluarea 
performan ei elevilor  
 
7 min 

Chestionare oral : Care sunt p r ile 
componente ale unui alternator? 
Fenomenul care st  la baza func ion rii unui 
alternator este................   .................................. 
Alternatorul este un generator de ............   
....................... 
Unde apare curentul indus?Dar tensiunea 
electromotoare indus ?Poate ap rea t.e.m.f r  
a avea curent de induc ie? Rotorul poate fi  i 
inductor?   

Sunt aten i la întreb ri i 
dau r spunsurile corecte 
i complete. 

 
Descriu func ionarea 
alternatorului. 
 
Identific  fenomenele 
studiate. 

  Asigurarea reten iei şi 
transferului   
 
2min 

Indic  tema pentru acas - existent   în  fişa de 
lucru nr.3.Anexa i în caiete fişele de lucru. 

Ascult  explica iile 
profesorului. Apoi 
anexeaz  fişa de lucru în 
caietele de fizic .. 



 
B. INFORMA II DESPRE PROIECT 

 
 
B.1. Titlul proiectului:        “Împreun  suntem mai buni” 
 
B.2. Categoria în care se încadreaz  proiectul: 

Educa ie formal  
 

C. REZUMATUL PROIECTULUI  
 

a. Ce fel de activitate este : proiect educa ional 
b.  Elevi implica i: elevii claselor a VIII-a  
c. Activit i propuse : 
1. Stabilirea unui grafic i a tematicii pentru preg tirea suplimentar  la  

matematic  
          2. Efectuarea preg tirii suplimentare în vederea sus inerii examenului de evaluare   
              na ional  de c tre elevii claselor a VIII-a  
       3. S  ne cunoaştem! 
          4. Simul ri ale examenelor na ionale  
          5. Cine tie, va fi premiat! 

 
d. Parteneri : 

 Profesor Costin Silviu –Nicolae   – profesor de matematic  la Şcoala Gimnazial   
,,Alexandru Moruzi”  Pechea 

 Profesor Zamoni  Gina    – profesor de matematic  la Şcoala Gimnazial  
,,Alexandru Moruzi”  Pechea 

 Profesor Ifrim Geanina Florina – profesor de matematic  la Liceul Tehnologic,,Costache 
Conachi” 

 Profesor Aldea Mihai – profesor de matematic  la Liceul Tehnologic,,Costache Conachi” 
 

D. PREZENTAREA PROIECTULUI 
D.1. Argument, justificare, context: 
Ini ierea acestui proiect se datoreaz  dorin ei  noastre de a încerca s  cre tem rata de 

promovare a elevilor colii la examenul de  evaluare na ional . Ne dorim ca, prin implicarea activ  
a cadrelor didactice de specialitate i mai ales a elevilor, s  derul m un program de preg tire 
suplimentar  care s  exerseze competen ele-cheie ale  acestora din urm , s  le d m încredere în sine 
i s  îi îndrum m atât din perspectiva con inutului tiin ific, cât i a laturii psihologice. 

       Vom încerca, pe parcursul derul rii proiectului, s  imprim m elevilor no tri un program de 
lucru care s  vin  în întâmpinarea nevoilor lor, care s  aib  flexibilitate, dar care s -i i acomodeze 
cu realitatea examenelor. 
       Obiectivul principal al acestui proiect este de a avea elevi mai bine preg ti i pentru a face fa  
examenelor de absolvire i de a le stimula spiritul de competivitate. 

D.2. Obiectivul general /scopul : 
  Cre terea ratei promovabilit ii la examenele de evaluare na ional  prin derularea 
unui program educa ional de tip preg tire suplimentar  la disciplina Matematic . 

D.3.  Obiectivele specifice ale proiectului : 
    1.1 Îmbun t irea rezultatelor la înv tur  a elevilor; 
    1.2 Organizarea judicioas  a timpului ; 
    1.3 Organizarea / structurarea materiei de înv at; 
    1.4 Gestionarea mai bun  a stresului; 
    1.5 Cadrele didactice s  aplice în activitatea lor adaptarea la stilurile de înv are. 



 
D.4.  Grupul int  c ruia i se adreseaz  proiectul : 
Elevi ai claselor a VIII-a de la toate şcolile din Comuna Pechea  
D.5. Durata proiectului : 
Octombrie 2016- iunie 2017 
D.6. Descrierea activit ilor  

  
Activitatea nr. 1 

a. Titlul activit ii: Stabilirea unui grafic i a tematicii  
pentru preg tirea suplimentar  la matematic  

 
b. Data/perioada de desf şurare :  1 octombrie 2016, 
c. Locul desf şur rii: Liceul Tehnologic „Costache Conachi” 
d. Participan i : cadrele didactice care predau Matematica în Comuna Pechea  
e. Descrierea pe scurt a activit ii: Fiecare profesor de Matematic  stabile te de comun acord cu 
elevii ziua i intervalul orar în care vor efectua preg tirea suplimentar . Fiecare cadru 
didactic implicat realizeaz  tematica dup  care va realiza orele de preg tire. 
f. Responsabil :  Prof.Atanasiu Gina şi prof. Costin Silviu  
g. Beneficiari : elevii claselor a VIII-a  
h. Modalit i de evaluare : responsabii comisiilor metodice de la cele dou  şcoli  centralizeaz  
programul de desf urare a preg tirii suplimentare. 
 
Activitatea nr. 2 

a. Titlul activit ii: Efectuarea preg tirii suplimentare în vederea sus inerii examenelor 
na ionale de c tre elevii claselor a VIII-a . 

b. Data/perioada de desf şurare : octombrie 2016- iunie 2017 
c. Locul desf şur rii: S li de clas ; 
d. Participan i : elevii claselor a VIII-a. 
e. Descrierea pe scurt a activit ii:  
Fiecare profesor de matematic  efectueaz  ore de preg tire suplimentar  cu elevii claselor a 
VIII-a pe care le are în încadrare, conform graficului stabilit. 
f.Responsabil :  Prof. Costin Silvia –S ndica ;  
  Colaboratori: Prof. Zamoni  Gina , prof. Costin Silviu Nicolae prof. Ifrim Geanina Florina, prof. 
Aldea Mihai. 
g. Beneficiari : elevii claselor a VIII-a . 
h. Modalit i de evaluare : num rul cât mai mare a elevilor participan i la aceste ore de 
preg tire suplimentar . 
 
 Activitatea nr. 3 

a. Titlul activit ii: S  ne cunoaştem! 
b. Data/perioada de desf şurare :  noiembrie 2016 
c. Locul desf şur rii: S lile de clas  ale Liceului Tehnologic  
„Costache Conachi” 
d. Participan i : elevii claselor a VIII- a  
e. Descrierea pe scurt a activit ii: Activitatea presupune realizarea unor activit i comune cu 
elevi din clasa a VIII-a de la toate şcolile. Mai întâi vor avea loc prezent rile, fiecare elev va 
prezenta pe scurt ceea ce îşi doreşte pe viitor. 
 Se propun spre rezolvare exerci ii i probleme care vizeaz  con inuturi prev zute în 
programa pentru examenul de evaluare na ional .  
f. Responsabil :  Responsabil :  Prof. Costin Silvia –S ndica ;  
  Colaboratori: Prof. Zamoni  Gina , prof. Costin Silviu Nicolae prof. Ifrim Geanina Florina, prof. 
Aldea Mihai  



g. Beneficiari : elevii claselor a VIII-a  
h. Modalit i de evaluare : aprecierile cadrelor  didactice care coordoneaz  activitatea. 
   
Activitatea nr. 4 

a. Titlul activit ii: Simul ri ale exmenului de  Evaluare na ional  
b. Data/perioada de desf şurare : martie 2017, mai 2017. 
c. Locul desf şur rii: S lile de clas  ale Liceului Tehnologic „Costache Conachi” şi ale Şcolii 
Gimnaziale „Alexandru Moruzi”  
d. Participan i : elevii claselor a VIII- a  
e. Descrierea pe scurt a activit ii: Activitatea presupune simularea examenelor na ionale 
f. Responsabil :  Prof. Costin Silvia –S ndica ;  
  Colaboratori: Prof. Zamoni  Gina , prof. Costin Silviu Nicolae prof. Ifrim Geanina Florina, prof. 
Aldea Mihai  
g.Beneficiari : elevii claselor a VIII- a  
h. Modalit i de evaluare : evaluare scris . 
 
Activitatea nr. 5 

a. Titlul activit ii: Cine tie, va fi premiat ! 
 

b. Data/perioada de desf şurare : aprilie 2016 
c. Locul desf şur rii: s li de clas  
d. Participan i : elevii claselor a VIII- a  
e. Descrierea pe scurt a activit ii: concursuri între clase paralele. 
f. Responsabil :  Prof. Costin Silvia –S ndica ;  
  Colaboratori: Prof. Zamoni  Gina , prof. Costin Silviu Nicolae prof. Ifrim Geanina Florina, prof. 
Aldea Mihai g. Beneficiari : elevii claselor a VIII- a  
h. Modalit i de evaluare :  concurs. 
 

D.7. Rezultatele aşteptate ca urmare a implement rii proiectului :  
Cre terea ratei promovabilit ii la examenul de evaluare na ional . Având în vedere c  vor fi 

i simul ri ale examenelor na ionale, elevii î i vor gestiona mai bine starea de stres. 
D.8. Modalitatea de evaluare şi indicatorii de evaluare ai proiectului : 

Concurs, rezultatele ob inute la simul rile examenelor, prezen a la orele de preg tire suplimentar . 
D.9. Beneficiarii direc i şi indirec i ai proiectului : 

Elevii şcolii , comunitatea, societatea. 
         D.10. Continuitatea /sustenabilitatea proiectului : 

Proiectul este prezent în coal  în acest an colar sub aceast  form  , dar activit i de tipul 
celor prezentate s-au desf urat i în anii anteriori. 

D.11. Activit ile de promovare, mediatizare şi de diseminare ale proiectului: 
În cadrul colii, sunt invita i s  participe cât mai mul i elevi la acest gen de activit i i ne 

folosim pentru aceasta de anun urile realizate de c tre cadrele didactice, direct la clas . 
 

E.  ALTE INFORMA II DESPRE APLICANT 
a. Tipul unit ii de înv mânt: Liceu Tehnologic 
b. Num r total cadre didactice: 70 
c. Num rul elevilor înmatricula i: 1210 
d. Num rul cadrelor didactice participante la proiect:  5 
e. Num rul elevilor participan i la proiect: variabil 
f. Num rul claselor participante la proiect: trei  clase de la Liceul Tehnologic „Costache Conachi” şi 
trei clase de la  Şcolii Gimnaziale „Alexandru Moruzi” . 
 
  



 
816. DESCRIERE REVISTA ŞCOLAR  

„ Şcoala, a doua cas ” 
 

Prof. Documentarist: Cutean Irina 
Prof. Limba şi Literatura Român :  Rusneac Anca 

Şcoala Gimnazial  Şugag 
 

 
 În anul şcolar 2013-2014, ap rea primul num r al revistei şcolare „ Şcoala, a doua cas ”. 
Titlul revistei a fost ales de c tre elevi. Mai precis, fiec rui elev din şcoal  i s-a cerut s  scrie pe o 
bucat  de hârtie un titlu pe care îl considerau potrivit pentru o revist . Un juriu format din cadre 
didactice a ales cele mai sugestive titluri, iar la sfârşit : „ Şcoala, a doua cas ”, propunerea unui 
elev din clasa a VII-a, a devenit titlu pentru publica ia şcolar . S-au început ulterior demersurile 

pentru ob inerea ISSN-ului. S-a c zut de asemenea de acord ca revista s  apar  la un interval de 
dou  luni, în format tip rit.  
 În ceea ce priveşte rubricile, titlul acestora este sugestiv pentru con inutul lor. Alegerea unui 
titlu potrivit pentru rubrici s-a f cut tot de c tre elevi. Practic, dintre propunerile f cute de elevi 
pentru titlu, au fost selectate şi câteva nume sugestive pentru rubrici.  
 Revista este în aşa fel structurat  încât s  acopere o gam  cât mai variat  de subiecte. În 
fiecare num r al revistei este publicat un editorial în care sunt dezb tate diverse tematici legate de 
şcoal  . Rubrica „ Tacâmurile şcolare”, g zduieşte articole referitoare la activit ile extraşcolare 
care s-au desf şurat în şcoal . Nu au fost uitate personalit ile n scute în intervalul de apari ie al 
revistei. În fiecare num r elevii pot citi informa ii despre o personalitate marcant  a literaturii, 
medicinei, muzicii, etc. O alt  rubric  este intitulat  sugestiv „ Cartea lunii”. Elevii pot citi aici 
articole scrise de colegii lor, care fac referire la c r ile care i-au impresionat în mod deosebit. 

Rubrica intitulat  „ În ara muzelor”, g zduieşte crea ii ale elevilor. Fie c  sunt sub forma 
cuvântului scris sau sunt crea ii plastice, aceast  rubric  face din aceast  revist  o voce a 
genera iilor care se afl  pe b ncile şcolii din Şugag. „ Tableta cunoaşterii” , este o rubric  care ne 
invit  într-o c l torie în lumea gramaticii. Rubrica dedicat  tradi iilor din zona V ii Sebeşului 
confer  o imagine a vie ii str moşilor noştri. „ Spirit şi credin ”, este o rubric  coordonat  de 
doamna profesor de religie. Purtând titlul de „ Şcoal  modern , şcoal  educat ”, aceast  pagin  
este dedicat  Centrului de Documentare şi Informare care func ioneaz  în şcoal . Totodat , în urm  
cu dou  numere, revista noastr  a mai ad ugat o rubric  de curiozit i grupate sub titlul de  „ Carte 

deschis  a cunoaşterii”. Nu a fost l sat deoparte spiritul ludic al revistei, acesta g sindu-şi locul în 
rubrici precum : „ Fotografia lunii”, „ Perle ale elevilor” sau „ Umor matematic”.  
 În ceea ce priveşte colectivul de redac ie, acesta este format din elevi a c ror crea ii îşi 
g sesc locul în paginile revistei. Aceştia sunt coordona i de alte didactice, a c ror efort sus inut a 
f cut ca aceast  revist  s  ajung  la num rul 13. 
 
  



 
817. PROIECT DIDACTIC – MY ROOM 

 
Profesor Diaconu Adela 

Şcoala Gimnazial  “Anton Pann” 
Craiova, jud. Dolj 

 
Orele de limbi moderne se desf şoar  cel mai bine prin joc, prin metode cât mai interactive 

şi inovative de predare mai ales la clasele mici unde copiii nu au capacitatea de a memora multe 
cuvinte complexe, înc  nu au început s  scrie şi ei re in cu ajutorul jocurilor mai mult. Ca profesor 
de limba englez , trebuie s  g sesc de fiecare data metode interesante de abordare a lec iei în aşa fel 
încât copiii s  înve e tot ce mi-am propus. Problema în sistemul actual de înv mânt este “cum s  
se predea”, care sunt cele mai adecvate metode. De aceea, dupa cum Cerghit sus ine “ Metodele nu 
pot fi privite ca ceva exterior con inutului, ci dimpotriv , ca elemente cuprinse în îns şi logica 
organiz rii con inutului de instruire, de unde deduc ia c  stabilirea con inutului con ine (…) o 
determinare a c ilor prin care se ob ine transmiterea acestuia.” Acesta este un exemplu de metode 
de predare a elementelor unei camere în limba englez  la clasa I, anul doi de studiu. 
Teacher:  Diaconu Adela 
 
School:  Anton Pann Secondary School, Craiova 
 
Date: 03.12.2015 
 
Grade: I B 
 
Lesson:  My room 
 
Functions: The students will assimilate the terms associated to different items you can find in a 
room. 

The students will acquire new terms regarding the things inside a room. 
The students will learn new words related to different parts of a room. 
 
Vocabulary: table, bed, chair, window, lamp, window, floor, door, ceiling, etc. 
 
Skills: listening, speaking. 
 
Objectives: By the end of the lesson pupils will be able to: 

1. Name the parts of a room; 
2. Name some things in a room; 
3. Enumerate some activities performed in each room of the house. 

 
Assumptions: 

1. The pupils may already know the parts of a room; 
2. The pupils will have difficulties in retaining all the new words; 
3. Not all the students will be able to acquire the terms associated with some activities realised 

in each room of the house. 
 

Anticipating problems: there might be vocabulary problems: cupboard, wardrobe. 
                    Solutions: - visual aids to help them learn the words; 
                                     - explanation given by the teacher;  

- the repetition of words. 
 



Teaching aids: blackboard, flashcards 
 
Teaching Techniques: - conversation 

- dialog 
- exercise 
- games 

 
Methods- conversation, observation, explanation, demonstration. 
 
Time: 50’ 
 
Prima activitate: Warming-up The teacher greets the pupils and asks them a few ordinary 

questions. (How are you today?/What is the weather like today?/What day is today?) 
A doua activitate Revising the last lesson: The members of a family. 
What are the members of a family? Teacher asks each student about the members of the 

family, their names and age. 
Cea de-a treia activitate se concentreaz  pe introducerea informa iilor noi: The teacher asks 

the pupils: Where does a family live? Pupils will answer: In a house. The teacher continues : Today, 
we’ll learn which are the parts of a room and what things we can find in a room. Aceast  activitate 
are ca obiective activarea backgroundului cunoştin elor dobândite deja de elevi precum şi 
familiarizarea elevilor cu noile informa ii ce vor fi prezentate. 

Cea de-a patra activitate presupune continuarea celei precedente prin prezentarea unor 
cartonaşe care ilustreaz  p r i ale casei: The teacher will ask the students what are the rooms of a 
house. The pupils will name in Romanian some of the rooms they know. The teacher will 
concentrate on some parts of a room and some items you can find in a room: ceiling, door, floor, 
window, table, chair. The teacher will show to the students the flashcards with each item, she will 
give the English term, pupils will repeat it in chorus and individual. 

Activitatea se continua cu repetarea de c tre elevi a cuvintelor noi: The teacher will show 
one flashcard, pupils have to name the item. Teacher will ask four students to come in front of the 
class and choose the flashcard corresponding to a specific item (table, chair, blackboard, pet etc). 
The pupil will show the card to the class and pronounce the word. 

Ora se termin  cu acordarea feedbackului şi cu repetarea noilor cuvinte prezentate în aşa fel 
încât elevii s  înve e înc  din timpul orei lec ia: The teacher will show some things and the pupils 
have to name them and place them in a room. 

           
Bibliografie 
Cerghit, Ioan, Metode de înv mânt, Editura Didactic  şi Pedagogic , Bucureşti,1976, p. 24;  
Cucoş, Constantin, Pedagogie, Editura Polirom ,Iasi, 2001; 
 
  



 
818. BISERICA ÎN PRIMELE VEACURI CREŞTINE - PROIECT DIDACTIC  

 
Profesor Dr gan Maria Magdalena,  coala Gimnazial  M ne ti, Dâmbovi a 

 
Unitatea de înv mânt: coala Gimnazial  M ne ti 
Profesor: Dr gan Maria Magdalena 
Disciplina: Religie 
Clasa: a- V – a 
Unitatea de înv are: Biserica în primele veacuri creştine 
Titlul lec iei: “R spândirea creştinismului pe teritoriul rii noastre. Sfântul Apostol Andrei” 
Tipul lectiei:  Mixt  
Scopul lectiei: Însuşirea unor cunoştin e despre Sfântul Apostol Andrei; educarea elevilor în spiritul cinstirii sfin ilor 

 
Competen e specifice: 

2.1 Integrarea corect  a termenilor religioşi, specifici temelor studiate, în diferite contexte de comunicare; 
2.2 Comunicarea clar  şi corect  a con inutului şi mesajului moral-religios din textele studiate; 
3.4 Prezentarea principalelor evenimente din istoria Bisericii primare; 

 
Competen e derivate: 

La sfârşitul lec iei, elevii vor dovedi urm toarele competen e:  
 

C1- rezumarea aspectelor semnificative din via a Sfântului Apostol Andrei; 
C2- identificarea calit ilor morale (virtu ilor) prin care Sfântul Apostol Andrei a dobândit sfin enia; 
C3- prezentarea modalit ii prin care Sfântul Apostol Andrei şi-a manifestat iubirea fa  de Dumnezeu; 
C4-argumentarea numelui de “Apostol al românilor”, atribuit Sfântului Andrei. 
 

Strategie didactic  
1. Metode şi procedee: Conversa ia catehetic , povestirea, explica ia, lectura,  rug ciunea, jocul didactic, metoda R.A.I, organizatorul grafic 

comparativ, metoda “Cubului”. 
2. Mijloace de înv mânt: Sfânta Scriptur , icoana Mântuitorului Iisus Hristos, icoana Sf. Ap. Andrei, caset  audio, fotografii, 

videoproiector, prezentare ppt., fişa de lucru. 
3.Forme de organizare a activit ii elevilor: Activitate individual , activitate frontal  şi activitate pe grupe. 

 



Resurse 
1. Oficiale: Programa şcolar  pentru disciplina religie ortodox , clasa a V-a; 

 Planificarea calendaristic  orientativ , clasa aV-a; 
 Proiectarea unit ii de înv are. 
2. Temporale: Num r de lec ii:1 
 Durata: 50’ 
3. Bibliografice:1. Biblia sau Sfânta Scriptur , Ed. I.B.M.B.O.R, Bucureşti, 1988. 

  2. Cucoş, Constantin,“Educa ia religioas ”, Ed. “Polirom”, Iaşi, 1999. 
  3.Muha, Camelia, Caiet de religie clasa a V-a, Ed. “Sf. Mina”, Iaşi-2009. 

 4. *** Sfin i români şi ap r tori ai legii str moşeşti, Ed. I.B.M.B.O.R,    Bucureşti, 1987. 
 5. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, “Metodica pred rii religiei”, Ed. “Reîntregirea”, Alba Iulia, 2000. 
 6. *** “Vie ile sfin ilor”, luna noiembrie, Ed. Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1993. 
 7. Opriş, Dorin şi Opriş, Monica, “Metode active de predare- înv are”, Ed. “Sf. Mina”, Iaşi, 2006. 

 
 

Scenariu didactic 

Nr. 
crt . 

Etapele 
lec iei 

C.D. Timp Activitate profesorului Activitatea elevului Metode şi 
procedee 

Mijloace 
de 

înv are 

Forme de 
organizare 

  Evaluare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Moment 

organizatoric 
 2’ - Salutul 

- Rug ciunea “Tat l 
nostru” 
- Notarea absen elor 
- Preg tirea pentru 
începerea lec iei 

 

- Salutul 
- Rug ciunea “Tat l 
nostru” 
- Preg tirea pentru 
începerea lec iei 
 

Rug ciunea 
 
 

   

2. Verificarea 
cunoştin elor 

 5’ ● Se verific  tema pentru 
acas , elevii având de 
memorat rug ciunea 
“Împ rate ceresc.” 
 
● Se adreseaz  elevilor 

- Un elev rosteşte 
rug ciunea 
“Împ rate ceresc” 
şi r spund la 
întreb ri. 
 

 
Conversa ia 
catehetic  

 

 Activitate 
frontal  

Aprecieri 
verbale 

 
 
 



întreb ri din lec ia 
precedent , urmarindu-se 
evenimentele petrecute în 
ziua Cincizecimii.  

 
 
 
. 

3. Preg tirea 
elevilor pentru 

receptarea 
noilor 

cunoştinte 

 4’ ● Se solicit  elevilor s  
identifice într-un careu, 
numele unui Apostol al  
Mântuitorului Hristos. 
Anexa 1 
 
● Sf. Ap. Andrei, a ajuns 
în ara noastr , pe 
actualul teritoriu al 
Dobrogei, pentru a 
continua misiune pe care 
le-a încredin at-o 
Mântuitorul Iisus Hristos 
celor 12 Apostoli. 

Elevii identific  
corect pe Sfântul 
Apostol Andrei. 
 
 
 
-Elevii ascult  cu 
aten ie. 

Organizatorul 
grafic 

comparativ 
 

 
Explica ia 

Fişa de 
lucru 

Activitate 
frontal  

Aprecieri 
verbale 

4. Precizarea 
titlului noii 

lec ii şi a 
competen elor 

derivate 

 2’ ● Se anun  titlul noii 
lec ii: “R spândirea 
creştinismului pe 
teritoriul rii noastre. 
Sfântul Apostol Andrei.” 
 
● Se scrie data şi titlul 
lec iei pe tabl  şi se 
precizeaz  competen ele 
derivate. 

- Elevii ascult  cu 
aten ie titlul lec iei 
şi competen ele 
derivate. 

Explica ia  Activitate 
frontal  

 

5. Comunicarea 
noilor 

cunoştinte 

 
 
 
 
 
 

20’ ● Se citeşte textul de la 
Ioan I, 35-42 
 
● Se prezint  elevilor 
icoana Sf. Ap. Andrei. 
Elevii ascult  cu aten ie 

-Elevii ascult  cu 
aten ie- 
 
-Elevii privesc cu 
aten ie icoana. 
 

Lectura 
 
 
 

Povestirea 
 

Textul 
biblic 

 
 
Icoana 
 

Activitate 
frontal  

 
 
 
 

Aprecieri 
verbale 

 
 
 

Aprecieri 



 
 
 
C1 
 
 
 
 
 
 
C2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●Se prezint  aspecte 
semnificative din via a 
sfântului Apostol Andrei. 
 
●Profesorul împarte 
elevii în şase grupe şi 
pornind  
de la un fragment de text 
se aplic  “Metoda 
Cubului.” Anexa 2 
1. Descrie i. Care era 
via a  Sfântului Apostol 
Andrei înainte de al 
cunoaşte pe Mântuitorul 
Iisus Hristos ? 
 
2. Compar  modalitatea 
prin care a fost martirizat 
Sf. Ap. Andrei fa  de Sf. 
Ap. Petru? 
 
 
 
 
3. Asociaz  persecu iile 
împotriva creştinilor cu 
formele de persecu ie la 
care sunt supuşi creştinii 
zilelor noastre? 
 
 
4. Analiza i cum şi-a 
manifestat iubirea Sf. Ap. 
Andrei fa  de 

 
 
 
-Elevii citesc textul 
şi r spund la 
întreb ri. Anexa 2 
 
 
1. Elevii descriu 
via a Sfântului 
Apostol Andrei aşa 
cum reiese din 
textul dat. 
 
2. Sf. Ap. Andrei a 
fost r stignit pe o 
cruce în form  de 
“X” în timp ce Sf. 
Ap. Petru a fost 
r stignit pe o cruce 
cu capul în jos. 
 
3. Bunii creştinii 
trebuie s  fac  fa  
ironiilor celor din 
jur atunci când îşi 
fac semnul Sfintei 
Cruci când trec pe 
lâng  o biseric . 
4. A r spândit 
credin a adev rat  
cu mult curaj şi 
chiar cu sacrificiul 
vie ii. 

 
 
 
 

Metoda 
Cubului 

 
 
 
 

Fişa de 
lucru 

Activitate 
pe grupe 

verbale 



C4 Dumnezeu? 
 
5. Aplic . Iisus Hristos 
doreşte ca fiecare dintre 
noi s  fie ucenicul s u. 
Cum putem noi face asta? 
 
 
6. Argumenteaz . De ce 
este numit Sf. Ap. 
Andrei- Apostolul 
românilor? 

5. Fiecare cu 
posibilit ile care le 
are poate s  ajute pe 
al ii; s  le dea un 
sfat bun celor care 
au greşit. 
6. A propov duit 
credin a în 
Mântuitorul Iisus 
Hristos pe actualul 
teritoriu al 
Dobrogei. 

6. Fixarea şi 
sistematizarea 
cunoştin elor 

 14’ ● Se prezint  elevilor un 
material ppt. despre via a 
şi locurile pe unde a 
trecut Sf Ap Andrei 
 
● Se solicit  elevilor s  
completeze un rebus în 
urma complet rii vor 
descoperi numele 
Apostolului românilor. 
Anexa 3 
Metoda R.A.I 
 Elevul care arunc  
mingea trebuie s  
formuleze o întrebare din 
lec ia predat   elevului 
care o prinde. Cel care 
prinde mingea r spunde 
la întrebare, apoi o arunc  
mai departe altui coleg, 
punând o nou  întrebare. 
Elevul care nu ştie 

-vizioneaz  
materialul 
 
 
 
-Elevii completeaz  
rebusul. Anexa 3 

 
 
 

 
 

Jocul didactic 
 
 
 
 
 
Metoda R.A.I 

Video 
proiectoru

l 
 
 

 
Fişa de 
lucru 

 
 
Activitate 

individual  
 
 

 
 
Aprecieri 
verbale 



  

r spunsul iese din joc, la 
fel ca şi cel care este 
descoperit c  nu cunoaşte 
r spunsul la propria 
întrebare. 

7. Asocierea şi 
generalizarea 

   ● Se solicit  elevilor s  
precizeze care sunt 
modalita ile de cinstire a 
Sfântului Apostol Andrei.  
● Se audiaza troparul 
Sfântului apostol Andrei. 

-Elevii precizeaz  
modalita ile de 
cinstire a Sfântului 
Apostol Andrei  .  
-Elevii audiaz  
troparul. 

Conversa ia 
 
 
 
-Audi ie 
muzical  

 
 
 
 
 
CD-audio 

 
 
 

Activitate 
frontal  

 

 
 
 
 

Aprecieri 
verbale 

8. Aprecierea 
activit ii 

 1’ ● Se fac aprecieri 
generale şi individuale, 
privind atât preg tirea 
elevilor pentru lec ie, cât 
şi implicarea în predarea 
noilor cunoştinte. 
● Se noteaz  elevii care 
au participat la lec ie. 

-Elevii ascult  cu 
aten ie. 

Conversa ia  Activitate 
frontal  

 

Aprecieri 
verbale 

 
Notarea 

9. Precizarea şi 
explicarea 

temei pentru 
acas  

 1’ ● Se anun  tema pentru 
acas . 
Alc tui i un text cu titlul 
“Mici misionari ai lui 
Hristos” în care s  vorbi i 
despre activit i 
misionare ce pot fi 
realizate cu elevii. 

-Elevii ascult  cu 
aten ie şi noteaz  
tema pentru acas . 

Explica ia  Activitate 
frontal  

 

 

10. Încheierea 
activit ii 

 1’ -Rug ciunea: “Cuvine-se 
cu adev rat” 
-Salutul 

-Rug ciunea: 
“Cuvine-se cu 
adev rat” 
-Salutul 

Rug ciunea    



 
819. PROJET D’ACTIVITÉ DIDACTIQUE SIMULTANÉE 

 
Prof. Ducu Andreea, coala Gimnazial  Dobre ti 

 
Date : le 11 avril 2016 
Ecole : Şcoala Gimnaziala nr.1 Dobreşti, Argeş 
Classe: III-ème (III-ème année d’étude) 
Professeur : Ducu Andreea Cristina 
Objet : Français 
Unité : Un zoo télématique 
Sujet : Les animaux domestiques et sauvages 
Type de leçon : Leçon de systématisation et d’acquisition de nouvelles 
connaissances 
 
Objectifs de communication : 
a) Objectifs généraux :  

- acquérir des instruments de communication ; 
- créer des habilités et des habitudes de communiquer ; 
- développer la collaboration. 

b) Objectifs opérationnels: 
- savoir faire des propositions; 

      - reconnaître les animaux de la ferme et de la forêt ; 
- on éveille aux élèves le plaisir de la lecture. 
 

Formes d’activités : 
a) activité collective : 
- le contrôle et la correction du devoir  
- la conversation 
- le travail sur les fiches 
- la visualisation des planches 
- la visualisation du film : « Tchoupi à la ferme » 
b) activité individuelle : 
- le travail sur les cahiers 

Date : le 11 avril 2016 
Ecole : Şcoala Gimnaziala nr.1 Dobreşti, Argeş 
Classe: IV-ème (II-ème année d’étude) 
Professeur : Ducu Andreea Cristina 
Objet : Français 
Unité : La ferme des animaux 
Sujet : Les animaux domestiques et sauvages 
Type de leçon : Leçon de systématisation et d’acquisition de nouvelles 
connaissances 
 
Objectifs de communication : 
a) Objectifs généraux :  

- acquérir des instruments de communication ; 
- créer des habilités et des habitudes de communiquer ; 
- développer la collaboration. 

b) Objectifs opérationnels: 
- savoir faire des propositions; 

      - reconnaître les animaux de la ferme et de la forêt ; 
- on éveille aux élèves le plaisir de la lecture. 
 

Formes d’activités : 
c) activité collective : 
- le contrôle et la correction du devoir  
- la conversation 
- le travail sur les fiches 
- la visualisation des planches 
- la visualisation du film : « Tchoupi à la ferme » 
d) activité individuelle : 
- le travail sur les cahiers 



- le travail au tableau noir 
 
Méthodes et procédés : 
- conversation d’orientation 
- prise des notes 
- visualisation des planches et des fiches 
 
Ressources psychologiques : 

- le développement du jugement logique ; de la mémoire ; de la 
patience 

- le développement de la créativité ; de l’imagination 
 
Moyens illustratifs : 

- le manuel de français 
- la craie de couleur 
- les fiches   
- le vidéoprojecteur 
- les planches illustratives avec les animaux 

 

- le travail au tableau noir 
 
Méthodes et procédés : 
- conversation d’orientation 
- prise des notes 
- visualisation des planches et des fiches 
 
Ressources psychologiques : 

- le développement du jugement logique ; de la mémoire ; de la 
patience 

- le développement de la créativité ; de l’imagination 
 
Moyens illustratifs : 

- le manuel de français 
- la craie de couleur 
- les fiches   
- le vidéoprojecteur 
- les planches illustratives avec les animaux 

 
 
 

Scénario de la classe 
 
Les 
événements de 
la classe 

III -ème classe IV -ème classe 
Activité du professeur Activité des élèves Activité du professeur Activité des élèves 

1. 
L’organisation 
de la classe 

Activité directe Activité directe 
-salut 
-la présence 
-une courte conversation 
introductive : je pose des 
questions aux élèves 
(comment allez-vous ?; vous 
êtes prêts pour notre classe ?) 

-les élèves répondent aux 
questions du professeur 

-salut 
-la présence 
-une courte conversation 
introductive : je pose des 
questions aux élèves (comment 
allez-vous ?; vous êtes prêts pour 
notre classe ?) 

-les élèves répondent aux 
questions du professeur 



                                                                     Activité directe                                        Activité indépendante 
 
 
 
 
2. La 
vérification du 
devoir et des 
connaissances 
antérieures 
 
 
 
 

-la correction du devoir 
 
 
 
 

-les élèves lisent l’exercice 
5 à la page 25 
 

- je propose aux élèves de 
préparer leurs devoirs et de 
réviser les notions 
antérieurement acquises 
 

- les élèves préparent le devoir 

Activité indépendante                                   Activité directe 
- je propose aux élèves de 
réviser les notions 
antérieurement acquises 

 - la correction du devoir -les élèves lisent l’exercice 6 à la 
page 72 
 

       Activité simultanée 
-le professeur pose des questions pour vérifier les   
connaissances antérieures : comment on dit : vac ,  
oaie, m gar, crocodil, giraf , porc ; tigru ; melc,  
maimu . 

  -les élèves répondent et se complètent entre eux  

3. La 
transition vers 
les nouvelles 
connaissances 

- je présente aux élèves une planche pédagogique avec les 
images des animaux domestiques et sauvages 

- les élèves regardent la planche et prennent des notes 

4. 
L’acquisition 
des 
connaissances 

- je distribue aux élèves des fiches de travail  et on 
commencera par le premier exercice, où les élèves ont à 
écrire le nom de l’animal. 
 
- je propose aux élèves un exercice individuel, ils ont des 
images et ils ont à compléter les espaces libres avec le nom 
de l’animal qui corresponde. 

- les élèves écrivent dans leurs fiches de travail ; ils répondent 
oralement 
- les élèves complètent avec ne nom de l’animal qui corresponde à 
l’image 
 

5. La fixation 
des 
connaissances 
acquises 

- je donne aux élèves une photo avec l’image d’une 
ferme et ils doivent compléter une fiche d’exercices 
d’après la photo 

-les élèves travaillent en collectif 

6. La mise en 
œuvre de la 
performance 

- j’utilise le vidéoprojecteur pour faire visionner le film : 
« Tchoupi à la ferme ». 
- après la visualisation ; les élèves doivent répondre à 10 
questions 

- les élèves complètent la fiche d’exercices 



7. 
L’évaluation 
de la 
performance 

je fais une évaluation collective pour toute la classe par des  
remarques et une évaluation individuelle par des notes 

 

8. Devoir à la 
maison 

                            Activité directe                                                 Activité directe 
- je note au tableau noir 
comme devoir à la 
maison les exercices 8, 9 
à la page 27-28 

- les élèves notent le devoir 
dans leurs cahiers 

- je note au tableau noir comme 
devoir à la maison l’exercices 8 à la 
page 73 

- les élèves notent le devoir 
dans leurs cahiers 

 
  



 
820. PROIECT     DIDACTIC 

 
Profesor: Dumitric  Elena-Delia, 

Institutul Comprensiv Bariano ( Bergamo, Lombardia), Italia 
 
DISCIPLINA: “Limb , cultur  şi civiliza ie româneasc ” 
TIPUL  CURSULUI: op ional 
SUBIECTUL  LEC IEI: “ Portul  popular  din  zona  de  provenien ” 
NIVELUL  DE  COLARITATE: gimnaziu 
TIPUL  LEC IEI: transmitere  şi  însuşire  de  cunoştin e 
 
OBIECTIVE  GENERALE: 
 
1. S  citeasc  în mod curent, conştient şi activ în limba român . 
2. S  se exprime corect, oral şi în scris, în limba român . 
 
OBIECTIVE  OPERA IONALE: 
 
a). Cognitive: 
1.S  prezinte sumar zona de provenien  (repere geografice). 
2.S  indice componentele portului popular din zona respectiv . 
3.S  stabileasc  asem n ri şi deosebiri între aceste componente. 
4.S  citeasc  texte în limba român  dedicate portului popular (poezii, 
legende,citate din diferi i autori români ca B.P. Haşdeu, G. Coşbuc, O. Goga 
etc. ). 
5.S  recite cu intona ie şi s  comenteze poezia aleas  ca text-suport. 
6.S  rezolve exerci ii de vocabular (sinonimie, antonomie, paronimie, 
omonimie, plurisemantism). 
7.S  explice câteva situa ii de ortografie din poezie. 
8.S  discute liber despre Muzeul Na ional al Satului şi despre Muzeul 

ranului Român din Bucureşti. 
 
b). Psiho-motorii: 
1.S  adopte un accent corespunz tor limbii române. 
2.S  indice pe hart  zonele de provenien . 
 
c). Afective: 
1.S  manifeste pl cere pentru a se exprima în limba matern . 
2.S  participe cu emo ie la discu ii referitoare la zona natal , la persoanele 
dragi r mase în ar . 
 

STRATEGII  DIDACTICE 
 
a).Metode şi procedee: conversa ia, lectura explicativ , problematizarea, 
povestirea, comentariul   de text, înv area prin descoperire, explica ia. 
b).Material didactic: dic ionar explicativ, c r i în limba român , fiş  de 
lucru, CD-uri, costum popular românesc, fotografii de familie, portofoliul 
individual; informa ii şi ilustra ii de pe internet. 
c). Forme de organizare: activitate frontal  îmbinat  cu activitatea 
individual . 
 



 
DEMERSUL  DIDACTIC : 
 

 1.   Organizarea colectivului de elevi 
2. Reactualizarea cunoştin elor: 

- principalele regiuni ale României 
3. Captarea aten iei: 

- prezentarea portului popular în miniatur  şi în m rime natural  de c tre 
elevi 

4.   Anun area temei şi a obiectivelor 
5.   Dirijarea înv rii: 
- stabilirea zonelor de provenien  pentru fiecare elev în parte; 
- indicarea acestora pe harta României din portofoliul personal; 
- identificarea asem n rilor şi deosebirilor; compara ie cu portul popular din 

zona de origine a colegilor italieni; 
- parcurgerea unor texte în limba român  referitoare la portul popular ( G. 

Coşbuc, B.P. Hasdeu, Eugen Frunz  etc.); 
- recitarea poeziei alese ca text-suport ; 
- explicarea unor termeni mai pu in cunoscu i cu ajutorul dic ionarului 

explicativ; 
- exerci ii de sinonimie, antonimie, omonimie, plurisemantism, paronomie; 
6.   Realizarea feed-back-ului: 
- comentarea primelor dou  versuri ale poeziei în 3-4 rânduri; 
- vizionarea unei nun i populare româneşti din zona Argeşului ( CD-uri ); 
7.   Ob inerea performan elor: 
- extragerea unor fraze,propozi ii,sintagme din diferite poezii, referitoare la 

portul popular  românesc; 
8. Tema pentru acas : ad ugarea la portofoliu a unor ilustrate, citate etc. 

referitoare la portul popular românesc şi la portul popular dintr-o zon  din 
Italia 

9.  Evaluarea şi notarea: în func ie de presta ia elevilor pe parcursul lec iei; 
- observa ii şi recomand ri; 
- acordarea notelor. 

Fiş   de  lucru 
1.Indica i câte un sinonim potrivit contextului pentru urm toarele cuvinte: 
iubesc = ............................... 
începuturi =........................... 
scap r  =............................... 
2.Alc tui i câte un enun  în care s  întrebuin a i expresiile “la mijloc”  şi  “cu 

foc” . 
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
....................................................................................................................... 

3.Introduce i în trei enun uri corespunz toare cuv ntul “port” cu trei sensuri 
diferite. 
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
....................................................................................................................... 

4.Identifica i în textul poeziei o compara ie şi o inversiune. 
........................................................................; 
........................................................................ . 

  



Portul românesc 
de Eugen Frunz  

 
Mult îmi place şi iubesc 
Portul nostru românesc. 
Alb  ia cu alti e, 
Cu cicori şi l mâi e 
Şi bundi a ca un lan 
Picurat  cu m rgean 
Şi cu spice şi cu fluturi, 
De la vechile-nceputuri. 
Desenat cu ac vr jit, 
Râde brâul v lurit, 
Sub sumanul gros de lân , 
Cu flori negre de fântân ; 
Chiar şi traista, uneori, 
Parc  scap r  de flori. 
 
Text – suport pentru activitatea „Portul popular din zona de provenient ” 
 
 

821. EVALUARE- STRUCTUR  I COMPOZI IE/clasa a VII-a 
 

Profesor: Beatrice- Ionela Enache 
coala Gimnazial  ”Al. Piru” M rgineni, Bac u 

 
1. Scrie sinonime pentru cuvintele: 

ciudat-....................................                                            curea-.................................. 

a împr tia-.........................................                              a termina-.............................. 

2. Pornind de la urm toarele locu iuni i expresii, indic  cuvintele antonime ale acestora: 

putred de bogat-....................................                        a-i aduce aminte-

......................................... 

din an în Pa te-........................................                     a pune deoparte-
......................................... 

                              a-i sc lda ochii în lacrimi-......................................................... 

3. Sublinia i, în textul urm tor, vocalele prin a c ror repetare se realizeaz   asonan a: 
” Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate.” 

                                                                                           Umbra lui Mircea. La Cozia, de Grigore 
Alexandrescu  

4. Identifica i, în textul de mai jos, dou  metafore i explica i semnifica ia pe care le-o acord  
poetul. 
        ”  Trist, cu-o pan  m tur vatra, solitar... 

                        Iar în zarea grea de plumb 
                        Ninge gri.” 

 Ninge gri, de George Bacovia 



..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

............................................. 

5. Demonstra i, prin dou  contexte, polisemantismul substantivelor glob i dulce, precizând 
sinonimul corespunz tor fiec rui sens. 
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

6. Alege i paronimul  potrivit contextului dat: 

                       Dezastrele sunt eminente/ iminente. 
                       Mi -a spus, pe un ton glacial/ glaciar, s  nu o mai sun. 

7. Înlocui i cu sinonime urm toarelor locu iuni i expresii: 

cu noaptea-n cap-...............................................       a b ga la cap-................................. 

 a- i da mâna-........................................................          f r  cap-............................................... 
 
 
822. REZUMAT REVISTA   “ŞCOALA DE VAR  – ÎNVA  S  DAI CULOARE VERII” 

 
Prof. Lorena Florescu – 

 Şcoala Gimnazial  “Constantin  Palade ”  Totoeşti -Erbiceni – Iaşi 
 

 “Şcoala de Var  – Înva  s  dai culoare verii” este un proiect organizat de trei adolescente inimoase, 

eleve la Liceul “Costache  Negruzzi“ Ia i, care au dorit,   în colaborare cu câteva  institu ii care ne-au  putut  

sprijinii în activit ile propuse, s  aduc  un strop de lumin , de culoare   prin jocuri, muzic , desen,  copiilor 

din coala noastr . Am încercat s  oferim  un loc cu o atmosfer  prietenoas , creativ  ,educativ  , pl cut   şi 

relaxant , în care copiii s  înve e cât mai bine, s  se joace şi s  îşi fac  prieteni noi 

În revist   sunt explicate pe zile activit ile def şurate  în şcoala noastr  , înso ite de imagini din 

timpul activit ilor  şi nu în ultimul rând, gânduri , poezii ale elevilor participan i. 

 
 

823. PRIM VARA-ABORDARE INTERDISCIPLI NAR  
 

Profesor Fodor Daniela 
Şcoala Gimnazial  ,,Avram Iancu’’ Târn veni, Jude ul Mureş 

 
Aşa cum natura se transform , se regenereaz , se îmbog eşte permanent, aşa şi noi 

dasc lii, împreun  cu elevii noştri, c ut m s  îmbog im, an de an, s  înfrumuse m, s  
complet m tot ceea ce face referire la domeniul instructiv-educativ. Imaginea fulgului de nea este 
înlocuit  de imaginea ghiocelului pl pând, dar victorios în lupta lui cu obstacolele vie ii ,,Iarna, 
iat , s-a sfârşit/Şi z pada s-a topit! /Din p mânt au r s rit /Ghioceii, ce-au vestit / C , la noi în 
ar , iar  /Vine mândra prim var ’’.  



Aceasta trimite spre noi razele sale duioase, atât de suave încât galbenul lor prim v ratic 
şopteşte melodia din fiecare an cunoscut . În aer se aude vechiul cântec al p s relelor, acelaşi, 
dar mereu altfel. Totul d  în jur tonul prim verii, iar ea nu se las  prea mult aşteptat . 

Ce bucurie! Ce fream t în aerul înc  r coros...!  
Într-o asemenea zi primv ratic , la Şcoala Gimnazial  ,,Avram Iancu’’ din Târnãveni s-a 

desfãşurat o seratã literarã închinatã anotimpului renaşterii, ini iatã şi coordonatã de profesorii de 
limba şi literatura român . Serata „Prim vara-anotimpul renaşterii’’ a fost conceput  din dorin a 
de a stârni interesul elevilor pentru lecturã, pentru crea ie în general. Prin tema propusã 
,,Prim vara’’ s-au urmãrit urmãtoarele obiective: sesizarea frumuse ilor prim verii, în elegerea 
mesajului unei opere lirice, sensibilizarea elevilor, formularea unei judecã i estetice, stimularea 
gustului pentru lecturã expresivã, descoperirea de noi talente. La activitate au participat elevi din 
clasele a V-a care au recitat sau au lecturat minunate poezii din crea ia marilor noştri poe i: O. 
Goga, Şt. O. Iosif, G. Bacovia, G. Coşbuc, G. Topîrceanu, au audiat melodii pe tema prim verii, 
au participat la concursul propus.  

Serata muzical-literar  s-a desf şurat într-o ambian  deosebit : o sal  de clas  decorat  cu 
simbolurile prim verii, desene despre prim var , prezentãri Power Point, lalele, ghiocei şi un 
fond muzical adecvat pe tot parcursul desf şur rii activit ii. La concursul propus, elevii din 
clasele a V-a A şi a V-a B au fost organiza i în dou  echipaje: ,,Creativii”şi ,,Curajoşii’’. Aceste 
probe au fost: 
I.Sã ne cunoaştem anotimpurile! 

Spectacolul inedit al naturii ni se înf işeaz , an de an, mai impresionat, mai fermec tor. 
Demonstra i c  frumuse ea şi misterele lui nu v  sunt necunoscute, completând textul de mai jos 
cu no iunile potrivite.  

B trânul an îşi chem  cele ................... fiice la el: ........................., .........................., 
......................... şi ....................... . O mireasm  .............................. p trunse în înc pere. Floricele 
m runte şi .......................... c zur  ca din cer, triluri de p s rele se ridicar  în .................... şi o 
raz  .......................... de soare mângâie picioruşul firav al ............................, fiica ce-l f cea s  se 
simt  din nou tân r şi plin de via . 

(vara, proasp t , diafan , prim verii, toamna, prim vara, patru, v zduh, iarna, parfumate) 
II. Maeştrii scrisului 

Elevii trebuie s  demonstreze c  st pânesc bine limba român , scriind corect enun urile 
dictate: 

       V zut-am ar toşii copaci de pe marginile înverzite ale r zoarelor. 
Observatu-l-a i pe greieraş cum începuse s  cânte de bucurie? 
Ap rut-au primii ghiocei, vestitori ai prim verii. 
III. Prezentarea unei crea ii personale 

Alc tui i un text descriptiv de 5-7 rânduri utilizând cuvintele şi expresiile: ,,topind ultima 
z pad ”, “primii muguri ai pomilor”, “zilele frumoase de prim var .” 

  IV. Discu ii pe marginea unor texte la prima vedere 
Li se propune spre lectur  o compunere scris  de o coleg  de-a lor, apoi elevii sunt supuşi 

unei probe ce presupune în elegerea mesajului acesteia: 
Se d  textul: 

Razele soarelui înc lzesc p mântul, topind ultima z pad  şi l sând loc prim verii, a c rei 
frumuse e poate fi sim it  şi v zut  mai bine la ar ! Dup  înc lzirea vremii apar primele flori: 
ghioceii, toporaşii. Iarba înverzeşte, apar primii muguri ai pomilor, semn c  prim vara s-a instalat 
mai bine la ar  decât în alte p r i. 

Locuitorii de la ar  aşteapt  cu ner bdare zilele frumoase de prim var , pentru c  
principalele lor preocup ri sunt: agricultura, creşterea animalelor, meşteşugurile, comer ul la 
pia  etc. 

Locuitorii satelor îşi lucreaz  p mântul şi îl îns mân eaz  cu semin e de grâu, porumb, 
floarea soarelui, cartofi ş.a. Fiecare familie are în jurul casei o gospod rie cu animale pe care le 
hr neşte în general cu produsele ei proprii. Copiii se bucur  de venirea prim verii pentru c  toat  



natura învie şi se pot juca în voie. Via a lor este mult mai "s lbatic " decât a copiilor de la oraş. 
Principalele lor jocuri se desf şoar  în natur , cutreierând dealurile, p durile şi câmpiile. Natura 
îşi arat  mai bine frumuse ea la ar  decât la oraş. Bunicii mei locuiesc la ar  şi de fiecare dat  
când m  duc pe acolo m  simt minunat, m nânc doar produse naturale, îmi place s  hr nesc 
animalele din gospod rie. Îmi doresc foarte mult ca şi eu s  pot c l ri ca şi ceilal i copii de la 
ar ! Mi-aş dori s  merg cât mai curând împreun  cu bunicul meu la pescuit! 

E minunat prim vara la ar ! 
1. Citeşte cu aten ie textul. D -i un titlu potrivit! 
2. Formeaz  câmpul lexical al florilor de prim var . (6 termeni) 
3. Scrie din text patru cuvinte care sugereaz  culori. 
4. Scrie numele a cel pu in patru p s ri c l toare care se întorc la noi! 
5. Ce munci specifice anotimpului desf şoar  oamenii? 
6. De ce via a copiilor de la ar  este mai ,,s lbatic ’’ decât a copiilor de la oraş?. 
7. Extrage din text cinci structuri care creioneaz  frumuse ea anotimpului renaşterii. 

V. Lectura unor texte lirice-completarea versurilor 
PRIM VARA 

de V. Alecsandri 
A trecut iarna ............, 
Câmpul iat -l înverzit. 
Rândunica cea ............ 
La noi, iar şi a venit. 

Dintr-o creang -ntr-alta zboar  
Sturzul galben, aurit. 
Salutare, ...............! 
Timp .........., bine-ai venit! 

Turturelele se-ngân , 
Mii de ........... vezi zburând, 
Şi pe harnica .........., 
Din flori, miere adunând. 

Cânt  cucu-n dumbr vioar  
Pe copacul .........! 
Salutare, prim var ! 
......... frumos, bine-ai venit!’ 

VI. Recitarea unui text la prima vedere 
Li se propune citirea expresiv , cu acompaniament, a textului liric prezentat la punctul 

V.(dup  ce este completat)  
VII. Prezentarea unui moment cu tema ,,Prim vara.’’ 

Fiecare echipaj a prezentat câte un moment preg tit. 
Concluzii: Elevii s-au dovedit prietenoşi, comunicativi, interesa i de probele propuse, cu 

spirit de competi ie. Juriul a avut misiunea dificilã de a contabiliza rãspunsurile celor 2 echipaje.  
Activitatea a dat elevilor posibilitatea de a-şi exprima dragostea pentru acest minunat 

anotimp în poezie sau în proz . S-au citit poezii şi compuneri foarte reuşite ale micilor creatori, s-
au prezentat momente literare, iar cele mai bune crea ii urmeaz  s  fie publicate în revista şcolii 
noastre ,,Condeiele copilãriei”. Copiii s-au implicat cu toat  d ruirea în realizarea acestor 
momente şi pentru efortul lor au fost r spl ti i cu diplome pentru recitare şi pentru crea ie, 
precum şi cu dulciuri. 

Ei şi-au exprimat dorin a de a desf şura cât mai multe astfel de activit i, pentru c  acestea 
îi ajut  s  cunoasc  frumoase pagini de literatur  român  şi, în acelaşi timp, s  „debuteze” literar.  

Bibliografie: 
1. www.didactic.ro 
2. culegeri de texte lirice 
3. manuale şcolare  

http://www.didactic.ro/


 
824. ROLUL UNUI AUXILIAR DIDACTIC LA LIMBA I LITERATURA ROMÂN  

PENTRU ELEVII CU CES DIN GIMNAZIU 
 

  Prof. Galaftion Laura, coala Gimnazial  nr. 21 Sibiu 
 

"Cunoa terea este prin ea îns i putere" 
(Francis Bacon) 

 Educa ia incluziv  din România se aliniaz  sistemelor de înv mânt care au promovat 
accesul la educa ie pentru to i copiii pe principiul egalit ii anselor. 

Înv mântul actual din ara noastr  are la baz  îns  acelea i manuale învechite i dep ite 
de actualitate, care din motive întemeiate nu se schimb , deoarece editurile nu ar mai func iona. 
Aceast  deficien  duce obligatoriu la cump rarea de c tre elevi a unor auxiliare colare, menite s  
completeze suportul didactic oferit de manual.  

O regul  elementar  în folosirea auxiliarelor este ca acestea s  fie de la aceeaşi editur  şi 
chiar de aceiaşi autori cu manualul pe care se lucreaz .  Elevii trebuie s  aib  cursivitate, coeren  
între informa ii, auxiliarul ales de profesor  s   prezinte variate aplica ii, s  aib  cerin ele scrise, 
desene şi s -i ajute mai mult pe copii în rezolvarea sarcinilor. Lucrez de 16 ani în înv mânt  şi pot 
spune c  motivez concret p rin ilor când le prezint oferta şi to i aceştia fac posibilul ca s  le 
cumpere copiilor aceste auxiliare. Manualele pe care lucrez sunt de la diferite edituri. Pot fi folosite 
oricând în lec ie. Ele trebuie parcurse înainte de profesor pentru a vedea complexitatea exerci iilor 
şi a orienta pe cât posibil munca copiilor. Pot fi folosite chiar şi la teme sau în cadrul muncilor 
independente din clas . Depinde cum profesorul î i organizeaz  lec ia şi de nivelul clasei. 

Dar ce facem când avem în clas  elevi cu CES, cu dificult i diferite de înv are?  
 Se pare c  în foarte multe clase sunt prezenti chiar dac  profesorii nu î i dau seama exact 
despre ce este vorba. Absen a psihologului colar i a logopedului î i face sim it  prezen a. Pentru 
c  în foarte multe coli, mai ales din mediul rural nu exist  astfel de speciali ti, pentru c  lipsesc 
fondurile, munca dasc lului, f r  ace tia este titanic , de aceea, coala trebuie s  fac  un front 
comun i s  prezinte inspectoratelor colare situa iile reale cu to i ace ti elevi i s  cear , pe lâng   
banii cuveni i mai nou acestor elevi, bani suplimentari pentru aceast  munc  sau profesor de sprijin 
m car pentru câteva perioade din timpul anului colar.  

Când ave i un subiect cu CES e bine s  cunoa te i toate informa iile despre el: istoricul 
perioadei natale, postnatale, pân  la 1an,copil ria, aspectele  ereditare. Aici ve i g si cauzele 
comportamentelor actuale. Pentru a integra cât mai bine ace ti subiec i este bine s  le acorda i o 
importan   egal    i s  le valoriza i aspectele pozitive. În orice caz, e nevoie de mult   rabdare i 
lectura unor c r i de specialitate i bineîn eles de empatie. 

Analiza i cum se poate lucra cu un elev surdo-mut, unul cu retard mintal, altul cu ADHD 
într-o şcoal  de mas , când de fapt ai doar 50 de minute s  te ocupi de al i 24, cu diferite preten ii. 
O clas  întreag , st  şi aşteapt  10 minute, pân  ce tu, ca dasc l, stai s -i explici unui astfel de copil 
cam ce vrei de la el; bineîn eles c  în acest timp, ceilal i elevi trebuie capacita i s  lucreze i s  fac  
lini te. Astfel trec repede 20 de minute...şi au mai r mas 30. Ce crede i c  e de f cut în astfel de 
situa ii? O integrare a unui copil cu ADHD i inteligen  cât un copil de gr dini   într-o coal  i 
clas  normal  este un supliciu i o nedreptate. Un calvar pentru profesori i o mare nedreptate 
pentru copiii normali care trebuie s  suporte fie încetineala, fie crizele i apucaturile unui astfel de 
elev. 

Ace ti copii cu CES au nevoie de ajutor specializat, de orientare facut  de cadre instruite în 
acest sens, nu de profesori care au obliga ia i datoria s  preg teasc  pentru via , 25-30 de elevi 
într-o clas , nu s  se ocupe jum tate din or  de asigurarea lini tii i a ordinii în clas  sau cu 
explicarea îndelungat  a unor sarcini de lucru. 

A lucra cu copii cu nevoi speciale nu este deloc u or, dar cu r bdare i cu perseveren  se 
poate. i mai ales din partea "echipei pluridisciplinare": profesor de sprijin, psiholog, logoped. În 
timp, am lucrat  la clas  atât cu copii normali, cât i cu CES. Ceea ce am observat este c  i ace tia 



vor s  fie la în l imea celorlal i i abia a teapt  ca performan ele lor s  fie luate în seam . Un 
calificativ bun îi mobilizeaz . O responsabilitate dat  îi face s  se simt  mai importan i, iar 
neimplicarea sau neacordarea aten iei duce la frustare.  E normal ca un profesor de limba român  s  
se ocupe mai ales de limbaj (oral i scris-citit), dar i de exerci ii de vocabular sau de gramatic .  

 Desigur c  în clas  este imposibil i dificil s  le acorzi numai lor importan ,de aceea este 
nevoie de suportul echipei i de recunoa terea eforturilor tuturor persoanelor implicate în recuperare 
i integrare. Din p cate, în multe coli nu exist  echip  de sprijin i de aceea, efortul este depus  în 

totalitate de c tre profesorul clasei.  
  În prezent, am în clasa a VIII-a  o elev   hipoacuzic  i una cu retard mintal,  înscrise  în 

înva mântul de mas  i care, la sugestia ISJ, o s  dea examen de admiere la liceu, de i nu se ridic  
nici m car la nota 4. Cum pot s  le sus in? Prin apelul la auxiliare didactice specializate, cum este 
cel coordonat de prof.univ. Daniel Mara de la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, volum la care 
am colaborat al turi de alte colege, profesoare de limba i literatura român . 

Acest material didactic a fost conceput în partea I pe baza unui curriculum adaptat pentru 
elevii cu CES din ciclul gimnazial, la clasele V-VIII, iar în partea a II-a, ca un caiet special de 
exerci ii aplicative, pe fiecare clas  în parte, structurate pe baza manualelor colare folosite la clas , 
pe cele trei componente ale disciplinei: limb  – literatur  – comunicare. Con inuturile sunt 
prezentate sub form  de texte, explica ii, exerci ii, elaborate în concordan  cu competen ele 
prezentate în partea I. 

Iat  o secven  din curriculumul  adaptat la limba i literatura român  pentru elevii cu CES, 
la clasa a VIII-a: 

CON INUTURI 
Unit ile de con inut care sunt tip rite cu aldine constituie no iuni noi pentru 
clasa a VIII-a. 

1. Lectura 
1.1. Cartea - obiect cultural (actualizare).  
1.2. Teoria literar  

1.2.1. Structurarea operei literare. Actualizarea - prin investigarea unor texte literare - a 
cunoştin elor referitoare la structura textelor narative (logica ac iunii, timpul, spa iul 
nara iunii). Rela iile dintre personaje. Caracterizarea personajelor. Actualizarea, prin 
investigarea unor texte literare, a structurii textelor lirice. Eul liric. 

1.2.3. Figurile de stil (actualizare). Antiteza.  
1.2.4. Versifica ia. M sura, rima, versul, strofa (actualizare). Versul liber. 
1.2.5. Genuri şi specii. Genurile epic, liric şi dramatic. Opera dramatica: tr s turi 

generale. Lectur  de text şi vizionare de spectacol. Specii literare obligatorii: 
balada popular , romanul (fragment). *Scrieri SF.  

1.3 Textul 
1.3.1 Texte literare - populare şi culte - apar inând diverselor genuri şi specii. 
1.3.2 Texte nonliterare: texte publicitare, articolul de ziar/ de revist . 
 

Se vor selecta 5-7 texte literare de baz , destinate studiului aprofundat. Între acestea vor fi 
incluse în mod obligatoriu şi fragmente din operele scriitorilor clasici ai literaturii române. Ele 
pot fi înso ite de scurte texte auxiliare (literare sau nonliterare, inclusiv contemporane). Autorii de 
manuale sau profesorii au libertatea s  aleag  texte-suport în m sur  s  eviden ieze no iunile 
cuprinse la punctele 1.2.2 – 1.2.5 şi 1.3.1. şi 1.3.2. Aceste texte trebuie s  respecte urm toarele 
criterii: valoric-estetic, formativ, adecvare la vârst .  

2. Practica ra ional  şi func ional  a limbii 
2.1. Comunicarea oral  

Situa ia de comunicare monologat  şi dialogat  (actualizare). Monologul: text narativ, text 
descriptiv, text informativ, text argumentativ (argumentarea / sus inerea opiniilor şi a 
preferin elor). Rezumatul oral (actualizare). 

 



*Se recomand  ca elevii, folosindu-şi deprinderile de exprimare oral , s  poat  realiza urm toarele acte de 
vorbire: 

- sus inerea argumentat  a unui schimb verbal direct; 
- exprimarea sau acceptarea de opinii diferite; 
- exprimarea şi motivarea unei atitudini / reac ii; 
- prezentarea unor produse realizate individual sau în echip . 

2.2. Scrierea (actualizare) 
Comentarea unor secven e din operele studiate sau din texte la prima vedere, pe baza 
unor cerin e date. *Conspectul. 
Textul argumentativ (sus inerea preferin elor şi a opiniilor). 

3. Elemente de construc ie a comunic rii 
3.1. No iuni de sintax . Enun ul. Fraza. Rela iile sintactice în propozi ie şi în fraz .  

Cuvintele şi construc iile incidente (aplicativ).  
3.2. Lexicul (actualizare) 

Mijloacele interne de îmbog ire a vocabularului (actualizare). Familia de cuvinte 
(actualizare).   
Mijloacele externe de îmbog ire a vocabularului. Împrumuturile lexicale. Neologismele. 
Evitarea greşelilor în utilizarea neologismelor. 
Cuvântul şi contextul. Sensul propriu şi sensul figurat. 
Categoriile semantice. Sinonimele. Antonimele. Omonimele (actualizare). Pleonasmul. 
Cuvintele polisemantice.  
Evitarea unor confuzii paronimice.  

3.3.  No iuni de fonetic  (actualizare).  
3.4. Sintaxa propozi iei şi a frazei. 

3.4.1. Predicatul. Predicatul verbal şi predicatul nominal (actualizare). Probleme ale 
acordului. 
3.4.2. Subiectul. (actualizare).   
3.4.3. Atributul. (actualizare). Exerciii de utilizare corect  a pronumelui relativ care. 
3.4.4. Complementul direct. 
3.4.5. Complementul indirect.  
3.4.6. Complementele circumstan iale şi propozi iile 

subordonate circumstan iale. 
3.4.6.1. Complementele circumstan iale de loc, de 

timp, de mod (actualizare), de cauz , de scop. 
Propozi iile circumstan iale de loc, de timp, 
de mod, de cauz , de scop. (aplicativ). 

  Pe baza unui curriculum adaptat, profesorul î i permite s  
lucreze diferen iat exerci iile la nivelul de în elegere al copiilor cu 
CES, simultan cu exerci iile din manual, mai ales c  partea a doua a 
unui astfel de auxiliar are i lec ii care permit adaptarea în func ie 
de dezvoltarea intelectual  a fiec rui elev. Exerci iile sunt variate, 
au dificultate gradual , încât se pot particulariza. Atractiv  din 
punct de vedere al con inutului i al prezent rii grafice, se 
structureaz  pân  la esen  i permite  atât munca individual , cât i 
munca în echip . Lucrarea vizeaz  mai ales fixarea i consolidarea 
cuno tin elor i dezvolt  latura formativ . 

 
 

BIBLIOGRAFIE: 
Mara Daniel, coordonator, ” Limba i literatura român . Curriculum adaptat pentru copiii cu CES 
din ciclul gimnazial, Editura Universit ii ”Lucian Blaga”, Sibiu, 2011, pag.27-28. 
  



 
825. PROIECT DIDACTIC - OCUPA IE, MESERIE, CARIER  

 
Prof. Gales Cristina, Scoala Gimnaziala Comuna V lcaneşti , Prahova 

 
 
Profesor: GALES CRISTINA 
Aria curricular : Consiliere si orientare 
Disciplina : Dirigentie 
Clasa: a VIII a 
Componenta: Planificarea carierei 
Subcomponenta: Explorarea carierei 
 

PROIECT DIDACTIC 
Ocupa ie, meserie, carier . 

 
SCOPUL LEC IEI:  
 Identificarea abilit ilor/ aptidunilor personale necesare practic rii unei meserii 
 
CONCEPTE CHEIE: 
 Aptitudini, munca, profesie, ocupa ie, meserie, carier  
 
OBIECTIVE : la sfârşitul lec iei, elevii vor fi capabili : 
 O1: s  explice termeni noi din domeniul profesional; 
 O2: s -şi conştientizeze aptitudinile şi s  le canalizeze c tre alegerea unei profesii;   
 O3: s  prezinte cât mai multe meserii şi s  le clasifice pe domenii de activitate; 
 O4: s  interpreteze un text dat; 
 O5: s  descrie meseria preferat  
 O6: s  coreleze abilit ile cu aspira iile şi cu cerin ele meseriei preferate 
 
Resurse materiale: 

- chestionare, fişe de lucru, scheme, dic ionarul limbii române, videoproiector, coli colorate, 
articole, www.go.ise.ro. 

 
Resurse procedurale: 
     -  conversa ia, conversa ia euristic , explica ia, rezolvare de probleme, expunerea, 
problematizare, studiu de caz. 
 
FORME DE ORGANIZARE: 

- frontal , individual , grupe. 
 
Moment  organizatoric :   
           Asigurarea materialelor şi a atmosferei corespunz toare. Elevii sunt organiza i în grupe de 
câte 4 elevi. Li se împart cartoane colorate şi fiecare îşi noteaz  o calitate care s -l reprezinte pentru 
activitate. 
          Stârnirea interesului pentru activitate, captarea aten iei.  
 
Exerci iu: Detectiv în lumea profesiilor  

Copiii sunt grupa i cu o s pt mân  înainte câte 4. Fiecare grup  îşi va alege o profesie, 
având grij  ca acestea s  nu se repete. Timp de o s pt mân , ei vor culege informa ii despre acea 
profesie ( avantaje, dezavantaje, calit i, studii, etc). Vor realiza un spot publicitar despre acea 
profesie. Posterele realizate se afişeaz  în clas . 

http://www.go.ise.ro/


Obiectiv vizat: cunoaşterea profesiilor. 
Concluzii: Elevii prezint  spotul publicitar în fa a colegilor astfel eviden iindu-se avantajele, 
dezavantajele, calit ile, studiile necesare fiec rei profesii. 
 
Derularea activit ii 
 
                   Definirea noiunilor: ocupa ie, meserie, carier  
Se prezint  elevilor cu ajutorul videoproiectorului materialul cu definirea no iunilor. 
 Este discutat fiecare aspect. 
Obiectiv vizat: cunoaşterea no iunilor ocupa ie, meserie, carier  
Concluzii: Exemplificarea concret , deosebirea dintre ocupatie, func ie, carier . 
 
               Cum ajungem s  avem o ocupa ie, func ie, meserie, carier   
Exerci iu: Drumul spre ... ocupa ie, func ie, meserie, carier :  

1. alegerea 
2. preg tirea de specialitate profesional  (şcoal ) 
3. calificarea la locul de munc  
4. îndeplinirea cu succes a unor sarcini 
 

Obiectiv vizat: etapele parcurse pentru a avea o meserie. 
 
Concluzii: Elevii identific  drumul pe care trebuie s -l parcurg  pentru o ocupa ie, meserie, func ie, 
carier . 
 
Copacul meseriilor 
     Se formeaza grupe  de 3-4 persoane. Fiecare grup  îşi alege un reprezentant care va merge şi va 
trage un carton pe care este scris  o meserie.Cartoanele sunt sub form  de frunz . Pe cartoane, timp 
de 10 min., fiecare grup  va trebui sa scrie trei calit i principale care i-ar recomanda pentru acea 
meserie, şi dedesubt trei calit i secundare. Fiecare grup  va prezenta ceea ce a scris şi se lipesc 
acele frunzuli e pe un arbore alc tuit dinainte de diriginte.   
             
 
                  
 
                                            
                        
 
 
 
CE  ŞTIU DESPRE                                            CEEA CE VREAU S  FIU 
 
 COPACUL  
                                                      MESERIILOR 
 
 
              
 
 Profesia  mea  
 
 Dirigintele cere fiec rui elev s -şi deseneze pe o foaie palma dreapt . În mijlocul palmei, s  
scrie profesia pe care cred c  ar dori s  o aib , f r  s  se semneze nic ieri pe foaie. Pe fiecare deget, 



s  treac  o calitate personal  care îi recomand  pentru profesia aleas . To i participan ii vor realiza 
palmele pe foi A4, preg tite dinainte. 
 Când lucr rile sunt gata, fiecare elev va prezenta ceea ce a realizat, elevilor spunându-li -se 
de la început c  unul din scopurile activit ii este s  memoreze cât pot de mult din lucr rile 
colegilor. 
 Se strâng lucr rile şi se 
afişeaz  în clas , pe un panou la 
vedere. Fiecare elev, vine şi extrage 
dintr-o urn , un bilet pe care va g si 
scris numele unui coleg sau al unei 
colege. El va trebui s  scrie pe bilet o 
apreciere despre colegul respectiv şi 
s  lipeasc  biletul pe lucrarea realizat  
de acel coleg. În cazul în care cineva 
nu-şi aminteşte care este lucrarea 
colegului al c rui nume a extras, va 
primi câteva indicii de la ceilal i. 
 Lucr rile realizate r mân 
expuse la vedere m car o s pt mân , 
pentru ca elevii s  le poat  revedea, 
de câte ori doresc. 
Obiectiv vizat: dezvoltarea creativit ii elevilor; realizarea unui proces de autocunoaştere şi 
cunoaştere prin intermediul colegilor; crearea unei imagini de sine pozitive. 
Concluzii: calit ile personale sunt importante în alegerea unei profesii. 
 
                
 

Evaluarea activit ii 
 
Elevii vor completa un chestionar prin care vor evalua activitatea desf şurat . 
 
CHESTIONAR 
 

1. Da i o not  activit ii desf şurate.  
2. Ce v-a pl cut?  
3. Ce nu v-a pl cut? 
4. Crede i c  v-a fost util ? Dac  da, de ce? 

 
  



 
826. MANAGEMENTUL VALORILOR CULTURALE ŞI A ACTIVIT ILOR 

EXTRAŞCOLARE 
 

Profesor: Gavriloaia Daniela 
Unitatea de înv t mânt: Clubul Copiilor Târgu Neam  

 
-II - Exemple de bune practici -activit i extra colare 
Argumentarea activit ii propuse: 

Diversitatea cultural  cuprinde identit i multiple: tradi ii,  turism, obiceiuri, modul de 
abordare a educa iei şi a societ ii din perspectiv  intercultural .  Diversitatea socio-cultural  şi 
p strarea identit ii în contextul dezvolt rii turismului durabil. Armonizarea diferitelor sisteme de 
cultur  implic  cunoaşterea şi respectarea culturilor şi conştientizarea fenomenului de 
interdependen  global , bazate pe elementele şi specificit ile pluralit ilor culturale. În elegerea 
implica iilor diversit ii culturale reprezint  una din provoc rile lumii contemporane, constituind 
unul din principalele obiective ale unei noi orient ri în cadrul procesului de globalizare. Exist  o 
moştenire cultural  comun  a omenirii, a c rei ocrotire şi valorificare constituie una dintre marile 
responsabilit i în momentul actual. Identitatea cultural  reprezint  un mod de a percepe importan a 
unui set de rela ii şi de valori umane. Scopul: Promovarea unei mai bune în elegeri între popoarele 
de pretutindeni,  ceea ce duce la o mai mare con tientizare a patrimoniului bogat şi aprecierea 
valorilor  ale diferitelor culturi, contribuind astfel la înt rirea p cii în lume, reprezint  o oportunitate 
unic  de a avansa contribu ia în sectorul turismului la cei trei piloni ai durabilit ii - economice, 
sociale i de mediu. Formarea unei atitudini motivante şi responsabile fa  de men inerea şi 
îmbun t irea calit ii  vie ii, a universului vizual i a mediului înconjur tor pentru conservarea 
biodiversi ii. Ziua Interna ional  a P mântului este s rb torit  în data de 22 aprilie. Ziua Mondial  a 
Mediului şi Ecologiei, este  s rb torit  în data de 5 iunie.  

Obiectivele specifice ale activit ii  
Interven ia elevilor în anumite situa ii prin cunoa terea obiectivelor de interes ecologic  pentru 
conservarea biodiversi ii i turistic, în cadrul comunit ii locale prin voluntariat  în ar  realizat de 
elevi şi  cadrele didactice. 

Cultivarea diversit ii culturale care constituie patrimoniul comun al umanit ii şi o resurs  
important  a dezvolt rii şi necesitatea cooper rii interna ionale. 
Protejarea şi stimularea cunoaşterii şi aprecierii pentru propria cultur , pentru r d cini şi pentru 
identitate; deschiderea şi interesul real pentru celelalte culturi, într-un spirit de toleran  şi respect 
reciproc. Cultivarea respectului pentru diversitate cultural  şi turism durabil  care implic :  ocrotirea 
şi punerea în valoare  a patrimoniului artistic  na ional şi universal, diverditate cultural   şi 
drepturile fundamentale ale omului; promovarea  solidaritat ii interna ionale, identitate, diversitate, 
unitate şi pluralism. diversitatea cultural  dintre diferite state, societ i, culturi. 

Descrierea grupului int , c ruia i se adreseaz  activitatea: elevii din înv mântul: pre colar, 
primar, gimanazial, liceal , centrele  şcolare  pentru educa ie incluziv , palate, cluburi ale copiilor, 
coordona i de cadrele didactice,  p rin ii, reprezentan ii comunit ii, partenerii educa ionali. 
Activitate cu participare direct -nivel local-voluntariat. 

Voluntariat  în zonele locale din ar   realizat de elevi şi  cadrele     didactice  parcuri 
naturale, arii protejate, ex. Parcul Vân tori Neam ,   monumente istorice, arhitecturale: palate de 
cultur , cet i, castele, case de cultur , memoriale, biblioteci, muzee tradi ionale, etnografice, 
istorie, de art  şi cultur , m n stiri, biserici, schituri, turnuri, exemplu: Turnul lui Ştefan cel Mare, 
Cetatea Neam ului, Monumentul Vân torilor de Munte, Casa Memorial  “Ion Creang ”, Muzeul de 
Istorie şi Etnografie, M n stirea Agapia, V ratec,  pentru protejarea mediului  înconjur tor, în 
perspectiva dezvolt rii turismului durabil în comunitate din punct de vedere economic, social i de 
mediu; exemeple de bun  practic   prin implicarea comunit ii locale. Aceast  ac iune se poate 
realiza în cadrul programului “ coala Altfel” 2017. Aceast  s pt mân  este dedicat  activit ilor 
extracurriculare i extra colare. De la aceast  ac iune se vor înscrie:  portofolii, proiecte care au stat 



la baza desf şur rii activit ii: acorduri de parteneriat, instruiri, procese verbale cu participan ii, 
fotografii, prezent ri şi alte documentele justificative. Ac iunile educative,  pot eviden ia în lucr rile 
realizate practic urm toarle aspecte: meşteşuguri tradi ionale locale, prin eviden ierea motivelor 
decorative, etnografice, sculpturale, iconografice, arhitecturale; diversitatea cultural  dintre diferite 
state, societ i, culturi; afişe cu mesaje ecologice din cadrul activit ii de voluntariat realizat în ar . 

Modalit i de monitorizare şi de evaluare ale activit ilor: 
Evaluarea va fi: iniial  la începutul proiectului, formativ pe tot parcursul derulrii 

proiectului, prin monitorizarea  aciunilor şi activit ilor planificate; final -expoziii, fotografii, 
pentru stabilirea raportului dintre rezultatele ob inute şi cele inten ionate, în cadrul propriei analize a 
activit ilor din cadrul concursului. Metodele  de evaluare: metodele tradi ionale de evaluare: 
verificarea scris , probele scrise, verificarea practic , probele practice. Metodele complementare de 
evaluare–moderne: referatul, proiectul, portofoliul, programe computerizate. Realizarea expozi iei,  
fotografii,  înregistr rii video. Realizarea  unei prezent ri Power Point. 

Diseminarea informa iei 
Ac iunile  de promovare, mediatizare şi de diseminare a proiectului se realizeaz  prinprezentarea 
activit ii la nivelul cercurilor pedagogice; mediatizarea proiectului în  mass-media.  
Bibliografie: 
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827. PROJET D'ACTIVITÉ DIDACTIQUE 
LE PLUS-QUE-PARFAIT 

 
Prof. Ghi  Maria Iszabela, coala Gimnazial  Dobre ti 

 
Enseignantes: Ghita Maria- Iszabela 
Durée: 50 minutes 
Etablissement: L`ecole générale Dobresti 
Classe: VI 
Thème (titre):Le plus- que- parfait -exercices interactifs  
« Ainsi font les marionettes... » 
Type de leçon FLE: leçon mixte  
                                
Compétences  générales : la compréhension et l’expression orale et écrite à partir d’exercices de 
grammaire et de tâches entraînant la compétition entre les élèves qui deviennent plus motivés dans 
l’apprentissage du français ; mettre en pratique les connaissances de grammaire apprises. 
 
 



Compétences spécifiques: 
1.1 Réviser et consolider les bases fondamentales de la grammaire ; 
1.2 Reconnaître dans un texte, la forme de plus- que- parfait ; 
1.3 Définir le rôle de plus- que- parfait dans un contexte ; 
1.4 Utiliser les connaissances pour réfléchir sur un texte, mieux l’écrire ;  
1.5        « Ainsi font les marionettes » .          
 
Contenu:  
               Exercices interactifs 
 
Stratégies didactiques: 
• Travail individual;  
• Travail avec toute la classe 
 
Supports:  
  - manuel  (Limba franceza pentru cls a VI a), ED.Cavallioti, Bucuresti ;  
 - fiches de travail ; 
 - dictionnaires bilingues français- roumain et roumain- français. 
 

SCÉNARIO DIDACTIQUE 
 

Les séquences 
de la leçon 

Activité du 
professeur 

Activité des 
apprenants 

Méthodes/ 
organization 
du travail 

Durée Obs. 

Mise en route Le professeur 
note les absents 
et il fait la 
conversation 

Les élèves répondent à 
l’appel et indiquent le 
nom des collegues qui 
s’absentent 

Conversation 2 
minute 

 

Réactualisation 
des 
connaissances 

Le professeur 
fait la 
réactualisation 
des 
connaissances a 
travers le 
devoir. 

 
 
Les élèves répondent 
au professeur. 

 
 
Lecture des  
consignes, 
conversation 

 
 
5 

minutes 

 

Annonce de la 
nouvelle leçon 

Le professuer 
annonce le titre 
de la nouvelle 
lecon: Le plus-
que- parfait. 
Le professeur 
prepare les 
élèves pour 
l’activité. 

Les élèves notent le 
titre de la leçon. 

  
 
 
5 

minutes 

 

Exploitation 
des 
informations 
communicatives 

Le professeur 
propose aux 
élèves d’écrire 
la phrase 
proposée sous 
la forme de 
phrase à plus- 
que- parfait. 

Les élèves remplissent 
les fiches avec la 
forme adequate du 
plus-que parfait et 
soulingnent les verbes 
à plus-que-parfait. 

Travail 
individuel 
sur les fiches 

20 
minutes 

 



Fixation des 
connaissances 
et transfert 

Le professuer 
propose aux 
élèves de 
remplacer 
l’infinitif entre 
parenthèses par 
le plus-que-
parfait. 

Les élèves 
accomplissent la 
tâche. 

Travail 
individuel, 

conversation 

15 
minutes 

 

Évaluation Le professeur 
fait l’évaluation 
de l’activité des 
élèves. 

Ils font des rémarques 
et s’autoévaluent. 

Conversation 2 
minutes 

 

Devoir Les élèves ont 
comme devoir 
l’exercices 
numéro 4et 5 
de la page 53. 

Les élèves notent le 
devoir. 

Exposé  1 
minute 

 

 
 

828. CINE E TI TU, CONTEAZ  PENTRU MINE! 
 

Prof. Grigore Mioara, coala Gimnazial   Bogd ne ti, Bac u 
 

INFORMA II DESPRE PROGRAMUL PREZENTAT 
Titlul programului de microgranturi propus de coal : 

Cine e ti TU-conteaz  pentru mine! 
 
 

NEVOIA MODALITATEA DE 
IDENTIFICARE 

1. Nevoia de a face institu ia numit  
COAL  cât mai atr g toare şi sigur  cu 

scopul de a reduce absenteismul şi a 
preveni abandonul şcolar; 

 
-discu ii purtate cu personalul didactic , 
elevii şi p rin ii acestora; 

2. Nevoia de a fructifica talentul, abilit ile,  
activit ile  extraşcolare; 
 

- descoperirea preferin elor acestor copii, de 
a participa la activit i extracurriculare, la 
concursuri, expozi ii, teatru prin observa ie 
direct ; 

3.Necesitatea de a fi sprijini i de 
comunitatea  şcolar ; 

-discu ii cu elevii, p rin ii, profesorii 
claselor la care sunt elevii din grupul int , 
cu mediatorul şcolar; 

4. Nevoia de  „ a evada” din mediul familial 
violent şi nesigur; 

-vizite ale mediatorului şcolar  la domiciliul 
elevilor din grupul int , anchetele sociale, 
discu ii în cadrul Grupului Educa ional  

 
Obiective specifice 

Specifica i obiectivele specifice vizate de programul de microgranturi în şcoala dumneavoastr , 
în termeni concre i şi m surabili, pornind de la grupurile int  implicate i de la nevoile 
identificate.  



 
 asigurarea  accesului la educa ia  de baz , oferit  de coal ,  pentru to i copiii prin programe 

actualizate i adaptate  grupului int , printr-o politic  coerent  i prin mijloace adecvate; 
 

 Formarea unei atitudini favorabile procesului de integrare colar  a elevilor din grupul int  
 

 Valorificarea poten ialului creator prin activit i de pictur  i hand-made (felicit ri) precum 
i  expunerea acestora; 

 
 încurajarea elevilor, profesorilor, p rin ilor s  pun  mai mult accent pe comportament, 

înv ând şi consolidând bunele maniere şi rela iile interpersonale. 
Microgrant activita i 2016 marti 11 octombrie 2016.ppt 
 
 

829.PUNGU A CU DOI BANI – PROIECT EDUCA IONAL  INTERDISCIPLINAR 
 

prof. Harh t  Maura, coala  Gimnazial  Osoi, Comarna, Ia i 
 
Proiect educa ional  interdisciplinar 
 chimie- Istorie-  limba român   
Indrum tor: prof. Harh t  Maura 

COALA  GIMNAZIAL  OSOI, COMARNA, IA I 
 
Scopul i obiectivele proiectului 

• Familiarizarea  elevilor cu componen a emisiunii monetare din ara noastr , identificarea 
compozi iei chimice a monedelor .  Prezentarea  elementelor de siguran   i a 
personalit ior care sunt expuse pe bancnotele aflate în uz.  

• Dezvoltarea competen elor de comunicare.  
• Abordarea unei teme din punct de vedere interdisciplinar.  
• Consultarea unor surse de informa ii diverse.  
• Sistematizarea informa iilor.  

 
Activit i desf urate: 

• Prezentarea proiectului  
•  Distribuirea sarcinilor de lucru(clasa de elevi se împarte în grupe de 2-3 elevi care primesc 

fiecare un tip de bacnot  sau moned  pe care s  o studieze sub urm toarele aspecte :  
• * anul emisiunii monetare 
• *compozi ia chimic  a monedei 
• *dimensiunile bancnotei i personalitatea de pe ea 
• *principalele elemente de identificare i siguran  de pe bancnote 

 
Evaluarea proiectului 

• În urma activit ii de cercetare desf urate elevii au realizat postere, desene, prezent ri 
pentru a descrie c t mai complet moneda sau bancnota aleas . 

• Iat  cîteva informa ii prezentate  i sistematizate de elevi: 

https://drive.google.com/file/d/0B1-K6vmrY3RTY3NodzNKQ19tdEU/view?usp=sharing_eixpa_nl&ts=580509fb


• De-a lungul istoriei , dezvoltarea unei societ i este marcat  de circula ia  banilor... istoria 
banilor se confund  cu istoria oamenirii, cele dou  entit i fiind greu de separat. Acest lucru 
este confirmat chiar de o personalitate a lumii moderne a banilor, Alan Greenspan, fostul 
preşedinte al Rezervei Federale al Statelor Unite. "Ieri i-am spus unui amic cam cheltuitor c  
trebuie s  vorbesc despre istoria banilor. «În eleg istoria banilor. De îndat  ce am câ iva, 
repede devin istorie», a r spuns acesta.  

 
 

830. APLICA II ALE LIMBII FRANCEZE ÎN DIVERSE ACTIVIT I EDUCATIVE 
 

Prof. Hohan  Simona 
 Şcoala Gimnazial    „Vasile Pârvan” Bârlad, Jud. Vaslui 

 
                   Didactica modern  impune cu prec dere şi chiar cu insisten  metodele de înv are prin 
ac iune practic  pentru toate disciplinele de înv mânt .  
         La fel de tare se doreşte utilizarea metodelor de lucru cu caracter interdisciplinar , a 
aplica iilor transdisciplinare , a inov rii de mijloace didactice multifunc ionale . 
         Cunoaşterea mai multor limbi de circula ie interna ional  devine o necesitate tot mai clar  
chiar şi pentru aceia care cred cu str şnicie în suficien a şi atotputernicia lingvistic  anglo-saxon . 
                Pentru foarte multe unit i şcolare limba francez  se încadreaz  drept a doua limb  
modern  inclus  în planul de înv mânt , de obicei începând din clasele gimnaziale .          Acesta 
ar fi unul dintre motivele prin care s-ar putea scuza mai modesta preg tire a elevilor în cunoaşterea 
şi utilizarea limbii franceze comparativ cu limba englez  .  
            Nu trebuie s  neglij m nici tiparul auditiv – lingvistic anglofon impregnat de mijloacele 
audio – video  omniprezente : radio , televiziune , programe şi jocuri pentru P.C. , Internet, 
înregistr ri muzicale , spectacole , etc. 
 Mai ad ug m la acestea şi informa iile sub form  scris  din ziare , reviste , afişe şi panouri 
publicitare , echipament sportiv , ambalaje , juc rii , rechizite , etc.     
 Dac  inventariem şi expresiile preluate din limba englez  şi devenite ( prea ) uzuale în cotidian 
constat m c  , în medie aproximativ  , o persoan  – un elev , în cazul de fa  – tr ieşte într-un 
mediu anglofonizat între 30 – 50 % . 
           Din aceste considerente acceptarea studierii limbii franceze drept prima limb  str in  este 
mai rar întâlnit  iar dorin a de asimilare a acesteia este cu mult mai slab  . Cu atât mai slab  pe cât 
în ultimii ani leg turile în afara rii nu duc decât rar înspre Fran a, ci înspre alte popoare latine . 
           Contactul cu limba şi cultura francez  apare ( pentru 80 % dintre elevii cunoscu i pân  în 
prezent ) în cadrul lec iilor din şcoal  .  
      În aproape toate cazurile , singurul intermediar  dintre elev şi spa iul francofon este profesorul 
iar singurul timp de conectare la acest spa iu sunt cele dou  ore de program s pt mânal la clas  . 
      Este foarte adev rat faptul c  înv area unei limbi str ine cere nişte aptitudini suplimentare , pe 
lâng  voin  , necesitatea de socializare sau motiva ia integr rii interna ionale . Înv area unei limbi 
se sprijin  pe sim  muzical , auditiv foarte bun , claritate a vorbirii ,  expresivitate a emisiei , 
capacitate de articula ie a sunetelor , memorie vizual  şi auditiv  , sim  estetic , înclina ie spre ludic 
, creativitate . 
      Înv area limbii franceze impune mai multe dificult i decât limba englez  . 
      Din discu iile cu elevii şi din observa iile personale pe parcursul diferitelor activit i se poate 
întocmi o ierarhizare a  acestor dificult i în ordinea descresc toare a gradului de însuşire corect  : 
- frazarea , specificul de pronun ie ; - regulile de citire ; - scrierea ; - sintaxa , abunden a lexical  ; 
- regulile gramaticale ( conjug ri , declin ri , acorduri ) . 
      Esen ializând într-o concluzie toate acestea putem în elege de ce pentru a reuşi s  impunem 
elevilor o aten ie special  asupra limbii franceze sunt necesare nişte strategii de lucru în care doar 
lec iile de francez  tipice nu sunt suficiente . 



      Corelarea înv rii con inuturilor lingvistice cu aplica iile concrete , manifestate prin diverse 
situa ii de utilizare a limbii franceze în cadrul unor evenimente şi activit i şcolare , se prezint  ca 
un foarte bun „remediu” pentru fobia ini ial  fa  de asimilarea celei de-a doua limbi moderne . 
      Angrenarea elevilor şi profesorilor cunosc tori de limb  francez  , indiferent de disciplina pe 
care o predau , în diverse activit i didactice şi/sau extradidactice este ideal  şi benefic  , 
realizându-se extensii temporale de audi ie a limbii , de utilizare , de obişnuire cu sonorit ile 
francofone .  
                     În acest sens , activit ile educative organizate şi desf şurate sub îndrumarea 
profesorilor – dirigin i se dovedesc a fi o extraordinar de bun  oportunitate pentru crearea unei 
extensii a procesului didactic tipic , din cadrul orelor de clas  . 
      Astfel de manifest ri , în cadrul c rora limba francez  poate fi utilizat  suplimentar celor dou  
ore de predare – înv are incluse în orarul clasei , g sesc posibilit i de realizare aproape 
s pt mânale , sporind cu pân  la 40 – 50 % contactul cu civiliza ia şi cultura francez  , implicit a 
situa iilor propice pentru exersarea utiliz rii lexicului deja înv at şi a corij rii unor deficien e de 
pronun ie . 
              Metodele de înv are prin ac iune practic  au din ce în ce mai mare c utare pentru 
eficientizarea strategiilor didactice întrucât vizeaz  formarea şi perfec ionarea capacit ilor psiho-
motorii , a deprinderilor practice . Ponderea crescând  a metodelor participative permite 
valorificarea creatoare a cunoştin elor prin implicarea direct  a elevilor în faptele cultural – 
educative . 
        Metodele de exersare simpl  a aplic rii cunoştin elor la disciplina de specialitate se combin  , 
pe plan inter- şi transdisciplinar , cu o varietate de metode care incumb  experien e şi crea ii 
personale legate de alte strategii educa ionale . 
       Cu foarte mare succes în rândul elevilor şi cu eficien  pentru munca didactic  se dovedesc a fi 
anumite metode de lucru precum :  

 Metode bazate pe ac iune real  ( autentic  ) : metoda exers rii ( exerci iului ) ; metoda 
proiectelor ; metoda lucr rilor practice ; 

 Metode bazate pe ac iune fictiv  ( simulare ) : metoda jocurilor ( ludic  ); metoda 
dramatiz rii 

                       Din experien a didactic  se poate constata c  orele de dirigen ie sau activit ile 
desf şurate sub îndrumarea dirigin ilor sunt , în diverse situa ii , nişte momente foarte favorabile 
pentru realizarea unor aplica ii ale limbii franceze axate pe utilizarea metodelor opera ionale 
men ionate . 
                Prezent m , pe scurt , câteva dintre aceste activit i organizate şi sus inute , în calitate de 
diriginte , cu elevii  şcolii noastre .  
       Pe lâng  manifest rile specifice ariei curriculare de „Limb  şi comunicare „ ce includ 
s rb torirea Zilelor Francofoniei sau ale Limbilor Moderne , de un real interes şi utilitate se 
dovedesc a fi şi activit ile organizate la nivel de şcoal  sau grupe de clase , legate de evenimente 
de interes general , aşa cum sunt Zilele Festive cu caracter laic sau religios s rb torite la nivel 
na ional . În aceast  categorie se includ  Ziua Na ional  , S rb torile de Iarn  , M r işorul , Ziua 
Mamei , Serb rile Şcolare ,  etc. 
            S rb torirea Zilei Na ionale s-a dovedit a fi o excelent  ocazie de inserare a unei aplica ii în 
limba francez  , justificat de  apartenen a lingvistic  a românilor la grupa popoarelor de origine 
romanic  / latin  . 
      O scurt  prezentare a caracteristicilor geografice de baz  ale rii noastre a devenit  interesant  
şi instructiv  mai ales prin faptul c  a inclus pronun ia specific francez  a toponimelor româneşti , 
aspect neîntâlnit decât par ial în manualele şcolare. 
      Un eseu de acest fel poate include denumirile geografice cele mai uzuale , aşa cum sunt : 

 La Roumanie ; La Valachie ; La Moldavie ; 
 La ( Dépression de ) Transylvanie ;  Les Carpates ; Les Subcarpates ; 
 Le Plateau Moldave ; La Plaine Roumaine ; 
 La Mer Noire ; 



 Le Danube ; Le Delta du Danube ;  
 Bucarest ; Iassy 

              Tot în luna decembrie , perioada preg tirilor pentru S rb torile de Iarn  a creat un cadru 
minunat pentru realizarea de c tre elevi unei expozi ii cu lucr ri tematice : desene , felicit ri , 
obiecte decorative , etc. 
        Printre acestea , elevilor li s-a sugerat s   includ  şi felicit ri scrise în limba francez  care s  
poat  fi incluse apoi în portofoliile individuale . 
Cele mai des utilizate formule de text au fost : 

 Joyeux Noël et Bonne Année ! 
 Je vous souhaite une Bonne Année ! 
 Mes sohaits de Bonne Année ! 
 Tous mes voeux pour la Nouvelle Année ! 
 Je vous présente mes voeux de Noël ! 
 Un joli Noël pour vous ! 
 Tous notres voeux de bonheur / santé pour la  Nouvelle Année ! 
 Mes meilleurs souhaits de Noël ! 
 Meilleurs voeux de santé et de bonheur pour le Noël ! 
 Le Noël avec joie !                                                                                                                                                                                     

       Unii elevi au folosit chiar în mod concret aceste felicit ri originale , trimi ându-le p rin ilor 
pleca i în str in tate şi prietenilor sau oferindu-le profesorilor de la clas  . 
                   De asemenea , coordonarea unor activit i incluse în cadrul unor proiecte şi 
parteneriate educa ionale ofer  iar şi un bun prilej de introducere a unor aplica ii ale limbii 
franceze , chiar dac  proiectul respectiv este derulat într-o alt  limb  de circula ie interna ional  . 
            Întâlnirile din cadrul Proiectelor Europene desf şurate în şcoala noastr  ,deşi utilizând 
engleza ca limb  de comunicare , a inclus în programele artistice ale elevilor şi cântece ( „Sur le 
Pont d'Avignon” ; „Savez-vous planter les choux” ; „La Mère Michel” ; „Frère Jaques” ) şi poezii 
în limba francez  ( din crea ia lui Pierre Gripari sau Jaques Prévert ) . 
             Coordonarea unor proiecte de parteneriat local nu a fost cu nimic mai prejos ca împrejurare 
favorabil  ad ug rii unor activit i care s  implice utilizarea limbii franceze în contexte noi . 
            Aşa s-a procedat în cadrul Proiectului Educa ional inclus în campania antifumat , în perioada 
s rb toririi M r işorului . 
      Elevilor li s-a propus s  g seasc  sau s  compun  singuri mici sfaturi , avertiz ri , îndemnuri , 
aprecieri , sortite s  atrag  aten ia fum torilor . Primitorii m r işoarelor au fost nevoi i , uneori , s  
apeleze la dic ionare sau caiete de noti e pentru a putea traduce inscrip ia , reamintindu-şi sau chiar 
înv ând atunci cuvinte şi expresii noi .  
       Printre cele mai apreciate au fost formul rile :  

 Fumer c'est de la maladie ! 
 Aimer la santé, pas la fumée ! 
 Refusez toujours les cigarettes ! 
 Soyez intelligents ,  pas fumeurs ! 
 Arrêtez l'habitude de fumer ! 
 La santé coûte plus qu'une cigarette !  
 Achetez des livres , pas de cigarettes ! 
 Ne fumez pas / plus ! 
 Protéjez les enfants contre la fumée ! 
 Respectez ceux qui ne fument pas ! 

       Cele mai reuşite realiz ri au fost selectate şi incluse în portofoliul final al proiectului iar o alt  
serie au fost ataşate panoului tematic de pe holul şcolii. Un moment la fel de oportun a oferit şi 
Proiectul Educa ional derulat în parteneriat cu Teatrul „Victor Ion Popa„ din Bârlad, cu ocazia 
s rb toririi Zilei Mondiale a Teatrului, moment în care elevii, coordona i de diriginte, au preg tit un 
fragment adaptat dintr-o pies  de teatru în limba francez . 



        Clasa organizatoare a realizat un pliant – invita ie pe care l-au distribuit colegilor şi 
personalului din şcoal  , incluzând informa iile necesare despre activitate : 
27 Mars - Journée Mondiale du Théâtre                      l' École „ Vasile Pârvan „ Bârlad 
Classe VIII B présente une pièce de théâtre : 
„ Le Bourgeois Gentillhomme „ ( miniadaptation après Molière ) 
 Distribution :  Monsieur Jourdain ... ; Covielle ... ; Cléonte ... ; Nicole ... ; Madame Jourdain ... ; 
Le laquais ... ; Le costumier ... ; Le coiffeur - maquilleur ... ; Le metteur en scène ... ; Le 
présentateur ... . 
          Le spectacle aura lieu à l' École Nr.2 „ Vasile Pârvan „ - Vendredi à 16:00 , dans la salle de 
bibliothèque . 
         Piesa a fost prezentat  în fa a colegilor , a cadrelor didactice din şcoal  şi a invita ilor de la 
teatrul din localitate . 
                Sfârşitul de semestru sau de an şcolar poate fi fructificat , de asemenea , drept un moment 
potrivit pentru realizarea şi prezentarea unei dramatiz ri .  
        Aşa s-a sus inut o  miniscenet  preluat  din manualul de limb  francez  ( M. Sl vescu , A. 
Soare , Ed. Cavallioti – limba modern  2 ) preg tit  pentru serbarea clasei la finalul  anului şcolar .         
Elevii clasei organizatoare au realizat  un afiş – anun  pe care l-au expus pe holul şcolii şi în care au 
cuprins toate datele necesare : 
Classe VII A présente une pièce de théâtre:             „ Choisissons un scénario „ 
  Distribution – Les acteurs ... ; L' écrivain – scénariste ... ; Les costumiers ... ; Le décorateur ... ; 
Le coiffeur - maquilleur ...  ; Le metteur en scène ... . 
        Le spectacle sera à l' École „ Vasile Pârvan „ - Vendredi à 15:00 ,dans notre salle de classe . 
        Prezentarea a fost vizionat  de profesorii clasei şi de colegii de la alte clase . 
   În concluzie , diversitatea activit ilor didactice conduce spre faptul c  înv area unei limbi moderne 
nu este legat  cu mare stricte e doar de lec iile propriu-zise sus inute de profesorul de specialitate. 
          Cu relativ  lejeritate de realizare - dar cu foarte mare succes printre elevi şi chiar cu 
repercutare la nivelul comunit ii locale - se prezint  a fi o serie ampl  de activit i extradidactice / 
extracurriculare care folosesc metode de înv are practic  . 
                Avantajele înregistrate în urma aplic rii acestor metode prin seria de activit i prezentate ( 
elaborare de proiecte , lucr ri de atelier , crea ii literar – artistice , joc de rol , etc . ) sunt eviden iate 
prin nişte acumul ri suplimentare în ceea ce priveşte : 

 Adâncirea în elegerii no iunilor ; Consolidarea cunoştin elor însuşite ; 
 Dezvoltarea opera iilor mintale ; Sus inerea memor rii ; 
 Stabilirea unor rela ii cu fapte din via a cotidian  ; 
 Favorizarea creativit ii ; Crearea de noi situa ii de înv are ; 
 Formarea interesului pentru autodezvoltare ; Dezvoltare independen ei practice ; 
 Formarea capacit ii de autocontrol 
 Îmbog irea experien ei practice individuale şi de grup . 

        Comportamentele standardizate însuşite de c tre elevi concomitent cu cunoştin ele teoretice se 
juxtapun , în şcoala modern  , comportamentelor care solicit  crea ia , inova ia , c utarea , 
spontaneitatea , experien a personal  tr it  de aceştia în calitate de partener al profesorului pe 
parcursul procesului didactic . 
         Din acest punct de vedere , orele educative şi activit ile desf şurate sub îndrumarea 
profesorilor-dirigin i pot fi / deveni un foarte avantajos suport auxiliar pentru înv area limbii 
franceze în toate treptele de şcolarizare . 
BIBLIOGRAFIE : 

- Anghel , Manuela-Delia ; Petrişor Nicolae-Florentin : Guide pratique pour les professeurs  
de français , Ed. Paradigme , Piteşti , 2007 ; 

- Cerghit , Ioan : Metode de înv mânt , Ed. Polirom , Iaşi , 2006 ; 
- Hohan , Daniela – Simona : Portofolii personale şi seturi de materiale didactice , Şcoala 

Gimnazial  „Vasile Pârvan” Bârlad , 2012 – 2016 ; 
  



 
831. PROIECTUL EDUCATIV „ FENOMENUL VIOLEN EI ÎN SOCIETATEA 

ROMÂNEASC ” 
 

Prof. Iacob Ancu a, Şcoala Gimnazial  Nr. 3 Mangalia 
 
A. INFORMA II DESPRE APLICANT 
 

Numele institu iei/unit ii de 
înv mânt aplicante 

ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 3 MANGALIA 

Adresa complet  STRADA ALBATROS, NR. 10, COD 905500 
Nr. de telefon/fax    0241752930   / 0241752930    
Adres  poşt  electronic  sc3mang@yahoo.com 

 
PERSOAN  DE CONTACT 
Nume, Prenume 
Func ia 

D-na   IACOB ANCU A 
Coordonator Proiecte Şi Programe Educative 

Adresa complet  STR. ROZELOR, NR.14, SC.A, ET.3, AP.13, COD 905500 

Adres  poşt  electronic  paun_ancuta2001@yahoo.com 
 

B. INFORMA II DESPRE PROIECT 
 

B.1. Titlul proiectului  „ Fenomenul Violen ei în Societatea Româneasc ” 
B.2. Categoria în care se 
încadreaz  proiectul: 
 

A. cultural- artistic 
B. tehnico-stiintific 
C. sportiv-turistic 
D. cet enie democratic  X 
E. altele : educa ie parental , educa ie permanent , educa ie incluziv  

X                                                                          

 
C. REZUMATUL PROIECTULUI/DESCRIERE  
1.Num r de elevi implicati : 160 
2.Activitati propuse, în ordinea în care se vor desf şura: CROSS-CURRICULARE, 
EXTRAŞCOLARE 
3.Num r de parteneri: P RIN II, ŞCOLI GENERALE DIN MANGALIA, COMUNITATE 
LOCAL  

 
  D. PREZENTAREA PROIECTULUI 
 

D.1. Prezenta i: analiza de nevoi, obiectivul general al proiectului si preciza i inta 
strategic  a PROIECTULUI din care deriv  obiectivul general al proiectului  
Fenomenul violen ei îşi are originea în structura social , în tradi ii, obiceiuri şi mentalit i ale 
unei societ i într-o continu  schimbare; în muta iile intervenite la nivelul rela iilor 
intrafamiliale, apari ia unor puternici factori de deteriorare a raporturilor dintre parteneri, 
lipsa de programe de promovare a conceptului de parteneriat familial; proliferarea violen ei 
prin mijloace mass –media ; atitudinea de indiferen  a opiniei publice fa  de comiterea 
actelor de violen  în familie). Pentru stoparea acestui fenomen şi prevenirea 
comportamentelor inadecvate în rela ie cu copilul este necesar  îns  schimbarea mentalit ii 
adultului în creşterea şi educarea acestuia. Este necesar  derularea de campanii sistematice la 
nivel na ional, preg tirea specialiştilor care lucreaz  cu copiii, dezvoltarea de servicii 
specializate şi un cadru legal care s  asigure respectarea drepturilor copilului. 
Obiectivul general /scopul 



Prevenirea şi stoparea violen ei din societatea româneasc , sub toate formele ei 
Respectarea drepturilor copilului 

 
D.2. Scrie i obiectivele specifice ale proiectului 
Aprofundarea de c tre elevi a  aspectelor teoretice legate de fenomenul violen ei în societate 
(defini ie, clasificare,cauze, preven ie) 
Identificarea instrumenetelor specifice de interven ie în tipuri diverse de violen  
Conştientizarea de c tre elevi a drepturilor şi responsabilit ilor copilului 
Dezvoltarea unei atitudini pozitive şi a unei percep ii sociale fa  de problematica creşterii, dezvolt rii 
şi educ rii elevilor, precum şi eliminarea discrimin rilor de orice fel 

 
D.3. Descrie i grupul int  c ruia i se adreseaz  proiectul 
Beneficiari direc i : elevii Şcolii Nr. 3 Mangalia 
Beneficiari indirec i: p rin i, cadre didactice (înv tori, profesori), comunitate 

 
D.4. Durata proiectului 
UN AN ŞCOLAR  

 
D.5. Descrie i activit ile  
Activitatea nr.:1 
Titlul activit ii: ”STOP VIOLEN EI!” 
Tipul activit ii: Educa ie parental , permanent , educa ia adul ilor 
Data/perioada de desf şurare: IANUARIE  
Locul desf şur rii: Şcoala gimnazial  Nr. 3 Mangalia 
Num rul de participan i pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai 
comunitatii etc): 20 elevi, 4 cadre didactice, psiholog şcolar, preot, poli ist 
Responsabil: Director Ionescu Mihai, Director adj. Sasu Mihaela, CPPE Iacob Anca,  
Beneficiari: p rin i, elevi, cadre didactice, comunitatea local  
Metode/mijloace de realizare:  
 -se vor realiza de c tre elevi lucr ri la sec iunile: „Desen” , „Slogan”  
Modalit i de evaluare: expozi ie cu lucr rile realizate pentru concurs, diplome de participare, 
premii 
Descrie i pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: 
Se vor realiza compozi ii plastice care respect  tema concursului, lucr ri ce vor face obiectul unei 
expozi ii în şcoal . 
Activitatea nr.:2 
Titlul activit ii:”SPUNEM NU VIOLEN EI DIN ŞCOAL  ŞI DE PE STR ZI !” 
Tipul activit ii: Educa ie pentru cet enie democratic , permanent , educa ie rutier  
Data/perioada de desf şurare: APRILIE  
Locul desf şur rii: Şcoala Gimnazial  Nr. 3 Mangalia 
Num rul de participan i pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai 
comunitatii etc): 200 elevi, 50 p rin i, 18 cadre didactice, 1 psiholog şcolar, 1 poli ist, 1 preot, 1 
consilier local 
Responsabil: Director Ionescu Mihai, Director adj. Sasu Mihaela, CPPE Iacob Anca,Consiliul 
Profesoral 
Beneficiari: p rin i, elevi, cadre didactice, comunitatea local  
Metode/mijloace de realizare:  
-prezentarea unor ppt-uri cu temele: „Cauze şi forme ale violen ei în comunitate” , „Prevenirea şi 
combaterea violen ei de pe str zi”, „Comportare non-violent  la şcoal ” 
-jocuri de rol-dramatizare pe baza unor scenarii propuse de elevi 
-vizionarea unor  prezent ri PPT referitoare la tema dezb tut ; dezbateri 
-prezentarea de c tre agentul de poli ie a unor acte de violen  prezente pe strad  în rândul 
pietonilor şi şoferilor, precum şi modalit i de preven ie şi mediere/rezolvare a situa iilor 
conflictuale prezentate 
Modalit i de evaluare: chestionare adresate p rin ilor, elevilor şi cadrelor didactice participante, 
afişe, flyre, expozi ie, concurs între clase : ”Drepturile copilului/elevului”, „Pieton paşnic, nu 



violent!” 
Descrie i pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: 
Se vor prezenta ppt-uri care trateaz  fenomenul violen ei pe strad . Se vor purta dezbateri şi se vor  
exemplifica temele prin situa ii întâlnite de p rin i şi copii în via a de zi cu zi. Elevii vor interpreta 
diverse roluri din mici scenete ale c ror scenarii au fost create de ei.Se vor realiza afişe cu diverse 
sloganuri:”Violen a e apanajul incompeten ei”, „Copil ca tine sunt şi eu!”, „Sunt copil şi am 
drepturi”. 
Concursul  dintre clase se va desf şura pe mai multe sec iuni: cultur  general , „Cea mai 
nonviolent  clas ”, „ Polite e.....rutier ”, exemplific ri ale educa iei incluzive.  

 
D.5. Rezultatele aşteptate ca urmare a implementarii proiectului 
- îmbun t irea rela iilor între colegii de clasa, între profesori şi elevi;  
- îmbun t irea rela iilor dintre factorii educa ionali: familie-şcoal -comunitate 
-formarea şi dezvoltarea unor deprinderi de mediere a conflictelor 

 
D.6. Modalitatea de monitorizare şi de evaluare a rezultatelor proiectului 
-chestionare adresate p rin ilor, cadrelor didactice şi reprezentan ilor comunit ii, înregistrarea şi 
prelucrarea rezultatelor;  
-rapoarte de evaluare a activit ilor desf şurate, a rezultatelor participarii la concursul judetean 
-dramatiz ri, expozi ii cu lucr rile desf şurate de-a lungul proiectului 

 
D.7. Modalitatea de evaluare şi indicatorii de evaluare ai proiectului 
-dezbateri, chestionare; elaborarea unor planuri de îmbun t ire a activit ilor desf şurate în urma 
interpret rii datelor ob inute 
-portofoliu individual şi colectiv 

 
D.8. Beneficiarii direc i şi indirec i ai proiectului 
Beneficiari direc i : p rin ii şi elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 3 Mangalia 
Beneficiari indirec i: cadre didactice (înv tori, profesori), comunitate 

 
D.9. Impactul estimat al implement rii proiectului asupra grupului int  asupra şcolii 
şi asupra partenerilor 
O îmbun t ire a climatului familial şi educa ional în care tr iesc elevii; sc derea inciden ei 
fenomenului violen ei în şcoal  

 
D.10. Asigurarea continuit ii /sustenabilit ii proiectului 
-organizarea anual  a unei activit i specific  acestui proiect 

 
D.11. Activit ile de promovare/mediatizare şi de diseminare din timpul 
implement rii proiectului şi dup  încheierea acestuia 
Informarea prin mass-media local a ac iunilor ce urmeaz  a fi desf şurate în cadrul proiectului şi 
publicarea recenziei şi a fotografiilor din cadrul activit ilor. 

 
D.12. Partenerii implica i în proiect  
-p rin ii elevilor – participarea la activit ile desf şurate; sprijinirea copiilor lor în actul  
educa ional 
-reprezentan i ai comunit ii locale – furnizare de materiale necesare desf şur rii activit ilor 

 
  



 
E. DEVIZ ESTIMAT DE CHELTUIELI PENTRU CAE  

Nr. 
crt. 

Descrierea 
cheltuielilor 

Fonduri 
proprii 

Finan are 
solicitat  
MENCŞ 

Total 
sum  
RON 
 

Finan ri anterioare pe acelaşi 
proiect  

Surse 
proprii 

MENCŞ TOTAL 

1          
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

TOTAL 
RON 

      

 
F. INFORMA II DESPRE UNITATEA DE ÎNV MÂNT 

F.1. Descrierea unit ii de înv mânt 
Tipul unit ii de înv mânt 
(scoala, liceu, palat, club) 

ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 3 MANGALIA 

Num rul cadrelor didactice  Total :  Femei:           B rba i:  
Num rul elevilor înmatricula i Total :         Fete:   B ie i:  

F.2. Cadre didactice şi elevi care particip  la proiect  
Num rul cadrelor didactice participante 
la proiect  

  Total :    Femei:    B rba i:  

Num rul elevilor participan i la proiect Total :     Fete:   B ie i:  
Num rul claselor/ cercurilor participante 
la proiect şi tipul/profilul acestora 

  7 clase – ciclu primar 
  16 clase-ciclu gimnazial 

F.3. Particip ri anterioare la alte programe/proiecte 
DA ( în acest caz, completa i tabelul de mai jos) 
NU 

An Finan at 
de c tre 

Titlul proiectului 

  Familia, partener activ în educa ie, S rb tori de suflet 

 
G. INFORMA II DESPRE POTEN IALI PARTENERI 

 
G.1. Institu ia partener , dac  o alt  unitate 
de înv mânt este implicat  în proiect 

ŞCOALA GIMNAZIALA NR.1 MANGALIA 

Adresa complet  MANGALIA, STR. MATEI BASARAB, NR. 
56, COD 905 500, JUD. CONSTAN A 

Nr. de telefon/fax 0241 75 20 02 
Adres  poşt  electronic  /Pagin  Internet sc1mg@yahoo.com 

Numele şi func ia persoanei de contact: DIRECTOR- CRISTIAN DOBRE 

 
 
  

 
x 



 
832. EMO IE DE TOAMN  – TEHNICA OSHIBANA 

 
Prof. Ichim Cristina 

coala Gimnazial  Nr.81, Bucuresti 
 

V  invit s  p i i al turi de mine i elevii mei printre petale delicate i frunze înc rcate cu 
energia naturii i s  descoperi i cum le pute i d rui o nou  via  transformându-le în lucr ri de art  
pline de sensibilitate. 

 
Oshibana este arta japonez  a florilor presate prin care arti tii foloseau materiale naturale 

presate pentru a „picta” imagini din natur . Cu circa 600 de ani în urm , samuraii erau singurii care 
practicau aceast  art , pe lâng  caligrafie, mânuirea armelor i medita ie. Se credea c  aceast  
ocupa ie îi ajut  pe lupt tori s  în eleag  în elepciunea naturii i s  ating  armonia sufleteasc . 

Din Japonia, aceast  art  s-a r spândit treptat în întreaga lume. Informa ii exacte despre 
istoria oshibanei sunt destul de pu ine, poate i  din cauza barierelor de limb . 

Artele verzi reprezint  un nou curent cultural i înseamn  reprezentarea artistic  a naturii folosind 
doar materiale naturale a a cum sunt ele g site în natur : frunze i petale de flori presate cu grij , 
semin e, coji de nuc , scoici, in, cânep . A ezate fie pe un perete în camera proprie,  fie la coal , la 
birou, în spa iile de conferin e, lucr rile ne ajut  s  ne transform m interiorul pentru a ne bucura 
permanent de lini tea i armonia naturii doar prin simpla contemplare a unei opere de art . 

 
Colaj cu flori presate, este denumirea generic  a tehnicii colajului cu materiale vegetale 

presabile. Este o tehnic  de redare artistic  bidimensional  a crea iei imaginate, prin care se lipesc 
flori i frunze, materiale vegetale etc. ob inute prin presarea i uscarea plantelor. 

Târgul de toamn  ..., început de octombrie, frunze şi flori uscate alc tuind un covor 
multicolor pe trotuare. Se lipesc de pantofii noştri, ne înso esc în drumul c tre şcoal , ca nişte buni 
prieteni, care nu ne vorbesc, dar care ştiu s  ne respecte t cerea, melancolia. Ne-am gândit ce 
frumos ar ar ta ele într-un tablou al TOAMNEI, aranjate cu grij , într-un decor unic realizat de 
fiecare dintre noi.  



Da, a i ghicit, aceasta a fost tematica atelierului nostru, al clasei a V-a B, în cadrul Târgului 
Toamnei, organizat la noi în şcoal  în fiecare an – tehnica OSHIBANA, a decor rii folosind frunze 
şi flori presate, asem n toare tehnicii  IKEBANA, ce foloseşte flori şi frunze în stare natural .  

 
Fiecare elev a dat frâu liber imagina iei  şi, într-o clip , cartoanele colorate au prins via . 

Rând pe rând, mâinile îndemânatice au modelat vaze cu flori multiclore, buchete cu parfumul 

toamnei şi mici gr dini din frunze ruginii. 
Lipiciul şi foarfeca au devenit adev rate unelte fermecate ale unor  meşteri pricepu i. Astfel, sub 
bagheta fermecat   a doamnei profesor diriginte, fiecare banc  s-a transformat  într-un mic atelier de 
artişti iscusi i. 
    

Ce poate fi mai frumos decât s  dai via , fie m car şi pentru o or , unor  frunze  care st teau 

stinghere pe aleile parcurilor? 
 
Bibliografie: 
Talpe  Adela, Ghidul ilustrat al încep torului în arta florilor presate (Oshibana), 
www.floripresate.ro, 2013. 
 
 
 
  

http://www.floripresate.ro/


 
833.  PROIECT DIDACTIC 

 
Profesor: Ichim Cristiana-Oana, Şcoala Gimnazial  “Iulia Ha deu”  

 
Şcoala Gimnazial  “Iulia Ha deu”  
Data:...........2016  
Profesor: Ichim Cristiana-Oana  
Disciplina: Limba şi literatura român   
Clasa: a VII-a  
Unitatea: 3  
Tipul lec iei: de verificare şi apreciere a cunoştin elor pe baza unui test scris  
Timpul: 50’  
Competen e specifice:  
3.1- dovedirea în elegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerin e date  
3.2- sesizarea valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbog ire a 
vocabularului şi a categoriilor semantice studiate;  
4.2. utilizarea în redactarea unui text propriu a cunoştin elor de morfosintax , folosind adecvat 
semnele ortografice şi de punctua ie;  
Obiective:  
O1 - selectarea unor informa ii corecte;  
O2 – identificarea unor cuvinte formate prin mijloacele interne de îmbog ire a vocabularului;  
O3 – construirea familiei lexicale a unui cuvânt dat;  
O4 – stabilirea func iei sintactice şi a valorii morfologice a unor cuvinte;  
O5 – realizarea delimit rii unei fraze ;  
O6 – recunoaşterea no iunilor de teorie literar  ( gen literar, personaj, narator, indici spa io- 
temporali, mod de expunere, moment al subiectului);  
Strategii didactice:  
1. Metode: conversa ia, explica ia  
2. Mijloace de înv mânt: fi a de evaluare  
3. Forme de organizare: individual  
 
SCENARIUL ACTIVIT II DIDACTICE  
1. Moment organizatoric (1 min)  
Profesorul noteaz  absen ii, asigur  ordinea în clas .  
2. Evaluarea cunoştin elor se realizeaz  pe baza unui test scris.  
Fiecare elev primeşte câte o fiş  de evaluare ce con ine testul respectiv. (1 min)  
Profesorul ofer  indica iile necesare rezolv rii testului în condi ii optime. (1 min)  
Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.  
Dup  expirarea timpului de lucru profesorul discut  cu elevii rezolvarea corect  a testului.  
(2 min)  
Profesorul va nota elevii conform baremului realizat.  
Total test 90 puncte.  
Se acord  10 puncte din oficiu. 
 
TEST DE EVALUARE  
CLASA a VII-a  
Se d  urm torul text:  
De treci codri de aramã, de departe vezi albind -auzi mândra glãsuire a pãdurii de argint. Acolo, 
lângã isvoarã, iarba pare de omãt, Flori albastre tremur ude în vãzduhul tãmâiet ; Pare-cã si trunchii 
vecinici poartã suflete sub coajã, Ce suspinã printre ramuri cu a glasului lor vrajã. Iar prin mândrul 
întuneric al pãdurii de argint Vezi isvoare zdrumicate peste pietre licurind ; Ele trec cu harnici unde 



şi suspinã-n flori molatic, Când coboarã-n ropot dulce din tãp anul prãvãlatic, Ele sar în bulgãri 
fluizi peste prundul din rãstoace, În cuibar rotind de ape, peste care luna zace. Mii de fluturi mici, 
albaştri, mii de roiuri de albine Curg în râuri sclipitoare peste flori de miere pline, Împlu aerul 
vãratic de mireasmã şi rãcoare A popoarelor de muşte sãrbãtori murmuitoare.  
1. Completeaz  spa iile libere din enun ul de mai jos cu r spunsurile corecte: 6 puncte  
Autorul textului de mai sus face parte din categoria..................................................................., 
al turi de Ion Creang , .................................. şi................................................  
2. Încercuieşte litera corespunz toare r spunsului corect: 6 puncte  
I. Fragmentul a fost extras din opera:  
a) Amintiri din copil rie b) Hanul Ancu ei c) Cuvânt d) C lin (file din poveste)  
II. Seria de cuvinte corect desp r ite în silabe este:  
a) t p- a-nul, po-poa-re-lor, ar-gint  
b) t -p a-nul, po-poa-re-lor, ar-gint  
c) t p- a-nul, po-poa-re-lor, a-rgint  
III. Sensul cuvântului „t p anul” din structura din t p anul pr v latic este:  
a)deal b) pietri  c) drum  
3. Identific  în textul dat câte un cuvânt format prin derivare, compunere şi conversiune. 12 puncte  
4. Scrie cinci termeni apar inând familiei lexicale a cuvântului „alb”. 10 puncte  
5. Motiveaz  întrebuin area cratimei în structura coboar -n. 4 puncte  
6. Scrie func ia sintactic  şi valoarea morfologic  pentru cuvintele subliniate. 12 puncte  
7. Alcatuie te enunturi cu omonimele cuvântului unde i mii. 10 puncte  
8. Delimiteaz  fraza urm toare, stabile te felul propozi iilor, respectând algoritmul de lucru i 
realizeaz  schema. 10 puncte  
Pare-cã i trunchii vecinici poartã suflete sub coajã, /Ce suspinã printre ramuri cu a glasului lor 
vrajã.  
9. Încadreaz  textul într-unul din genurile literare studiate şi sus ine cu argumente r spunsul dat 
(patru ) . 10 puncte  
10. Realizeaz  în maxim cinci rânduri explica ia textului dat. 10 puncte  
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord  10 puncte din oficiu. Timp de lucru: 45 de minute.  
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE  
* Se acord  10 puncte din oficiu. Nota final  se calculeaz  prin împ r irea punctajului total acordat 
pentru lucrare la 10.  
1. Câte 2 puncte pentru completarea corect  a fiec rui spa iu, cu informa ia corespunz toare ( 
Autorul textului de mai sus face parte din categoria marilor clasici ai literaturii române, al turi de 
Ioan Slavici, Ion Creang  şi I.L.Caragiale.) 2p.x 3= 6p  
 
2. Câte 2 puncte pentru încercuirea literei corespunz toare r spunsului corect. 2p.x 3= 6p  
 
I. Incadrarea corect  a fragmentului în textul din care face parte – d  
II.Toate cuvintele corect desp r ite în silabe se afl  în seria - a  
III.Sensul cuvântului „t p an” din structura dat  este – a  
3. Câte 4 puncte pentru identificarea fiecrui cuvânt format prin derivare, compunere şi 
conversiune. ( de exemplu: derivare- v ratic, sclipitoare, t mâiet; compunere- albastru,din; 
conversiune- unde,a ) 4px 3= 12p.  
 
4. Câte 2 puncte pentru fiecare termen apar inând familiei lexicale a cuvântului „alb”. 2px 5=10p  
 
5. Se acord  4 puncte pentru explicarea rolului utiliz rii cratimei în structura dat  (exemplu: 
marcheaz  elidarea vocalei “î”, separ  grafic dou  p r i de vorbire diferite (verbul „coboar ” de 
prepozi ia „în”), uneşte fonic cele dou  cuvinte realizând rostirea într-o singur  silab , duce la 
evitarea hiatului, men ine constant  m sura versurilor); 2 puncte pentru încercarea de a motiva rolul 
cratimei.  



 
6. Câte 4 puncte pentru precizarea valorii morfologice şi a func iei sintactice pentru fiecare cuvânt 
subliniat: 4px3=12p  
 
Albind- complement circumstan ial de mod, exprimat prin verb la modul gerunziu  
sub coaj - atribut substantival prepozi ional, exprimat prin substantiv comun.  
care- subiect simplu, exprimat prin pronume relativ  
7. Câte 2puncte pentru precizarea sensului i a valorii morfologice i 2puncte pentru alc tuirea 
unor enun uri coerente  
8. 2 puncte pentru stabilirea predicatelor 2p x 2=4p  
2 puncte pentru delimitarea frazei;  
2 puncte pentru precizarea felului fiec rei propozi ii(propozi ie principal /propozi ie secundar )  
2 puncte pentru realizarea schemei frazei  
7. 2 puncte pentru încadrarea textului la genul liric; câte 2 puncte pentru fiecare tr s tur  corect 
identificat  şi formulat , sus inut  cu exemple. 2p x 4= 8p  
 
8. Explicarea titului -10 p; tendin a de a povesti sau a copia din textul ini ial – 4 p  
 
 

834. SUGESTII DE UTILIZARE A SURSELOR ISTORICE VIZUALE ÎN CADRUL 
ORELOR DE ISTORIE - FOTOGRAFIA CA SURS  ISTORIC  

 
Prof. Ilie Leonard Cornel 

coala Gimnazial  Nicolae Titulescu C l ra i 
        

Activitatea cu sursele istorice este una deosebit de important  în demersul didactic, în cadrul 
orei de istorie. Competen ele din programele şcolare pe care trebuie s  le atingem, ne oblig  s  
folosim sursele istorice, atât cele scrise cât şi cele vizuale. Profesorul de istorie trebuie s  îşi 
selecteze cu mare aten ie con inuturile şi, în func ie de ele, sursele istorice. El va analiza în prealabil 
sursa istoric  şi se va asigura c  elevii pot s  analizeze informa iile oferite de surs  pe baza 
cunoştin elor, abilit ilor dobândite de c tre ei anterior. Mai întâi de toate, profesorul trebuie s  se 
întrebe: posed  elevii destule cunoştin e cu privire la subiectul aflat în discu ie şi la perioada de 
timp la care se refer  sursa istoric . Dac  da, se poate r spunde la întreb ri apelându-se la abilit ile 
şi la instrumentele de lucru ale elevilor.  
     Ne-am propus în cadrul acestui material, s  ne oprim asupra fotografiei ca izvor istoric 
precum şi la modul în care putem folosi fotografia în cadrul orelor de istorie, în procesul de predare 
– înv are – evaluare. 

Fotografia reprezint  un document vizual, un instrument important în predarea istoriei. Este 
prezent  în manualele şcolare sub diferite forme: scene de via  cotidian , scene de confrunt ri 
militare, portrete de personalit i, aspecte ale vie ii sociale, economice, politice şi culturale. Ea are 
un impact deosebit asupra elevilor, analiza ei îi ajut  s  în eleag  mai bine şi mai clar unele 
con inuturi istorice, stimuleaz  imagina ia elevului şi capacitatea de observa ie. Fotografia poate fi 
folosit  ca surs  istoric  pentru toate perioadele istorice, îns  for a evocatoare a acesteia este pentru 
perioada secolelor XIX-XX. Fotografia reprezint  un document vizual, un martor al istoriei 
secolului XIX-XX şi nu doar. Fotografia reprezint  un instrument decisiv în cadrul mijloacelor 
moderne mass-media şi un instrument important în predarea istoriei.  

Avantajele folosirii fotografiei în cadrul orelor de istorie: 
 Stimuleaz  imagina ia elevului; 
 Are o for  de evocare deosebit ; 
 Elevul poate s  îşi foloseasc  capacitatea de observa ie; 
 Elevul poate înv a s  gândeasc  şi s  observe critic; 
 Poate oferi profesorului ocazia de a reface o mic  parte din atmosfera perioadei; 



 Are un impact deosebit asupra elevilor, ajutându-i s  în eleag  mai bine 
evenimentul/faptul istoric. 

Exist , evident, şi unele dezavantaje ale folosirii fotografiei la clas : 
 Un timp destul de mare afectat în cadrul lec iei; 
 Prezen a unei a doua imagini poate altera cadrul şi semnifica ia primei fotografii; 
 Fotografia poate fi manipulat  sau trucat . 

Profesorul de istorie trebuie s  selecteze cu mare aten ie fotografiile pe care urmeaz  s  le 
foloseasc  în demersul didactic. Iat  câteva posibile criterii pentru alegerea fotografiilor pentru ora 
de curs: 

 S  poat  fi uşor puse în leg tur  cu alte surse istorice; 
 S  pun  în valoare cunoştin ele şi aştept rile elevilor; 
 S  prezinte anumite ambiguit i sau chiar contradic ii ce necesit  a fi explicate şi 

investigate; 
 S  poat  fi analizate de c tre elevi. 

Ce ar trebui s  ştie profesorii dar şi elevii în leg tur  cu o fotografie ? 
 Fotografiile care sunt p strate ca documente/surse istorice au fost la rândul lor supuse 

unui proces de selec ie; 
 Fotografiile respect  conven iile şi perspectivele perioadei în care au fost realizate; 
 Fotografiile pot fi uşor manipulate sau trucate; 
 Fotograful poate avea un efect direct asupra evenimentelor care sunt fotografiate. 

Atunci când folosim o fotografie în demersul didactic, ea trebuie analizat  foarte atent, 
trebuie s  privim dincolo de imagine, adic  s  descifr m şi s  descoperim „mesajul” transmis prin 
intermediul imaginii. Iat  care sunt principalele aspecte pe care trebuie s  le urm rim atunci când 
analiz m o fotografie în demersul didactic: 

 Tema: manifesta ie, miting, reuniune interna ional , scen  din via a cotidian , scen  de 
r zboi, personaje. 

 Datarea: poate fi f cut  observând: 
o indica ii directe – titlu, legend , inscrip ii, vegeta ie; 
o indica ii indirecte – costume, obiecte, arhitectur . 

 Personajele: sunt personalit i cunoscute sau anonimi apar inând unor tipologii sociale, 
se observ  vestimenta ie, obiectele, alte atribute, atitudinea personajelor. 

 Dispunerea personajelor: se poate realiza în jurul unui personaj principal, indicându-se 
astfel o ierarhie, poate fi o imagine de ansamblu cu personaje prezentate egal, 
personajele aflate în prim-plan sau aflate în fundal. 

 Locul (spa iu): poate fi indicat gra ie unei construc ii sau a unei inscrip ii. 
 Planul: exprim  un cadru general, larg, permite descrierea unei scene, situarea într-un 

context sau prezint  un cadru izolat dintr-o ac iune. 
 Interpretarea imaginii :  

o Autorul: comport  aceiaşi analiz  ca şi autorul unui text; 
o Imaginea: este reprezentativ , este spontan , este exagerat , trucat , manipulat ; 
o Locul public rii: publica ie oficial , de propagand , de opozi ie; 
o Contextul public rii imaginii: contextul desf şur rii unui eveniment, momentul 

ales. 
 Semnifica ia imaginii: se analizeaz  prin raportarea la subiect, la tem , la cadrul 

cultural pe care îl reprezint , la referin ele ideologice pe care le comport . 
Un tip aparte de fotografie îl reprezint  fotografia de pres . Ea se prezint  sub forma unui 

instantaneu, al unei ac iuni, al unui personaj sau grup de oameni afla i într-o anumit  situa ie 
considerat  reprezentativ  pentru evenimentul respectiv. Fotografia de pres  este perceput  ca o 
expresie foarte fidel  a realit ii şi de aceea poate fi considerat  un document istoric. 

 În continuare dorim s  ar t m modalitatea folosirii unor fotografii atunci când le utiliz m în 
demersul didactic, ca surse istorice. Am ales spre exemplificare câteva activit i de înv are-
evaluare pe baza unor fişe de lucru pe care le-am utilizat la clasa a VII-a în cadrul lec iilor de 



recapitulare final . Activit ile de înv are, au urm rit formarea la elevi a unor competen e bazate 
pe folosirea surselor istorice în cunoaşterea unor evenimente şi fapte din trecut, cu scopul de stimula 
elevilor creativitatea, spiritul de observa ie şi de a le trezi interesul pentru studiul istoriei. Conform 
programei şcolare, competen ele specifice pe care le-am urm rit prin desf şurarea acestor activit i 
de înv are, sunt: 
 Localizarea în timp şi plasarea în spa iu a faptelor istorice din secolul al XX-lea, pe baza 

surselor istorice; 
 Prezentarea unui fapt istoric referitor la secolul al XX-lea, utilizând informa ii selectata din 

sursele istorice; 
 Stabilirea rela iei de cauzalitatea pentru un faptul istoric din secolul al XX-lea în sursele istorice 

date; 
 Dezvoltarea unei atitudini pozitive fa  de sine şi fa  de ceilal i în cadrul unei dezbateri.  

Desf şurarea activit ilor: Elevii sunt grupa i în cinci echipe de lucru, primesc fişele de 
lucru, le analizeaz  câteva minute, apoi r spund întreb rilor de pe fişa de lucru. Reprezentantul 
fiec rei echipe va citi r spunsurile date. Profesorul supune dezbaterii clasei r spunsurile date de 
fiecare echip . 

 
FIŞA DE LUCRU nr. 1 

 

 
 

Foto: Entuziasm la Paris. 11 noiembrie 1918. 
 

Privi i fotografia de mai sus. Pe baza cunoştin elor dobândite şi din analiza imaginii, 
r spunde i urm toarelor cerin e: 

1. Identifica i tipul de surs  istoric . 
2. Identifica i faptul istoric care a prilejuit acest entuziasm. 
3. Cine crede i c  a realizat sursa istoric  şi în ce context? 
4. Imagina i-v  ca sunte i un personaj din acea mul ime. Descrie i în aproximativ 10 rânduri 

atmosfera de pe str zile Parisului. 



5. Crede i c  imaginea este trucat , exagerat , manipulat ? Argumenta i r spunsul. 
6. Ce semnifica ie/importan  are sursa istoric  analizat . 
7. Da i un alt titlu sursei istorice. Argumenta i alegerea f cut . 
8. La ce alte surse istorice mai putem apela pentru a în elege şi mai mult momentul imortalizat 

de sursa istoric . 
 

FIŞA DE LUCRU nr. 2 
 

 
 

Foto: Primirea preşedintelui american W. Wilson la Paris  
 

Privi i fotografia de mai sus. Pe baza cunoştin elor dobândite şi din analiza imaginii, 
r spunde i urm toarelor cerin e : 

1. Identifica i tipul de surs  istoric . 
2. Identifica i faptul istoric la care face referire sursa. 
3. Data i sursa istoric . 
4. Cine crede i c  a realizat sursa istoric  şi în ce context a fost efectuat  fotografia ? 
5. Grupele 1 – 2. Imagina i-v  ca sunte i un personaj aflat în acel moment pe str zile Parisului. 

Descrie i în aproximativ 10 rânduri atmosfera de pe str zile Parisului. 
Grupele 3 – 5. Imagina i-v  ca sunte i jurnalist aflat la fa a locului şi trebuie s  realiza i un 
scurt reportaj despre vizita preşedintelui W. Wilson la Paris. 

6. Crede i c  imaginea este trucat , exagerat , manipulat ? Argumenta i r spunsul. 
7. La ce alte surse istorice mai putem apela pentru a în elege şi mai mult momentul imortalizat 

de sursa istoric . 
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835. PROIECT DIDACTIC 

 
Profesor Irimia Andreea- C t lina, Şcoala Gimnazial  ,,Anastasie Panu’’ Huşi 

 
A. COMPONENTA INTRODUCTIV  

 
 
Şcoala Gimnazial  ,,Anastasie Panu’’ Huşi 
Data:   
Clasa: a VII-a  A 
Profesor: Irimia Andreea- C t lina 
Unitatea de înv are: Recapitulare 
Disciplina: Limba şi literatura român  
Subiectul lec iei: Pronumele şi numeralul 
Tipul lec iei: consolidarea cunoştin elor 
Competen e: la sfârşitul orei elevii vor fi capabili: 
                  O1- s  recunoasc  diferite tipuri de pronume şi adjective pronominale 
                  O2- s  diferen ieze pronumele de adjectivele pronominale 
                  O3- s  identifice numeralele din exemplele date 
                  O4- s  precizeze func ia sintactic  a pronumelor şi numeralelor date 
Metode şi strategii didactice: 
                  M1- conversa ia euristic  
                  M2- observarea 
                  M3- problematizarea 
                  M4- jocul didactic 
                  M5- munca în echip  
Material didactic :                 
                   m1- manualul 
                   m2- fişe de lucru 
                   m3- planş  cu jocul 
                   m4- pioni 
                   m5- zar 
                   m6- cartoane cu întreb ri 



      Bibliografie: 
1.   Şerban, A., Şerban, S., Manual de limba român  pentru clasa a VI-a,  
                                           Ed. All, Bucureşti, 2005 

         2.   Denoleanu, F., Ilinca, Şt., M., Repere de limb  şi literatur  român ,  
                                                                Ed. Didactika, Bucureşti, 2005 

3.   Goia, Vistian, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi  
                             liceu, ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002 

 
 
 
B. COMPONENTA DESCRIPTIV  

Evenimente 
instruc ionale 

Activitatea de înv are Durata Metode 
şi 

procedee 

Evaluare 

Activitatea 
profesorului 

Activitatea elevului 

1.Moment 
organizatoric 

-noteaz  absen ii 
-verific  preg tirea celor 
necesare lec iei 

-îşi preg tesc cele necesare 
lec iei 

2’  
- 

 
-obs. sist. 

2. Verificarea  
cunoştin elor 
anterioare şi a 
temei de cas  

-verific  tema de cas  f când 
aprecieri verbale asupra modului 
în care a fost realizat  
-moment ortografic 

-corecteaz  tema dac  este cazul 
 
 
 

 
5’ 

 
M1 

 
 

oral  

3.Preg tirea şi 
anun area 

temei noi şi a 
obiectivelor 

- profesorul anun  lec ia nou  
-scrie titlul pe tabl   
-anun  obiectivele lec iei 

 
-scriu titlul în caiete 

 
5’ 

 
M1 
M2 

 

scris  
oral  

4.Dirijarea 
înv rii 

- li se comunic  elevilor faptul 
c  în aceast  or  vor consolida 
cunoştin ele despre pronume şi 
numeral printr-un joc- concurs 
- li se explic  elevilor regulile 
jocului- concurs 
- elevii sunt împ r i i în 3 grupe 
fiecare grup  alegându-şi câte 
un pion colorat 

 
 
 
 
-ascult  regulile 
 
-îşi aleg un pion colorat 
 
 

    35’          M1 
M2 
M3 
M4 
M5 

 

       oral  
scris  

obs. sist. 
 



- fiecare elev din grup  va ieşi în 
fa , va da cu zarul şi va muta 
pionul echipei sale atâtea 
p tr ele câte va indica zarul pe 
planşa cu numere (anexa 1) şi 
va trage o întrebare din setul de 
cartonaşe care are culoarea 
p tr elului pe care se afl  
pionul (anexa 2) (cartonaşele se 
scot pe foi colorate şi se 
decupeaz ; albastru-pronume, 
roz- numeral, galben-surpriz ) 
- pionul unei grupe poate fi 
eliminat de pionul altei grupe 
dac  nimereşte pe acelaşi 
p tr el, dar poate fi salvat dac  
elevul care îl elimin  nu ştie 
r spunsul şi un elev din grupa 
eliminat  ştie s  r spund  
- dac  un elev nu ştie s  
r spund  la întrebare poate fi 
salvat de colegii s i, dac  nici ei 
nu ştiu va r spunde un elev din 
alt  grup  şi va primi punct 
grupa care a r spuns corect 
- dac  un elev nu ştie s  
r spund  la întrebare, dar înainte 
a tras cartea SALVAT grupa lui 
primeşte punctul 
- dac  un elev a tras cartea ATU 
şi un alt coleg din echip  nu ştie 
r spunsul sau nimeni din echip  
nu ştie r spunsul poate salva 
grupa cu aceast  carte 

- sub îndrumarea şi 
supravegherea  profesorului 
încep jocul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- dac  un elev trage cartea 
STA I O TUR  întreaga grup  
st  o tur  
- elevii primesc o fiş  de lucru 
cu întreb rile de pe cartonaşe pe 
care o vor completa în timpul 
orei (anexa 3); ei nu vor fi 
avantaja i de aceast  fiş  
deoarece nu pot şti pe ce culoare 
nimereşte pionul lor 
- când întreb rile s-au epuizat se 
totalizeaz  punctele şi se 
stabileşte clasamentul fiecare 
echip  primind câte o diplom  
(anexa 4) 

 
 
 
- completeaz  fişa de lucru 

5. Asigurarea 
feed-back-ului 

- se realizez  pe durata întregii 
ore 

    

7.Anun area 
temei pentru 

acas  

- itemii pentru evaluare din 
culegere de la numeral 

-noteaz  tema în caiete 2’ M1 -obs. sist. 

 
  



ANEXA 1 
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ANEXA 2 
 

Cine se scoal  de 
diminea  departe 

ajunge. 
Pronumele subliniat 
este….. 

Ce valoare morfologic  
are cuvântul subliniat în 
enun ul: Ce b iat va 
desena mai frumos acela 
va merge în excursie. 

Alc tuieşte o propozi ie 
în care pronumele 
demonstrativ aceasta s  
aib  func ia sintactic  de 
complement de agent. 

Cuvântul subliniat este 
pronume sau adjectiv 

pronominal de înt rire? 
Directorul însuşi a asistat 
la şedin a cercului de 
literatur . 

 Precizeaz  felul 
adjectivului pronominal 

demonstrativ din enun ul: 
Am cump rat aceeaşi 

carte pentru fratele meu 
mai mic. 

Cuvântul subliniat este 
pronume sau adjective 
pronominal negative? 

Niciun copil n-a lipsit. 

Alc tuieşte o propozi ie 
în care cuvântul acesta s  
fie adjectiv pronominal 
demonstrativ. 

La ce întrebare r spunde 
pronumele relativ din 
enun ul: Pr jitura pe 
care o m nânc este 
f cut  de bunica 

Precizeaz  valoarea 
morfologic  a cuvântului 

subliniat în enun ul: 
I-am dat altui coleg 
albumul 

Precizeaz  forma corect  
a cuvintelor scrise cursiv 

în enun ul: 
Un prieten dintre ai mei/ 
de-al meu a plecat la 
munte 

Ce func ie sintactic  
are pronumele 
interogativ în 

exemplul: 
       Ce ai spus?  

Precizeaz  cazul 
pronumelui negativ din 
enun ul: Sania n-a fost 
rupt  de niciunul dintre 
vecinii mei. 

Completeaz  spa iul 
punctat cu forma corect  
a pronumelui relativ 
care: Mobilierul 
.................... îl doreştie 
este prea scump. 

Ce func ie sintactic  are 
cuvântul subliniat în 
enun ul: Cadourile de la 
ceilal i m-au surprins. 
 

Precizeaz  felul 
pronumelui subliniat în 
enun ul: Şi-a cump rat o 
maşin  nou . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ANEXA 2 
Precizeaz  felul 
numeralului subliniat în 
enun ul: To i patru 
ascultau mira i ce li se 
spune. 

Numeralul din exemplul 
urm tor are valoare 
adjectival  sau 
substantival ?  
S-au aşezat în banca a treia. 

Precizeaz  func ia 
sintactic  a numeralului 
ordinal din enun ul:  
Pe al doilea l-am ajutat la 
teme. 

Alc tuieşte o propozi ie în 
care numeralul colectiv 
ambii s  aib  valoare 

adjectival . 
 

Construieşte o propozi ie în 
care numeralul colectiv 
amândoi s  aib  fuc ia 

sintactic  de complement 
indirect în dativ. 

Precizeaz  forma corect  a 
numeralului în enun ul: Pe 
treizeci şi unu/ treizeci şi 
una ianuarie am mers la 
munte. 

Care este felul numeralului 
din enun ul:  
O p trime dintre elevi au 
mers în excursie. 

În ce caz st  numeralul 
subliniat în enun ul:  
Le-am pus celor doi 
aceeaşi întrebare. 
 

Alc tuieşte o propozi ie în 
care numeralul ordinal al 

treilea s  fie în cazul 
genitiv cu valoare 

substantival . 

Precizeaz  felul 
numeralului din enun ul:  
S-au aşezat în b nci câte 
trei. 
 

Care este func ia sintactic  
a numeralului subliniat în 
enun ul: Le-am dat 
amândurora câte ceva. 

Numeralul subliniat în 
enun ul: Tat l meu a 
câştigat triplu fa  de anul 
trecut. este numeral 
multiplicativ sau distributiv? 

G seşte un sinonim 
pentru numeralul întâiul. 
 
 
 

În enun ul urm tor: Am o 
carte şi dou  caiete. 
cuvântul o este: pronume 
personal, adjectiv 
pronominal nehot rât sau 
numeral cardinal? 

Numeralul subliniat în 
enun ul: S pt mâna trecut  
a venit la noi de patru ori. 
este numeral ....................... 
şi are valoare 
........................... 

ANEXA 2 
În propozitia: 
Dan şi-a pus haina pe umeraş, 
pronumele este: 
 a) pronume personal; 
 b) pronume reflexiv;  
 c) adjectiv pronominal posesiv.  

În propozitia: 
Albumul este al meu, cuvântul 
subliniat are func ia sintactic  de: 
       a)subiect; 
       b)nume predicativ; 
       c)atribut pronominal. 

         
Care sunt felurile 
pronumelui 
demonstrativ? 
 

 Completeaz : 
Am ajuns la .........................or  
ca şi voi. 
(adj. pron. demonstrativ de 
identitate, feminin) 

 
 

 În propozitia: 
Geanta mea este înc p toare, 
cuvântul subliniat este: 
  a)pronume posesiv; 
  b)pronume demonstrativ; 
  c)adjectiv pronominal posesiv 

 C r ile celor doi erau foarte 
neîngrijite, cuvântul subliniat este: 
    a)numeral ordinal cu valoare 
adjectival ,caz G., atribut genitival 
    b)numeral cardinal cu valoare 
substantivala,caz G., atribut adjectival 

 Alc tuieşte dou  
enun uri în care s  
foloseşti un 
pronume posesiv 
şi un pronume 
demonstrativ.   

Completeaz : 
Numele........................................ 
(adj. pron. demonstrativ de 
diferen iere) era foarte lung. 
 
 

 
 

Construieşte un enun  în care 
cuvântul o s  fie pronume 
personal. 

 
 

 
           

 
  

 



ANEXA 3 
Pronumele Numeralul 

Cine se scoal  de diminea  departe ajunge. Pronumele subliniat este 
………………………………………………………… 

Precizeaz  felul numeralului subliniat în enun ul: To i patru ascultau 
mira i ce li se spune. …………………… 

Cuvântul subliniat este pronume sau adjectiv pronominal negativ? 
Niciun copil n-a lipsit. ………………………………… 

Precizeaz  forma corect  a numeralului în enun ul: Pe treizeci şi 
unu/ treizeci şi una ianuarie am mers la munte. 

Ce func ie sintactic  are pronumele interogativ în exemplul:Ce ai 
spus? ………………………………………………………… 

Numeralul din exemplul urm tor are valoare adjectival  sau 
substantival ? S-au aşezat în banca a treia. ............................................... 

Ce valoare morfologic  are cuvântul subliniat în enun ul: Ce b iat va 
desena mai frumos acela va merge în excursie. …………………… 

Care este func ia sintactic  a numeralului subliniat în enun ul: Le-am 
dat amândurora câte ceva. ……………………………… 

Alc tuieşte o propozi ie în care cuvântul aceasta s  fie adjectiv 
pronominal. …………………………………………………. 

Care este felul numeralului din enun ul: O p trime dintre elevi au 
mers în excursie. .................................................................................. 

Precizeaz  cazul pronumelui negativ din enun ul: Sania n-a fost rupt de 
niciunul din vecinii mei. …………………………………………. 

Numeralul subliniat în enun ul: Tat l meu a câştigat triplu fa  de 
anul trecut. este numeral multiplicativ sau 
distributiv?............................... 

Alc tuieşte o propozi ie în care pronumele demonstrativ aceasta s  
aib  func ia sintactic  de complement de 
agent……......................................................................... 

      Precizeaz  func ia sintactic  a numeralului ordinal din enun ul: Pe    
al doilea l-am ajutat la teme. .................................................. 

La ce întrebare r spunde pronumele relativ din enun ul: Pr jitura pe 
care o m nânc este f cut  de bunica. ……………............... 

       În ce caz st  numeralul subliniat în enun ul: Le-am pus celor doi 
aceeaşi întrebare. ....................................................................................... 

Completeaz  spa iul punctat cu forma corect  a pronumelui relativ 
care: Mobilierul …………… îl doreşte este prea scump. 

G seşte un sinonim pentru numeralul întâiul. 
................................................................................................... 

Cuvântul subliniat este pronume sau adjectiv pronominal de înt rire?  
Directorul însuşi a asistat la şedin a cercului de literatur . …………. 

Alc tuieşte o propozi ie în care numeralul colectiv ambii s  aib  valoare 
adjectival . ................................................. 

Precizeaz  valoarea morfologic  a cuvântului subliniat în enun ul: I-
am dat altui coleg albumul. ………………………… 

Alc tuieşte o propozi ie în care numeralul ordinal al treilea s  fie în 
genitiv cu valoare substantival . ....................................................... 

Precizeaz  forma corect  a cuvintelor scrise cursive în enun ul: Un 
prieten dintre ai mei/ de-al meu a plecat la munte. 

În enun ul urm tor: Am o carte şi dou  caiete. cuvântul o este: 
pronume personal, adjectiv pronominal nehot rât sau numeral 
cardinal? 

Precizeaz  felul adjectivului pronominal demonstrativ din enun ul: Am 
cump rat aceeaşi carte pentru fratele meu mai mic................................ 

Construieşte o propozi ie în care numeralul colectiv amândoi s  aib  
func ia sintactic  de complement indirect în dativ. 
..................................................................................................... 

Ce func ie sintactic  are cuvântul subliniat în enun ul: Cadourile de 
la ceilal i m-au surprins. ……………………………………… 

Precizeaz  felul numeralului din enun ul: S-au aşezat în b nci câte 
trei. ................................................................................. 



Precizeaz  felul pronumelui subliniat în enun ul: Şi-a cump rat o maşin  
nou . ………………………………………………… 

Numeralul subliniat în enun ul: S pt mâna trecut  a venit la noi de 
patru ori. este numeral ............................... şi are valoare 
.................... 

 
ANEXA 4 
 
 

 
 
 

PREMIUL ....................... 
 
 
 
 
                                      Se acord  grupei ......... de elevi din clasa a VI-a A de la Şcoala Gimnazial  ,, Anastasie Panu’’ Huşi  
       pentru rezultatele ob inute la concursul de gramatic  ,,Pronumele şi numeralul’’. 
 
 
  
 
16.05.2016                                                                                                                                         Profesor, 
Huşi                                                                                                                                    Irimia Andreea- C t lina 
 

  
 
 
 
 
 



 
836. PROIECT  INTERDISCIPLINAR 

S MÂN A. GERMINA IA SEMIN ELOR. 
 

Prof.Valerica Istrate 
Şcoala Profesional  Holboca, Iasi 

 
 Argument: 

 
Actualul curriculum pentru biologie, disciplin  integrat  în aria curricular  “Matematic  şi 

ştiin e ale naturii” vizeaz  formarea unei culturi generale în domeniu, a unei culturi ecologice, 
preg tire şolar  temeinic  pentru integrarea optim  în via a activ  şi nu în ultimul rând, ini ierea în 
specialitate, ca baza de orientare şcolar  şi profesional . 

Prin curriculum nucleu (corespunz tor trunchiului comun), în ciclul gimnazial (clasa a V-a) 
biologia are un num r minim de ore (1 or /s pt mân ) fapt care limiteaz  posibilit ile der 
aprofundare a unor cunoştin e necesare pentru îndeplinirea dezideratelor impuse în noul context în 
care evolueaz  înv mântul.  

În acest context aprofundarea no iunilor prezentate în orele de biologie se poate realiza prin 
organizarea unor activit i alternative precum: propunerea de discipline op ionale ce pot fi cuprinse 
în curriculum  la decizia şcolii; propunerea şi realizarea de miniproiecte de cercetare în fun ie de 
dot rile materiale existente, timpul disponibil şi interesul elevilor pentru astfel de activit i. 

Organizarea de astfel de activit i sprijin  dobândirea de cunoştin e, capacit i, aptitudini, şi 
atitudini în abordarea interdisciplinar .  

Pentru a veni în  întâmpinarea dorin ei de cunoaştere şi a curiozit ii specifice vârstei 
elevilor, pentru dezvoltarea unei atitudini corecte f  de mediul înconjur tor şi responsabilizarea 
elevilor în ceea ce priveşte educa ia ecologic  ne-am propus organizarea şi realizarea unui 
miniproiect de cercetare cu tema “S mân a. Germina ia semin elor.Etapele germina iei. Condi ii de 
germinare”. 

Realizarea acestui proiect reprezint  atât o metod  alternativ  de evaluare a activit ii 
elevilor dar şi un stimul în abordarea interdisciplinar  a procesului de germina ie.  Prin realizarea şi 
desf şurarea experimentelor propuse în cadrul proiectului, elevii vor avea o reprezentare complet  a 
procesului, evitând fragment rile disciplinare. 

 
 SCOP:  

Studierea procesului de germina ie la ridiche, etapele procesului de germina ie, influen a 
condi iilor de geminare, influen a calit ii apei asupra germin rii, studierea unor factori care 
produc poluarea apelor, studierea unor carateristici ale apei potabile. 

 
 GRUPUL INT : 

Elevii clasei a Va-A şi B din cadrul Şcolii Profesionale Holboca, jud. Iaşi. Materialul 
realizat prin proiect se adreseaz  elevilor claselor a V-a. Materialul va îmbog i baza de date 
existent  în şcoal . 
 EVALUARE ŞI FINALITATE: rezultatele cercet rii vor fi editate intr-o lucrare cu 

caracter metodico-ştiin ific. 
 
 
Obiective 

 Determinarea energiei germinative şi a facult ii germinative a semin elor de ridiche sub 
influen a unor tipuri diferite de ap  . 
 Observarea fenomenelor morfologice ale germina iei sub influen a unor unor tipuri 
diferite de ap  . 
 Rolul apei, oxigenului şi temperaturii în germina ia semin elor (Proba Small) 



 Determinarea vigorii palntulelor de ridiche germinate sub influen a unor tipuri diferite 
de ap  prin teste biometrice specifice. 

 Determinarea calit ii unor tipuri diferite de ap  pentru stabilirea impactului acestora 
asupra germina iei semin elor. 

 
Descrierea activit ii  
 

1. DETERMINAREA FACULT II GERMINATIVE LA RIDICHE ÎN FUNC IE 
DE VÂRSTA SEMIN ELOR  

 
Prin energie germinativ  se întelege viteza cu care se declanşeaz  procesul de germina ie iar 

facultatea germinativ  indic  num rul semin elor capabile s  germineze normal într-un anumit lot.  
 
Materiale necesare: t vi e de plastic, semin e de ridiche cu vechime de 1 an, semin e de ridiche cu 
vechime de 3 ani, ap  de robinet, fişe de observa ie, pense, vat  medicinal , termometru de camer .  
 
Mod de lucru: 

Se realizeaz  pentru fiecare tip de semin e câte  1 variant  experimental  (t vi ). 
 În fiecare variant  experimental  se vor aşeza câte 50 semin e de ridiche pe rânduri 

ordonate şi cu o distan  de 1-1,5 cm între semin e.  Pentru semin ele se folosesc pensete.  
Substratul de germina ie este realizat din straturi de vat  medicinal  ce se umecteaz  cu ap  

la temperatura camerei la fiecare 24 h de la montarea experimentelor dac  este cazul.  
Se vor num ra semin ele germinate 24 h, 48 h şi 72 h de la montarea experimentului şi se 

calculeaz  suma semin elor germinate pentru cele  2 variante la 24 h, 48 h şi 72 h . La fiecare 
num r toare se num r  şi se îndep rteaz  semin ele muceg ite sau putrezite  

Calcularea procentului de semin e germinate în fiecare din variantele experimentale montate 
pentru fiecare tip de ap , înregistrate la 72 h, reprezint  valoarea procentual  a facult ii 
germinative.  

Importan a practic  a determin rii facult ii germinative vizeaz  loturile de semin e pentru 
sem nat. În func ie de valorile ob inute se stabileşte cantitatea de samân  ce trebuie sem nat  pe 
unitatea de suprafa  pentru a asigura o bun  r s rire şi o densitate optim  a plantelor. 

 
 
               Rezultate şi discu ii- Interpretarea datelor 

Datele ob inute s-au înregistrat în tabelul nr. 1. 
Tabelul nr 1. Num rul de semin e de ridiche germinate pe parcursul experimentului 

Tip de semin e Num r de semin e germinate 
24 h 48 h 72 h 

Semin e cu 
vechimea de 1 an 

13 37 45 

Semin e cu 
vechimea de 3 ani 

8 25 36 



 
Facultatea germinativ  se calculeaz  din totalul de semin e germinate normal înregistrate la 72 h de 
la montarea experimentului. Datele determinate prin calcul sunt prezentate în tabelul nr. 2.  
 
Tabelul nr 2. Procentul de semin e de ridiche germinate pe parcusul experimentului 
(calcularea facult ii germinative) 

Tip de ap  Procent de semin e germinate (facultatea germinativ ) 
24 h 48 h 72 h 

Semin e cu 
vechimea de 1 an 

26 74 90 

Semin e cu 
vechimea de 3 ani 

16 50 72 

 

 
Figura 1. Determinarea facult ii germinative la semin e de ridiche cu vârsta de 1 şi 3 ani 

 
Concluzii 

-Semin ele  de un an au germinat mai repede şi în num r mai mare decât cele de trei ani sub 
influen a apei de la robinet.  
-Puterea de germina ie a semin elor tinere de 1 an a fost de 90% în cazul ud rii cu ap  de la robinet 
comparativ cu un procent de germina ie de doar 72 % ob inut în cazul semin elor de 3 ani.   
- Din datele ob inute se observ  clar sc derea procentului de semin e viabile pentru germina ie 
odat  cu creşterea vârstei semin elor.  
 În literatura de specialitate senescen a semin elor este pus  pe seama evenimentelor care 
survin înaintea şi în timpul p str rii lor.  Dintre factorii externi, cu ac iune în timpul stoc rii 
semin elor, ce pot influen a capacitatea de germinare a semin elor se num r : temperatura de 
p strare, umiditatea semin elor, bolile, d un torii, etc.   

Dintre factorii interni ce duc la reducerea capacit ii de germinare a semin elor se num r  
(M. Avramiuc, 1999):   
- acumularea inhibitorilor de creştere (produşi de respira ie ca acidul lactic, acidul indolilacetic sau 
deriva i indolici, fenoli, acid abscisinic); 
- pierderea rezervelor de hran ; 
- modific ri în structura proteinelor (dezintegrarea moleculelor proteice prin uscarea semin ei sub 
un anumit prag sau prin coagularea proteinelor în anumite condi ii de p strare); 
- ac iune enzimatic  şi respira ia (sc derea activit ii unor enzime-catalaz , 
dehidrogenaze,decarboxilaze); reducerea rezervelor de hran  datorit  intensific rii respira iei sub 
influen a modific rii temperaturii de p strare şi a umidit ii semin elor) (Bailey, 1940, Harrington, 
1963, cf. M. Avramiuc, 1999). 
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- degradarea membranelor celulare care influen eaz  negativ absorb ia apei şi a metaboli ilor (M. 
Avramiuc, 1999); 
- denaturarea acizilor nucleici, esen iali în primele stadii ale germin rii; 
- efecte mutagene (Burzo, 1999).    
 Deci prin toate modific rile produse vârsta semin elor influen eaz  capacitatea lor 
germinativ .  
 

Bibliografie: 
1.Gh. Mohan, A. Ardelean, A. Mihail, - Biologie. Manual pentru clasa a V a, Editura All, 
Bucuresti 2009. 
2.N. Costic , Metodica pred rii biologiei, Ed. Graphys, Iaşi 2008. 
3. www.edu.ro 
4. www.didactic.ro 
5. Ionescu C., 1992, Strategii de predare şi înv are, Ed. Ştiin ific , Bucureşti. 
Abd El- Sady, 2007; Maacaroun  2008; Pandey şi colab. 2008; Takase şi colab. 2010; Pantea şi 
colab. 2012 
6. Abd El-Hady B.A. 2007 - Compare the effect of polluted and river Nile irrigation water on 
contents of heavy metals of some soils and plants. Research Journal of Agriculture and 
Biological Sciences, 3 (4): 287-294. 

 
 

837. FAC SPORT CU COPILUL MEU! 
ACTIVITATE DESF ŞURAT  ÎN S PT MÂNA 

„ŞCOALA ALTFEL: S  ŞTII MAI MULTE S  FII MAI BUN!” 
 

Profesor Cristina Mihaela Lefter 
Şcoala Gimnazial  „Ştefan cel Mare” Vaslui 

 

 

 
 
 
 
         Activitatea „FAC SPORT CU COPILUL 
MEU!” s-a clasat pe locul II la Faza na ional  a 
Competi iei „O activitate de succes în s pt mâna 
Şcoala altfel: S  ştii mai multe, s  fii mai bun!”, 
domeniul sport, edi ia 2014. 
 

  
Activitatea „Fac sport cu copilul meu!” s-a desf şurat pe terenul de sport al şcolii noastre şi 

a fost o competi ie sportiv  realizat  la ciclul primar, în parteneriat cu p rin ii elevilor. 
 
Scopul activit ii: 
Promovarea sportului c  alternativ   la timpul liber al copilului şi diminuarea timpului 

petrecut în fa  computerului, a tabletelor sau a telefoanelor mobile. 
 

http://www.edu.ro/
http://www.didactic.ro/


Obiectivele educa ionale ale activit ii: 
a) Implicarea activ   a p rin ilor în formarea copilului de vârst  şcolar  mic  în vederea  

asigur rii  s n t ii fizice şi mentale, dezvolt rii fizice armonioase şi cultiv rii spiritului 
competi ional. 

b) Conştientizarea elevilor şi p rin ilor asupra valen elor formative ale jocului şi mişc rii în 
aer liber. 

c) Promovarea  necesit ii efectu rii activit ilor fizice şi sportului în rândul comunit ii 
locale. 

Participan i: 100 de elevi de la ciclul primar, în competi ie şi 150 elevi de la ciclul primar şi 
gimnazial spectatori.  

Concursul s-a desf şurat pe baza unui regulament şi a benefeciat de aportul comisiei de 
organizare, format  din elevi şi profesori. Arbitrii de concurs au fost elevii din clasele gimnaziale. 

La start s-au întâlnit echipe „în familie”, formate dintr-un p rinte şi un elev. 
Întrecerea s-a organizat separat pe fiecare nivel de clasa: clasa preg titoare, clasa I, clasa aII-

a, clasa aIII-a şi clasa aIV-a, în dou  etape. 
 
Festivitatea de deschidere     Traseul aplicativ 

  
 

Etapa I: „Eu şi tata/mama facem sport!” 
 
Prima etap  a competi iei a constat în parcurgerea unui traseu aplicativ, sub form  de ştafeta, 

care a inclus alergarea în sac, alergarea peste obstacole, transportul mingii printre jaloane. Traseul, 
la dus, a fost parcurs de c tre p rinte, iar la întors de c tre  copil, dup  ce a primit ştafeta de la 
acesta. Echipele câştig toare din fiecare serie s-au întrecut în etapa a doua. 

 

 
 



Etapa a II -a: „ Cine înscrie mai multe coşuri din şase încerc ri”. 
 

Aruncarea mingii la coşul de baschet, şase încerc ri pentru fiecare echipa, din care trei 
încerc ri pentru p rinte şi trei încerc ri pentru copil.  

Au fost declarate înving toare echipele care au înscris cel mai mare num r de coşuri. 

 
Festivitatea  de  premiere 

Echipele câştig toare, formate din p rinte şi copil, au primit diplome şi premii în cadrul 
festivit ii de premiere la care au participat to i concuren ii şi sus in torii acestora. 

Atmosfera competi iei a fost completat  de muzica care a înso it concuren ii pe parcursul 
întregului concurs. 

 

 
 

 



Premian ii 
 

 

 
Rezultate ob inute 

 
Activitatea „Fac sport cu copilul meu!” s-a bucurat de un mare succes în şcoala noastr  şi a 

avut c  principale rezultate: 
 Consolidarea rela iei p rinte-copil-şcoal . 
 Participarea unui num r important de elevi, p rin i, cadre didactice şi spectatori la 

aceast  activitate. 
 Implicarea în activitate, în num r foarte mare, şi a celor mai mici şcolari, cei în 

vârst  de 6 ani, de la clasele preg titoare. 
 Impact deosebit în rândul elevilor şi p rin ilor şcolii noastre. 
 Implicarea activ  a p rin ilor în via a elevilor şi a şcolii. 
 Impact puternic în rândul comunit ii locale. 
 Creşterea prestigiului unit ii noastre şcolare 

Urmare a feed-back-ului extrem de pozitiv al activit ii dorim dezvoltarea acestui proiect la 
nivel local şi jude ean. 
 
 
  



 
838. A TI SAU A UN FI! PRIMUL AJUTOR - PRIMII PA I 

 
Prof. Leutean Cristina 

Colegiul Economic “Anghel Rugin ” Vaslui 
 

PROIECT DIDACTIC 
 
Data: 31.03.2016 
Clasa: a IX-a A 
Profesor : Leu tean Cristina 

coala: Colegiul Economic “Anghel Rugin ” Vaslui 
Obiectul: Consiliere şi orientare 
Componenta: Calitatea stilului de via  
Subcomponenta: Calitatea vie ii personale 
Subiectul:  A TI SAU A UN FI! PRIMUL AJUTOR - PRIMII PA I 
 
Scopul lec iei : Elevii s  in eleag  c  acordarea primului ajutor în primele minute poate însemna 

diferen a dintre via  i moarte. 
Obiective opera ionale: 
                    La finalul orei, elevii vor fi capabili: 

 O1  - s  explice ce înseamn  acordarea primului ajutor; 
 O2  - s  intervin , în caz de urgen , pân  la sosirea medicului/ambulan ei; 
 O3  - s  cunoasc  m surile imediate ce trebuie avute în vedere în caz de urgen ; 
 O4 – s  comunice informa ii corecte în cazul apelului de urgen  la 112; 
 O5 – s  aplice tehnica/metoda Heimlich (compresiune abdominal ); 
 O6 – s  verifice pulsul (artera carotid ); 
 O7 – s  aplice corect metoda de resuscitare prin masaj cardiac; 
 O8 – s  aplice corect metoda de resuscitare prin respira ie gur  la gur ; 

 
Strategie didactic : 

a) Metode şi procedee: conversa ie euristic , joc de rol, studiu de caz, exercitiul, expunere, 
demonstra ie. 

b) Material didactic: chestionar aflat la adresa      
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdohGrKLuDlNZ77cUGwwhoyvwsH9DZL8n
oClUgfdQrQbn2T9w/viewform, film promoional, manechin, batiste sterile;                       

c) Forme de organizare: activitate frontal combinat cu activitatea pe grupe, pe echipe i cu 
cea individual. 

d) Colaboratori: medic voluntar la organizaia “Crucea Ro ie”, asistent medical / invita i de la 
DSP Vaslui 

e) Bibliografie:  
1. Leif Kvalum, Primul ajutor, Consiliul norvegian de prim ajutor; 
2. Asocia ia medical  american , Primul ajutor in st rile de urgen  pân  la sosirea 

medicului, Editura LIDER, Bucure ti, 2007. 
3. Internet. 

 
DESF URAREA ACTIVIT II  
 

I. Moment organizatoric:  
- salutul, absen ii, preg tirea celor necesare începerii lec iei; 
- prezentarea invita ilor 
- elevii vor fi imp r i i pe grupe: spectatorii (cadre didactice) i actorii (invita i i elevi). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdohGrKLuDlNZ77cUGwwhoyvwsH9DZL8noClUgfdQrQbn2T9w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdohGrKLuDlNZ77cUGwwhoyvwsH9DZL8noClUgfdQrQbn2T9w/viewform


II.  Anun ul temei şi a obiectivelor operationale 
Titlul va fi scris pe tabl  i vor fi  anun ate obiectivele lec iei 

III.  Captarea aten iei: 
Difuzarea unui film promo ional 

IV.  Dobândirea cunoştin elor: 
 
          PLANUL DE DEZBATERE  
 

1) Vizionarea materialului promo ional  
2) Primul ajutor în cazul: 

a) înnecului accidental cu alimente; 
b) unei arsuri; 
c) unei hemoragii externe: 

 compresiunea local direct ; 
 garoul; 
 hemoragia nazal ; 

d) le inului 
 

 
1) Este vizionat un film în care sunt expuse sfaturi privind tehnicile de acordare a primului 

ajutor 
2) a. Prezentarea i demonstrarea metodei Heimlich de c tre invitat 

b. Discutarea r spunsurilor date de c tre elevi la întreb rile chestionarului aplicat înaintea 
orei.  
Concluzia: se va încerca r cirea locului afectat de arsur  
c. Discutarea r spunsurilor date de c tre elevi la întreb rile chestionarului aplicat înaintea 
orei 
 Concluzia: se va efectua compresie pe nara afectat , cu capul aplecat 
d. Se vor demonstra de c tre invitat i apoi se vor aplica pe manechin tehnicile de resuscitare 
prin masaj cardiac i ventila ie prin respira ie gur  la gur   

 
V. Concluzii: 

Este de dorit  ca niciodat  s  nu fim nevoi i s  acord m primul ajutor. Dar dac  apar situa ii 
de urgen , acordarea primului ajutor poate salva o via  care altfel ar fi pierdut . Sunt multe de 
inv at, sunt multe alte situa ii decât cele prezentate, ins  în orice este un început i lec ia de ast zi a 
avut ca scop  i eviden ierea faptului c  nep sarea fa  de semeni poate duce la pierderi de vie i 
omene ti, iar implicarea în acordarea primului ajutor poate salva via a unui om care a avut ne ansa 
s  fie victima unui accident stupid. 
 
 
ANEXA 1 
 Primul-ajutor, acordat în mod corect la timp poate salva multe vie i. 
 
  Trebuie îns  s  tim cum s  intervenim în anumite situa ii neprev zute ca: accidente, 
traumatisme, stop cardiorespirator, com  i care sunt primele m suri pe care le putem lua pân  la 
sosirea personalului medical calificat. 

 Dac  e ti pus într-una din situa iile de urgen  medical   trebuie s  tii c : 
 mai intâi trebuie s  încerci s  stabile ti comunicarea cu persoana r nit  prin intreb ri de 

genul: ce s-a întâmplat cu tine?, m  auzi?, cum te nume ti?, ce te doare? Sunt situa ii în 
care persoana accidentat  nu poate vorbi, dar dac  reac ioneaz  i r spunde prin gesturi la 
întreb rile puse, la diver i stimuli externi, înseamn  c  este con tient . 



 în al doilea rând, dac  accidentatul nu r spunde i nu reac ioneaz  în nici un fel la stimulii 
verbali sau la atingeri, tu e ti cel care verific  imediat cele dou  func ii vitale, 
respira ia i circula ia. 

 în al treilea rând, cea mai important  metod , pentru c  poate ajuta la salvarea vie ii unui 
om este resuscitarea cardiorespiratorie. Trebuie s  tii c  în caz de oprire a inimii, ai 
aproximativ 4 minute la dispozi ie în a acorda primul-ajutor, pentru a efectua cu succes 
resuscitarea. Dup  aceast  perioad  se consider  c  lipsa de oxigen la nivelul creierului duce 
la leziuni cerebrale care transform  bolnavul  într-o fiin  vegetativ . 

 
 
ANEXA 2 
Manevra Heimlich 
 
  Manevra Heimlich (compresiune abdominal ) este o metod  la care se poate apela într-o 
urgen  în care victima se sufoc  din pricina astup rii c ilor aeriene cu un corp str in. Lovirea 
spatelui - loviri cu palma în mod repetat si cu for  între omopla i – se folose te numai la copiii i 
adul ii la care manevra Heimlich nu a fost eficient  pentru dislocarea corpului str in aspirat pe 
trahee.  
 

Semnele generale de insuficien  respiratorie obstructiv  (astuparea cailor aeriene):  
persoana care se sufoc  duce invonluntar mâna la gât. 
 
Manevra Heimlich 
 

A. Pentru o pozi ie corect  plasa i degetul mare spre abdomenul victimei, pu in mai sus de 
ombilic i mai jos de coaste i stern. 

B. Dac  victima st  în picioare sau a ezat  pe scaun, plasa i-v  în spatele ei cu bra ele în jurul 
taliei sale. Apuca i-v  pumnul cu cealalt  mân  i efectua i 4 mi c ri de împingere în sus, 
rapid i cu for . 

 
Trebuie avut in vedere ca nu trebuie exercitat   niciun fel de presiune aupra coastelor victimei cu 
bra ele dumneavoastr . Trebuie folosit doar pumnul, aplicat pe abdomen. S-ar putea s  fie necesar  
repetarea manevrei de 6 pân  la 10 ori. 
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840. STRATEGII DE ABORDARE A TEXTULUI LITERAR ŞI A TEXTULUI 

NONLITERAR - PROIECT DE LEC IE INTERDISCIPLINAR 
 

Profesor Lupescu Daniela, Liceul Tehnologic “Ionel Teodoreanu”, Victoria   Jude ul: Iaşi 
 
Clasa a V- a 
Tema: Bacilul lui Kock, de George Topârceanu 
Subiectul lec iei: Textul literar. Textul nonliterar 

   I. Motiva ia 
 Din perspectiv  educa ional , lec ia contribuie la consolidarea unor atitudini privind 

combaterea şi profilaxia tuberculozei provocate de bacilul Kock; 
 Din perspectiv  instructic , elevii aprofundeaz  no iuni referitoare la textul literar şi la textul 

nonliterar, îşi însuşesc un limbaj ştiin ific; 
 Lec ia dezvolt  gândirea critic , dând posibilitatea elevilor s  interpreteze din perspective 

diferite (literar , ştiin ific ) acelaşi aspect al realit ii. 
 

    II.  Competen e 
1. Definirea textului literar şi a textului ştiin ific; 
2. Identificarea tr s turilor celor dou  tipuri de texte; 
3. Realizarea unor texte literare şi ştiin ifice; 
4. Identificarea caracteristicilor bacilului Kock (mediu de via , m rime, form , înmul ire); 
5. Precizarea metodelor de profilaxie a tuberculozei. 

 
    III.  Condi ii prealabile 
         În prealabil, elevii trebuie s  aib : 

 Cunoştin e teoretice despre Regnul Procariota; 
 Deprinderi de a lucra individual şi în grupuri, de a se antrena într- o conversa ie 

euristic . 
Timp de lucru: 50 de minute 
Resurse materiale: Textul Bacilul lui Kock, de George Topârceanu, Manualul de biologie pentru  
                               clasa a V- a, DEX 
 
      IV. Desf şurarea lec iei 

A. Realizarea sensului 
Elevii citesc, pe rând, cele dou  texte suport, dup  care sunt antrena i de profesor într- o 
conversa ie euristic  pentru a identifica particularit ile textelor, care se noteaz  la tabl  şi în 
fişele elevilor. 
1. Care este tema comun  celor dou  tipuri de texte? 

 Bacilul Kock 
2. În care din cele dou  texte a i remarcat implicarea emo ional  a autorului? 

 În poezia lui G. Topârceanu 

3. Care este atitudinea autorului textului din manualul de biologie? 
 Neutr , obiectiv  

4. Care text opereaz  cu sensul figurat al cuvântului, creând figuri de stil? Exemplifica i. 
 În poezia lui G. Topârceanu se remarc  prezen a urm toarelor figuri de stil: 

- Epitete: iconar integru, prezen a ocult ; 



- Compara ii: incognito ca regii...p trunde, uscat ca o mumie; 
- Metafore: un zero, un fel de vârcolac; 
- Ironia: E vorba de bacilul lui Kock/ Precum vede i/ Un subiect anume f cut  

            pentru poe i. 
5. Cu ce sens al cuvântului opereaz  textul din manual? Exemplifica i. 

 Cu sensul propriu (ex. forma de bastonaş) 
6. Care din cele dou  texte are un limbaj sugestiv, ambigu şi care are un limbaj clar, precis? 

 Limbajul poeziei lui Topârceanu este sugestiv, pe când limbajul textului din 
manualul de biologie este clar, precis. 

7. Care text permite interpret ri multiple? 
 Bacilul lui Kock, de George Topârceanu 

8. Ce observa i referitor la organizarea celor dou  texte? 
 Poezia este în versuri, textul din manual este în proz . 

Având în vedere particularit ile identificate de elevi, profesorul de fineşte textul literar şi 
textul ştiin ific. 

 Textul literar este crea ia în versuri sau în proz  în care autorul transfigureaz  
artistic realitatea, pl smuind un unuvers fic ional. 

 Textul ştiin ific este rezulattul observ rii realit ii şi al transform rii acesteia înn 
informa ie. 

Elevii caut  în DEX explica ia termenului bacil (se discut ). 
 

B. Reflec ia 
1. Lucrând în perechi, realiza i coresponden a între particularit ile bacilului Kock, 

exprimate literar şi ştiin ific. 
 

                    Literar                                                                                      Ştiin ific 
1. Se afl  aici în sal ...                                                                   a. Via  ordonat  

            ...ştiu  bine c  m- ascult  
 

2. Întrarea n- a pl tit- o, fiindc - i mititel                                     b. R spândit pretutindeni 
 

3. Cu c limara plin  de noapte şi de proz .                                    c. Diviziune direct  
E vorba de bacterii şi de tuberculoz                                            
  

4. El dragoste nu face...                                                                  d. Produce tuberculoza 
... Bacilul lui Kock este surprinz tor de cast 
 

5. Evit  surmenajul şi orice fel de abuz.                                        e. Microscopic 
 

2. Având ca suport cele dou  texte, realiza i în grupe de câte patru un text ştiin ific în care 
s  prezenta i metodele de profilaxie a infect rii cu bacilul Kock. 

 
  



 
841. UTILIZAREA METODELOR ACTIV- PARTICIPATIVE ÎN ÎNV AREA 

MATEMATICII 
 

Autor: Molea Viorica-Ana 
coala   Gimnazial   “Peter Thal” Râ nov, jud. Bra ov 

 
Specific metodelor interactive de grup este faptul c  ele promoveaz  interac iunea dintre 

min ile participan ilor, dintre personalit ile lor, ducând la o înv are mai activ  şi cu rezultate 
evidente. 

Lec ia de predare-înv are devine astfel ” o aventur  a cunoa terii ”, în care copilul particip  
activ, dup  puterile proprii, întâlnind probleme i situa ii dificile, examinându-le i descoperind 
situa ii dificile. Înv area prin comunicare, prin colaborare, produce o confruntare de idei, opinii şi 
argumente, creeaz  situa ii de înv are centrate pe disponibilitatea şi dorin a de cooperare a copiilor.  
        Pentru a avea un etalon de m surare a acestor metode am demarat un proiect cu titlul: ,,O 
altfel de matematic ”, în cadrul c ruia am aplicat câteva dintre metodele active-participative. Am s  
prezint în continuare exemple din activit ile proiectului: 
            Matematica este obiectul care genereaz  la marea majoritate a elevilor eşecul şcolar. De 
aceea profesorul de matematic  trebuie s  creeze un climat institu ional favorabil folosind diverse 
metode moderne care s -l determine pe elev s  se implice activ în procesul instructiv - educativ.  
 
        METODA    CUBULUI 

 Este  o  metod   folosit   în  cazul  în  care  se  doreşte  explorarea  unui  subiect, a 
unei  situa ii  din  mai  multe  perspective. 

 Se  realizeaz   un  cub  pe  ale  c rei  fe e  se  noteaz :  descrie,  compar ,  analizeaz ,  
asociaz ,  aplic ,  argumenteaz ; 

 Se  anun   tema / subiectul  pus  în   discu ie; 
 Se  împarte  grupul  în  şase  subgrupuri,  fiecare  subgrup  rezolvând  una  dintre  

cerin ele  înscrise  pe  fe ele  cubului; 
 Se  comunic   forma  final   a  scrierii,  întregului  grup  (se  pot  afişa/ nota  pe  

caiet). 
 
FIŞA 1 
VERBUL „DESCRIE” 
Sarcini de lucru: 

1. Enumera i prismele studiate. 
2. Realiza i câte un desen corespunz tor 

pentru: cub, paralelipiped dreptunghic şi 
prisma triunghiular  regulat , punând în 
eviden  elementele lor. 

FIŞA 2 
VERBUL „COMPAR ” 
Sarcini de lucru: 

1. Compara i o prism  patrulater  regulat  
cu un cub, eviden ia i deosebirile şi 
asem n rile. Este cubul o prism  regulat ? 

2. Eviden ia i asem n rile şi deosebirile dintre cub şi paralelipiped dreptunghic. 
 

3. Compara i lungimea diagonalei unui cub cu muchia de 3 cm cu lungimea diagonalei unui 
paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile de 2 cm, 3 cm, 4 cm. 

FIŞA 3 
VERBUL „ASOCIAZ ” 



 

Sarcini de lucru: 
1. Asocia i pentru prismele de mai jos formulele pentru perimetrul bazei şi aria bazei:  
      a) prisma patrulater  regulat ;      b) prisma hexagonal  regulat . 
2. Asocia i prismele studiate cu obiecte din mediul cunoscut vou  (da i exemple). 
3. Asocia i cubul, paralelipipedul dreptunghic şi prisma regulat  cu formulele pentru arie total  

şi volum. 
FIŞA 4 
VERBUL „ANALIZEAZ ” 

Sarcini de lucru: 
1. Care este prisma cu cel mai mic num r de vârfuri? 
2. Ce se poate spune despre paritatea num rului de vârfuri al unei prisme? De ce? 
3. Desena i o prism  patrulater  regulat  şi pune i în eviden , cu culori diferite, o diagonal  a 

bazei, o diagonal  a unei fe e laterale şi o diagonal  a prismei 
FIŞA 5 
VERBUL “ARGUMENTEAZ ” 
Sarcini de lucru: 

1. Din câte cuburi cu muchia de 1 cm, pot construi un cub cu muchia de 2 cm? Argumenteaz  . 
2. Fie un cub cu muchia de 3 cm format din cubule e cu muchia de 1 cm. Presupunem c  

vopsim cubul mare. Şi dup  ce se usuc  vopseaua desfacem în cuburi mici. Câte cubule e cu 
trei fe e vopsite? Câte cubule e au dou  fe e vopsite? Dar una?  

FIŞA 6 
VERBUL “APLIC ” 
Sarcini de lucru: 

1. Calcula i volumul cubului din fig.1. 
2. Calcula i aria lateral , aria total  şi volumul prismei regulate din fig.2. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

FIŞ  DE LUCRU 
PRISME – RECAPITULARE 

 
1. O piscin  ale 6 m lungime, 5 m l ime şi 1,8 m adâncime. 

a) Ce volum are piscina? b) Ce capacitate are piscina? 
2. Un vas de sticl  are forma unui cub cu muchia de lungime 20 cm. Încap în vas 6 l de ap ? Dac  
da, pân  la ce nivel (în l ime) se ridic  apa ? 
3. Un vas de sticl  de forma unui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile, L=22 cm, l= 15 cm, h= 
30 cm se umple cu ap  pân  la jum tate din în l ime. Punând o piatr  în vas nivelul apei se ridic  cu 
5 cm. 
a) ce volum de ap  se afl  în vas?    b) care este volumul pietrei ?  c) câ i centimetri p tra i de sticl  
sunt necesari pentru confec ionarea vasului inând cont de faptul c  vasul nu are capac? 
  

Fig. 2 Fig. 1 



 
CONCLUZII 

În timpul lec iei de evaluare am folosit ,,metoda cubului “şi metoda ,,turul galeriei” 
Cerin e: 

1. Descrie şi rezolv  problema cu metoda falsei ipoteze. 
2.Compar  şi rezolv  (metoda compara iei ). 
3.Analizeaz  –rezolv  problema de mişcare. 
4.Asociaz  unitatea şi rezolv  ( reducerea la unitate ). 
5.Aplic  –metoda figurativ . 
6.Argumenteaz  –metoda mersului invers ( rezolv  ) 
Fiecare echip  va prezenta rezultatele, recompensele vor fi bulinele roşii, care vor realiza un 

clasament al echipelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Munca noastr  s-a solu ionat şi cu alc tuirea de material didactic: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUNCTE TARI: 

 Favorizeaz  munca în echip ; 
 Stimuleaz  autoinstruirea; 
 Oblig  la confruntarea de idei 
 Favorizeaz  dialogul între coechipieri; 
 Sprijin  autoevaluarea. 

 
PUNCTE SLABE: 

 Itemii nu au acelaşi grad de dificultate; 



 Nu permite o evaluare complet ; 
 Starea emotiv  influenteaz  r spunsurile 

 
METODA CIORCHINELUI  

     Se scrie un cuvânt/tema în mijlocul tablei; 
     Se cere elevilor s  noteze toate ideile /sintagmele care le vin 
în minte legate de cuvânt/tema şi se traseaz  linii între acestea 
şi cuvântul/tema ini ial ; 
     EXEMPLU: ,,Drepte paralele t iate de o secant ”- clasa a 
VI-a. 
Avantaje: nu se critic  ideile propuse; poate fi utilizat  ca 
metod  liber  sau cu indicare prealabil  a categoriilor de  
informa ii aşteptate de la elevi.  
 
Clasa a VI-a, produsul muncii noastre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Prin modul cum vom organiza, desf ura i realiza întreaga palet  de activit i, vom reu i s  
dezv luim elevilor frumuse ea matematicii, satisfac ia în elegerii anumitor no iuni ce pân  nu 
demult p reau abstracte i greu de înv at. 
      Elevii vor avea posibilitatea s - i arate creativitatea, ingeniozitatea în aplicarea diferitelor 
metode descoperite în timpul acestui proiect. Ei vor putea aprofunda materia de la orele de curs, dar 
vor putea afla i lucruri noi cum ar fi : s  dezlege un rebus, s  creeze o plan , s  lucreze în echip , 
s  înve e în joac . 
       
Bibliografie :    

1. Breben S., Gongea E., Ruiu G., Fulga M., ,,Metode interactive de grup’’,  
      Editura Arves, Craiova, 2002 

2. Cerghit, Ioan, ,,Metode de înv mânt’’, Editura Polirom, Iaşi, 2006.  
3. Pintilie M., „ Metode moderne de înv are-evaluare”, Editura Eurodidactic, Cluj-  

    Napoca, 2002. 
 
 
 
 
  



 
842. PROIECT DIDACTIC 

 
prof. Mo neagu Cristina-Rema, Scoala Gimnaziala “Stefan cel Mare”, Vaslui 

 
DATA :08.04.2016 
CLASA :a V-a  
PROFESOR:Mo neagu Cristina-Rema 
DISCIPLINA :Matematica  
UNITATEA DE INVATARE : Ecuatii şi inecua ii 
TEMA : Probleme care se rezolv  cu ajutorul ecua iilor  
TIPUL LECTIEI :  consolidare si formare de priceperi si deprinderi 
COMPETEN E GENERALE: 
1. CG 1. Identificarea unor date şi rela ii matematice şi corelarea lor în func ie de contextul în care au fost definite. 
2. CG 3. Utilizarea algoritmilor şi conceptelor matematice pentru caracterizarea local  sau global  a unei situa ii concrete. 
3. CG 4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situa ii concrete şi a algoritmilor de prelucrare a 

acestora. 
4.  CG 5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situa ii problem . 
5.  CG 6. Modelarea matematic  a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştin elor din diferite domenii. 
 
COMPETEN E SPECIFICE: 
1.3     Identificarea în limbajul cotidian sau în probleme a frac iilor ordinare şi a frac iilor zecimale. 
3.3     Alegerea formei de reprezentare a unui num r ra ional pozitiv şi utilizarea de algoritmi pentru optimizarea calculului cu frac ii zecimale. 
4.3     Exprimarea, în rezolvarea sau compunerea unor probleme, a solu iilor unor ecua ii de tipul: x ± a = b; a ± x = b; (a ≠ 0);  
x : a = b (a ≠ 0); a : x = b (x≠0) şi a unor inecua ii de tipul: ( , <, >); x : a ≠ 0, unde a şi b sunt  
numere naturale sau frac ii zecimale finite. 
5.3      Interpretarea matematic  a unor probleme practice prin utilizarea opera iilor cu frac ii zecimale şi a ordinii efectu rii opera iilor. 
6.3     Transpunerea unei situa ii-problem  în limbaj matematic, rezolvarea problemei ob inute (utilizând ecua ii sau inecua ii) şi interpretarea  
Rezultatului. 
 
OBIECTIVE OPERATIONALE : La sfar itul acestei activit i elevii: 
 O1- vor stabili etapele ce se parcurg in rezolvarea unei probleme cu ajutorul ecua iilor;  
 O2- vor stabili m rimile ce urmeaz  a fi determinate;  
 O3- vor identifica corect rela iile dintre datele problemei i necunoscute; 



 O4- vor identifica corect semnifica ia fiec rui factor, respectiv termen din ecua ii;  
 O5- vor exprima clar, coerent i concis ecua ia problemei i solu ia acesteia; 
 
EVALUARE :  

 Aprecieri asupra modului de participare a elevilor la lectie. 
 Munca independent . 
 Tema pentru acas . 

PERFORMANTA STANDARD:  Se consider  performan  dac  to i elevii identific  rela iile dintre datele problemei i rezolv  ecua iile respectând 
ordinea efectu rii opera iilor în rezolvarea sarcinilor propuse, într-un timp dat. 
 
STRATEGII DIDACTICE : 
RESURSELE SI MANAGEMENTUL LOR:                                        
       -    resurse de timp: 50 minute 
       -    resurse umane: clasa de elevi 
       -    resurse materiale/mijloace :fi e de lucru, videoproiector, caiete, tabla, markere 
METODE SI PROCEDEE:   munca independent , autoevaluare în perechi,explica ia, conversa ia, 
 
BIBLIOGRAFIE : ”Programa scolara-claseleV/VIII” 
                               „Proiectarea lectiilor si evaluarea”    
                               „Metodica predarii matematicii”       
                               Culegeri de matematic , autori: . Smarandache, Artur B l uc  
                              www.didactic.ro 
 

 
Etapele lec iei 

Obiective . 
opera ionale 

 
Activitatea elevilor i a profesorului 

 
Metode     
 

 
Evaluare 

 
1.Moment 
organizatoric 
 

 
 
 
 

 
-Se noteaz  absen ii i se verific  dac  to i elevii au cele 
necesare lec iei. 
 
-Se verific  frontal tema pentru acas . 

 
Conversa ia 
 
 
 

 
 Aprecieri verbale 
 



 

2.Reactualizarea 
cuno tin elor 
 

 
 
O1 

 
 
 
 

-Elevilor li se adreseaz  urm toarea întrebare: „În general, care 
sunt etapele pe care le parcurgem pentru a rezolva o problem  cu 
ajutorul ecua iilor?” 
 R: „Alegerea necunoscutei, punerea problemei in ecua ie(mai 
precis,exprimarea sub form  de ecua ie a rela iilor dintre datele 
problemei i necunoscute), rezolvarea ecua iei, verificarea 
rezultatului.” 
-elevii primesc fi e de lucru cu problemele ce urmeaz  a fi 
rezolvate. 

 
Conversa ia 
 
 
 
 
 

 
Aprecieri verbale 
 
 

 
3. Anun area 
titlului lec iei i a 
obiectivelor 
urm rite 

 Ast zi vom rezolva mai multe probleme împreun , astfel încât 
s  spunem la sfâr itul orei c  suntem capabili s  rezolv m o 
problem  folosind ecua ii 
 Profesorul scrie titlul lec iei pe tabl :„Probleme care se rezolv  
cu ajutorul ecua iilor” 

 
Conversa ia 
Explica ia 

 

 
4. Fixarea i 
consolidarea 
cuno tin elor 
 

O1 

O2 

O3 
O4 

O5 

Elevii rezolv  primele trei probleme independent i apoi î i fac 
autoevaluarea schimbând caietele între ei i punctând fiecare 
problem  cu 10 puncte dac  r spunsul este corect , zero puncte 
dac  este gre it , punctajele par iale fiind proiectate de c tre 
profesor cu ajutorul videoproiectorului la tabl  

 
Munc  
independent  
 
 

Aprecieri verbale 
Autoevaluare în perechi 
Se consider  performan  dac  to i 
elevii rezolv  corect primele trei 
probleme din fi a de lucru. 

Atingerea 
performan ei 

O1 

O2 

O3 
O4 

O5 

 

Urmeaz  rezolvarea la tabl  a problemelor 4, 5, 6…în func ie de 
rapiditatea de care pot da ei dovad  la momentul lec iei, elevii 
ie ind pe rând la tabl  i aducând- i contribu ia la rezolvarea 
problemelor. 
Dac  nu se vor rezolva toate din lips  de timp, problemele 
r mase vor fi luate ca tem  pentru acas . 

Conversa ia 
euristic  
Explica ia 
Demonstra ia 
 

Aprecieri verbale 

5.Feedback 
i tema pentru 

acas  
 
 

 -Elevii vor primi o fisa de evaluare a lectiei: 
„Ce parte a lectiei v-a placut mai mult? De ce? 
Se eviden iaz  elevii care s-au descurcat i au fost activi la or  i 
se acord  puncte, eventual note, în a a fel încât fiecare elev s  
fie apreciat pentru contribu ia la buna desf urare a lec iei 
De scris problemele r mase nerezolvate sau testul nr.10 pag.216 
pb 2 i 3 

Apreieri 
verbale 
notare 

-Evaluare final  



 
FIŞ  DE LUCRU  

 
1.Afla i un numãr , ştiind cã dacã îl adunãm cu 17,9 ob inem 82,13. 
 
2. Afla i numãrul cu proprietatea cã dacã il împãr im la 12 ob inem 8,4. 
 
3. Dac  înmul im cu 3 diferen a dintre un num r dat şi 13,2 ob inem 20,4. Afla i num rul. 
 
4.  Afla i media lui Andrei la matematic  ştiind c ,  dac  o sc dem din 45,62, iar rezultatul astfel ob inut îl înmul im cu 0,5 ob inem 17,81. 
 

     5.  Într-un depozit sunt 138 kg mere şi caise. Cantitatea de mere este cu 75,4 Kg mai mare decât cantitatea de caise. Afla i cantitatea de caise 
existentã în depozit. 

 
6. Un vas de pesc rie a pescuit într-o zi 792 kg crap şi biban. Ştiind c  s-a pescuit de 3,4 ori mai mult crap decât biban , calcula i câte kg de crap 

şi câte kg de biban s-au pescuit. 
 

      7.  O persoan  a plecat la cump r turi cu 200 lei. Ea a cump rat 10 kg de cartofi cu 6,2 lei kilogramul, 5 kg de roşii cu 21,5 lei kilogramul şi de 
restul banilor cump r  5 ciocolate.Afla i cât cost  o ciocolat . 
       Scrie i rezolvarea problemei  într-o singur  expresie. 
 

8. Înmul im o frac ie zecimal  cu 8,2, apoi adun m2,4 iar rezultatul se împarte la 4. Din noul rezultat sc dem 11,75 i ob inem 0,26. Care este 
frac ia? 

9. Suma a dou  frac ii zecimale este 193,8. Afla i frac iile, tiind c  una dintre frac ii reprezint  
10

9 din cealalt . 

 Media arimetic  a 4 numere este17,5. Determina i numerele tiind c  al doilea este cu 12 mai mare decât primul, al treilea  este dublul primului, 
iar al patrulea num r este egal cu media aritmetic  a primelor dou  numere. 
 

Fiş  de evaluare a lec iei 
Ce parte a lec iei v-a pl cut mai mult? De ce? 

 
 
  



 
843. JOC DIDACTIC INTEGRAT: “S  SCHIMB M BANII” - PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTIC  

 
Profesor educator  Mure an- Chira Gabriel 

Şcoala Gimnazial  Special  Centru de Resurse i Documentare privind Educa ia Incluziv /Integrat , Cluj-Napoca 
 
Unitatea colar :  
Profesor educator:  
Data:  
Clasa: a VII-a  
Aria curricular : Terapie educa ional  complex  şi integrat  
Modul: Stimulare cognitiv . 
Unitatea de înv are: Comportament cognitiv integrat. 
Subiectul/ Tema activit ii: Joc didactic integrat: “S  schimb m banii” 
Tipul lec iei: Dezvoltarea de priceperi şi deprinderi practice (mixt ).  

 
Competen e generale: 
C.1. Stimularea dezvolt rii intelectuale prin exersarea i dezvoltarea proceselor psihice 
C.2. Formarea unor rela ii numerice i consolidarea abilit ilor de calcul matematic integrat unui context practic 
C.3. Abordarea interdisciplinar  a unei situa ii concrete de via  
 
Competen e specifice: 

     C.1– Identificarea nevoilor personale în ceea ce prive te integrarea în grup i stilul de via  
     C.2– Stabilirea coresponden ei dintre munc  i valoare material  
     C.3– Identificarea utilit ii valorilor material - financiare în via a cotidian  
     C.4- Familiarizarea cu situa ii concrete de via  în care sunt necesare atât abilit i de comunicare cât i de num rare, ordonare i clasare, punere în 
coresponden  i calcul 
      
Obiective: 

O.1. S  identifice unitatea pentru m surarea valorii specific  rii noastre, pe baza cuno tin elor anterioare. 
O.2. S  numeasc  i s  utilizeze simbolurile matematice”+”, „X”, în calcule aritmetice ce presupun utilizarea masei monetare 

Resurse educa ionale: 
a) Procedurale: conversa ia, demonstra ia, jocul didactic, explica ia, problematizarea, exerci iul, jocul de rol, munc  independent , munca pe echipe, 
concurs. 



b) Materiale: laptop, PPT, tabla clasei, fi e de lucru, bancnote i monede (reale i specimen) 
c) Organizatorice: frontal , individual , activitate în grup 
d) Resure de timp: 45 minute 

SCENARIU DIDACTIC 
Secven ele lec iei Con inuturi/ activitate didactic  Competen e Resurse Evaluare 

Procedurale Materiale 

Moment 
organizatoric 

 Asigurarea condi iilor necesare desf ur rii în 
condi ii optime a activit ii.  
  Amenajarea clasei i a organizarea colectivului 
de elevi  
  Preg tirea materialelor necesare activit ii  

 
 
      C1 

 Identifica-
rea 

materiale-
lor 

Se consider  
obiectivul 

îndeplinit dac  
sala de clas  şi 
materialele sunt 
preg tite pentru  

desf şurarea 
activit ii 

 
 
 
 
 

Stimularea 
interesului 

pentru 
activitate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Elevii sunt introdu i treptat în contextul 
socio- cultural i istoric de unde a rezultat 
necesitatea de a achizi iona m rfuri 
diverse, precum i modalita ile de plat ( 
trocul, plata- moneda).   

 Moneda a avut o evolu ie istorico- social  
lung  fiind reg sit  înc  din Antichitate 

 Se prezint  elevilor un scurt istoric privind 
moneda na ional  i se identific  unele 
elemente cu specific na ional 
inscrip ionate pe aceasta 

 Se informeaz  elevii asupra faptului c  
moneda este un etalon al valorii, un mijloc 
de plat  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

C1 
C2 
C3 

 
 
 
 
 
        C4 
 
 
 

 
 
 

 
 

Exerci iul 
Explica ia 

Conversa ia 
Joc de rol 

 
 
 
 

Exerci iul 
Explica ia 

Conversa ia 
Joc de rol 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

PPT 
Fi  de 

prezentare 
 
 
 
 

 Fi e 

Se consider  
obiectivul 

îndeplinit dac  
90% dintre elevii 
cunosc care este 

moneda na ional  
i scopul acesteia 

 
Se consider  
obiectivul 

îndeplinit dac  
70% dintre elevii 

cunosc 
personalit ile 

inscrip ionate pe 
bancnote i/ sau 

monede 
 
 
 



 
 

Stimularea 
interesului 

pentru activitate 
 

 

 
 
-Bancnotele i monedele reprezint  valori 
financiare specifice oric rui stat i sunt 
diferite, având o utilitate precis .  

 
Exerci iul 
Explica ia 

Conversa ia 
     Joc de rol 

 
Se consider  
obiectivul 

îndeplinit dac  
70% dintre elevii 

cunosc 
personalit ile 

inscrip ionate pe 
bancnote i/ sau 

monede.  
 
 

Anun area 
subiectului i a 

obiectivelor 
lec iei 

 
 

Se anun  tema: 
 Joc „ S  schimb m banii” 

a. Se enun  şi se afişeaz  pe tabl  
obiectivele propuse, respectiv 
subdiviziunile leului, calculul unor sume 
diverse, integrarea unei situa ii care 
solicit  elevii la inventivitate, creativitate 
adaptabilitate social  i comunicare, 
printr- o secven  de schimb valutar într-o 
X situa ie de c l torie în spa iul 
Comunit ii Europene 

b. Într- o form  adaptat  la particularit ile 
elevilor i specificul activit ii, se prezint  
subdiviziunile monedei na ionale, 
terminologia: ,,schimbare de bani/ bani 
mai mici sau mai mari,, fiind în eleas  mai 
u or.  

Utilizarea cuvintelor i expresiilor uzuale va fi 
frecvent . 

 
 
 
 
 

C1 
C2 
C3 
C4 

 

 
 
 
 

Explica ia 
Conversa ia 

 
Joc de rol 

 

 
 
 
 

Fi  de 
lucru, 
poze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Se consider  
obiectivul atins 
dac  elevii au 
re inut tema 

lec iei i scopul 
acesteia 

 

 
 
 
 
 

Argument:  
      To i cump r m câte ceva, fiecare întreb m cât 
cost , fiecare suntem pu i în postura de a schimba 
bani ,,în mai m runt,, sau,, bani mai mari,,. În 
acest sens, completând necesitatea educ rii 

 
 
 
 
 

 
 

  Conversa ia 
 
 

 
 
Laptop, 
fi  de 
lucru 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirijarea 
activit ii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirijarea 
activit ii 

 
 
 
 
 
 
 

elevilor cu C.E.S. i din acest punct de vedere, 
ata at obiectivelor de  a responsabiliza elevii i 
de a le forma i dezvolta abilit i de bun  
gestionare a banilor, consider m utile cel pu in 
dou  sec iuni ale acestei activit i integrate.   
Astfel, în vederea dezvolt rii abilit ilor de calcul 
aritmetic integrat unui context, propunem 
urm toarele: 
Secven a 1: S  schimb m banii în ,,m runt i 
bani mari ,, 
„Pe mas /tabl  avem o serie de exemple frecvent 
întâlnite de Dvs. În situa ii ca: achizi ionarea 
(cump rarea) unui produs, schimbarea unei 
bancnote în monede, situa ii frecvente i care sunt 
importante pentru gestionarea corect  a sumei de 
bani primite de la p rin i, bunici, m tu / unchi” 
a) Propunere „La ce utiliz m banii?” (profesorul 
propune un dialog euristic în acest sens, insistând 
pe dinamizarea tuturor elevilor) 
 
b) Propunere „Exemple de bancnote i monede” 
(profesorul prezint  semnifica iile unor însemne 
de stat i personalit ile inscrip ionate pe 
bancnote/ monede ) 
 
 
Secven a 2: Un câ tig nea teptat. Excursia 
    Context: Sunte i câ tig torul unei excursii în 
Grecia i organizatorul, firma XYZ va asigur  
toate cheltuielile îns  va ofer  lei. Dvs trebuie s  
schimba i pe rând sume de bani din moneda 
na ional  în moneda euro.  
   Cum proceda i tiind c ..(se propune spre 
analiz  Anexa) 

 
 
 
 
 
 
 
 

C1 
C4 

 
 
 
 
 

C2 
C4 

 
 
 

C2 
 
 
 
 

C3 
 
 
 
 
 
 
 

C4 

 
 
 
 

Conversa ie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conversa ie 
Explica ie 

 
 

Problematizare
a 

Dialog euristic 
 
 
 
Demonstra ie 
Explica ie 
Joc de rol 
Problematizare 
 
 
 
Conversa ie 
 
 
 

 
 
 
 
 
Laptop, 
fi  de 
lucru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fi e de 
lucru, 
plan e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Se consider  
obiectivul 

îndeplinit dac  
cel pu in 80% 

dintre elevii pot 
prezenta sumar o 
situa ie concret  

privind 
cump rarea unui 

produs 
 
 
 
 

Se consider  
obiectivul 

îndeplinit dac  
90% dintre elevii 
pot efectua cel 

pu in trei 
opera iuni cu 
subdiviziunile 

leului 
 
 
 
 

Se consider  
obiectivul atins 
dac  80% dintre 
elevi reuşesc s  
efectueze cel 



 
 
 
 
 

Dirijarea 
activit ii 

FI A de lucru personalizat  (func ie de 
posibilit ile elevilor) 

a) Este de in toarea unui mod diferen iat de 
rezolvare a sarcinilor de lucru, de la 
simplu la complex, elevii având 
posibilitatea efectu rii sale la cel pu in 
50% a exerci iilor combinate prezentate.  
Accentul este pus pe stimularea proceselor 
gândirii prin joc i situa ii concrete 
decupate din context zilnic  

b) Propune opera ii cu subdiviziunile leului 
c)  Propune ca sarcin  suplimentar  un 

context particular, o cal torie inclusiv 
financiar  în Grecia, la care elevii sunt 
pu i în postura de a schimba lei în euro 
pentru achizi ionarea unor bilete de 
transport, produse, etc. 

d) Propune un concept de 
interdisciplinaritate prin introducerea 
unor no iuni despre moneda euro.  

 
 

 
 
 
 
 
 

C3 
C4 
C5 

 
 
 

Fi e de 
prezentare 

Conversa ie 
 
 
 
 
 
 
 

Sondaj de 
opinie 

Demonstra ie 
Problematizare 

 
Fi e de  
lucru 

 
 
 
 

Fi e de 
lucru 

 
 

Tabla 
clasei 

pu in 2 schimburi 
valutare 

 
 
 
 
 

Se consider  
obiectivul atins 
dac  80% dintre 
elevi reuşesc s  
efectueze cel 

pu in 2 schimburi 
valutare 

Asigurarea 
reten iei i a 
transferului 

 
Asigurarea 
reten iei i a 
transferului 

Joc  „Exemplul t u când cumperi un ...” (l- i se 
solicit  s  descrie sumar cu cuvintele lor o 
situa ie în care au fost surprin i la magazinul din 
zona în care locuiesc i care li s-a p rut dificil .  
Vor prezenta momentul în care solicit  un 
produs, întreab  cât cost , se asigur  dac  
dispune de banii necesari. Desf urarea 
descritiv  a ac iunii este ordonat .  

 
C2 
C3 
C4 

 
C2 
C3 
C4 

 
Explica ie 

Demonstra ie 
Problematizare 

Explica ie 
Demonstra ie 

Problematizare 

 
Plan e 

Se consider  
obiectivul atins 
dac  90% dintre 

elevi pot prezenta 
o situa ie în care 
au fost implica i 
la cump rarea 
unui produs. 

Încheierea 
activit ii 

 
 
 

Se apreciaz  general şi individual aportul elevilor la 
lec ie, modul de lucru i comportamentul acestora pe 
parcursul activit ii. Propuneri/ recomand ri: 
preg tirea elevilor pentru simularea unor situa ii 
concrete de înv are gen vânzare de produse utilizând 
bancnote i monede. 

 
C1 
C3 

 
Explica ie 

 

 Întreg colectivul 
clasei este felicitat 
pentru activitatea 

desf urat  i 
încurajat pentru 

urm toarele 
activit i.  



 
   Surse bibliografice: 
 

1. Alois, Ghergu . Psihopedagogia persoanelor cu cerin e speciale. Strategii diferen iate i incluzive în educa ie, Editura Polirom, Ia i,  2006, pag. 
136- 139 

2. Anexa 2 la Ordinul Ministrului Educa iei, Cercet rii i Tineretului, Monitorul Oficial nr. 5234/ 01.09. 
3. Gabriel, Mure an-Chira. Mozaic psihopedagogic, Editura Etnous, Bra ov, 2015, pag. 20 
4. Planificare Terapie Educa ional  Complex  i Integrat , an colar 2015- 2016.  
5. Vasile, Chi . Pedagogia contemporan . Pedagogia pentru competen e, Editura Casa C r ii de tiin , Cluj- Napoca, 2005, pag. 85-87, 105- 107. 

 
Surse web: 
 
1. http://raiffeisencomunitati.ro/tag/educatie-financiara/ 
2. http://www.isjolt.ro/wp-content/uploads/2015/01/prezentare.pdf 
3. http://www.copilul.ro/articole/banii+pe+intelesul+copiilor/ 
4. https://www.google.ro/#q=ce este masa monetara 
 
 
 
 

http://raiffeisencomunitati.ro/tag/educatie-financiara/
http://www.isjolt.ro/wp-content/uploads/2015/01/prezentare.pdf
http://www.copilul.ro/articole/banii+pe+intelesul+copiilor/
https://www.google.ro/#q=ce este masa


 
844. DIALOGUL DINTRE TIIN  I CREDIN  – UN DEMERS INTERDISCIPLINAR 

POSIBIL 
 

Prof. Nechita Adrian-Viorel 
Colegiul Na ional Pedagogic ,, tefan cel Mare” Bac u 

 
Institu ia de înv mânt: Colegiul Na ional Pedagogic ,, tefan cel Mare” Bac u 
Propun tor: Prof. Nechita Adrian-Viorel 
Data: 28.10.2016 
Clasa: a VII-a 
Unitatea de înv are: Credin a cre tin  
Subiectul activit ii: Crearea lumii – dialogul cu tiin a 
Tipul activit ii: ERR (evocare, realizarea sensului, reflec ie) 
Timp:  50 de minute 
Scopul activit ii: dezvoltarea orizontului de cunoaştere al elevilor despre crearea lumii, prin aprofundarea 
unor texte din Sfânta Scriptur  i a unor teorii tiin ifice 
 
Competen e generale: 
 Cunoa terea i iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi des vârşirii omului 
 În elegerea înv turilor cre tine i a teoriilor tiin ifice referitoare la crea ie; 
 
Competen e specifice: 
 Argumentarea faptului c  Dumnezeu este Creator şi Proniator al lumii 
 Participarea activ  la ac iuni civice al turi de persoane care au alte credin e sau convingeri religioase 

 
Competen e derivate: La sfâr itul lec iei, elevii vor dovedi urm toarele competen e: 
CD1- identificarea cronologiei zilelor crea iei pe baza textului scripturistic Facere 1, 1-27 
CD2 – prezentarea, pe baza textelor scripturistice oferite de profesor, concep ia creştin  cu privire la originea 
lumii 
CD3 – aprecierea, din punct de vedere cre tin, a unor teorii cosmologice tiin ifice 
CD4 – manifestarea unei atitudini de deschidere i dialog fa  de oameni care împ rt esc alte credin e i 
convingeri 
 
Strategii didactice: 
1. Metode i procedee: ciorchinele, cadranele, conversa ie euristic , argumentare, discu ia de grup 
2. Mijloace i resurse: fi e de lucru, flipchart 
3. Forme de organizare a activit ii elevilor: activitate frontal , activitate individual , activitate pe grupe 

 
Evaluare: 
1. De con inut: r spunsurile la întreb ri, rezolvarea sarcinilor de lucru; 
2. De utilizare a opera iilor gândirii: analiza i interpretarea textelor, identificarea tr s turilor morale, 

realizarea de conexiuni i paralelisme, argumentarea unor afirma ii, sintetizarea informa iilor; 
 

Bibliografie: 
1. Biblia sau Sfânta Scriptur , EIBMBOR, Bucureşti, 1982. 
2. Cucoş, Constantin, Educa ie religioas , ed. a 2-a, Ed. Polirom, Iaşi, 2009. 
3. Cucoş, Constantin (coord.), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, ed. a 3-

a, Ed. Polirom, Iaşi, 2009. 
4. Opri , Dorin, Opri , Monica, Metode active de predare-înv are. Modele i aplica ii la Religie, ed. a 3-a, 

Ed. Sfântul Mina, Ia i, 2008. 
5. Rose, Serafim, Cartea Facerii, Cartea lumii şi omul începuturilor, Ed. Sophia, Bucureşti, 2001. 
6. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica pred rii religiei, Ed. Reîntregirea, Alba – Iulia, 2000. 
7. Todoran, Pr. Prof. Dr. Isidor, Z grean, Arhid. Prof. Dr. Ioan, Teologia Dogmatic . Manual pentru 

Seminariile teologice, EIBMBOR, Bucureşti, 1991; 
 



DESF URAREA SITUA IILOR DE ÎNV ARE 
 

I. EVOCAREA (12 minute) 
a. Momentul introductiv:  se roste te rug ciunea 
b. Valorificarea cuno tin elor anterioare: Profesorul are în vedere înc  de la început crearea i 

men inerea unei atmosfere  specifice care s  plac  elevilor, raportarea la tematica însu it  
anterior i integrarea adecvat  a noilor con inuturi tematice. Poate alege s  opereze cu metoda 
ciorchinelui. Dat fiind faptul c  elevii au cuno tin e despre crea ie din clasele anterioare, 
profesorul va cere elevilor s  completeze ciorchinele cu diferite informa ii pe care le au despre 
crea ie de la toate disciplinele studiate. 

 
CIORCHINELE 

 

 
c. Momentul aperceptiv: Prin conversa ie euristic  i prin argumentare, se va trece în revist  

planul crea iei divine. 
d. Întrebarea esen ial  (cheie):  

 Care crede i c  este originea crea iei? 
II.  REALIZAREA SENSULUI (20 de minute) 

Prin aplicarea metodei cadranelor, elevii vor fi îndruma i pentru în elegerea i însu irea noului 
con inut instructiv-educativ. Profesorul va împ r i elevii în 4 grupe prin extragerea unor stele colorate dintr-
un s cule , fiec rei grupe revenindu-i rezolvarea unei sarcini de lucru i anume: 
 Grupa 1 (cadranul 1) Prezenta i pe scurt crea ionismul tiin ific în raport cu cel biblic. 
 Grupa 2 (cadranul 2) Prezenta i trei caracteristici ale teoriei evolu ioniste, utilizând materialul suport. 
 Grupa 3 (cadranul 3) Prezenta i trei tr s turi ale teoriei Big Bang, plecând de la textul suport. 
 Grupa 4 (cadranul 4) Prezenta i trei avantaje ale modelului Intelligent Design, utilizând materialul 

suport. 

CREA IA 

DUMNEZEU 

ANIMALE 

OM 

VIA  

ISTORIE 

P S RI BIG BANG 

FORME DE 
RELIEF 

7 ZILE 

DARWIN 

EVOLU IE 



Elevii vor citi textele suport i vor completa cadranele aferente. Liderul fiec rei grupe va prezenta 
câte trei caracteristici ale fiec rui model cosmogonic i le va nota pe foaia flipchart, oferind o imagine de 
ansamblu asupra acestora. 

 
CADRANELE 

 
CREA IONISMUL TIIN IFIC 

 valorizeaz  textul biblic 
 încearc  un dialog între teologie i tiin  
 dezvolt  for at argumente tiin ifice pentru 

probarea i legitimarea Revela iei, practic  
str in  teologiei ortodoxe 

 încearc , folosind orice mijloace, armonizarea 
teologiei cu tiin a; 

 promoveaz  o interpretare literal  a Sfintei 
Scripturi 

 
 

TEORIA EVOLU IONIST  
 Discursul evolu ionist vorbe te despre generarea 

spontan  a vie ii, de complexitatea treptat  prin 
transformarea speciilor unele în altele, pierzând 
dimensiunea existen ial  a vie ii (ce este via a în 
sine, nu în procesele ei); 

 Nu poate explica existen a fiin elor inferioare din 
punct de vedere genetic; 

 Discursul evolu ionist îl vede pe om înrudit doar 
cu maimu ele antropoide, i nu cu întreaga 
crea ie. 

TEORIA BIG BANG 
 Validarea ideii c  lumea are un început. 
 Spa iul, timpul i materia nu sunt eterne, ci par a 

avea o dat  a na terii. Ele nu mai sunt privite ca 
fiind absolute, ci pot fi deformate în zone unde 
densitatea de materie-energie este mare. 

 Multe din considera iile pe care cercet torii le 
fac despre trecutul universului pot fi verificate 
prin observa ie tiin ific , în prezent, datorit  
postulatului relativit ii restrânse i a vitezei 
limitate a luminii. Datorit  expansiunii 
universului, se pot observa fenomene petrecute 
cu miliarde de ani în urm  care confirm  unele 
date din referatul biblic. 

MODELUL INTELLIGENT DESIGN 
 Presupune c  anumite caracteristici ale 

Universului i ale vie ii sunt cel mai bine 
explicate prin existen a unei cauze inteligente, 
supraumane. 

 Prin teoriile complexit ii ireductibile i a 
informa iei complexe specificate, sistemul ID 
dovede te c  perfec iunea realizat  cu minimum 
de mijloace nu poate fi rodul hazardului, ci al 
unui proces ghidat con tient. Observ m o punte 
aruncat  spre ideea teologic  a ra ionalit ii 
lumii. 

 Principiul antropic ar valida ideea de pronie 
divin . Reglajul dintre cele patru constante fizice 
universale arat  ordinea universului. 

 
III.  REFLEC IA (18 minute) 

Prin metoda discu iei de grup, elevii î i vor consolida cuno tin ele noi, clarificând sau aprofundând 
diferite aspecte. De asemenea, se va întocmi o sintetizare a ideilor principale: 
 Care sunt principalele teorii cosmologice? 
 Care dintre ele se apropie de înv tura cre tin ? 
 Exist  beneficii în dialogul dintre tiin  i credin ? Exemplifica i. 
 Ce atitudine trebuie s  dezvolte omul fa  de crea ie? 

Extensia: tema de aprofundare va fi realizarea unei analize SWOT a dialogului dintre tiin  i 
credin  

Momentul motiva ional: Se vor eviden ia secven ele reu ite ale activit ii i se vor nominaliza 
elevii care au contribuit la realizarea acestor secven e. 

Momentul de încheiere: Se roste te rug ciunea de încheiere. 
 

OGLINDA TABLEI 
CREAREA LUMII – DIALOGUL CU TIIN A 

 
Teorii cosmologice  Crea ionismul biblic 

 Crea ionismul tiin ific 
 Teoria evolu ionist  
 Teoria Big Bang  
 Modelul Intelligent Design 

Teorii tiin ifice convergente cu înv tura 
cre tin  

 Teoria Big Bang  
 Modelul Intelligent Design 



Beneficii în dialogul dintre tiin  i credin   Perceperea dimensiunii spirituale a existen ei; 
 Seturi de cuno tin e în consens cu valorile 

religioase, provenite de la alte discipline; 
 Respect i în elegere fa  de semenii de alte 

credin e i convingeri 
Atitudinea omului fa  de crea ie  Pre uire ca fa  de un dar al lui Dumnezeu 

 Grij  p rinteasc  fa  de darul primit 
 Efort de a transfigura i sfin i crea ia prin 

lucrarea proprie 
 
 

845. PROIECT DE LEC IE - ECUA II 
 

Prof. Nedelcu Diana, coala Gimnazial  Dobre ti 
Clasa a V-a 
Scoala :Scoala Gimnaziala Dobresti 
Profesor: Nedelcu Ioana Diana 
Obiectul: Matematica  
Unitatea de invatare: Ecuatii 
Tema lectiei: Ecuatii 
Tipul lectiei: Lectie de recapitulare 
Durata lectiei: 50 minute 
Locul de desfasurare: Sala de clasa 
 
II.1. Competen e specifice 
Pe parcursul lec iei, elevii vor fi capabili: 

A) Cognitive:: 
     - sa afle un termen prin operatia de scadere; 

       - sa afle un factor prin operatia de impartire; 
       - sa afle descazutul prin operatia de adunare; 
                             - sa afle scazatorul prin opeartia de scadere; 
                             - sa afle deimpartitul prin operatia de inmultire; 
                             - sa afle impartitorul prin operatia de impartire. 
                             - sa rezolve ecuatiile din fisa de lucru;  
                             - sa rezolve probleme care se rezolva prin metoda ecuatiei. 
.                            
      B) Afective:          - sa fie atenti; 
                                         - sa participe intensiv la lectie; 
                                         - sa-si dezvolte interesul pentru studiul matematicii. 
    C)Psihomotorii 
                – S  aşeze corect în pagin  ; 
                - S  scrie lizibil pe caiete şi pe tabl ; 
 
    D) Metode si procedee de instruire : 

Conversatia 
Expunerea 
Explicatia 
Exercitiul 
Exemplificarea 
Demonstratia 

    E) Mijloace de invatamant : 
           - catalog, creta, tabla, manual, caiet 
 



    D)Bibliografie : 
  S.Peligrad, D.Zaharia, M.Zaharia – Culegere Mate 2000+consolidare, Editura Paralela 45,  
                                                                      Piteşti, 2007   
 
 
                                                         Desfasurarea lectiei:  
 

Etapele lectiei Continutul lectiei Strategii 
didactice 

1. Moment 
organizatoric 

 
-efectuarea prezentei elevilor, notarea in catalog a     
 absentilor, verificarea existentei resurselor materiale  
 necesare 
- Asigurarea condi iilor optime pentru desf şurarea 
lec iei(cur enie,lumin , inut ,...) 
 

Conversatia 

2. Captarea 
atentiei 

-are loc verificarea temei si rezolvarea eventualelor  
 neclaritati / nelamuriri intalnite: verificarea temei 
elevilor prin sondaj folosind dialogul profesor –elev, 
elev-elev,prin confruntarea rezultatelor 
 
-verificarea si reactualizarea cunostintelor predate 
anterior 
 

Conversatia 

3. Anuntarea 
temei si a 
obiectivelor 

Ne propunem sa reactualizam si sa sistematizam  
cunostintele legate de aflarea necunoscutei si anume  
                                ECUATIILE 

Conversatia 

4. 
Reactualizarea 
cunostintelor 

ADUNAREA                             SCADEREA    
EX:  12+23=55                            EX:  55-23=12 
         T1+T2=S                                   Des– S = Dif 
T1=S-T2                                              Des=Dif+S 
T2=S-T1                                       S=Des-Dif 
EX 1:   x+23=55                         EX 1:   x-23=12 
             x=55-23                                       x=12+23 
             x=12                                            x=55 
EX 2:   12+T2=55                       EX 2:   55-x=12 
              T2=55-12                                    x=55-12 
              T2=23                                          x=23 
INMULTIREA                              IMPARTIREA          
EX:  12∙2=24                                    EX:  24:12=2 
         F1∙F2=P                                             D:I   =C 
F1=P:F2                                                                   D= C∙I     
F2=P:F1                                                                    I=D:C 
EX 1:   x∙2=24                                  EX 1:   x:12=2 
             x=24:2                                              x=12∙2 
             x=12                                                 x=24 
EX 2:   12∙x=24                                EX 2:  24:x=2    
             x=24:12                                            x=24:2 
             x=2                                                   x=12 
Def: Propozitia in care apare o necunoscuta se numeste 
ecuatie. 

Conversatia 
Explicatia 



 
5. 
Intensificarea 
retentiei si 
asigurarea 
transferului 

 
1) Profesorul prezinta la tabla rezolvarea urmatoarelor 
ecuatii:  
i)  x – 6 =124, xN; 
 ii) 129-x=13, xN; 
iii) 23∙x=552, xN; 
iv)  x:25=19, xN; 
v)  2x-4=16, xN; 
vi) 2x-3=x-2, xN; 
 

 
Conversatie 
Explicatie 

Demonstratie 
 

6. Evaluarea 
performantelor 

Propun elevilor spre rezolvare exercitiile si problemele 
din fisa de lucru. 
Profesorul prezinta la tabla rezolvarea subiectului 
considerat mai dificil si apreciaza elevii care s-au 
remarcat la lectie. 
 ( +1p; -1p ; eventual finalizare cu nota in catalog) 

Munca 
independenta 
Conversatie 
Explicatii 

7. Tema pentru 
acasa 

Exercitiile din manual referitoare la ecuatii.  Conversatie 
 

 
 
 
 

Numele si prenumele:_________________ 
 
 

FISA DE LUCRU 
 

Cls a V-a 
 

ECUATII 
 

1. Rezolvati ecuatiile: 
a) 189:x=9 
b) 6∙x+1=13 
c) 78-38-x=24 
d) 2∙(x+1)-4=10 

e)   11413  xx  

f)   1631326  xx  

g)    99222117:83 x  

h)     22:59726  x  
i) [(3x-2)∙5-1]:2+5=7 

 
2. Suma a doua numere este 1367, iar unul este cu 354 mai mic decat celalalt. Sa se afle 

numerele. 
 

3. Se considera trei numere naturale. Diferenta dintre al dilea si primul numar este un numar 
natural egal cu diferenta dintre al treilea si al doilea. Stiind ca al doilea este 200. Sa se afle 
numerele. 

 
  



 
846. STRATEGII DE EVALUARE ÎN CADRUL ORELOR DE LIMBA FRANCEZ  

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 
 

Prof. Ni  Oana - coala Gimnazial  M ne ti, Structura Dr g e ti-P mânteni, jude  Dâmbovi a 
 
Activit ile de evaluare prezentate ca exemple de bune practici au fost realizate la finalul 

unor unit i de înv are, la clasele III- VIII, cu scopul de a atrage elevii c tre studiul limbii franceze, 
de a le captiva aten ia i de a le pune în valoare deprinderile personale.  

Am ales aceste activit i moderne deoarece au urm toarele avantaje: 
  stimularea creativit ii elevilor; 
  dezvoltarea abilit ii de a lucra în echip ; 
  participarea cu interes în realizarea sarcinilor de lucru; 
  dezvoltarea gândirii; 
  crearea unui climat de lucru relaxat, pl cut; 
  valorificarea inteligen elor multiple; 
  atragerea elevilor c tre studiul limbii franceze 

 
RÉALISEZ UN HORLOGE EN PAPIER. PRÉSENTEZ L’HEURE DE VOTRE HORLOGE 

DEVANT LA CLASSE. 
Classe: IV-ème  
Unité:  ‘’Chaque matin la même chanson !’’  

 
 
TU ES JOURNALISTE. TU FAIS UN ARTICLE SUR LA NORMANDIE. IDENTIFIE LES 

CHOSES LES PLUS IMPORTANTES DE CETTE RÉGION. 
Classe: VII-ème  
Unité: Joli pays de Normandie... 
 

 
  



 
847. MINUNILE LUMII - PROIECT DIDACTIC 

 
prof. Mirela Obreja, Şcoala Gimnazial  „Ştefan cel Mare”, Vaslui 

 
Obiect: Consiliere 
Şcoala Gimnazial  „Ştefan cel Mare”, Vaslui 
Diriginte: Mirela Obreja 
Clasa: a VII a  
Tema: Minunile lumii 
Componenta şi subcomponenta: Educa ia pentru valori, Educa ia pentru receptarea valorilor 
culturale 
Scopul lec iei   S   dezvolte o atitudine pozitiv  fa  de cultura şi civiliza ia uman ,  p str toare a 

unor înalte valori morale si materiale ale omenirii; 
     * Educarea elevilor in spirit interdisciplinar. 
Obiective cadru:  

    O1. S  contribuie la promovarea culturii; 
   O2. S  aprecieze contribu ia diferitelor  popoare la patrimoniul culturii universale; 
    O3. S  aplice criterii estetice şi morale în aprecierea valorilor. 

Obiective de referin :  
- formarea şi dezvoltarea idealurilor şi nevoilor estetice; 
- formarea atitudinii estetice fa  de art , frumos; 
- asimilarea valorilor artistice veritabile; 

Obiective educa ionale (pedagogice) 
 Obiective cognitive: 
- s  doreasc  s  cunoasc  mai mult despre marele realiz ri ale omenirii; 
 Obiective afective: 
- s  argumenteze necesitatea cunoaşterii celor 7 minuni ale lumii; 
- s  aleag  corect locul şi descrierea fiec rei minuni; 
- s  pre uiasc  tot ce s-a f cut prin trud ; 
- s  se implice cu pl cere şi interes la toate etapele lec iei. 
 Obiective psihomotorii: 
- s  în eleag  frumuse ea artei şi frumosului; 
- s  în eleag  necesitatea folosirii timpului liber pentru dezvoltarea imagina iei pentru a 

f uri ceva cu totul deosebit; 
- s  conştientizeze necesitatea p str rii operelor de art . 

Obiective opera ionale 
O1 - s  cunoasc  care au fost cele 7 minuni ale lumii antice; 
O2 - s  identifice corect  denumirea, loca ia, istoria şi descrierea fiec rei minuni în parte; 

      O3 - s  cunoasc  o parte din minunile lumii; 
 O4 - s  cunoasc  câteva caracteristici pentru fiecare construc ie. 

 
Strategii didactice 
 Principii didactice: 

- principiul particip rii active şi conştiente a elevilor la discurs; 
- principiul accesibilit ii cunoştin elor; 

 Metode de înv mînt: 
- metode de comunicare oral: - conversa ia, expunerea; 
- metode activ participative: - Dezbatere. 

 Forme de dirijare a înv rii: 
- dirijat  de profesor prin materiale didactice; 
- independent . 



 Resurse materiale: 
- Planşe cu imagini ale celor 7 minuni ale lumii antice; Prezent ri PPT, fişe de concurs, 

diplome 
 
 Desf şurarea activit ii: 

1. Momentul organizatoric 
 

-         Asigur ordinea şi disciplina în sala de clas ; 
-         Efectuez prezen a elevilor şi notarea absen ilor la ora; motivarea absen elor efectuate de 

elevi în cursul s pt mânii, pe baza certificatului medical eliberat în condi iile stipulate de 
regulamentul şcolar; 

-         Identific evenimentelor petrecute recent în via a clasei 
-         Precizez eventualele comunic ri, anun uri care privesc via a şi activitatea şcolar  şi 

extraşcolar  a colectivului de elevi ai clasei. 
 

2.  Captarea aten iei, anun area  titlului şi a obiectivelor 
 
           Anun  obiectivele orei, anun   titlul lec iei, fac o introducere despre importan a istoric  a 
celor 7 minuni ale lumii antice. 
 
3.                  Dirijarea înv rii  
 

Elevii care au preg tit  materiale de documentare despre Piramida lui Keops, Gr dinile 
suspendate, Templul lui Artemis, Farul din Alexandria, Mausoleul din Halicarnasus, Statuia 
lui Zeus, Colosul din Rodos vor prezenta în fa a colegilor PPT-urile realizate. 

Fiecare echip  îşi prezent  colajul/desenul realizat plecând de la minunea prezentat  în PPT. 
(construc ii, realiz ri, etc, care s-au inspirat din minunea prezentat ). 

Voi prezenta un PPT care cuprinde unele din minunile lumii, clasificate ca Minunile lumii 
str vechi,  Minunile lumii medievale, Minunile timpurilor noi, Minunile timpurilor moderne, cu  
informa ii sumare despre anumite minuni prezentate.  

Împreun  cu elevii vom c uta cât mai multe semnifica ii ale num rului 7. 
 
4.                     Fixarea cunoştin elor  şi asigurarea  conexiunii inverse feed-back 
 
 Propun elevilor participarea la un concurs. Punctajul final va fi ob inut din suma punctajelor 
ob inute de fiecare echip  astfel: 30 pc. -Prezentare PPT, 20 pc. - realizarea colajului, 50 pc ob inute 
din r spunsurile la cele 5 întreb ri.  
 
5.                  Evaluarea activit ii 

Voi face aprecieri cu privire la implicarea elevilor la lec ie.  
Voi premia cu diplome echipele cu cele mai bune rezultate. 

          
6.                  Tema pentru acas   

Anun  tema pentru ora viitoare:”Ce ştim despre catastrofele naturale? Reguli de circula ie pe 
drumurile publice .” 

ce sunt catastrofele naturale? 
cum ne comport m în caz de cutremur? 
când folosim mijloacele de transport în comun? 
ce reguli trebuie respectate în aceste mijloace de transport în 
comun? 

 
 



 
Minunile lumii str vechi 
Constantinopol 
Turnul Babel 
Stonehenge 
Toledo 
Coloseumul 
Panteonul din Roma 
Catacombele romane 
Termele lui Caracalla 
Oraşul Pompei 
Labirintul din Creta 
Acropola din Atena 
Bisericile şi oraşele subterane ale Cappadociei 
Templul lui Amon Ra din Karnak 
Templul lui Solomon 
Marele zid chinezesc 
Armata de teracot  
Liniile de la Nazca 
Castelul Sant Angelo 
Machu Picchu 
 
Minunile lumii medievale 
Catedrala Sfântul petru Chichen Itz  
Insula Paştelui 
Templul cerului 
Catedrala Sfanta Sofia din Kiev 
Kremlinul din Moscova 
Biserica Sfântului Mormânt 
Turnul din Pisa 
Mecca 
Turnul Londrei 
Oraşul interzis 
Walhalla 
Catedrala Notre Dame din Paris 
 
 
Concurs 
 

1. Cum se numesc statuile uriaşe de pe insula Paştelui?  
R: Giganticele statui  se numesc „moai” 
 

2. Enumera i minunile timpurilor moderne  
R: 

• Podul Seto-Ohashi-Kojima  
• Mount Rushmore  
• Calea ferat  transsiberian  
• Casa care danseaz  
• Burj Khalifa  
• Turnul de televiziune Guanghzhou 
• Podul Golden Gate 
• Tunelul Canalul Mânecii 

Minunile timpurilor noi 

 

Palatul Versailles 

Fortul Roşu 

Kizhi 

Tower Bridge 

Sagrada Familia 

Canalul Suez 

Muzeul Luvru 

Taj Mahal 

Palatele lui Petru cel Mare 

Iron bridge 

Turnul Eiffel 

Sanssouci 

 

 

Minunile timpurilor moderne  

 

Calea ferat  transsiberian

Casa care danseaz



• Canalul Panama 
• Sydney Opera House  
• Barajul Hoover 
• Statuia lui Iisus Hristos 

 
3. Unde este situat Taj Mahal?  

R: Taj Mahal este un monument în oraşul Agra, India. 
 

4. Ce ri leag  Tunelul Canalul Mânecii?  
R: Tunelul leag  vestul Fran ei cu sud-estul Angliei 
 

5. Cine este arhitectul bisericii Sagrada Familia?  
R: arhitectul Antonio Gaudi 

 
 

848. CON TIENTIZAREA AMPRENTEI ECOLOGICE LA ELEVII SURZI  
PRIN PROIECTUL EUROPEAN SALVA I NATURA - NU EXIST  O PLANET  B 

 
Prof. Orindovici Elena 

C.S.E.I. ”Constantin Pufan” Vaslui 
 

 
 “Natura poate s - i slujeasc  de carte, de profesor, de pov uitor. Ea te cheam , ea î i 
procur , cu mici mijloace, tot ceea ce vei avea nevoie mai târziu. Nu închide aceast  mare carte 
plin  de înv turi în elepte, nu o neglija pentru celelalte c r i în care se cuprind numai strofe din 
cântarea întreag  ce- i st  înaintea ta.”     ( I.Simionescu) 
 Centrul colar de Educa ie Incluziv  ”Constantin Pufan” din Vaslui a fost implicat în 
implementarea Parteneriatului Multilateral Comenius intitulat “Save the Nature – There is no planet 
B”, finan at de Comisia European  prin Programul Sectorial Comenius  din Programul „Inv are pe 
tot Parcursul Vie ii”. 
 Al turi de ara noastr , în proiect au participat înc  cinci coli partenere din urm toarele ri: 
Polonia, Letonia, Germania, Belgia i Martinica.  
 Pe parcursul desf urarii proiectului, elevii i profesorii au aflat despre resursele limitate ale 
P mântului i consumul acestora, despre amprenta ecologic  personal  i consecin ele ac iunilor lor 
asupra genera iilor viitoare. Ei  au c utat strategii pentru cele trei teme propuse (conservarea 
plantelor i animalelor, ap  i reciclare) pe care le-au împ rt it celorlal i, lucrând împreun  pentru 
a schimba ceva în via a lor, a familiilor, a comunit ii.  
 Întâlnirile de proiect au necesitat o preg tire temeinic  e elevilor din fiecare coal , în 
domeniul educa ieie ecologice, studiind dup  un plan riguros p durea, animalele i plantele, apa dar 
i metode de protejare a mediului i reciclare.  

 Astfel, elevii surzi au înv at despre num rul limitat de resurse ale P mântului, despre cum 
le folosim mai repede decât pot fi ele înlocuite, cum consum m resurse când mânc m, când bem 
apa, folosim lumini i calculatoare, cum hainele pe care le purt m si cl dirile în care locuim sunt 
f cute din resursele naturii. Cantitatea de resurse pe care o folosim se nume te amprenta ecologic . 
 Discu ia public  despre probleme ecologice a fost foarte intens  i benefic  în rile i 
colile noastre. Au fost nivele de con tientizare dar i mijloace diferite de abordare pe care le-am 

putut compara i folosi în proiect. Începând cu aventurile lui Toby, o carte pentru copii scris  de un 
autor francez Timothée de Fombelle, despre un b iat care lupt  pentru a salva lumea sa, ne-am 
cufundat i noi, elevi i profesori, în lumea fantastica a unui copac i am fost motiva i s  g sim 
strategii de a salva lumea copacului împreun  cu Toby. 
 Fiecare coal  a g sit i împ rt it ac iuni concrete despre cum pot elevii s  participe activ i 
con tient la salvarea planetei. 



 Proiectul a încurajat implicarea întregii coli, folosind discipline ca tiin e, tehnologii, 
matematic , tiin e sociale, englez , limba român , la diferite nivele de cunoa tere. 
 S  începem cu noi în ine i s  sper m c  toat  lumea ne va urma! a fost motto-ul proiectului. 
Astfel, din punct de vedere teoretic, au fost abordate problematici precum: 
- GÂNDIREA ECOLOGIC  ce presupune capacitatea de a în elege i de a aplica f r  gre eal  
legile naturii corelate cu interesele umanit ii. 
- COMPORTAMENTUL ECOLOGIC - reprezint  modalitatea de a ac iona responsabil în rela ia cu 
mediul inconjurator si presupune: 
 - p strarea, ocrotirea naturii; 
 - asumarea responsabilit ilor individuale i colective pentru protejarea ambientului. 
 Fiecare dintre noi trebuie s  devin  con tient c  are datoria de a contribui, dup  puterile sale, 
la ocrotirea i salvarea naturii. 
 
 - RECICLAREA HÂRTIEI 

 Reprezentând o p trime din totalul de eurilor noastre menajere, hârtia este elementul 
reciclabil prin excelen  
 Reciclarea ziarelor, a revistelor sau a materialelor publicitare permite diminuarea vizibil  a 

cantit ii de eurilor, iar aceast  reciclare a hârtiei permite de asemenea importante economii 
de materii prime i de energie, hartia fiind în principal fabricat  din lemn.  

 Reciclarea hârtiei permite producerea cartonului (în procent de 80 %), a hârtiei igienice (30 
%), a hârtiei de ambalaj (30 %), i a hârtiei de ziar (28 %). 

 Depozitare în containere de reciclare; 
  Colectare de c tre firme specializate; 
  Împachetarea hârtiei în balo i ; 
  Proces de înmuiere, cur are i epurare: ob inerea unei paste; 
 Ad ugare de diverse produse la aceast  past  în vederea asigur rii albirii ; 
 Pasta final  este prelucrat  prin intermediul ma inilor de hârtie din care iese hârtia reciclat  

gata de reutilizare. 
 - RECICLAREA STICLEI 

 Reciclabil  100 % i la infinit, sticla este unul din de eurile asupra c rora se fac cele mai 
multe eforturi de triere i de reciclare. 

 Depozitare în containere; 
  Colectarea de c tre o firm  specializat ; 
 " Cur area " sticlei pentru eliminarea eventualelor impurit i; 
 Dup  transformarea în cioburi, sticla este  apoi topit  i mulat  în noi sticle sau borcane; 
 Apoi aceste produse din sticl  de a doua genera ie  revin în circuit. 
 Nu recicl m la un loc cu sticla: dopuri; capace; farfurii; faian ; gresie; por elan; fiole; tuburi 

fluorescente; 
- RECICLAREA PLASTICULUI 
 În medie, este nevoie de mai mult de 200 de ani pentru ca o sticla de plastic s  se 

descompun  i s  dispar . 
 În prezent, reciclarea plasticului ridic  probleme. Sticlele se adun  în cantit i mari, ceea ce 

face trierea lor dificil . Ele ocup  mult spa iu i sunt foarte u oare, deci este nevoie de spa ii 
mari pentru a le putea stoca. Colectarea i reciclarea lor cost  mai mult decât materia prim , 
ceea ce nu încurajeaz  valorificarea lor. Exist  aproximativ 90 de tipuri diferite de plastic, 
dar, pentru moment, tim s   recicl m doar trei dintre ele: 

 Totu i plasticul este o extraordinar  surs  de energie. Arderea unei tone de plastic 
(echivalentul a aprox. 35000 sticle) produce tot atâta energie cât arderea unei tone de petrol. 

 Dup  recuperarea prin intermediul colect rii selective, sticlele sunt separate în 3 grupe 
distincte, în func ie de compozi ia lor, apoi sunt m cinate, retopite în vederea fabric rii de 
noi produse; 



  Plasticul este reinserat în lantul de consum sub noi forme, cum ar fi textile, îmbr c minte, 
material de umplere pentru perne, alte sticle de produse menajere. 

 Din punct de vedere practic a fost elaborat un ghid pentru studierea temelor, ca de exemplu: 
 
 Ghid de studiere a temei:  Reciclarea   
Tema: Sustenabilitate. Resurse 
1. Întrebarea esen ial :  
Care este impactul consumului vostru de resurse? 
În orice fel ai privi, dependen a de materialele i energiile regenerabile pe 
p mânt este problematic . Exist  resurse finite, sursa unei polu ri 
considerabile, iar rezervele nu pot satisface cerin ele întregii lumi. Deci ce 
pute i face pentru a reduce consumul vostru, al colii i al familiei voastre? 
Mai întâi trebuie s  descoperi i toate modurile în care folosi i materialele, 
alimentele i combustibilii  în via a de zi cu zi. Pute i calcula amprenta 
voastr  ecologic . 
Pentru aceasta pute i folosi amprente ecologice pentru a m sura nevoile 
oamenilor din natur . Tot ce facem are consecin e.... 
V-a i întrebat vreodat  cât de mult folosi i din resursele naturii? Ve i afla în curând. Chestionarul 
despre amprenta ecologic  estimeaz  cantitatea de uscat i ap  necesare pentru a sus ine nevoile 
voastre de consum i de a absorbi gunoiul anual. Dup  ce ve i r spunde la o serie de întreb ri 
simple ve i putea compara amprenta voastr  ecologic  cu a altora. Apoi ve i putea ac iona i înv a 
cum putem reduce impactul vostru asupra p mântului. 

2. Provocarea 
Reduce i consumul vostru al familiei sau al colii. 
3. Întreb ri de sprijin 
• Ce pot eu, familia, coala mea face pentru a reduce impactul meu asupra planetei? 
Un exemplu în ce prive te combustibilii: 
• Unde folosim eu, familia mea, coala combustibilii? 
• De câ i combustibilii este nevoie pentru a înc lzi sau r ci casa/ coala? 
• Ce se face din combustibili? 
• Cât gaz folose te familia mea într-o s pt mân ? 
4. Activit i de îndrumare 
Aceste activit i îi ajut  pe elevi s  r spund  întreb rilor de sprijin i s  pun  bazele dezvolt rii unei 
solu ii eficiente i realiste. Ele pot fi dirijate de elevi sau profesor. Scopul nu este de a crea o cale 
prestabilit  pentru o solu ie ci s  asigure îndrumare la nevoie.  
Înv a i despre combustibili 
Cerceta i i dezvolta i o defini ie clar  a combustibililor 
Vân toare de comori  
Elevii examineaz  toate lucrurile pe care le folosesc într-o zi normal  i cerceteaz  dac  con in 
sau folosesc ulei. Ei încearc  s  calculeze cantitatea de ulei pe care o con ine fiecare lucru. 
Cât de mult combustibil de ii? 
Elevii creaz  o list  de produse care con in combustibili, un inventar al tuturor obiectelor din 
cas  care con in combustibil. Apoi caut  alternative de reducere. 
Transport  
Elevii calculeaz  cantitiatea de gaz folosit  s pt mânal pentru transportul familiei . Apoi 
identific  alternative.  
Cât combustibil este într-o pung  de plastic? 
Elevii calculeaz  cantitiatea de gaz necesar  pentru a crea pungi de plastic. Ei înregistreaz  câte 
pungi folosesc într-o s-pt mân . Apoi determin  cât de mult  energie pot econimisi nefolosinf 
pungi de plastic. 
5. Resurse de sprijin 



Materialele care sus in activit ile i ajut  elevii în dezvoltarea solu iei: website, filme , imagini, 
exper i, i alte resurse.  
6. Solu ia/Ac iunea 
Provoc rile sunt suficient de larg dezvoltate pentru a permite o varietate de solu ii. Elevii î i vor 
alege solu iile în func ie de ceea ce au înv at în procesul de cercetare. Solu iile trebuie s  fie 
concrete i aplicabile în practic .  
Exemplu 
Elevii au cercetat modurile diferite în care famiile lor folosesc combustibili. Ei au determinat c  
folosirea pungilor de plastic la cump r turi era un loc unde puteau reduce cantitatea de 
combustibil. Mai întâi au realizat un inventar a câte pungi de plastic folose te fiecare membru al 
familiei într-o lun . Apoi au calculat cantitatea de combustibil reprezentat  de pungile de plastic. 
Apoi au desenat i reprezentat o campanie a pungilor verzi care a ac ionat ca o strângere de 
fonduri pentru coal  i a redus considerabil num rul de pungi de plastic folosite.  

 Acestea sunt câteva din activit ile de proiect care au contribuit la dezvoltarea con tiin ei 
ecologice în rândul elevilor deficien i de auz dar i a profesorilor. 
 
 ”Con tiin a schimb rii, prin minimalizarea amprentei ecologice pe p mânt, trebuie s  
înceap  în fiecare dintre noi.”  
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849. APLICA II PRACTICE ÎN ORIZONTUL LOCAL AL COMUNEI BÎLTENI I AL 
JUDE ULUI GORJ 

 
Prof.Orzan Claudia Elena, coala Gimnazial  Nr.1 Pe teana-Jiu, Bîlteni, Gorj 

 
Observa ia liber  în teren 
 

• Elevii aleg din ceea ce le ofer  natura i contextul social, doar ceea ce îi intereseaz , ce 
pot re ine mai u or sau ceea ce r spunde nevoilor lor. 

• Se poate realiza individual sau în grup. 
• Poten eaz  capacitatea de observare, selec ie, ierarhizare a elementelor cadrului 

natural i are loc socio-absorb ia informa iei geografice în teren. 
 
 



 



 



 
850. METODE INTERACTIVE LA DISCIPLINA BIOLOGIE 

 
Prof. Pavel Ildiko Hortenzia   

Scoala Gimnaziala Birda, Timi  
 

Comportamentul manifestat fa  de elevi se subordoneaz  valorilor pe care le-am 
achizi ionat din propriile experien e. Astfel, suntem exigen i cu elevii, nu vrem s  fim contrazişi, 
men inem distan a fa  de elevi sau, dimpotriv , suntem deschişi dialogului, lucr m al turi de 
elevi. 

  -Metolologia tradi ional  (expunerea, prelegerea, dictarea)  este izvorât  din ideea c  elevii 
sunt ca nişte depozite în care profesorul pune la p strare cunoştin ele predate, iar la sfârşitul anului 
va cere depunerile, plus o dobând  substan ial . Predarea este centrat  pe profesor, care tinde s -şi 
p streze imaginea de atotştiutor care nu las  loc contrazicerilor sau dialogului.  

  -Metodele interactive nu mai sunt o noutate şi totuşi sunt destul de pu in aplicate. Sunt utile 
pentru c  elevul şi nu numai, înva  mai bine dac  este angajat cu toate for ele într-o 
ac iune.Statisticile sunt destul de precise în acest sens: re inem 20% din ceea ce auzim, 30% din 
ceea ce vedem, 50% din ceea ce auzim şi vedem în acelaşi timp, 80% din ceea ce spunem şi 90% 
din ceea ce spunem în timp ce facem un lucru. Prin implicarea elevilor şi cointeresarea lor, ei devin 
mai motiva i, iar şansa de a ob ine schimb ri comportamentale, cognitive , creşte. Cele înv ate nu 
sunt pur şi simplu înregistrate, ci vor forma, în plan mental , asocieri creative, link-uri c tre alte 
informa ii stocate, care fac memorarea mai eficient . Lucrul al turi şi împreun  cu ceilal i este un 
exerci iu de formare a priceperilor şi deprinderilor, mai ales în biologie, de stimulare a lucrului în 
echip , de formare abilit ilor de comunicare. Educatorul nu mai este un simplu emi tor de 
informa ie, iar elevul nu mai este un simplu receptor pasiv, cei doi devin parteneri într-un demers 
didactic în care elevul cap t  calit i deosebite , uneori chiar  de coordonator al unei activit i. 

  Dintre metodele interactive de predare-înv are care se pot aplica cu succes la biologie sunt: 
brainstorming, brainwriting, fiecare înva  pe fiecare, metoda pred rii/înv rii reciproce, metoda 
cubului, jocul de rol,etcetera. Dintre toate aceste metode am s  exemplific câteva, mai des folsite şi 
mai facil de aplicat. 

  
  *FIER STR UL 
  Este o metod  utilizat  pentru a stimula participarea unui num r cât mai mare de elevi. 
Dezvolt  capacitatea de cooperare, de comunicare, de sintez  şi analiz . Presupune împ r irea 
clasei pe grupe, fiecare grup  primeşte o sarcin  specific , subordonat  obiectivelor lec iei. 

Exemplificare: 
- Lec ia R d cina –clasa a Va 
Sarcinile distribuite grupelor pot fi urm toarele: 
 Observarea şi descrierea mai multor tipuri de r d cini naturale 
 Observarea şi descrierea imaginilor de r d cini de pe planşe 
 Realizarea unor desene şi mulaje de r d cini din plastilin , dup  materiale naturale 
 Realizarea unui rezumat al lectiei din carte 
 Forrmularea unor întreb ri  

Grupele îşi îndeplinesc sarcinile , îşi prezint  activitatea şi rezultatele, elevii din alte grupe 
îşi pot completa informa iile cu cele din alte grupe. La final, profesorul, împreun  cu elevii 
coreleaz  datele şi emit concluziile. 

  
  *BRAINSTORMING 
  Este o metod  de stimulare liber  a creativit ii şi imagina iei care se poate aplica cu succes 
la lec iile de biologie. Se genereaz  rapid foarte multe idei pe o anumit  tem  , indiferent dac  sunt 
absurde, greşite sau mai pu in originale, f r  a fi criticate. Se desf şoar   în limit  de timp, iar 
creativitatea este stimulat  şi prin faptul c  elevii sunt influen a i de solu iile celorlal i.  



Exemplificare: 
  La o lec ie de bilogie predat  în limba român  şi englez  , având ca tem  Copacii , elevii 
sunt ruga i s  expun  toate ideile legate de acest  subiect, totul fiind scris pe tabl  în conturul unui 
arbore. Bineîn eles c  ideile au fost multe şi interesante, iar elevii au fost entuziazma i s  dea frâu 
liber imagina iei. La sfârşit, profesorul, împreun  cu elevii, elimin  ideile care nu corespund 
planului general al lec iei şi vor p stra ideile valabile. 

 
  *BRAINWRITING (6/3/5) 
  Este o metod  foarte simpl  de stimulare a creativit ii, asem n toare cu brainstorming, 
diferen a constând în faptul c  se lucreaz  pe grupe mici sau individual.  

Exemplificare: 
  La lec ia Reciclarea deşeurilor , despre care au fost şi discu ii anterioare cu alte prilejuri, se 
procedeaz  astfel: 
 6 elevi noteaz  3 idei în 5 minute(6/3/5) 
 Foile se rotesc pân  când fiecare foaie a trecut pe la fiecare elev 
 Fiecare elev va nota trei, dou  sau doar o idee, care vor trebui s  fie diferite de cele notate 
pân  atunci. 
 La final are loc selectarea ideilor, clasificarea lor şi emiterea concluziilor 
  

*METODA CUBULUI 
  Este o metod  prin care sunt stimulate gândirea creativ  şi imagina ia , prin faptul c  o 
anumit  tem  poate fi studiat  din mai multe perspective, ca şi cum am privi  toate fe ele unui cub. 

Exemplificare: 
  La lec ia Frunza,clasa a Va , se poate aplica acest  metod , utilizând un cub cu diferite 
cerin e pe fiecare fa  şi material biologic natural individual: 
 Descrie –cum arat  frunza? 
 Compar -cu ce se aseam n , dintre lucrurile cunoscute? 
 Asociaz -la ce te face s  te gândeşti? 
 Analizeaz -care sunt p r ile componente? 
 Aplic -care pot fi utiliz rile frunzelor? 
 Argumenteaz  pro-contra-este un component util sau nefolositor şi de ce? 
 La final , elevii emit propriile concluzii  
 
  *PREDAREA ÎN SISTEM AeL 
  Este poate una dintre cele mai interactive metode, care face din disciplina biologie o materie 
mai atractiv . Elevii sunt participan i direc i la procesul de predare-înv are-evaluare, pot ei  înşişi 
s  provoace  simul ri ale unor procese şi fenomene biologice greu de reprodus în laborator. 

 
 Dintre metodele de evaluare creativ , la biologie se pot aplica cu rezultate bune dou  dintre ele : 
 

*PROIECTUL 
  Este o metod  care stimuleaz  formarea deprinderilor de a c uta informa ii, de a le sintetiza, 
de a conduce un proiect de cercetare şi a depista metode de rezolvare a unor ipoteze în mod 
creativ. 

  Profesorul stabileşte de la început reguli de realizare, obiectivele urm rite , criteriile de 
evaluare, dar modul de realizare şi conducere a activit ii este la libera alegere. Profesorul va 
monitoriza permanent activitatea elevilor.  

Exemplificare: 
  Investigarea unui mediu terestru sau acvatic, depistarea surselor de poluare şi elaborarea 
unor metode de reducere a polu rii. 

 
 



  *PORTOFOLIUL 
  Este o colec ie a lucr rilor elevilor pe o perioad  mai mare de timp şi poate înregistra 
progresul f cut. Se realizeaz  o selec ie a celor mai bune produse ale elevilor, iar pentru a realiza 
cel mai bun portofoliu , cu lucr ri originale, aceştia vor face uz de creativitatea fiec ruia.  

  Se poate aplica la toate clasele, dar cu mai mare eficien  se aplic  la elevii clasei a V a , 
care pot realiza un portofoliu care s  cuprind : colec ii de r d cini, de tulpini, de frunze , floarea 
etalat , tipuri de fructe, colec ie de semin e, etcetera. 

 
CONCLUZII 

  Folosirea unor metode moderne, interactive, de stimulare a creativit ii, se subordoneaz  
nevoii permanente de schimbare din înv mântul românesc. 

  Individualizarea şi personalizarea fiec rui elev, valorizarea fiecaruia, posibilitatea 
profesorului de a cunoaşte capacitatea fiec rui elev, ob inerea de schimb ri în plan cognitiv şi 
atitudinal, stimularea lucrului în echip  sau individual, sunt avantajele multiple ale metodelor 
interactive , creative şi le recomand  a fi folosite cât mai des. 

 
  BIBLIOGRAFIE 
Pavel Ildiko Hortenzia – Metode interactive la disciplina biologie, Oras Deta, 2016 
 
 

851. LUMEA MICILOR VIE UITOARE – OP IONAL 
 

Prof. Petcu Elena, coala Gimnazial  „Gala Galaction”Mangalia 
 
            Op ionalul î i propune o alt  abordare a lecturii fa  de modelul curriculei, atât în ceea ce 
prive te metodele i activit ile de înv are cât i tipurile de texte. Fiind un op ional transcurricular, 
elevii vor intra în contact cu o varietate de texte literare i nonliterare, valorificându- i competen e 
ob inute la literatura român , limba englez  i francez , matematic  i biologie.  

Fiind un op ional ce are în vedere activit i de înv are integrate, toate competen ele vor fi 
cumulate în dezvoltarea competen ei de comunicare i dezvoltarea talentului artistic în ceea ce 
prive te literatura, artele vizuale i muzic . 
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852. PROIECT DIDACTIC 

 
Profesor Pavel Carmen, Şcoala Gimnazial  „Ştefan cel Mare” Vaslui 

 
OBIECTUL: Chimie  
CLASA:  a VIII-a  
UNITATEA DE ÎNV ARE: SUBSTAN E COMPUSE ANORGANICE CU UTILIZ RI 
PRACTICE 
TEMA:  Baze - Propriet i chimice, Utiliz ri 
TIPUL LECTIEI:  Lec ie de predare – înv are 
OBIECTIVE CADRU: 
     1.Cunoaşterea şi în elegerea fenomenelor chimice, a terminologiei si a conceptelor specifice 
domeniului chimiei 
     2. Dezvoltarea capacitǎ ii de comunicare, utilizând limbajul specific domeniului chimiei 
     3. Formarea unor valori şi atitudini referitoare la impactul chimiei asupra naturii si a societǎ ii 
SCOPUL LEC IEI: 

 Consolidarea cunoştin elor despre baze şi utilizǎrile lor. 
 Formarea deprinderilor de a mânui corect aparatura de laborator şi reactivii. 
 Educarea prin muncǎ a elevilor. 

METODE DE ÎNV MÂNT: Experimentul de laborator, ciorchinele, explica ia. Activitatea se 
desfǎşoarǎ pe 4 grupe de 6-7 elevi. 
MIJL OACE DE ÎNV MÂNT: Fişe de lucru ce con in referatele şi ciorchinele, fişe de 
probleme, ustensile de laborator, stative cu eprubete, planşe cu substan e anorganice compuse, 
planşe cu indicatori, planşǎ cu reactivitatea metalelor, reactivii necesari, hârtii indicatoare de 
fenolftaleinǎ şi turnesol, apǎ distilatǎ. 
OBIECTIVE OPERA IONALE SPECIFICE: 

 Sǎ cunoascǎ defini ia bazelor, formula lor generalǎ, sǎ exemplifice; 
 Sǎ ştie cum sǎ identifice un acid sau o bazǎ cu ajutorul indicatorilor (fenolftaleinǎ 

şi turnesol) 
 Sǎ clasifice bazele dupǎ solubilitatea în apǎ ; 
 Sǎ precizeze proprietǎ ile fizice ale bazelor; 
 Sǎ cunoascǎ metodele de ob inere atât pentru bazele solubile cât şi pentru cele 

insolubile; 
 Sǎ scrie corect ecua iile reac iilor chimice care au loc; 
 Sǎ urmǎreascǎ atent desfǎşurarea experien elor pentru o notare corectǎ a 

observa iilor.  
 Sǎ noteze corect observa iile şi concluziile experimentelor efectuate. 
 S  particularizeze o schema cu propriet ile bazelor; 
 Sǎ identifice utiliz rile bazelor.                                                                                                                             

SCENARIU DIDACTIC                                    

Etapele lec iei Activit i desf şurate de profesor Activit ile elevilor 

1. Moment 
organizatoric 
 
 
    

 Se face prezen a şi se verificǎ existen a 
mijloacelor necesare desfǎşurǎrii lec iei 

 Se repartizeazǎ elevii la mesele de lucru, pe 4 
grupe de câte 6-7 elevi. (materialul se distribuie 
înainte de începerea orei) 

 Se capteazǎ aten ia elevilor cu o prezentare 
PPTdespre baze şi se anun ǎ activitǎ ile ce vor fi 
desfǎşurate. 

Elevii se pregǎtesc 
pentru lec ie şi se aşeazǎ 
la mesele de lucru. 



2. Verificarea 
cunoştin elor 
acumulate anterior 

 Discu ii cu elevii despre baze: defini ie, formulǎ 
generalǎ, denumire, clasificare, proprietǎ i şi 
ob inere. 

 Întǎrirea şi aprecierea rǎspunsurilor date de elevi. 
 Se distribuie elevilor fişe de lucru , se precizeazǎ 

timpul de lucru şi se supravegheazǎ activitatea 
elevilor.  

 Controlul treptat dupǎ fiecare sarcinǎ de lucru 
din fişǎ, a rǎspunsurilor date individual. 

 Analizarea rǎspunsurilor şi aprecierea lor. 

Elevii ascultǎ cu aten ie. 

2. Însuşirea noilor 
cunoştin e 
 
 

 Se anun ǎ tema: „Baze. Proprietǎ i chimice şi 
utilizǎri” şi se noteazǎ pe tablǎ. 

 Se prezintǎ scopul activitǎ ii: prin activitǎ ile 
practice ce se vor desfǎşura , se vor identifica 
atât proprietǎ ile chimice ale bazelor cât şi 
utilizǎrile lor. 

 Se distribuie elevilor fişe de activitate 
experimentalǎ ce con in referate le în care sunt 
trecute experimentele ce vor fi efectuate. 

Desf şurarea lucr rilor practice 
 Planul lucrǎrilor ce vor fi efectuate de elevii 

fiecǎrei grupe este:  
1. Ac iunea bazelor asupra indicatorilor. 
2. Reac ia bazelor solubile cu oxizii acizi. 
3. Reac ia bazelor solubile cu sǎruri solubile 

     4.  Reac ia bazelor cu acizii. 
 Prin metoda conversa iei se reamintesc 

cunoştin ele teoretice ce stau la baza lucrǎrilor ce 
se vor efectua, pe mǎsurǎ ce ele se desfǎşoarǎ, 
pentru a realiza legǎtura teoriei cu practica şi 
pentru a îndruma activitatea elevilor. 
1)Cum recunoaştem acizii şi bazele cu ajutorul 
indicatorilor ? 

 Se cere efectuarea experien ei 1. Ac iunea 
bazelor asupra indicatorilor şi notarea atât în 
referate ,la tablǎ cât şi pe caiete,  a observa iilor, 
a ecua iilor chimice ce au loc, precum şi a 
concluziilor. 

Concluzie: 
       Solu iile bazelor albǎstresc turnesolul şi 
înroşesc fenolftaleina. 
Utilizǎri: 

         Reac ia bazelor cu indicatorii se foloseşte la 
recunoaşterea bazelor solubile. 

1) Vǎ aminti i cu cine reac ionau oxizii acizi ? Ce 
reac ie are loc? Ce rezultǎ în urma reac iei ? 

 Se cere efectuarea experien ei 2.   
Reac ia bazelor solubile cu oxizii acizi şi notarea la 
tablǎ, în caiete şi în referate a observa iilor şi 
concluziilor. 
Concluzie: 
             Ca(OH)2 +CO2 =CaCO3  + H2 O 

Fiecare elev primeşte o 
fişǎ de lucru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevii rǎspund la 
întrebǎri şi trec la 
efectuarea exp. 1. 
 
 
 
 
Elevii noteazǎ concluzia 
şi utilizǎrile. 
 
 
 
 
Elevii rǎspund la 
întrebǎri şi trec la 
efectuarea exp. 2. 
 
 
 
 
 



  Bazele solubile cu oxizii acizi formând sare şi apǎ.     
Utilizǎri: 
-reac ia este folosit  la recunoa terea CO2 

-st  la baza v ruirii 
-st  la baza fenomenului de înt rire a amestecului 
de var stins i nisip numit mortar. 
3) Ne amintim de la acizi reac ia de neutralizare? 
Între cine are loc? 
 Se precizeazǎ cǎ reac ia de neutralizare are loc 

numai atunci când reac ioneazǎ baza cu o 
anumitǎ cantitate de acid, rezultând un mediu 
neutru dat de sare şi apǎ. 

 Cere elevilor efectuarea experien ei 3. 
 Reac ia bazelor cu acizi ( reac ie de neutralizare) şi 
notarea la tablǎ, în caiete şi în referate a observa iilor 
şi concluziilor. 
 
Concluzie: 
             NaOH+HCl NaCl+H2O 
    Bazele reac ioneazǎ cu acizii formând sare şi apǎ 
-un mediu neutru. 
Utilizǎri: 
-ob inerea unor s ruri 
-neutralizarea bazelor, acizilor . 

  4) Cum am ob inut bazele insolubile? 
 Propune elevilor efectuarea experien ei 4. 

Reac ia bazelor solubile cu cu s ruri solubile şi 
notarea la tablǎ, în caiete şi în referate a 
observa iilor şi concluziilor. 

Concluzie: 
      CuSO4  +  2NaOH    Cu(OH) 2  +  Na2SO4  
      FeSO 4   +   2NaOH    Fe(OH)2  + Na2SO4 

Bazele solubile reac ioneazǎ cu s ruri solubile 
formând baze insolubile şi alte sǎruri.  
Utilizǎri: 
-ob inerea unor s ruri, 
-ob inerea bazelor insolubile . 
 Propune elevilor notarea utilizǎrilor atât pentru 

NaOH cât şi pentru Ca(OH)2 

Elevii noteazǎ 
concluzia, reac ia şi 
utilizǎrile. 
 
 
 
 
 
Elevii rǎspund la 
întrebǎri şi trec la 
efectuarea exp. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevii noteazǎ 
concluzia, reac ia şi 
utilizǎrile. 
 
 
 
 
Elevii rǎspund la 
întrebǎri şi trec la 
efectuarea exp. 4. 
 
 
 
Elevii noteazǎ 
concluzia, reac ia şi 
utilizǎrile. 
 

4. Fixarea 
cunoştin elor şi 
stimularea capacitǎ ii 
de operare cu 
cunoştin ele învǎ ate 

 Deoarece s-au tras concluziile, de fac aprecieri 
asupra modului în care s-au desfǎşurat 
experimentele, asupra cunoştin elor teoretice 
constatate, asupra disciplinei din timpul orei. 

 Propune elevilor aplicarea ciochinelui referitor la 
proprietǎ ile chimice ale bazelor. 

 Se recomandǎ şi se controleazǎ ca elevii sǎ lase 
ordine la locul de muncǎ. 

Elevii completeazǎ 
ciorchinele şi fac curat 
la  locul de muncǎ. 

8. Asigurarea 
reten iei şi 
transferului 

Cere rezolvarea primei aplica ii din fişa de probleme, iar 
restul sunt  date temǎ pentru acasǎ. 

Aplica ie: 
V ruirea pere ilor are la baz  reac ia varului stins cu 
dioxidul de carbon. 

Elevii noteazǎ aplica ia 
şi apoi primesc tema. 



 
 

853. REVISTA ANUAL  A CONCURSULUI REGIONAL DE  
LIMBA I LITERATURA ROMÂN  „CUVINTE POTRIVITE”, ZORLENI 2016 

 
Prof. Ple u Denisa 

coala Gimnazial  Nr. 1 Zorleni 
 

 Suntem martorii unei revolu ii digitale care are un impact dramatic asupra comunic rii i 
societ ii. Dezvolt rile recente din tehnologia informa iilor i comunica iilor digitale reprezint  o 
tenta ie foarte mare, c reia cu greu elevii îi pot rezista. În conversa iile lor de pe internet, elevii nu 
mai sunt aten i  la regulile de punctua ie i de ortografie, sunt încuraja i s  utilizeze excesiv 
abrevierile i au tendin a de a le utiliza apoi i în conversa iile obi nuite, de zi cu zi, i în 
exprimarea scris . Situa ia actual  a limbii române ar trebui s  îngrijoreze mult  lume, de la 
cet enii simpli pân  la speciali tii în lingvistic  i to i ar trebui s  facem ceva pentru a stopa 
declinul limbii române i restabilirea prestigiului ei. Nu trebuie uitat c  gândirea noastr  s-a n scut 
i tr ie te în interiorul limbii române, deci, cu cât p str m limba mai curata i mai conform  cu 

esen a sa originar , cu atât gândirea va putea s  se dezvolte mai bine i s  fructifice poten ialul de 
creativitate existent în fiecare din noi. 

Scopul studierii limbii române în coal  este însuşirea limbii române ca instrument de 
comunicare, accentul fiind pus pe punerea în practic , a normelor exprim rii orale şi scrise. De 
aceea, profesorul de limba şi literatura român  are un rol important, şi anume,  acela de a-i stimula 
pe copii, de a g si în permanen  activit i care s  îi fac  pe elevi s  con tientizeze importan a 
studierii limbii române. Cunoa terea i utilizarea corect  a limbii române le asigur  copiilor o 
dezvoltare plenar , le deschide acestora perspectiva unei vie i spirituale bogate. Un limbaj s rac 
înseamn  o gândire s rac  şi confuz , o sim ire s rac  şi confuz , capacitate creatoare banal  şi f r  
valoare.  

Rolul decisiv în cultivarea limbii române revine şcolii. Cercetând manualele şcolare 
alternative şi comparându-le cu cerin ele programei am constatat c  acestea con in pu ine exerci ii, 
iar unele sunt alese, oarecum, la voia întâmpl rii şi am ajuns la concluzia c  trebuie s  oferim 
elevilor mai multe prilejuri de a-i aplica cuno tin ele de vocabular, fonetic , morfologie i sintax  
pe texte la prima vedere, dar i de a demonstra c  sunt capabil s  în eleag  i s  interpreteze ceea ce 
citesc. Acesta este motivul care m-a îndemnat s  realizez Concursul regional de limba i literatura 
român  „Cuvinte potrivite”, inclus în C.A.E.R.I. 2016, pozi ia 1684.  Acest proiect a fost ini iat de 
prof. Denisa Ple u de la coala Gimnazial  Nr. 1 Zorleni i realizat cu sprijinul Inspectoratului 

colar Jude ean Vaslui, Casei Corpului Didactic Vaslui, conducerii colii Gimnaziale Nr. 1 Zorleni 
i a colilor partenere din ar .  

Acest concurs s-a adresat elevilor din înv mântul gimnazial din jude ul Vaslui i din alte 
jude e partenere. Preg tirea elevilor pentru concurs a vizat competen ele generale/  specifice i 
con inuturile asociate acestora din programa şcolar  pentru fiecare nivel de studiu, aprofundate şi 
extinse în limitele particularit ilor de vârst  ale elevilor. Concursul s-a desf urat pe niveluri de 
vârst  i a avut trei etape – local , jude ean  i regional; au fost implicate 80 de cadre didactice din 

              1.Scrie ecua ia reac iei chimice. 
             2.Determin  masa solu iei de hidroxid de 
calciu de  
conc.10% care se utilizeaz  când se consum  10 
moli CO2. 
        3. Calculeaz  num rul de moli de HCl 
care neutralizeaz  solu ia de hidroxid de calciu de la 
punctul 2.  
                ACa=40; AO=16; AH=1 



28 de jude e ale rii, iar produsul final al acestui proiect a fost publicarea revistei cu ISSN a 
concursului.  

 În cele peste 100 de pagini ale revistei se reg sesc atât subiectele propuse de echipa de 
proiect pentru fiecare etap  a concursului, cât i variante de subiecte pentru fiecare clas  de 
gimnaziu, propuse de c tre 35 de cadre didactice de limba i literatura român  din colile partenere 
din ar . În realizarea variantelor propuse s-a inut cont de programa colar  pentru fiecare clas , de 
posibilit ile de în elegere corespunz toare vârstei elevilor, dar s-a avut în vedere şi faptul c  
materialul auxiliar rezultat trebuie s  reprezinte un instrument de lucru util pentru profesorul 
preocupat permanent de cultivarea limbii române.  

Astfel, fiecare variant  ocup  fix o pagin  A4, fiind u or de multiplicat i de folosit la clas . 
Fiecare text con ine un fragment de text literar – epic, liric sau dramatic - înso it de dou zeci de 
itemi grupa i pe patru nivele: fonetic, lexical, morfo-sintactic, de în elegere i interpretare. Dac  din 
structura subiectelor de concurs de la edi iile anterioare lipsea nivelul de în elegere i interpretare, 
începând cu edi ia din 2016 am considerat necesar  introducerea acestuia, deoarece am observat c  
elevii întâmpin  dificult i în în elegerea i interpretarea mesajului unui text. 
 

 
 



 
853. PROJET  D’ACTIVITE DIDACTIQUE 

 
prof. Petrache M d lina, coala Gimnazial  „Anghel Rugina”, Tecuci, Galati 

 
Professeur : Petrache M d lina 
Objet : langue française, L2 

Classe : la VIII e 

Thème : Le milieu environnant : les formes de relief 
Contenu : Exploitation des structures linguistiques 
Unité : Par monts et par vaux 
Sujet : Exprimer ses goûts, ses préférences 
Type de leçon : communication des connaissances 
 
Compétences spécifiques : 
2.3 Emiterea unor opinii personale despre ceea ce îi place / ceea ce nu îi place în leg tur  cu o persoan / un eveniment / un obiect 
 
Les objectifs de la leçon: 
O1 : identifier les expressions utilisées pour exprimer des goûts dans un texte donné  
O2 : utiliser les expressions employées pour exprimer ses goûts dans des phrases propres 
O3 : répondre aux questions visant la compréhension d’un document audio 
O4 : répondre aux questions visant la compréhension d’un texte écrit 
 

 
Stratégie didactique : 

 Méthodes et procédés didactiques : la conversation, l’explication, l’exercice, la lecture, remue-méninges, organisateur graphique 
 Formes d’organisation : travail collectif, travail individuel, travail par groupes 
 Moyens et matériaux didactiques : fiche de travail, le tableau noir, la craie, flip-charte 

 
 
Bibliographie  et sitographie:  

 Dobre, Claudia, Compréhension des écrits. Junior, Ed. Booklet, Bucuresti, 2012 
 Tagliante, Christine, La classe de langue, Ed. Cle International, Paris, 2006 
 http://www.youtube.com/watch?v=p_LmZZNDkOc  



        
      SCENARIO DIDACTIQUE  

 
Moment de la 
leçon 

Objec-
tifs 
 

Activité du professeur Activité des élèves Stratégie 
didactique 

Evaluation 

MISE EN TRAIN 
(2’) 

 Le professeur entre en classe,  salue et 
note le nom des absents.  

Ils se préparent pour la leçon. 
L’élève de service donne le nom 
des absents.  

Travail collectif 
Conversation 

 

TRANSITION A 
LA NOUVELLE 
LECON 
(5’) 

 On écrit sur le flip-charte le mot loisir 
et on demande aux élèves de nommer 
tous les mots et les expressions liées à 
ce mot. 

Les élèves nomment des objets 
comme la musique, chanter, le 
sport, passe-temps etc. Ils passent 
au flip-charte pour écrire les mots.  

 
Remue-
méninge 
Travail collectif 
 

 

ANNONCE DU 
SUJET ET DES 
OBJECTIFS 
SUIVIS (3’) 

 On annonce le titre de la nouvelle 
leçon en le notant, en même temps, au 
tableau noir. On explique aux élèves 
les objectifs suivis. 

Les élèves notent le titre dans leurs 
cahiers. Ils sont attentifs aux 
explications du professeur. 

Explication 
Travail collectif 

 

ACQUISITION 
DES 
CONNAISSANC
ES 
(25’) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

O1 

 
 
 
 
 
 
O2 

 
 
 
 
 

Activité no. 1 
On dessine un tableau au tableau noir.  
On donne aux élèves une fiche de 
travail (annexe no. 1) et on leur 
demande de lire les textes à haute voix,  
d’identifier les expressions utilisées 
pour parler de ses goûts et de  
compléter le tableau avec ces 
expressions. 
Activité no. 2  
On demande aux élèves de résoudre le 
premier exercice de la fiche de travail 
(exercice de formation des phrases) 
 
 
Activité no. 3 

Activité no. 1 
Les élèves dessinent le tableau 
dans leurs cahiers.  
 
Les élèves lisent les textes et 
passent au tableau noir pour 
compléter le tableau.  
 
 
Activité no. 2 
Les élèves résolvent les exercices 
et le professeur corrige les fautes 
où est le cas. 
 
 
Activité no. 3 

Lecture 
Organisateur 
graphique 
Travail collectif 
Fiche de travail 
 
 
 
 
Exercice  
Explication 
Travail collectif 
Fiche de travail 
 
 
 

 
 
Appréciations 
verbales 
 
 
 
 
 
Appréciations 
verbales 
 
 
 
 
Appréciations 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
O3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O4 

-On  propose aux élèves d’écouter  un 
document audio. Après la première 
écoute on vérifie la compréhension 
globale de l’enregistrement. 
-Après la deuxième écoute on vérifie la 
compréhension détaillée de 
l’enregistrement, en demandant aux 
élèves de résoudre l’exercice 2, de la 
fiche de travail (questionnaire à choix 
multiple).  
 
Activité no. 4 
On propose aux élèves de travailler par 
groupe. Chaque groupe va recevoir un 
texte différent (annexe no. 2)  
Les membres du groupe doivent lire le 
texte et répondre aux questions visant 
la compréhension du texte (exercice du 
type vrai ou faux)  

Les élèves répondent aux questions 
du professeur. 
 
 
 
Les élèves résolvent l’exercice.  
   
 
 
 
 
Activité no. 4 
Les élèves répondent aux questions 
visant la compréhension du texte. 
Un représentant de chaque groupe 
lit le texte devant la classe et 
présente ce qu’ils ont travaillé.  
 
 

Conversation 
Exercice 
Travail collectif 
Fiche de travail 
 
 
 
 
 
 
 
Lecture 
Exercice 
Travail par 
groupes 
Fiche de travail 
 

verbales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appréciations 
verbales 

FIXATION DES 
CONNAISSANC
ES 
(10’) 

 
O2 

 

 Activité no. 5 
On propose aux élèves de rédiger une 
courte présentation d’eux même en 
employant les expressions utilisées 
pour  exprimer leurs goûts. 
 

Activité no. 4 
Les élèves écrivent le texte. 
Ensuite, ils vont le présenter devant 
la classe.  
 
 

Exercice  
Travail 
individuel 
 
 
 

 
Appréciations 
verbales 
 

EVALUATION 
(3’) 

 On fait des appréciations verbales sur 
l’activité des élèves et notent ceux qui 
ont eu une participation remarquable. 

Les élèves écoutent attentivement 
les explications du professeur 

Travail collectif 
Explication 

Appréciations 
verbales 
Notes 

DEVOIR A LA 
MAISON (2’) 

 On annonce le devoir à la maison : le 
manuel, page 60, exercice no. 3.   

Ils notent le devoir Conversation  

 



Annexe no. 1 
 
        FICHE DE TRAVAIL 
       Exprimer ses goûts, ses préférences 
 
Lisez les textes suivants. Identifiez les expressions pour exprimer des goûts, des préférences. 
 

a. Ce que j’aime faire en ce moment, c’est cuisinier. J’adore! Je ne suis pas très fort mais j’essaie quand même. J’ai même acheté un livre de 
cuisine. Sinon, j’aime bien lire (le soir dans mon lit) et jouer à l’ordinateur.  

 
b. Moi, j’aime beaucoup faire du shopping avec mes amis ou ma sœur, car, quand on rentre à la maison, on se fait un petit défilé de mode.  

 
c. Moi, j’écris. J’adore surtout quand j’ai de l’inspiration. J’écris dans mon journal intime et je crée des histoires souvent amusantes. Mais, je 

n’aime pas du tout promener mes chiens. J’ai horreur de ça. 
 

d. - Tu viens chez moi cet après-midi? Maman prépare des crêpes à la confiture. 
- Je viens, mais je n’aime pas les crêpes. Je préfère les gâteaux au chocolat. 
- Et toi, Michel? 
- Les crêpes, j’en raffole. 
- Nous pouvons jouer aux échecs, si vous voulez.  
- Ça ne me tente pas. Je ne gagne jamais aux échecs. Mieux vaut jouer du tennis. 

 
e. -  Qu’est-ce que tu préfères comme films? 

- Moi, j’aime les vieux films classiques en noir et blanc mais je déteste les films de science-fiction. Et toi? 
- Moi, je n’aime pas regarder la télé. C’est casse-pieds.  

 
f. – Est-ce que tu aimes notre nouveau copain? 

- Non, je ne l’aime pas. Il est antipathique. Et toi, qu’est-ce que tu en penses ? 
- Je crois qu’il est sympa.  

 
g. Moi, j’aime naviguer sur l’Internet. C’est une activité agréable. Ma meilleure amie aime cuisinier. Elle m’invite souvent chez elle pour préparer 

des gâteaux, mais moi, ça ne m’intéresse pas.  
 
 



       EXERCICES 
 

I. Regardez les dessins sur les goûts de Stéphanie. Faites des phrases : dites ce qu’elle aime.  

1-    2.        3.  
a. 
b.  
c.  
 
II.  Ecoutez attentivement le document audio. 
1. Répondez aux questions suivantes : 
a. Combien de personnes parlent-t-elles ? 
b. Ce sont des hommes, des femmes, des enfants ? 
c. De quoi parle-t-elle ? 
d. Quelle est l’intention de la personne qui parle ? 

 
2. Cochez la bonne case.  
2.1 La fille n’aime pas : 
 a. ne rien faire     b. le tennis  
2.2 La fille aime beaucoup  
 a. les sports de raquette   b. le football 
2.3 La fille chante dans une chorale :  
 a. une fois par mois     b. une fois par semaine 
2.4 La fille aime aussi  
 a. faire de la natation     b. écrire 
2.5 La fille écrit :  
 a. des histoires    b. des romans 
 

III.  Présentez-vous. Parlez aussi de vos goûts et de vos préférences.   
N’oubliez pas d’utiliser les expressions employées pour exprimer ses préférences. (5-7 lignes) 
 



Annexe no. 2  
       FICHE DE TRAVAIL 
 
Billet numéro 1 
 
Lisez le témoignage ci-dessous, puis répondez aux questions: 
J’aime bien cuisinier, je sais bien que ce n’est pas une activité très originale, mais ce passe-temps me convient parfaitement. La cuisine nécessite un 

certain sens de l’organisation car il faut préparer un menu, gérer un budget, établir un planning pour que tout soit prêt à temps. Mais ce qui me plaît 
par-dessus tout, c’est de passer du temps à effectuer un travail de qualité, dans le but de satisfaire mon entourage. J’aime que l’on apprécie ma cuisine 
et ... j’aime aussi bien manger! (Christine) 

 
1. Quel est le loisir de Christine? 
2. Vrai ou faux? 

a. Le passe-temps préféré de Christine implique un certain sens de l’organisation.  
b. Christine aime cuisiner mais elle n’aime pas manger.  
c. Christine n’aime pas cuisiner pour son entourage.  

 
 
Billet numéro 2 
 
Lisez le témoignage ci-dessous, puis répondez aux questions: 
J’adore écouter de la musique, c’est une vraie passion. J’achète pas mal de CD ou je les emprunte parfois. Je me tiens informé de l’actualité musicale 

en lisant des revues comme les « Inrockuptibles » par exemple. Mes goûts sont plutôt orientés vers le rock, le blues et la musique country, mais j’aime 
bien également la world music. J’assiste assez souvent à des concerts, mais plutôt dans de petites salles ou dans des cafés. Ce que j’aime, c’est repérer 
un groupe qui monte et suivre son évolution. (Michel) 

World music : terme générique qui couvre les musiques qui ne font pas partie des principaux courants occidentaux contemporains  et qui contiennent 
des composantes ethniques ou traditionnelles  

 
 

1. Quel est le loisir de Michel ? 
2. Vrai ou faux? 
a. Michel n’aima pas le rock.  
b. Michel achète  un assez grand nombre de CD.  
c. Michel va aux grands concerts publics.  



 
Billet numéro 3 

 
Lisez le témoignage ci-dessous, puis répondez aux questions: 
Je fais partie d’une chorale dans laquelle je suis soprano. Une fois par semaine, pendant trois heures, nous nous retrouvons, avec d’autres chanteurs et 

chanteuses. Cette activité m’apporte énormément de choses. D’une part, elle me permet de me décharger de mon stress. Ensuite, il est agréable de 
retrouver un  groupe composé de personnalités différentes capables de se comprendre pour chanter à l’unisson. Enfin, pour bien chanter, il faut savoir 
s’élever vers ce qui est beau, ce qui m’enrichit aussi sur le plan émotionnel. (Lucie)  

 
 
1. Quel est le loisir de Lucie? 
2. Vrai ou faux? 

a. Lucie pratique ce loisir deux fois par mois.  
b. Lucie chante pour se décharger du stress 
c. Lucie aime chanter seule.  

 
Billet numéro 4 

Lisez le témoignage ci-dessous, puis répondez aux questions: 
Je pratique le ski depuis mon plus jeune âge et j’ai  un assez bon niveau. Bien sûr, il m’est difficile de partir plus d’une semaine à dix jours par an. 

Mais, cette semaine hors du temps me fait bien car elle me permet de me détendre un peu. J’apprécie de pouvoir me couper totalement des  réalités 
quotidiennes pour vivre pleinement au rythme de la montagne.  (Nicolas) 

 
1. Quel est le loisir de Nicolas? 
2. Vrai ou faux? 

a. Nicolas a récemment découvert sa passion pour le ski.  
b. Il pratique ce sport quelques semaines par an.  

Ce passe –temps permet à Nicolas d’oublier des réalités quotidiennes 
 
 
 
 
 
 
 



 
855. EXEMPLE DE BUNE PRACTIC  ÎN ACTIVIT ILE  

DE PREDARE-ÎNV ARE-EVALUARE CENTRATE PE INVESTIGARE 
 

Popescu Mirela, coala Gimnazial  nr. 81, Bucure ti  
Reu Constan a, coala Gimnazial  nr. 81, Bucure ti 

 
Disciplina: chimie 
Clasa: a VII - a 
Unitatea de înv are: Calcule chimice 
Titlul lec iei: “Calcule chimice - compozi ia procentual  a unei substan e compuse” 
Tipul lec iei: Lec ie de formare de priceperi şi deprinderi de calcul 
Nr. ore: 1  
Locul desf şur rii: laboratorul de chimie 
Scopul lec iei: formarea la elevi a unor componen e ac ionale (deprinderi de calcul pe formula 
chimic ) 
Argument: Chimia este o ştiin  cantitativ  care se bazeaz  pe m sur ri experimentale urmate de 
calcule. Stoechiometria este partea chimiei care studiaz  calculele chimice (în lb. greac , 
stoicheion-element şi metrein-a m sura). 
Competen e generale: 
C1- Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corela ii relevante, demonstrând ra ionamente 
deductive şi inductive 
Competen e cheie implicate: 

 Competen a comunicare în limba matern   
 Competen a de a înv a s  înve i 
 Competen e de baz  în ştiin e şi tehnologii  
 Competen e digitale  
 Competen e sociale 

Obiective opera ionale: 
Elevii trebuie s  fie capabili: 

O1 – s  utilizeze corect vocabularul ştiin ific; 
O2 – s -şi însuşeasc  algoritmii de calcul; 
O3 – s -şi formeze deprinderi de calcul a compozi iei procentuale a unei substan e compuse. 

Stiluri de înv are: 
Stilul vizual de înv are va fi favorizat în activit ile de înv are propuse, de vederea 

informa iilor într-o form  tip rit , privirea formei cuvintelor, folosirea culorilor (fişa de lucru), 
efectele produse de vizionarea secven ei dintr-o prezentare PowerPoint. 

Stilul auditiv de înv are va fi favorizat de ascultarea colegilor din grup , a profesorului care 
explic  informa iile. 

Stilul practic de înv are va fi favorizat de scrierea informa iilor în ordinea în care au fost 
predate, folosirea sim ului tactil în toate ac iunile de rezolvare a problemelor, de a se implica în 
activit i de grup, a mânuirii computerului. 
A tept rile demersului didactic 
a) Atitudini şi valori: 

 Disponibilitate de ameliorare a propriei performan e;  
 Ini iativ  personal ;  
 Interes şi curiozitate;  
 Spirit critic şi autocritic;  
 Disponibilitate de a considera ipotezele ca idei ce trebuie testate;  
 Disponibilitate de a nu trage imediat concluzii; 
 Deschidere şi dispozi ie de a asculta prerile celorlali; 



 Dorin  de informare şi afirmare; 
 Respect fa  de argumenta ia ştiin ific ; 
 Interes pentru explorarea diferitelor modalit i de comunicare, inclusiv pentru cele  furnizate 

de TIC;  
b) Cunoştin e: 

Înv area de algoritmi: calculul compozi iei procentuale a unei substan e compuse (dou  
variante) 
Strategii dactice/Principii didactice: 

 Principiul intui iei; 
 Principiul particip rii active şi conştiente; 
 Principiul accesibilit ii;  
 Principiul înv rii sistematice şi continue,   
 Principiul stimul rii şi dezvolt rii motiva iei pentru înv are 

Metode de înv are: Conversa ia euristic , explica ia, modelarea, exerci iul, algoritmizarea 
Resurse: 

 umane: colectivul de elevi ai clasei a VII-a  
 de timp: 50 min. 
 de loc: laboratorul de chimie 
 materiale: soft, tabla, Sistemul Periodic al elementelor, computere, fişa de exerci ii, noti a de 

ieşire  
 surse de informare: Sistemul Periodic al elementelor chimice, Manualul de Chimie de clasa 

a VII-a 
Forme de organizare: Activitate frontal , independent , înv area prin cooperare şi colaborare, 
clasa fiind organizat  în 7 grupe cu 3-4 elevi. 
Metode de evaluare: Observarea sistematic , autoevaluarea, exerci iul, metacogni ia. 
Desf urarea activit ii 
1. Moment organizatoric – notarea absen elor; asigurarea unei atmosfere adecvate desf şur rii orei. 
2. Captarea aten iei – anun area temei lec iei şi a obiectivelor urm rite în lec ie. 
3. Actualizarea cunoştin elor – compozi ia unei substan e compuse, algoritmi de calcul pe formula 
chimic . 
4. Dirijarea înv rii 

 Demonstra ia sau execu ia model: profesorul solicit  elevilor urm rirea unor secven e (pe 
poster, PPT-ul) care prezint  cele dou  variante ale algoritmului de calcul a compozi iei 
procentuale (plecând de la masa molecular  a substan ei şi de la raportul de mas ). 

 Momentul de lectur : Elevii lectureaz  informa iile transmise şi identific  succesiunea 
paşilor în calculele chimice.  

 Exersarea de c tre elevi a metodelor prezentate: rezolvarea unei sarcini de lucru (din fiş ). 
 Exersarea prin activitate cooperativ  şi colaborativ : sarcini de lucru din fişa de exerci ii 
 Aprecierea performan elor elevilor: pe baza grilei de evaluare. 

5. Asigurarea feed-back-ului 
 Feed-back-ul profesor-elev prin aprobare, revenire, dirijare şi control. 
 Feed-back-ul elev-elev prin vizualizarea efectu rii sarcinilor în grup şi prin consult ri 

reciproce. 
Observa ia sistematic  
Reperele dup  care  realizeaz  evaluarea: 
 aplicarea algoritmilor;   
 activismul şi rigoarea în prezentarea rezultatelor. 

Scala de evaluare individual : 
 



Noti a de ie ire: 
I. Trei idei/aspecte pe care inten ionez s  le folosesc/aplic: 
a. ………………………………………………………………… 
b. ………………………………………………………………… 
c. ………………………………………………………………… 
II. Dou  aspecte care mi-au r mas neclare: 
a. ………………………………………………………………… 
b. ………………………………………………………………… 
III. Un aspect care ar putea fi îmbun t it: 
………………………………………………………………….. 
Tema pentru acas : 
Lec ie- pg.108; “Rezolv  singur!”-pg.109- 4 exerci ii- Manualul de chimie, clasa a VII-a- Editura 
Sigma, Bucureşti, 1998 
Bibliografie: 
1. Noveanu, Gabriela, Integrarea în demersul didactic a competen elor cheie, Curs I.S.E. 
2. St nescu, Silvia, Manual de chimie, clasa a VII -a – Editura Sigma, Bucureşti, 1998 
 
 
 
  

Nr. 
Crt. 

Criteriu de 
evaluare 

Încep tor Mediu Expert 

1.  
Implicarea 
elevilor în 
rezolvarea 
calculelor 
chimice  

Elevul întâmpin  
dificult i şi nu poate 
ajunge la rezultat cu 

calculele sale.  
 

Elevul are 
deprinderi de calcul 

luând ca model 
prezentarea PPT.  

 

Elevul efectueaz  
singur calculele, 
f r  s  întâmpine 

dificult i în 
aplicarea 

algoritmului.  
 

2. 
 

Interpretarea 
rezultatelor 

ob inute  
 

 
Elevii interpreteaz  cu 
dificultate rezultatele 

ob inute. 

 
Elevii interpreteaz  

uşor rezultatele. 

Elevii 
interpreteaz  
foarte uşor 
rezultatele 

ob inute, privind 
compozi ia unei 

substan e chimice 
date. 

 
3. 

 
Prezentarea 

oral  

 
Elevii folosesc în 

prezentare    
un limbaj insuficient 

precizat ştiin ific. 
 
  

  
Elevii folosesc în 

prezentare    
un limbaj  tiin ific.  

Prezentarea este 
relativ ordonat . 

 

Elevii folosesc în 
prezentarea 
rezultatelor    
un limbaj  
tiin ific; 

prezentarea este   
ordonat  şi 
elaborat . 

 



 
856. CURRICULUM ADAPTAT PENTRU ELEVII CU CES LA DISCIPLINA LIMBA I 

LITERATURA ROMÂN  
 

Sabo Ancu a, Colegiul de Arte Baia Mare 
 
Aceast  program  adaptat  pentru copiii cu CES la disciplina limba i literatura român  are 

scopul integr rii acestora în înv mântul de mas . Acest demers este necesar nu numai datorit  noii 
orient ri a înv mântului românesc ce prevede includerea elevilor cu diferite deficien e în colile 
de mas , dar i pentru c  prin valorificarea anumitor competen e literare sau de comunicare se 
urm re te adaptarea cât mai adecvat  a viitorului adult în societate, indiferent dac  are sau nu are 
vreo deficien . Popula ia colar  trebuie s  în eleag  unicitatea fiec rui elev, prin acceptarea 
celuilalt în orice împrejurare. 
 Prezentul curriculum este realizat pe baza unei strategii de predare-înv are-evaluare care 
urm re te dezvoltarea proceselor mentale ale elevului i adaptate cerin elor educative ale acestuia. 
Având în vedere nivelul de dezvoltare al elevului, capacitatea bun  de memoraare i înclina ia spre 
studiul limbii i al literaturii române, propun ca metoda de baz  s  fie jocul didactic, care va asigura 
participarea cu pl cere la actul didactic, dar i o satisfac ie a succesului imediat pentru micul 
explorator. Având experien a didactic  din clasa a V-a, am gândit împreun  cu un grup format din 
inspectorul de specialitate, un alt profesor de limba i literatura român  i un înv tor un manual de 
limba i literatura român  pentru înv mântul special i special integrat pentru clasa aVI-a. 
 
 
 

857. MATEMATICA ÎNTRE TRADI IONAL-JOC I PRACTIC  
 

Prof. S ftian Elena-C t lina,  
coala Gimnazial  ”Tiberiu Crudu” Tudora, Boto ani 

 
PROGRAMA PENTRU OP IONAL LA CLASA aV-a 
CURRICULUM COLAR-SEGMENTUL CD  
DISCIPLINA: MATEMATIC  
DURATA: 1 AN 
NUM R DE ORE PE S PT MÂN : 1 OR  
 

I. ARGUMENT 
 

 Op ionalul r spunde nevoilor de dezvoltare a personalit ii elevilor prin formarea de 
capacit i, competen e şi atitudini bazate pe gândirea critic , logic , divergent  şi creativ . 
 Astfel se are în vedere ca elevii s  se apropie de matematic  cu dragoste i f r  team , s - i 
descopere aptitudinile pentru acest obiect. 
            Prezentarea problemelor distractive, a amuzamentelor matematice are un rol dublu. În 
primul rând solicit  acuitatea spiritului, iar în al doilea rând ofer  posibilitatea petrecerii pl cute a 
timpului. Acest tip de activitate reduce rezisten ele manifestate de elevi fa  de matematic  şi 
stimuleaz  optim motiva ia înv rii. Jocurile matematice produc pl cerea func ional  i sporesc 
aten ia elevilor, f când ca percep ia s  fie îmbun t it , concentrarea s  fie m rit , contribuind la 
dezvoltarea spiritului de observa ie, a intui iei, a capacit ii de a selecta şi de a lua decizii.  
 Strategia didactic  are ca dominant  lucrul în echip  care favorizeaz  comunicarea şi 
asumarea de c tre elevi a diverselor roluri în cadrul unui grup. 
 Abordarea op ionalului ca activitate de rezolvare a unor contexte problematice variate 
asigur  alternative în înv are şi evaluare, ducând la o destindere s n toas , în urma unor lec ii 
dificile sau pot face obiectul unui studiu individual pentru elevii dota i. 



 Op ionalul îi preg teşte pe elevi pentru rezolvarea unor situa ii problematice din via a 
cotidian  prin cultivarea perseveren ei, încrederii în sine, voin ei de a duce la bun sfârşit un lucru 
început. 
  

II.  COMPETEN E SPECIFICE 
 

Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii 
Competen e specifice Activit i de înv are 

1.1 s  determine numere naturale care 
îndeplinesc condi ii date; 

 exerci ii de determinare a unor numere 
naturale formate din mai multe cifre; 

1.2 s  g seasc  numere pe baza unor 
ra ionamente algoritmice; 

 substituirea numerelor cu litere şi 
invers; 

 ghicirea unei cifre şterse; 
1.3 s  aplice tehnicile de calcul însuşite 
construc ii numerice. 
 

 completarea simbolurilor matematice 
într-o egalitate sau inegalitate; 

 construirea de coloane şi linii de cifre 
pentru a se ob ine „p trate perfecte”. 

1.4 s  identifice metode şi trucuri de calcul 
mintal rapid 

 exerci ii de calcul mintal rapid 

1.5 s  identifice probleme de armonie a 
corpurilor geometrice 

 exerci ii de identificare, diferen iere, 
denumire si de construc ie a poliedrelor 
regulate 

 
 

Dezvoltarea capacit ii de exploatare / investigare şi rezolvare de probleme 
Competente specifice Activit i de înv are 

2.1 s  g seasc  mai multe solu ii pentru un 
exerci iu sau o problem ; 

 identificarea şi aplicarea unor reguli şi 
scheme pentru efectuarea opera iilor; 

2.2 s  dobândeasc  antrenament în 
rezolvarea problemelor. 
 

 

 recrutarea unei situa ii concrete şi 
în elegerea corect  a mesajelor; 

 sintetizarea datelor într-o reprezentare 
grafic  sugestiv  pentru întocmirea 
planului de rezolvare. 

2.3 s  investigheze valoarea de adev r a 
unei afirma ii, prin construirea unor 
exemple 
 

 exerci ii pentru verificarea validit ii 
unor afirma ii generale in cazuri 
particulare 

 estimarea si justificarea probabilit ii 
producerii unui eveniment 

2.4 s  compun  probleme utilizând 
semnifica ia opera iilor 
 

 compunerea de probleme pornind de la 
exerci ii si invers 

 compunerea de probleme de c tre elevi 
pentru colegii lor 

2.5 s  utilizeze elemente de logica si de 
teoria mul imilor pentru a justifica etape în 
rezolvarea unor probleme 

 exerci ii de utilizare a operatorilor 
logici in contexte uzuale sau 
matematice 

 
Formarea şi dezvoltarea capacit ii de a comunica utilizând limbajul matematic 

Competente specifice Activit i de înv are 
3.1 s  creeze, în scris sau oral, scurte 
enun uri / mesaje pe baza unui suport 
verbal; 

 exerci ii de compunere, prin analogie, a 
unor glume, a unor variante de joc 
matematic; 



3.2 s -şi dezvolte capacitatea de a selecta o 
informa ie şi de a lua decizii. 

 Exerci ii de identificare în literatura 
pentru copii a unor enun uri / mesaje ce 
pot constitui suport în alc tuirea 
textelor matematice. 

3.3 s  dobândeasc  antrenament in 
rezolvarea problemelor 

 exerci ii de sintetizare a datelor intr-o 
reprezentare grafica sugestiva pentru 
întocmirea planului de rezolvare 

3.4 s  prezinte clar si concis, oral sau in 
scris, metodele si /sau opera iile utilizate in 
rezolvarea unei probleme 

 redactarea rezolv rii unei probleme 
date 

 argumentarea orala a demersului de 
rezolvare a unei probleme 

3.5 s  identifice informa iile esen iale dintr-
un enun  matematic prezentat in diverse 
forme 

 notarea prescurtata a datelor unei 
probleme 

 transpunerea din limbaj cotidian in 
limbaj matematic 

 
Dezvoltarea interesului şi a motiva iei pentru studiu şi aplicarea matematicii 

Competente specifice Activit i de înv are 
4.1 s  observe şi s  în eleag  faptul c  via a 
ne ofer  nenum rate „situa ii – problem ” 
de rezolvat; 

 construirea unor dialoguri, redactarea 
unor texte pentru a eviden ia „nevoia” 
de matematic  în decursul vie ii; 

4.2 s  manifeste interes pentru analiza şi 
rezolvarea unor probleme practice; 

 exerci ii – joc de construire a siluetelor 
unor obiecte utilizând cele 7 figuri 
geometrice ale jocului Tangram; 

4.3 s  constate c  „iste ul” dep şeşte cu 
succes „examenele” neprev zute ale vie ii. 

 cunoaşterea unor „momente capcan ” 
din via a marilor matematicieni prin 
lecturi adecvate; 

 aplicarea unui test de inteligen . 
4.4 s  manifeste perseveren  în rezolvarea 
unei probleme, s  caute prin încercare-
eroare noi c i de rezolvare 

 Utilizarea unor metode variate in 
rezolvarea unei probleme 

4.5 s -şi asume diverse roluri de invatare in 
cadrul unui grup 

 rezolvarea unor probleme propuse de 
colegi 

4.6 s  in eleag  importan a studierii 
matematicii 

 exerci ii de identificare a unor 
momente capcana din via a unor 
matematicieni 

 
III. CON INUTURILE ÎNV RII 

SEMESTRUL I: 1. Simple, dar amuzante (3 ore). 
            2. Probleme de logic  i perspicacitate (4 ore). 
            3. Matematica cu chibriturile (2 ore). 
            4. Reconstituiri de opera ii cu numere naturale (3 ore). 
            5. Figuri geometrice magice (2 ore). 
            6. S  cunoaştem matematicieni celebri I(1 or ). 
SEMESTRUL II: 1. Probleme din concursuri (4 ore). 
   2. Numere interesante (3 ore). 
   3. Anecdote matematice (2 ore). 
   4. Configura ii geometrice simetrice (2 ore). 
   5. Rebusuri matematice (4 ore). 
   6. S  cunoa tem matematicieni celebri II (3 ore). 
   7. Matematica...o pl cere (2 ore). 



 
IV. STANDARDE MINIME DE PERFORMAN  

 
 Competente generale Standarde 

1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor 
specifice matematicii 

S1. Scrierea,citirea, compararea şi 
reprezentarea pe ax  a numerelor naturale 
S2. Efectuarea corect  a opera iilor cu numere 
naturale 
S3. Utilizarea unor elemente de logic  şi de 
teoria mul imilor pentru a stabili valoarea de 
adev r a unor enun uri 
S4. Utilizarea calculelor mintale în rezolvarea 
exerci iilor 
S5. Stabilirea şi utilizarea propriet ilor 
calitative ale figurilor geometrice în probleme 
de demonstra ie şi de calcul 

2.     Dezvoltarea capacit ilor de 
explorare/investigare şi rezolvare de 
probleme 

 S6. Identificarea unei situa ii problem  şi 
organizarea eficient  a modului de rezolvare a 
acesteia 
S7. Utilizarea unor modalit i variate de scriere 
a numerelor naturale pentru organizarea 
eficient  a unui calcul 
S8. Identificarea şi colectarea dintr-un set de 
date a informa iilor relevante pentru rezolvarea 
unor probleme sau pentru crearea unei 
probleme 

3.  Formarea şi dezvoltarea capacit ii de a 
comunica utilizând limbajul matematic 
 

S9. Expunerea coerent  oral  sau scris  a 
rezolv rii problemelor corelând diverse 
modalit i de exprimare  
S10. Angajarea de discu ii în cadrul unui grup 
privind avantajele şi dezavantajele utiliz rii 
unei metode de rezolvare sau a unei modalit i 
de prezentare a unui demers matematic 
S11. Utilizarea de instrumente geometrice 
pentru reprezentarea unor configura ii 
geometrice în contexte variate 

4.  Dezvoltarea interesului şi a motiva iei 
pentru studiu şi aplicarea matematicii 
 

S12. Utilizarea unei metode  în rezolvarea 
problemelor 
S13. Determinarea unei solu ii pentru o 
problem  dat  

 
V SUGESTII METODOLOGICE 

 
  Mutarea accentului de la predarea de informatii la formarea unor competente de 
aplicare a cunostintelor dobandite in vederea dezvoltarii creativitatii elevilor se realizeaza prin: 
 -dezvoltarea unor strategii didactice pornind de la competentele specifice din programa 
optionalului; 
 -asigurarea corelarii intre competentele specifice si continuturile invatarii,tinand seama de 
nevoile de invatare,de nivelul de varsta al elevului si de timpul de studiu de care dispune acesta; 
 -asigurarea coerentei la nivelul disciplinei; 
 -accentuarea caracterului practic-aplicativ al demersului didactic prin eliminarea unor 
aspecte care il plasau la un nivel teoretic. 



 
 

VI VALORI SI ATITUDINI 
 
Dezvoltarea unei gandiri deschise,creative si a independentei in gandire si actiune. 
 Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizand limbajul matematic. 
 Dezvoltarea interesului si a motivatiei pentru studiul si aplicarea matematicii. 
 Manifestarea initiativei ,a disponibilitatii de a aborda sarcini variate,a tenacitatii ,a 
perseverentei si a capacitatii de concentrare. 
 

VII  BIBLIOGRAFIE 
 

Ioan D ncil : Matematica distractiv , ed.Art. 
Artur B l uc : Matematica-teme pentru activit i op ionale, ed.Taida 
Armand Martinov: Matematica...o placere! ed.Sigma 
 
 

858. PROIECT DIDACTIC 
  

Prof. Daniela erban, coala Gimnazial  Voila Jud.Bra ov 
 

TEMA: OXIZI. PROPRIET ILE CHIMICE  
 
CLASA : a-VIII-a 
 
CATEGORIA / TIP DE LEC IE: Lec ie de dobândire de noi cuno tin e i de 
                                                    formare de priceperi i deprinderi practice i 
                                                    intelectuale   
 
OBIECTIVE OPERA IONALE: 
        
          O1 : S  reprezinte prin ecua ii chimice propriet ile chimice ale oxizilor 
 
          O2 : S  enumere clasele de substan e  compuse ob inute din oxizi pe  
                 baza propriet ilor  chimice  
  
          O3 : S  verifice experimental propriet ile chimice ale oxizilor 
 
          O4 : S   interpreteze observa iile în urma efectu rii experimentelor 
 
          O5 : S  compare oxizii metalici i nemetalici pe baza cuno tin elor     
                  dobândite 
 
 
STRATEGIA DIDACTIC  
 
 
1. SISTEM METODOLOGIC: Convers ia, experimentul, modelarea, proble- 
                                                   matizarea, organizatorul grafic  
 
2. RESURSE MATERIALE: 
          



a) INSTRUMENTE DE LUCRU: Fi e de lucru 
 
      b) MIJLOACE DE ÎNV MÂNT: Eprubete, cilindru, capsul  de  por elan  
                                                              suport lumânare, pâlnie de sticl , sulf , 
                                                              oxid de calciu, oxid de cupru, solu ie de 
                                                              hidroxid de calciu, acid clorhidric, spatul , 
                                                              stativ, folii, retroproiector 
 
3. FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVIT II ELEVILOR : Frontal, individual, 
                                                                                                  pe grupe    
 
Desf urarea lec iei 
 
Activitate profesor Activitate elev Observa ii  
Verific  cuno tin ele anterioare prin 
rezolvarea unui exerci iu problematizat 
Sublinia i oxizii din grupul de substan e 
date:  
 
 
-denumi i oxizii respectivi 
-clasifica i i indica i propriet ile fizice ale 
acestora 
 
Precizeaz  timpul de lucru de 5 minute 
Urm re te activitatea elevilor 
Dup  ce ultimul elev termin  de rezolvat 
exerciiul,verific  întâmpl tor câteva caiete; 
analizeaz  r spunsurile i le apreciaz   
Se anun  tema lec iei noi: ”Oxizi –
propriet i chimice “, scrie titlul lec iei pe 
tabl   
Pentru a eviden ia propriet ile chimice ale 
oxizilor s-a pornit de la schema interrela iei 
dintre substan ele simple i compuse 
     
           Elemente chimice 
 
 
Metale                              Nemetale 
     +                                         + 
 
oxizi                              oxizi  
metalici                       nemetalici 
 
 
Baze                           Acizi  
 
                 S ruri 
    
 
Preciza i c  în schem  substan ele 

 
 
Noteaz  execi iul pe 
caiete 
 
 
 
Rezolv  individual 
exerci iul  
 
 
 
 
 
 
 
Confrunt  la nivelul 
clasei rezolvarea 
exerci iului  
 
 
 
Noteaz  titlul lec iei 
pe caiete 
 
 
 
 
Noteaz  pe caiete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O2 O2

H2O+
H2O+

Ba(OH)2,HCl,CO2,CuSO4,NaCl,

CaO



reac ioneaz  între ele pe diagonal   i 
orizontal ; 
Deci: 
a) oxizii bazici reac ioneaz  cu ap  
(metalele din grupele a-I-a i a-II -a) acizii, 
oxizii acizi 
b)oxizii acizi  reac ioneaz  cu ap , oxizii 
metalici, baze 
 
Solicit  elevii s  verifice experimental 
propriet ile  chimice ale oxizilor, 
împarte elevii pe grupe i distribuie fi ele de 
lucru; reaminte te norme de protec ia 
muncii 
Fi a de lucru 
1. Alege i din substan ele aflate pe mas  pe 

cele necesare pentru a verifica 
experimental propriet ile chimice ale 
oxizilor 

2. Verifica i experimental propriet ile 
chimice ale oxizilor 

3. Completati fi a de activitate 
experimental  

 
Proprietatea         ecua ia reac iei   observa ii  
chimic                 chimice               concluzii 
 
a) reac ia 
bazici 
oxizilor cu 
acizii 
 
b) reac ia  
oxizilor  
bazici 
cu apa 
 
c) reac ia 
oxizilor 
acizi  
cu apa 
 
d) reac ia  
oxizilor  
acizi cu  
bazele 
 
Substan ele existente pe mas : apa, sulf, 
oxid de cupru, oxid de calciu, acid 
clorhidric, acid sulfuric, hidroxid de sodiu, 
carbonat de calciu  
Ustensile: eprubete, stativ, spatul , suport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezolv  practic 
sarcinile din fi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pentru lumânare, chibrit, capsul  de 
por elan, pâlnie, cilindru 
 
Urm re te activitatea elevilor pe parcursul 
experimentelor  
 
 
 
Sistematizeaz   cuno tin ele  dobândite  
experimental de elevi sub forma unei 
scheme notate pe tabl : 
      

 
 
 
Sarcin  de lucru: 
Scrie i ecua iile reac iilor chimice pentru 
urm toarele transform ri:  
 
 
 
 
 
-determina i substan ele a, b, c, d  
 
 
Dac  timpul nu  permite realizarea acestei 
sarcini de lucru, r mâne tema pentru acas   
 
Se mai indic  ca tem : 
 
a) Se d  urmatorul ir de  transform ri: 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
Se cere: 
1. S  se scrie ecua iile reac iilor chimice 

corespunz toare 

 
 
 
 
Confruntarea 
rezultatelor 
experimentale  
ob inute de grupe la 
nivelul  clasei  
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteaz  schema i o 
concretizeaz   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezolv  individual 
sarcina de lucru pe 
caiete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Constituie  
prob  de 
verificare a 
obiectivelor 
O3 i O4  
 
 
 
 
 
 
Verific  
realizarea 
obiectivelor 
O1 i O2 

Na   a    Na2O NaCl     c+  = + b +

c    CaO    Ca(OH)2    d+ = + CaCO3  c+

a   O2     

MgO   H2O 

MgO+

+ b

b   HCl + c    H2O+

d    O2
CuO+

H2SO4    CuO e    H2O++

e     NaOH f    Cu(OH)2+ +



2. Determina i substan ele notate prin litere 
3. Înscrie i în ase coloane: metalele, 

nemetalele,oxizi, bazele, acizii si 
s rurile  
 

b) Completa i schema urm toare:  
 
 
 
Oxizi metalici      i      Oxizi nemetalici 
 
 
 
 Asem n ri                         Deosebiri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Noteaz  în caiete 
tema indicat   
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859. LECTURA- SURS  CONSTANT  DE REDESCOPERIRE 

 
Profesor Marina Sima 

Şcoala Gimnazial  Episcop Melchisedec Ştef nescu Gîrcina/ Neam  
 

Fiecare dintre noi, dasc lii, ne gândim din ce în ce mai des ce putem face s  readucem în 
aten ia elevilor noştri pasiunea pentru lectur , mai ales c  se dovedeşte în continuare c  aceasta este 
indispensabil  în formarea personalit ii i culturii elevilor. An de an, fr mânta i de  acelaşi gând i 
de dorin a de intoducere a educabililor în lumea magic  a lecturii, am c utat îndelung o modalitate 
de a le insufla înv ceilor dragostea pentru lectur . Dup  încerc ri dezam gitoare, marcate de 
refuzuri categorice sau de indiferen , am hot rât cu timiditatea învinsului dar cu speran  în suflet, 
s  aplic noi stategii prin care elevii s  îmi împ rt şeasc  dragostea pentru lectur . 

M-am hot rât s  fac orice mi-ar sta în putere s  realizes acest el. Dup  o îndelung  reflec ie 
am hot rât ce metod  s  abordez. Am decis s  le stârnesc copiilor curiozitatea: am preg tit hârtie 
colorat , carioci, foarfece, panouri din carton,  f r  ca aceştia s  ştie ce vom face. Împreun  am 
început s  confec ion m un panou frumos decorat la care fiecare a contribuit cu entuziasm. Elevii 
au participat cu mult interes, muncind în echipe pentru a finaliza neîntârziat sarcina propus  şi a afla 
despre ce este vorba. Am decupat buc i de hârtie colorat  pe care elevii au scris litere, am lipit 
panoul pe perete şi au descoperit în cele din urm  c  vor fi c l tori în Galaxia Lecturii. 

Reac ia lor a fost uimitoare. Sala de clas  a r sunat de strig te de încântare, chiar dac , în 
fond, este vorba de marea problem - cititul. 

Elevii s-au ar tat dispuşi s  cucereasc  stelele din galaxie şi s  fie exploratori ai lecturilor 
propuse pe acestea. To i şi-au dorit s  fie c l tori, s  exploreze lumi necunoscute. De atunci ei îmi 
prezint  cu mândrie fiecare stea cucerit . 

Chiar dac , în momentul ini ial al propunerii proiectului am în eles c  primul gând al lor a 
fost la nota ce vor urma s  o primeasc , am constatat cu bucurie c  atitudinea elevilor s-a schimbat. 
Au descoperit pl cerea lecturii, şi-au însuşit cu mândrie rolul de c l tori în Galaxia Lecturii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trecând de acest nivel, elevii şi-au luat în serios şi rolul de scriitori. Au demonstrat acest 
lucru elevii claselor a V-a şi  a VI-a care au r spuns cu interes propunerii de a deveni scriitori. 
Tem tori la început, dar dornici s  creeze, au conştientizat c  primul pas pe care trebuie s  îl fac  
este s  citeasc  pentru a putea avea un reper. Tema propus - Basmul Toamnei- a fost imediat 
îndr git . Elevii au început s  cerceteze no iunea de basm citind crea ii apa inând acestei specii 



literare. Au citit, de asemenea, şi crea ii ce au ca tem  toamna. Prima mea dorin , acea de a-i 
determina s  citeasc  din proprie ini iativ , nu speria i de iminen a unei note mici, s-a îndeplinit. 

Ca un plus al primei realiz ri, fiecare dintre ei a scris cu mult  migal  câte o c rticic . Nu 
mic  mi-a fost mirarea în ziua prezent rii c r ilor, când am constatat implicarea total  a elevilor. Ca 
şi spa iul din jur s  fie în asonan  cu tema c r ilor create, au decorat sala de clas  extraordinar: 
frunze multicolore împodobeau mesele anoste, stoluri de p s ri din carton p reau gata s  plece de 
acolo direct în rile calde, toamna p rea s -şi fi  rev rsat abunden a, c ci coşuri pline de fructe şi 
legume se aflau la tot pasul. Micii scriitori, emo iona i şi serioşi p reau s  fie ei înşişi personaje ale 
basmelor create. Şi-au prezentat c r ile în aplauzele furtunoase ale colegilor, ca pe nişte comori.  

Am asistat la acest spectacol al crea iei, uimit  c  ini iativa, aparent f r  sor i de izbând  a 
reusit nu doar s  conştientizeze elevii de importan a lecturii ci s  îi determine s -şi obiectiveze 
experien a şi s  devin  ei înşişi furnizori de lecturi.  
 

 
 
 
 
  



 
860. PROIECT  DE LEC IE – GEOGRAFIE 

 
Simion Doini a, Şc. “Prof. Paul B nic ”, Târgovişte, Jude ul: Dâmbovi a 

 
Îmbinând în predare povestirea, explica ia, lucru cu harta şi manualul, cu dezbaterea, 

înv area prin descoperire, problematizarea, brainstormingul, înv area prin cooperare şi 
introducând şi imaginea vizual  sub diferitele ei forme (film, imagini), profesorul poate realiza un 
înv mânt modern în care elevul s  fie activ, s  participe la cunoaşterea,  descoperirea şi 
în elegerea fenomenelor geografice. Voi prezenta un demers didactic pentru clasa a XI a, subiectul 
lec iei fiind “Principalele medii acvatice”. 
 
Competen e specifice selectate de mine: 
 1.1. Prezentarea în scris şi oral  a aspectelor definitorii ale mediului înconjur tor, utilizând corect şi 
coerent terminologia specific  domeniului;   
1.3. Explicarea unei realit i investigate (direct sau indirect), prin utilizarea limbajului ştiin ific 
specific domeniului; 
 3.1. Utilizarea unor reprezent ri grafice şi cartografice, pentru interpretarea şi prezentarea realit ii 
observate. 
 
Ca activit i de înv are propuse: 
- explicarea termenilor de baz  : mediu pelagic, platform continental ; 
- exerci ii de comparare a tipurilor de medii / peisajelor geografice; 
- realizarea unor texte pornind de la hãr i diferite sau pe baza unor date redate grafic; 
- exerci ii de localizare pe hãr i a elementelor redate în texte; 
- explicarea leg turilor dintre elementele  mediului înconjur tor. 
 
Strategia didactic : inductiv , dirijat , cognitiv , euristic  
 
Metode: conversa ia, ghid de anticipa ie, expunerea sistematic , explica ia, observarea 
dirijat , compara ia, harta conceptual  tip pânza de p ianjen, lucru pe grupe, diagrama 
Venn, problematizarea 
 
Organizarea: frontal , independent-individual , pe grupe 
 
Material didactic:  manual, imagini, harta fizic  a lumii, fişe de lucru, foi flip-chart, markere, 
imagini PPt, prezi 
 
Momentul “Verificarea cunoştin elor anterioare” se realizeaz  prin metode tradi ionale precum: 
lucru cu harta şi explica ia. 

Preg tirea aperceptiv : 
Se realizeaz  prin metoda “Ghidul de anticipa ie”. Profesorul noteaz  pe tabl  opt termeni 
geografici şi solicit  elevii s  explice leg tura dintre ei şi s  identifice termenul nepotrivit. 
 
 
 

Profesorul distribuie fişe individuale cu întreb ri referitoare  la mediul regiunilor polare: 
- unde are cea mai mare r spândire ; 
- ce amplitudine termic  se înregistreaz  în clima polar ;  
- care sunt cauzele degr d rii mediului polar; 
- pe câte grade amplitudine se desf şoar  acest mediu; 
 
 

cum se caracterizeaz  clima subpolar



Anun area lec iei: 
Profesorul anun  titlul lec iei „Principalele medii acvatice”. Precizeaz  competen ele şi modul de 
lucru în timpul activit ii. 
 
 Dirijarea pred rii-înv rii:  
Profesorul prezint  con inuturile pe baza imaginilor PPt, prezi  şi adreseaz  în permanen   întreb ri 
elevilor cu privire la con inuturile expuse. Metodele principale sunt observarea dirijat  pe  baza 
PPt, prezi şi problematizarea pentru dezvoltarea gândirii elevilor. Imaginile şi dialogul urm resc 
succesiunea lec iei: 
- defini ia mediului; 
- componentele mediului acvatic; 
- tipuri de medii acvatice; 
- particularit ile-mediului litoral; 
- mediul pelagic; 
- mediul abisal; 
Elevii explic   interven ia omului pentru fiecare tip de mediu.  
 
Asigurarea reten iei şi transferul de cunoştin e: 
Profesorul cere elevilor s  schi eze în caiete o hart  conceptual  de tip pânz  de p ianjen cu 
tipurile de medii terestre şi acvatice. Se completeaz  şi pe tabl . 
 
Atingerea feed-back-ului: 
Profesorul explic  elevilor modul de lucru. Prezint  sarcinile de lucru şi distribuie foile de flip-
chart:  
-2 grupe “geografii”: solicit  elevilor s  identifice asem n ri şi deosebiri între mediul p durilor 
ecuatoriale şi mediul p durilor de conifere, între tropical umed şi tropical deşertic.  
-2 grupe “cartografii”: solicit  elevilor  s  localizeze (coloreze) şi s  denumeasc  dou  regiuni 
pentru fiecare mediu pe fişa cu harta mut .  
-2 grupe “ecologiştii”: solicit  elevilor s  expun  argumente pro/ contra pentru unele situa ii 
problem   pe tema protec iei mediului. 
Metodele folosite în aceast  etap  a lec iei sunt: diagramaVenn, demonstra ia la hart , 
problematizarea. 

Prin integrarea metodelor  moderne în lec iile de geografie, acestea devin mai atractive 
pentru elevi. Ei se implic  mai mult când primesc fişe  de lucru cu sarcini, fie individuale, fie c  
sunt pe grup,  când sunt folosite imaginile PPT, filme, h r i mute. Folosirea cât mai eficient  a 
metodelor didactice şi a formelor diversificate de organizare a activit ii elevilor şi  prin integrarea 
mijloacelor de înv mânt  moderne în cadrul lec iilor, la momentul oportun, putem face din orice 
lec ie un act de crea ie, în care elevul joac  un rol central.  
Lec iile de geografie se pot desf şura la clas  şi din perspectiva gândirii critice, abordând de fiecare 
dat  alte metode, alte strategii aşa încât desf şurarea lor s  fie aşteptat  cu mult  ner bdare. Totuşi 
se pune întrebarea: în ce propor ie modern şi în ce propor ie tradi ional în lec iile de geografie. 
 
 
  

 

 



 
861. PROIECT EDUCATIV -  SCENA TEATRULUI- APAREN  ŞI ESEN   

 
Prof. Simion Carmen, coala Gimnazial  „ tefan Cel Mare”, Gala i 

 
I. Titlul 
          SCENA TEATRULUI-APAREN  ŞI ESEN                                        
II. Scopul   

Dezvoltarea complex  a aptitudinilor creatoare şi de 
interpretare ale elevilor, îmbog irea cunoştin elor elevilor despre 
cultur  şi art  
 
III. Obiectivele proiectului 

 dezvoltarea orizontului de cultur  general ; 
 stimularea interesului pentru cultur  şi art ; 
 descoperirea şi stimularea talentelor şi aptitudinilor 

elevilor; 
 orientarea pentru preg tirea carierei; 
 cultivarea pasiunii pentru literatur , pentru teatru; 
 dezvoltarea imagina iei şi a sensibilit ii artistice; 
 organizarea şi folosirea ra ional , util  şi pl cut , a timpului liber; 
 stimularea ini iativei şi a independen ei în ac iune; 
 optimizarea comunic rii profesor-elev şi elev-elev; 
 formarea capacit ilor individuale şi a disponibilit ilor afective prin asimilarea de 

cunoştin e umaniste şi estetice; 
 

IV. Argument 
Avantajele educa iei prin teatru vizeaz  trei aspecte 

ale personalit ii elevilor: social, individual şi lingvistic. Ea 
urm reşte a transforma elevul nu neap rat într-un mic actor, 
ci într-un bun spectator, insuflându-i dragoste pentru scen , 
pentru ceea ce se întâmpl  în spatele scenei, respectul pentru 
actor, dragostea pentru teatru. 

În lucrarea „Teatrul, izvor de fantezie creatoare”, 
autoarea Ruth Byers afirm : „Dramaturgia creatoare contribuie în nenum rate feluri la dezvoltarea 
şi îmbog irea cunoştin elor elevului. Începe prin a-i desc tuşa imagina ia, a-i l rgi orizontul şi a-i 
stimula sim ul de observa ie. Îl înva  s  fructifice în mod practic cunoştin ele teoretice şi 
întâmpl rile prin care a trecut. V zându-se capabil s  dea idei care sunt şi pline de fantezie şi 
folositoare, copilul cap t  încredere în el însuşi. În felul acesta devine conştient de for a lui 
creatoare.” 

Proiectul creeaz  un cadru favorabil exprim rii libere, stimuleaz  munca în echip  şi 
contribuie la socializarea copiilor. Aceştia îşi formeaz  o atitudine degajat , lipsit  de emo ii, se 
adapteaz  la cerin ele scenei şi ale publicului. 

Prin activit i şi metode activ – participative elevii se formeaz  ca interpre i, dar şi ca 
spectatori, îşi dezvolt  capacitatea de receptare şi în elegere a spectacolului. 
 
Ac iuni comune: 

- expozi ii de lucr ri, predare în echip , crea ii literare, întocmirea unor portofolii.  
- vizionarea unor spectacole de teatru 

Activit i de informare şi documentare: 
- întâlniri periodice între coordonatorii de proiect şi elevii implica i în aceste activit i 

extracuriculare 



 
Proiectul se va desf şura în perioada: noiembrie 2016 – mai 2017 
Locul:  stabilit de comun acord 
V. Echipa de proiect: prof.Simion Carmen  i colectivul profesoral al colii 
 VI. Grupul int  

- elevi cu aptitudini pentru literatur  şi interpretative,Nselecta i din clasele a V-a şi a VI-a 
 

VII. Resurse: 
- temporale 
Proiectul se va desf şura în perioada noiembrie 2016 – mai 2017 
- umane 

-cadre didactice; 
       -elevi; 

            -actori 
VIII. Activit i de informare: 
- întâlniri periodice între coordonatorii de proiect; 
- întâlniri cu elevii implica i în proiect; 
 
IX. Strategia de realizare 

- observa ia, dezbaterea, jocul de rol, analiza produselor activit ii; 
- realizarea şi interpretarea unor piese de teatru originale sau dramatizate dup  opere literare 

studiate. 
 

X. Evaluarea 
* acordarea unor diplome pentru lucr rile, portofoliile ce se remarc  prin originalitate; 
* analiza activit ilor independente,diplome 
* rezultate aşteptate:  

* dezvoltarea  creativit ii şi tot ce presupune ea: gândire, imagina ie, aptitudini, talent, 
* familiarizarea cu problemele specifice ale artei spectacolului teatral: regie, joc actoricesc, 

scenografie, lumin , sonorizare.  
 

 
CON INUTUL ŞI ACTIVIT ILE PROPUSE 
                Fiind proiectat  ca un schimb de experien  activitatea urm reşte atât dezvoltarea 
aptitudinilor artistice, cât şi a celor comunicative. 
         
Lumea teatrului – elemente specifice teatrului 
Dramatizarea unor opere epice (Povestea lui Harap – Alb de Ion Creang , Prâslea cel voinic şi 
merele de aur cules de Petre Ispirescu etc.) 
Activit i creative – imaginarea unor scenete inspirate din via a clasei sau din timpul liber (La 
aniversare, În recrea ie, La muzeu etc.) 
Vizionarea unui spectacol de  teatru-activitate în parteneriat cu Teatrul Dramatic „Fani Tardini”, 
Gala i 
 
 
 
 
 
  



 
TEATRUL DRAMATIC „FANI TARDINI”, GALA I 
Nr. .................. din ......................... 
        Director, 
                                                        

ŞCOALA GIMNAZIAL  „ŞTEFAN CEL MARE”, GALA I  
Nr. ................. din ............................ 

 Director, 
                                                                                                              prof.CHIRIAC LUMINI A   

 
 

ACORD DE PARTENERIAT  
PROIECT EDUCATIV 

SCENA TEATRULUI- APAREN  ŞI ESEN  
 
 

1. P r ile contractante: 
ŞCOALA GIMNAZIAL  „STEFAN CEL MARE”, GALA I reprezentat  prin Director- 
prof. Chiriac Lumini a, respectiv prof. Simion Carmen, în calitate de profesor 
coordonator. 
 
 

2. Obiectul contractului: 
 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezint  colaborarea dintre profesorul 
coordonator şi partener în vederea organiz rii şi desf şur rii de activit i extraşcolare în institu iile 
de înv mânt  prin intermediul proiectului educational . 
 
 
3. Obiective specifice:  

- Dezvoltarea capacit ii interpretative, imaginative şi creative 
- Dezvoltarea capacit ii de exprimare literar  
 -Dezvoltarea capacit ii de receptare a textului literar 
 
 

  4.  Obliga iile p r ilor: 
 Sprijinirea activit ilor din domeniul şcolar – educativ şi participarea efectiv  la 

realizarea acestora; 
 Asigurarea necesarului de material informativ şi formative; 
 Faciliteaz  accesul partenerilor educa ionali pentru a sprijini desf şurarea 

activit ilor; 
 Asigur  logistica necesar . 

 
 
5.  Durata acordului: Acordul  s-a încheiat în 2 (dou ) exemplare şi intr  în vigoare la data 
semn rii acestuia. Este valabil în perioada: noiembrie 2016 -mai 2017. 
 
 
  



 
862. TAB R   DE DEZVOLTARE PERSONAL  LA BORŞA 

 
Sirghi Paula Simona  

coala Gimnazial  Nr. 9, Bor a 
 
                                   Creativitate, implicare, prietenie, colaborare, acceptare! 
 

Este deviza sub care s-a desf şurat  la Borşa, in prima 
jumatate a lunii august 2014 o tabar  de dezvoltare personal , 
organizat  de Asocia ia „Speran  pentru familie” din Texas, în 
colaborare cu Şcoala Gimnazial  Nr. 9 din Borşa. Coordonatorii 
acestui amplu proiect sunt Sîrghi Simona- psiholog colar, 
Popescu A. Theodor- Director al Şcolii Gimnaziale Nr. 9 şi Horj 
Cristian-reprezentantul Asocia iei Speran a.  

Ideea de tab r  a 
ap rut cu câtva timp în 
urm , pe parcursul anului 
şcolar. S-a stabilit luna 
august ca fiind perioada de desf şurare a activit ilor. Deşi era 
vorba despre o perioad  de vacan , echipa de proiect a 
preferat s  r mân  şi s  implice copiii ora ului în activit i 
recreative, pl cute sufletului. Initial am trimis p rin ilor 
chestionare, ca s  vedem ce 
p rere au despre aceast  
ini iativ . 

S-au înscris 200 de copii, ceea ce ne-a determinat s  
organizam tab ra în dou  etape. 

S-au înscris copii cu vârst  cuprins  între 5 şi 16 ani. În 
func ie de particularit ile de vârst , s-au creat grupele (workshop-
urile): grupa format  din clasele 0, I i II, grupa cu clasele a III-a, a 
IV-a i a V-a, grupa cu clasele a VI-a, a VII-a, a VIII-a şi grupa de 
liceu (în cea de-a doua etap ). Fiecare grup  s-a identificat printr-o 
bandan  de alt  culoare. 

Modulele au vizat: arte vizuale (desen şi pictur ), 
dezvoltare personal , art  muzical , art  fotografic , sport, teme 
creştine. S-a pus accentul pe valori i pe faptul c  fiecare copil are 
poten ial aptitudinal, are talent, este inteligent şi este important 

pentru ceea ce este. Acesta 
este de fapt şi mesajul acestor 
workshop-uri.  

Tab ra a durat o 
s pt mân . La finalul taberei 

s-a organizat o sintez  a ac iunilor desf urate pe 
parcursul s pt mânii, iar feedback-ul din partea 
p rin ilor i copiilor a fost unul pozitiv.       

Apreciez c  toate modulele prezentate sunt 
importante i c  din fiecare activitate copiii au înv at s  
fie buni, corec i, respectuoşi, prietenoşi şi iubitori de semenii lor. Activit ile au fost competitive i 
stimulative. 



Atmosfera de lucru a fost una deosebit . Culoare, spirit, interac iune, cântece, desene, 
alergare, jocuri cu mingea, cu cercuri. Copiii au fost foarte aten i i curio i, foarte activi, au 
reac ionat pozitiv. 

Tab ra a fost  sus inut  de Prim ria Oraşului Borşa, 
de d-l primar Timiş Ion Sorin, de d-na viceprimar Tomoiag  
Antonia i de Serviciul Cultur . Partenerii: Inspectoratul 
Şcolar, Centrul Jude ean de Resurse şi Asisten  
Educa ional , Spitalul de Recuperare Borşa, Centrul de 
Tineret. 

Tab ra a fost sus inut  financiar de c tre Asocia ia 
„Speran  pentru Familie”, reprezentat  de Johanna şi Russ 
Noggle. Deşi sunt persoane nu tocmai tinere, acestea au fost 
foarte implicate, calme şi calde, creative şi foarte active în 
cadrul activit ilor. 

Familia texan  a apreciat calitatea actului educa ional românesc. Faptul c  cei doi au fost 
aici, spune multe despre încrederea lor în resursele şi capacit ile noastre. Se inten ioneaz  un 
schimb intercultural, care s  porneasc  ini ial prin formarea unor formatori şi voluntari, urmând ca 
în vara viitoare s  se organizeze la Borşa o tab r  de var  de acest gen. 

Una dintre formatoare are un copil de trei luni. A 
venit în tab ra cu el şi cu chitara. „Dac  vrei ceva, po i !” 
Categoric. 

Frumuse ea i calmul, cooperarea i acceptarea, 
creativitatea i ingeniozitatea activit ilor din cadrul 
taberei s-au datorat profesionalismului i d ruirii 
doamnelor Mihali Oniga Monica- profesor de englez  la 

coala Gimnazial  Nr. 9 Bor a, Violeta Albu- psiholog 
Liceul Borsa, Koloszvari Angela- psiholog coala 
Special  Vi eu de Sus, Horj Rodica- psiholog coala 
Gimnazial  Moisei, Sîrghi Simona- psiholog coala 
Gimnazial  Nr. 9 Bor a. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
863. INTEGRAREA INSTRUIRII ASISTATE DE CALCULATOR ÎN DISCIPLINELE 

BIOLOGICE 
 

Prof. Smochin  Anca Elena, Liceul Tehnologic ,,Ionel Teodoreanu” Victoria, Iaşi 
 

      Dintre toate disciplinele şcolare, biologia ocup  un loc aparte în preferin ele elevilor, datorit  
numeroaselor materiale didactice la care ace tia pot avea acces în timpul orelor: organisme vii, 
preparate microscopice, planşe, h r i, machete, mulaje, anima ii, filme sau documentare. R mâne la 
latitudinea profesorului felul în care reu e te s  integreze materialul didactic, prin folosirea 
metodelor de predare tradi ionale, dar şi a celor interactive.  
      În urma studiilor efectuate pe creierul uman, neurologul Christian Drapeau a observat c  
re inem 10% din ceea ce citim i 90% din ceea ce spunem i facem în acelaşi timp. De aceea, pentru 
o mai bun  receptare a informa iilor, profesorul trebuie s  stimuleze elevul, punându-l în diverse 
situa ii de înv are: audiere, cooperare, efectuarea unor sarcini de lucru, etc. Dac  elevilor nu li se 
ofer  ocazia de a discuta, de a investiga i de a ac iona, atunci înv area nici nu are loc.   
      Instruirea asistat  de calculator (IAC) reprezint  o modalitate extrem de util  de prezentare 
interactiv  a noilor cunoştin e. Diversele întreb ri şi r spunsuri sunt receptate imediat, iar feedback-
ul este valorificat pe loc. În esen , IAC permite un mod conversa ional de lucru, reuşind s  
între in  un dialog intens calculator-elev, elev-calculator, astfel încât achizi ia noilor cuno tin e s  
apar  ca un produs interactiv bine încheiat. 
      Utilizarea IAC în cadrul orelor de biologie contribuie la în elegerea proceselor şi fenomenelor 
biologice, care sunt explicate prin anima ii pe calculator (ex: transpira ia la plante, circula ia sevei 
prin corpul plantelor, circula ia sângelui, fecunda ia la plante şi animale, etc.), film ri care redau cu 
vitez  mare evolu iile (ex: germina ia plantelor, succesiunea sezoanelor ecologice, etc), 
documentare (ex: via a animalelor, probleme de mediu, rela ii între organisme, etc.) 
    De asemenea, cu ajutorul calculatorului conectat la Internet se pot crea şi administra teste on line, 
acestea având avantajul c  pot fi distribuite rapid, aplica ia afişând la final şi punctajele ob inute, 
precum şi o ierarhizare a acestora, raportat  la num rul de elevi participan i. 
      Cu toate avantajele utiliz rii calculatorului în demersul didactic, IAC nu trebuie s  devin  
activitatea predominant  pe parcursul lec iei, recomandându-se alternarea acesteia cu diverse 
metode specifice biologiei. V  propun o astfel de integrare în cadrul lec iei ,,R d cina”, desf urate 
la clasa a V-a. 
 
                                                                      Scenariu de lec ie 
Tema : R d cina: alc tuire extern , tipuri i func ii 
Scopul lec iei: Recunoa terea principalelor tipuri de r d cini, în elegerea interdependen ei dintre 
structura i func ia r d cinii 
Obiective opera ionale: La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:  
O1. s  recunoasc  i s  reprezinte grafic principalele tipuri de r d cini; 
O2. s  prezinte alc tuirea extern  a r d cinii; 
O3. s  eviden ieze rolul r d cinii; 
O4. s   utilizeze Internetul pentru a g si informa ii referitoare la r d cin . 
Resurse procedurale: conversa ia euristic , înv area prin descoperire, modelarea, observa ia 
dirijat  
Resurse materiale: calculatoare conectate la INTERNET, resurse OER i Web 2.0, videoproiector, 
grâu germinat, lupe, microscoape, plante cu diferite tipuri de r d cini 
Forma de activitate: pe grupe, individual, frontal 
Locul de desf şurare: laboratorul de biologie sau de TIC 
Evaluare: Evaluare scris  (test on-line), evaluare practic , observarea sistematic  a 
comportamentului de înv are (în momentul când se rezolv  sarcinile de lucru pe fi ). 



Obiec 
tive  
opera 
ionale  

Etapele 
(evenimentele) 
lec iei 

Activitatea  profesorului  Activitatea  elevilor  

  Momentul 
organizatoric 

Profesorul verific  prezen a 
elevilor, grupeaz  elevii şi 
preg te te materialele necesare 
desf şur rii lec iei. 

Elevii comunic  absen ii, 
formeaz  10 grupe a câte 2 
elevi şi se preg tesc de 
lec ie. 

1-reactualizarea 
no iunilor 
necesare trecerii 
la lec ia nou   
 
2-captarea 
aten iei pentru 
lec ia nou  
 
 
 
3-enun area 
obiectivelor      

Profesorul proiecteaz  pe 
videoproiector primul diapozitiv 
din prezentarea prezi,  în care este 
reprezentat  o plant  cu flori. 
 
Formuleaz  cerin e: ,,Clasifica i 
organele unei plante dup  rolul 
lor.” Profesorul proiecteaz  un 
scurt film despre germina ia 
plantelor, rugând elevii s  fie 
aten i la transfom rile pe care le 
sufer  s mân a. 
Profesorul prezint   obiectivele 
lec iei pe în elesul elevilor, le 
explic  cum se va desf ura lec ia, 
împarte fi ele pe grupe i foile 
care trebuie completate individual  
prin metoda ciorchinelui. 

Elevii definesc organele 
vegetative i organele de 
înmul ire, precizând rolul 
acestora în via a plantei. 
http://prezi.com/z6ru9r0l1
bdr/radacina/  
Elevii vizioneaz  filmul de 
pe adresa  
http://www.youtube.com/
watch?v=TJQyL-7KRmw 
R spund la întrebarea: 
,,Care este originea 
r d cinii?” 

 
,,De ce r d cina se 
îndreapt  întotdeauna spre 
p mânt i tulpina spre 
lumin ?”  

O1, O4 
 
 

4-prezentarea 
optim  a 
con inutului  
secven a 1 
 
5-dirijarea 
înv rii 
(rezolvarea în 
scris a exerci iilor 
1 i 2, pe  fişa de 
lucru 
   
 
 
 
 
 
 
6-conexiunea 
invers   

Profesorul  adreseaz   întreb ri 
ajut toare / corecteaz / ofer  
sprijin i consiliere/ ofer  
feedback. 
 
Profesorul realizeaz  un ciorchine 
pe tabl  sau pe foaia de flip chat.  
 
Profesorul lanseaz  aplica ia prezi 
(diapozitivele  4, 5, 6, 7, 8). 
 
 
 
Profesorul invit  un elev s  
completeze la tabl  prima 
diagram . 

Elevii observ  r d cina  
plantelor i, cu ajutorul 
manualului, rezolv  
sarcinile 1, 2 i 3 din fişa 
de lucru. 
Elevii definesc r d cina, 
deseneaz  principalele 
tipuri de r d cin  în prima 
diagram . 

 
 
Elevii urm resc tipurile de 
r d cini din aplica ia prezi  
Elevii noteaz , iar dac  
este cazul, fac corecturile 
necesare. 

http://prezi.com/z6ru9r0l1bdr/radacina/
http://prezi.com/z6ru9r0l1bdr/radacina/
http://www.youtube.com/watch?v=TJQyL-7KRmw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=TJQyL-7KRmw&feature=related


O2 4-prezentarea 
optim  a 
con inutului  
secven a 2 
5-dirijarea 
înv rii 
rezolvarea în scris 
a exercitiului 3 pe 
fişa de lucru  
 
6-conexiunea 
invers   

Profesorul  adreseaz   întreb ri 
ajut toare / corecteaz / ofer  
sprijin i consiliere/ ofer  
feedback. 
 
Profesorul lanseaz  aplica ia prezi 
(diapozitivul 3). 
 
Profesorul invit  un elev s  
completeze la tabl  a doua 
diagram . 

Utilizând manualul, 
materialul biologic, lupele 
i microscopul, elevii 

rezolv  sarcina 4 din fi a 
de lucru. 
 
Elevii noteaz  pe desen 
cele 4 zone care se 
observ  la o r d cin . 
 
Elevii noteaz , fac 
corecturi. 

O3  
 

4-prezentarea 
optim  a 
con inutului  
Secventa 3 
 
 
5-dirijarea 
înv rii 
rezolvarea în scris 
a exercitiului 4 pe 
fişa de lucru  
 
 
6-conexiunea 
invers   
 
7-evaluarea 

Se prezint  un film despre 
absorb ia sevei brute i transportul 
acesteia c tre frunze. 
http://www.youtube.com/watch?v
=umUn8D6gEOg  
Profesorul lanseaz  diapozitivul 9 
din aplica ia prezi.  
 
 
 
Profesorul invit  un elev s  
completeze la tabl  diagrama 3. 
 
Se aplic  un scurt test de evaluare 
on-line.  

Pe baza informa iilor 
însu ite în lec ie, elevii 
eviden iaz  rolurile 
r d cinii. 

 
Elevii noteaz , iar dac  
este cazul, fac corecturile 
necesare. 
Elevii rezolv  testul creat 
de profesor prin utilizarea 
Proprofs 
http://www.proprofs.com/
quiz-
school/story.php?title=rdci
na 

 
Fi a de lucru 
            Pentru rezolvarea sarcinilor din aceast  fi , ave i la dispozi ie manualul, Internetul, o t vi  
cu grâu germinat, lupe i microscop. Nota iile se vor face cu creionul. 
           Sarcina 1 (10 minute) 

1. Defini i r d cina. Ajuta i-v  de manual.  
2. Observa i cele 3 tipuri de r d cini. Desena i-le în diagrama 1, apoi scrie i 2-3 exemple de 

plante, pentru fiecare tip de r d cin .  
3. Da i o defini ie  r d cinilor adventive i specifica i 3 plante cu  astfel de r d cini. 

            Sarcina 2 (8 minute) 
4. Observa i alc tuirea extern  a r d cinii la pl ntu ele de grâu cu ajutorul lupei i a 

microscopului, face i o compara ie cu imaginea din carte i completa i desenul din 
diagrama 2. Ce zon  lipse te de la r d cina observat  la microscop i de ce? 

            Sarcina 3 (8 minute) 
            5. Pe baza cuno tin elor dobândite i a analizei textului din manual, g si i 5 roluri ale 
r d cinii i nota i-le în diagram . 
 
Bibliografie 

1. Mohan Gh,  Ardelean A, Mihail A. Biologie. Manual pentru clasa a V-a, Ed. All 
Educational, Bucure ti, 1999, pp. 28-33. 

2. Gotcu M. Suport de curs ,,Metode interactive de predare-înv are.  Proiect ,,Investeşte în 
oameni” POSTDRU, 2007-2013, 2011, pp. 21-23.  

http://www.youtube.com/watch?v=umUn8D6gEOg
http://www.youtube.com/watch?v=umUn8D6gEOg
http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=rdcina
http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=rdcina
http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=rdcina
http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=rdcina


3. URL: https://ro.scribd.com/doc/125683058/Curs-Metode-Interactive-de-Predare-Invatare 
Accesat: 07/11/2016. 

4. Germina ia plantelor. URL: https://www.youtube.com/watch?v=TJQyL-7KRmw Accesat: 
07/11/2016.  

5. Test. URL: http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=rdcina Accesat: 
07/11/2016. 

6. R d cina. URL: http://prezi.com/z6ru9r0l1bdr/radacina/ Accesat: 07/11/2016. 
Circula ia sevei brute. URL: http://www.youtube.com/watch?v=umUn8D6gEOg Accesat: 
07/11/2016. 
 
 

864. “TR IM CU RADIA II” 
 

Prof.Gr.I Socheri Carmen-Mariana, coala Gimnazial  Nr.1 Sat St nile ti 
 

PROPUNERE DE OP IONAL LA NIVELUL ARIEI CURRICULARE- SEMESTRUL al II-lea 
 
1.Argument 
 Documentul de fa  reprezint  curriculumul colar, pentru clasa a VIII a, semestrul al II lea, 
parte a Curriculumului la decizia colii, la nivelul ariei Matematic  i tiin e. Tratarea ”la pachet” 
este necesar  deoarece eviden ierea beneficiilor sau erorilor unei discipline-fizic / chimie/biologie 
automat implic  cre terea sau sc derea interesului pentru celelalte. Transform rile petrecute în 
mediul înconjur tor, valorile alarmante din statisticile ministerelor, neaten ia, nep sarea omului fa  
de natur , descre terea interesului tinerilor pentru felul în care va ar ta lumea de mâine  m-au 
determinat s  concep op ionalul.  
 Lucrez într-o coal  din mediul rural, ai c rei absolven i sunt admi i majoritar la licee 
tehnolo-gice i coli profesionale, unde nu se întâlnesc în mod obligatoriu cu no iuni privitoare la 
radia ii i efectele lor. La finalul studiilor ace tia, în c utarea unui loc de munc , pot accepta oferte 
în localit i cu risc de contaminare, în apropierea unor depozite de de euri abandonate sau chiar la 
societ i miniere. Prin con inuturile propuse îi ajut s  con tientizeze  prezen a  factorilor nocivi în 
via a lor, considerând obligatorie aceast  preocupare pentru mine. 
2.Competen e generale, competen e specifice i activit i de înv are9 

 1.Cunoa terea i în elegerea fenomenelor fizice, a terminologiei, conceptelor, legilor, 
metodelor specifice domeniului, explicarea func ion rii i utiliz rii unor produse ale tehnicii 
întâlnite în via a de zi cu zi. 
 2.Rezolvarea de probleme practice i teoretice prin metode specifice. 
 3.Comunicarea folosind limbajul tiin ific. 
 4.Protec ia propriei persoane, a celorlal i i a mediului înconjur tor. 
3.Valori i atitudini 
 1.Încredere în adev rurile tiin ifice i aprecierea critic  a limitelor acestora; 
 2.Interes i curiozitate; 
 3.Ini iativ  personal ; 
 4.Acceptarea”jocului de rol”; 
 5.Interes pentru explorarea diferitelor modalit i de comunicare, inclusiv cele create prin 
aplicareaTIC; 
 6.Grij  fa  de propria persoan , fa  de ceilal i i fa  de mediu. 
 
Tabel I. Competen e specifice i activit i de înv are(conform programei de fizic  clasa a VIII-a)9 

Competen e specifice Exemple de activit i de înv are 
1.5 stabilirea leg turii între fenomenele fizice 
studiate i aplica ii tehnologice bazate pe 
acestea. 

-modelarea structurii substan ei(molecule, 
atomi); 
-observarea filmelor fotografice pentru situa ia 

https://ro.scribd.com/doc/125683058/Curs-Metode-Interactive-de-Predare-Invatare
https://www.youtube.com/watch?v=TJQyL-7KRmw
http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=rdcina
http://prezi.com/z6ru9r0l1bdr/radacina/
http://www.youtube.com/watch?v=umUn8D6gEOg


iradierii RX a unei plante, a unui animal. 
2.1 identificarea unor posibilit i practice de 
aplicare a cuno tin elor teoretice dobândite 
prin studiul fizicii. 

-determinarea nivelului radia iei cosmice i a 
radioactivit ii alimentelor de origine vegetal , 
folosind contorul G-M. 

3.3 analizarea rela iilor cauzale prezente în 
desf urarea fenomenelor fizice în cadrul 
domeniilor studiate. 

-vizit  la o baz  de tratament unde se 
controleaz  radia ia de origine artificial . 

4.3 prezentarea sub form  scris  sau oral  a 
rezultatelor unui demers de investigare 
individual  sau în echip  folosind 
terminologia tiin ific  proprie fizicii. 

-vizit  la sta ia de verificare a apei; 
-m surarea graduluide poluare a apelor 
reciclate. 

5.1 argumentarea avantajelor i 
dezavantajelor tehnologiilor actuale i de 
perspectiv  pentru mediu. 

-vizionarea unor fragmente de film”Efectele 
radia iilor naturale i artificiale”,”Reactorul 
nuclear” i analiza prezent rilor. 

5.2 valorizarea deprinderilor de lucru în 
siguran  pentru propria persoan , pentru 
ceilal i i pentru mediu. 

-drume ie, excursie, analiza diapozitivelor 
privind prezenta de eurilor  i a tipurilor lor 
  

 
4.Sugestii metodologice 
 Con inuturile au fost alese astfel încât s  vin  în completarea materiei studiate la orele 
prev zute în trunchiul comun. Marea parte a timpului va fi alocat aplica iilor: exerci ii, probleme, 
portofoliul op ionalului, machete, panouri, prezentare ppt, mijoace TIC. Elevii vor lucra în grup i 
individual.Se vor intercala secven e de discutare, comentare, sistematizare. 

Resurse materiale: manual, dic ionar, machete, modele(fizice, chimice)10, atlas botanic7 i 
de anatomie, cret  colorat , filme didactice, filme fotografice, contor G-M, culegeri de texte 
adecvate din biblioteca colii, laborator medical, sal  de tratamente, mape, folii, fi e de lucru, 
re eaua de calculatoare. 

Metode; instrumente de evaluare: 
- tradi ionale, probe scrise, probe orale, probe practice; 
-complementare, observarea sistematic , portofoliul, tema de lucru în clas , evaluarea pe baza 
referatului, a lucrului suplimentar 
 

5.BIBLIOGRAFIE SELECTIV  
1. Evz.ro, Cât curent a produs centrala de la Cernavod  în 2011, luni, 12.03.2012 
2. Iva cu M., Ionescu,G.,  Fizica i problemele energiei, Ed. tiin ific  i Enciclopedic , Bucure ti, 
1987 (capitolul 7, Riscul nuclear). 
3. IAEA.org,  Nuclear Power Reactor Details- Cernavoda 3, 2011. 
4. IAEA.org,  Power Reactor Information System, 2011 
5. Feiler A.A., Ungureanu, A-M., Manual de radiologie i imagistic  medical , vol.I, Ed.Victor 
Babe , Timi oara, 2012, p.18-22; 24-28; 36-37; 44-47. 
6. Galeriu D., Oncescu M., Radioactivitatea ambiant  în R.S.România în anul 1987, Preprint, 
Institutul Central de Fizic  (ICEFIZ), Bucure ti, 1987, p.5-8. 
7. Mohan G., Ardelean A.,  Atlas botanic, Ed. All, Bucure ti, 2010, p.9-23; 106-180. 
8. Oncescu M., Panaitescu I.,  Dozimetria i ecranarea radia iilor Roentgen i gamma, Ed. 
Academiei R.S.R., Bucure ti, 1989, p.70-110; 150-247. 
9. Programa colar  de fizic , clasele a VI-a, a VII-a si a VIII-a p. 4; 10-12; 16-21, aprobat 
prin O.M. nr. 5097 / 09.09.2009.  
10. Rusescu C., Tudose, C.,  Modele i modelare în fizic , Ed. tiin ific  i Enciclopedic ,Bucure ti, 
1987, p.25-104. 
11. Rusu M., Fizic  atomic , Ed. Universitatea Bucure ti, 1997, p.10-72. 
12. Referate.ro, Colecistopancreatografia endoscopic  retrograd , 2003. 
 

http://fizicadj.ro/fizica/download/File/Planificari/Ordin_5097_2009.pdf


. PLANIFICARE CALENDARISTIC  
Nr.
crt  

Unitatea de înv are Con inuturi exersate Activit i de înv are Nr.
ore 

S pt
mâna 

Obs. 

1. Concepte i m rimi10,11 *Structura materiei 
*Radioactivitate i radia ie.Viteza 
radia iilor 
*Radia ia i esutul viu 
 

Modelarea structurii substan ei, 
instruire asistat  de calculator 
Fragmente de film didactic 
Observarea filmelor fotografice pentru 
situa ia iradierii unei  plante i a unui 
animal 

3 
S 
18,19, 
20 

 

2. Radia ia de origine 
natural 2,6,8 

*Radia ia cosmic  
*Radia ii Γ terestre. 
Radioactivitatea materialelor de 
construc ie 
*Radioactivitatea alimentelor 
*Exerci ii i probleme 

Determinarea cu ajutorul contorului   
G-M a nivelului radia iei( terestre, a 
materialelor de construc ii, a 
alimentelor de natur  vegetal  i 
animal ) 

3 
S 
21,22, 
23 

 

3. Radia ia de origine 
artificial 5,12 

*Tratamente medicale 
*Expunerea profesional  
*Depuneri radioactive  
*Devers ri în mediu. Alte surse 

Fragmente de film didactic 
Vizit  la o baz  de tratament i 
investigare medical  
 

3 
S 
24,25, 
26 

 

4. Efectele 
radia iilor5,6,8,12 

*V t m ri imediate 
*Boli maligne 
*Defecte ereditare 
*Recomand ri interna ionale 

Analiza pagubelor înregistrate în cel 
de-al II lea R zboi Mondial 
Discutarea i analizarea statisticilor 
na ionale i europene în domeniu 

2 S 27,28 

 

5. Sistemul de protec ie 
radiologic 2,11 

*Principiile ale protec iei 
radiologice; reducerea dozelor 
*Eficacitatea protec iei popula iei; 
controale legale 

Fragmente de film didactic 
Studiul de caz. Realizarea unui referat 
 
 

2 S 29,30 

 

6. Reactori nucleari1,3,4 *Tipuri de reactori. Securitatea 
reactorului i consecin ele unui 
accident nuclear 

Vizionarea filmului ”Reactorul 
nuclear” 1 S 31 

 

7. De euri nucleare3,4 *Categorii de de euri. Considera ii 
sociale; exerci ii recapitulative 

Valorificarea portofoliului op ionalului 
Realizare panou ”Tr im cu radia ii!” 

2 S 32,33 
 

 
 



 
865. “TRANSPORT I DEPLASARE” 

 
Prof.Gr.I Socheri Carmen-Mariana, coala Gimnazial  Nr.1 Sat St nile ti 

 
PROPUNERE DE OP IONAL LA NIVELUL ARIEI CURRICULARE- SEMESTRUL I 

 
1.Argument 
 Documentul reprezint  curriculumul colar, pentru clasa a VIII a, semestrul I, parte a 
Curriculumului la decizia colii, la nivelul ariei Matematic  i tiin e. Apropiindu-se de finalul 
ciclului de observare i orientare, elevii i-au însu it suficiente cuno tin e despre aparatul locomotor 
al vie uitoarelor i au studiat principalele categorii de fenomene fizice. Astfel ei sunt preg ti i s  
parcurg , la nivelul ariei curriculare, teme despre mijloacele de deplasare i transport. Tr ind în 
Europa Unit  i utilizând surse de informare diverse, tinerii c l toresc pentru a ajunge la slujba lor 
sau pentru propria pl cere, c utând solu ii ieftine, rapide i confortabile. Poate nu se gândesc la ce a 
fost înaintea avionului supersonic, dar cu siguran  i-ar dori s  fie pasageri într-o rachet . 
2.Competen e generale, competen e specifice i activit i de înv are11   

1.Cunoa terea i în elegerea fenomenelor fizice, a terminologiei, conceptelor, legilor, 
metodelor specifice domeniului, explicarea func ion rii i utiliz rii unor produse ale tehnicii 
întâlnite în via a de zi cu zi. 

2.Rezolvarea de probleme practice i teoretice prin metode specifice. 
3.Comunicarea folosind limbajul tiin ific. 
4.Protec ia propriei persoane, a celorlal i i a mediului înconjur tor. 

3.Valori i atitudini 
1.Încredere în adev rurile tiin ifice i aprecierea critic  a limitelor acestora; 

 2.Interes i curiozitate pentru transpunerea în practic  a observa iilor din natur ; 
 3.Ini iativ  personal ; 
 4.Acceptarea”jocului de rol”; 
 5.Interes pentru explorarea diferitelor modalit i de comunicare, inclusiv cele informatice; 
 6.Grij  fa  de propria persoan , fa  de ceilal i i fa  de mediu. 
 
Tabel I. Competen e specifice i activit i de înv are(conform programei de fizic  clasa a VIII-a)11 

Competen e specifice Exemple de activit i de înv are 
1.5stabilirea leg turii între fenomenele fizice 
studiate i aplica ii tehnologice bazate pe 
acestea. 

-observarea dirijat  în mediul înconjur tor; 
-studiul unor surse bibliografice, a 
documentelor grafice, a unor machete. 
 

2.1identificarea posibilit ilor practice de 
aplicare a cuno tin elor teoretice dobândite în 
studiul fizicii i biologiei. 

-construirea unor componente i asamblarea 
lor. 

3.1compararea i clasificarea unor 
caracteristici (fizice, anatomice) din 
domeniile studiate 

-formularea explica iilor cu privire la rolul 
unor elemente anatomice, a unor caracteristici 
constructive. 

4.3prezentarea sub form  scris  sau oral  a 
rezultatelor unui demers de investigare 
individual  sau în echip , folosind 
terminologia tiin ific  proprie tiin elor 
naturii  

-studii de caz (ex:de la proza fantastic  a lui 
J.Verne la construc ia batiscafului; avionul cu 
reac ie, pas rea de argint); 
-studiul individual sau în grup a 
caracteristicilor constructive/func ionale. 
 

5.1argumentarea avantajelor i dezavantajelor 
tehnologiilor actuale i de perspectiv  pentru 
mediu 

-studii de caz referitoare la poluare i la 
mijloacele de protec ie, posibil a fi utilizate; 
-observa ii realizate în vizita de studiu. 



 
4.Sugestii metodologice 
Con inuturile au fost alese astfel încât s  vin  în completarea materiei studiate la orele prev zute în 
trunchiul comun, semestrul I, clasa a VIII a. Marea parte a timpului va fi alocat aplica iilor: 
exerci ii, portofoliul op ionalului, machete, panouri, prezentare ppt, mijoace TIC. Elevii vor lucra în 
grup i individual. Se vor intercala secven e de discutare, comentare, sistematizare. 

Resurse materiale: manual, dic ionar3, machete, modele fizice, atlas de zoologie6 i de 
anatomie1, cret  colorat , filme didactice, culegeri de texte i plan e10 adecvate din biblioteca colii, 
mape, folii, fi e de lucru, re eaua de calculatoare. 

 
Metode; instrumente de evaluare: 

- tradi ionale, probe scrise, probe orale, probe practice; 
-complementare, observarea sistematic , portofoliul, tema de lucru în clas , evaluarea pe baza 
referatului i machetelor, a lucrului suplimentar. 
 

5.BIBLIOGRAFIE SELECTIV  
1. Abrahams P., Atlasul corpului uman, (capitol 4,8) Ed.Corint, Bucure ti,2011, p.60-90; 200-230. 
2. Cer ceanu C., Protec ia mediului înconjur tor- o problem  vital  a lumii moderne, 
www.agir.ro/buletine/929.pdf. 
3. Ianculescu S., Managementul mediului ( capitolele 6,7), Ed. Matrixrom, Bucure ti, 2015 
4. Informa ii generale despre protec ia mediului i consumul durabil, www.economisestepentru 
tine.ro, 2016 
5.  Dic ionar cronologic al tiin ei i tehnicii universale, Ed. tiin ific  i Enciclopedic , 
Bucure ti,1979, p.83-129; 214-461. 
6. Dinc -Sitaru D., Ghid de fizic  pentru elevii de gimnaziu, Ed. Corvin, Deva, 2008, p.10-79. 
7. Frunzescu D., Florian G., Tru a G., Fizic -Lucr ri experimentale pentru gimnaziu, Ed. Else, 
Bucure ti, 2016, p.10-135. 
8. Hristev A., Mecanic  i acustic  (capitolul 13), Ed. Didactic  i Pedagogic , Bucure ti, 1982, 
p.243-262. 
9. Partin Z., Mic atlas zoologic, Ed. Corint, Bucure ti, 2016, p.6-35. 
10. Plan e-corpul uman, din biblioteca colii gimnaziale nr.1 sat St nile ti. 
11. Programa colar  de fizic , clasele a VI-a, a VII-a si a VIII-a aprobat  prin  OM nr.5097, p. 4; 
10-12; 16-21. 
 
 
 
 
 

http://www.agir.ro/buletine/929.pdf
http://www.economisestepentru/


 
PLANIFICARE CALENDARISTIC  

Nr.
crt  

Unitatea de înv are Con inuturi exersate Activit i de înv are Nr.
ore 

S pt
mâna 

Obs. 

1. Deplasarea i 
transportul în/pe ap  

*Modalit i de deplasare: 
-înotul pe tilor; 
-înotul p s rilor, al mamiferelor; 
-alte modalit i de înot (caracati a, 
sepia). 
*Mijloace de transport: 
-pluta; 
-vase cu pânze; 
-vapoarele; 
-batiscaful; 
-submarinul. 
*Sonarul, instrument indispensabil 
naviga iei maritime. 

Observarea dirijat  în mediul 
înconjur tor. 
Vizionarea i discutarea fragmentelor 
de film didactic, a materialului 
bibliografic1,8,10. 
Realizarea unor machete simple, 
construirea unor componente. 
Studiu de caz- De la proza fantastic  la 
construc ia batiscafului. 
Întocmirea referatelor despre mijloace 
de transport pentru completarea mapei 
elevului2,7,8,9. 

7 S 1-7 

 

2. Deplasarea i 
transportul în aer 

*Modalit i de deplasare: 
-zborul p s rilor/; 
-zborul liliacului; 
-zborul insectelor. 
*Modalit i de transport: 
-balonul cu aer cald; 
-avionul; 
-elicopterul; 
-rachete i sateli i artificiali. 
*Radarul, instrument indispensabil 
naviga iei aeriene. 

Studiul individual i în grup cu ajutorul 
programelor care ilustreaz  
caracteristici anatomice, constructive i 
func ionale, care explic  deplasarea2,8,9. 
Studiul documentelor grafice. 
Referat- S  c l torim sigur i rapid! 
Rezolvarea exerci iilor i problemelor. 
 
 
 

8 S 8-15 

 

3. Transporturile i 
mediul înconjur tor 

*Poluarea. Dezastre ecologice. 
Efectele nedorite prin explorarea 
Cosmosului. 
*Protejarea mediului 

Studii de caz referitoare la poluare i la 
mijloacele de protec ie adecvate3,4,5. 
Autoevaluarea i evaluarea 
portofoliului op ionalului. 

4 S 16-19 

 

 
 



 
866. LUMINA CUVÂNTULUI – REVISTA COLAR  

 
Prof. Sopon Loredana, coala Gimnazial  Moara, Suceava 

   



 
867. ACTIVIT ILE CU SCOP EDUCATIV ÎN IMAGINI 

 
Profesor Anca Şova, Şcoala Gimnazial  „General Nicolae Şova Poduri 

 
Fie c  au loc la gr dini  sau acas , al turi de familie sau de cadrele didactice, activit ile 

educative ajut  copiii s -şi dezvolte abilit i care îi vor ajuta la maturitate. Astfel, în Şcoala 
Gimnazial  “General Nicolae Şova” Poduri, elevii sunt tot mai interesa i de astfel de activit i, 
deoarece le provoac  interes c tre educa ie, cunoaştere, nou şi competitivitate.  

Majoritatea activit ilor desf şurate pe semestrul I, an şcolar 2013/2014, au avut ca scop 
promovarea evenimentelor importante din istoria local  dar, şi na ional , prin implicarea elevilor 
pentru a-şi  dezvolta şi consolida sentimentului patriotic dar, şi prin îmbog irea cunoştin elor 
literare, istorice şi sociale. 

Copiii au participat cu interes la urm toarele activit i: 
 

1. “Sun  clopo elul, începe un nou an şcolar!” festivitate de deschidere a anului şcolar  
 

    
 
2. Ziua Armatei Române – 25 octombrie 2013 – profesor coordonator Gabriela Ondu 
 

   
  



3. Comemorarea Generalului Nicolae Şova - 128 de ani de la naşterea – NOIEMBRIE 2015  

    
 
4. Ziua Na ional  a României – 1 decembrie 2015 – profesor coordonator Gabriela Ondu 
 

   
 
5. Tradi ii şi obiceiuri de iarn  „Cr ciunul şi Anul Nou”  

– profesori coordonatori Gabriela Biea, Anca Şova şi Narcisa Dobrov   
 

   
  



6. Proiect educa ional „Dor de Eminescu” – profesori coordonatori Anca Şova şi Gabriela Biea 
 

   
 
7. „24 ianuarie - zi de s rb toare” – profesori coordonatori Ondu Gabriela şi Narcisa Dobrov  
 

     
 
 Activit ile s-au realizat în colaborare cu p rin ii, cadrelele didactice din şcoal , 
conducerea şcolii, biblioteca şcolar  şi comunal , Prim ria Comunei Poduri.  
Activitatea educativ  s-a desf şurat conform planific rii calendaristice prezentate de c tre dirigin i. 
Profesorii dirigin i au colaborat cu profesorii claselor şi cu elevii aleşi în Consiliul elevilor în 
vederea prevenirii unor abateri disciplinare. Activitatea educativ  în semestrul I  al anului şcolar 
2015/2016 a fost centrat  pe formarea la elevi a unor atitudini şi comportamente cet eneşti 
raportate la valorile autentice ale democra iei. 
 
  



 
868. PROIECT  DIDACTIC 

ADJECTIVUL 
 

Prof. Stan Camelia, coala Gimnazial  Dobre ti 
 

Propun tor: STAN CAMELIA 
Unitatea şcolar : Şcoala Gimnazial  NR.1 DOBRE TI 
Data:10.05.2016 
Clasa: a V-a  
Aria curricular : Limb  şi comunicare 
Disciplina de înv mânt: Limba şi literatura român  
Unitatea de înv are: Descrierea 
Tema lec iei: Adjectivul 
Tipul lec iei: recapitulare şi sistematizare a cunoştin elor 
Durata: 50 de minute 
COMPETEN E GENERALE: 

 Receptarea mesajului oral în diferite situa ii de comunicare; 
 Utilizarea corect  şi adecvat  a limbii române în producerea de mesaje orale în situa ii de 

comunicare dialogat  şi monologat ; 
 Utilizarea corect  şi adecvat  a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite 

contexte de realizare, cu scopuri diverse; 
 Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse. 

Competen e specifice Con inuturi asociate 
2.3 alc tuirea unor propozi ii şi fraze corecte din 
punct de vedere gramatica 

- p r i de vorbire şi categorii gramaticale 
specifice acestora: adjectivul (adjective variabile 
şi invariabile, acordul cu substantivul, topica 
adjectivului);  
- p r i de propozi ie: atributul 

3.4 sesizarea corectitudinii utiliz rii categoriilor 
gramaticale înv ate 

adjectivul (adjective propriu-zise şi adjective 
provenite din verbe la participiu, adjective 
variabile şi invariabile, acordul cu substantivul, 
topica adjectivului) 

4.3 alc tuirea unor propozi ii şi fraze corecte din 
punct de vedere gramatical, folosind corect 
semnele ortografice şi de punctua ie 

dificult i în scrierea unor categorii morfologice 
studiate; 

Obiective opera ionale:La sfârşitul lec iei, elevii vor fi capabili: 
O1. s  defineasc  adjectivul; 
O2. s  recunoasc  adjectivele din diferite texte; 
O3 s  diferen ieze adjectivele propriu-zise de adjectivele provenite din alte p r i de vorbire; 
O4. s  realizeze acordul între adjective şi substantivele determinate; 
O5. s  analizeze adjective identificate în diferite texte ; 
O6. s  ortografieze corect diferite adjective; 
 
STRATEGIA DIDACTIC : 

1. Resurse: colectivul eterogen de elevi ai clasei a V-a ; cabinet de limba şi literatura român  
2. Metode şi procedee: joc didactic, conversa ie, exerci iul, ciochinele, Gândi i! Lucra i în 

perechi! Comunica i! 
3. Materiale şi mijloace: fişe de lucru, tabla. 
4. Evaluarea: evaluare oral  şi scris  (elevii vor completa fişele şi vor r spunde la întreb ri), 

observarea sistematic  



5. Forme de organizare a activit ii: activitate frontal , activitate în perechi şi activitate pe 
grupe. 

6. Material bibliografic: 
 Chiri , Cornelia, Trofin, Eliza-Mara, Gramatic  5.Fişe de lucru pe unit i de 

înv are cu itemi şi teste de evaluare, Editura Paralela 45, Piteşti, 2014. 
 Consiliul Na ional pentru Curriculum, Programa şcolar  pentru limba şi literatura 

român , Clasa a V-a, Bucureşti, 2009. 
 Goia, Vistian, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura 

Dacia, Cluj-Napoca, 2002. 
 Pavelescu, Marilena, Metodica pred rii limbii şi literaturii române, Editura Corint, 

Bucureşti, 2010. 
 Sâmih ian, Florentina, Dobra, Sofia, Kuttesch, Nicoleta, Limba şi literatura român  

pentru clasa a V-a, Editura ART, Bucureşti, 2011. 
Scenariu didactic 

Secven ele 
lec iei/ Timpul 
alocat 

Ob. Detalieri de con inut Metode şi 
procedee/ 
Forme de 
organizare 

Evaluare  
Activitatea profesorului Activitatea elevilor 

1. Moment 
organizatoric 
         2’ 

 Salut  elevii şi noteaz  în 
catalog elevii absen i. 
Organizeaz  clasa şi 
asigur  climatul necesar 
bunei desf şur ri a 
activit ii propuse. 

R spund salutului şi îşi 
preg tesc materialele 
necesare orei de limba 
şi literatura român  

Conversa ia 
Activitate 
frontal  

 

2. Captarea 
aten iei 
        6’ 

 Profesorul îi roag  pe elevi 
s  caracterizeze în câteva 
cuvinte colectivul lor. 
Cuvintele rostite de elevi 
vor fi notate de profesor pe 
tabl . Dup  notarea 
cuvintelor, cadrul didactic 
îi întreab  pe elevi ce parte 
de vorbire au folosit. 

Elevii caracterizeaz  
prin câteva cuvinte 
colectivul lor. 
 
 
Ei r spund întreb rii 
adresate de profesor. 

Conversa ia 
Activitate 
frontal  

Aprecierea 
r spunsurilor 

3. 
Nominalizarea 
lec iei noi şi a 
obiectivelor 
opera ionale 
       2’ 

 Profesorul face cunoscut 
elevilor faptul c  urmeaz  o 
lec ie de consolidare a 
cunoştin elor despre 
adjectiv.  
Se va scrie pe tabl  titlul 
lec iei- Adjectivul-, iar 
profesorul va enumera 
obiectivele lec iei. 

Noteaz  în caiete titlul 
lec iei. 

Conversa ia  
Activitatea 
frontal  

 

4. 
Reactualizarea 
cunoştin elor 
înv ate 
anterior 
    10’ 

O1 
O9 
 

Reactualizeaz  prin 
conversa ie frontal  
informa iile esen iale 
despre adjectiv. În acest 
sens, ofer  elevilor o fiş  
(v. Anexa 1), care con ine 
un set de întreb ri şi un 
ciochine, pe care vor trebui 
s -l completeze, în timp ce 
r spund întreb rilor. Începe 

R spund întreb rilor 
adresate de cadrul 
didactic. 
Completeaz  fişa de 
lucru. 

Conversa ie 
euristic ; 
Ciorchine; 
Activitate 
frontal  şi 
individual  

Analiza 
r spunsurilor 
elevilor 



profesorul cu prima 
întrebare, iar elevul care 
r spunde corect va avea 
dreptul s  adreseze 
urm toarea întrebare. 

5. Conducerea 
înv rii 
    25’ 

 
O2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O4 
O7 

Dup  reactualizarea 
cunoştin elor, profesorul le 
propune elevilor un joc 
„Trenule ul adjectivelor”. 
(v. Anexa2) Organiza i în 
perechi, elevii vor avea de 
identificat adjectivele din 
textul propus. 
Dup  identificarea 
adjectivelor, profesorul 
realizeaz  pe tabl  un tabel 
cu dou  coloane: adjectiv 
propriu- zis/ adjectiv 
provenit din alt  parte de 
vorbire. Rubricile tabelului 
vor fi completate cu 
adjectivele identificate la 
exerci iul anterior, dar şi cu 
adjectivele: onest, cuminte, 
l udat, în eleg tor, şters, 
inevitabil, eminent, cântat, 
apreciat, atent, vesel. 
Urm toarea activitate 
vizeaz  diferen ierea dintre 
adjectivele variabile şi cele 
invariabile, astfel, elevii 
vor fi organiza i în echipe 
şi vor primi fişa de lucru 
corespunz toare. (v. Anexa 
3). 
Dup  expirarea timpului, 
vor fi trecute pe tabl  toate 
adjectivele variabile, 
precizând num rul de 
forme flexionare. 
Pentru a verifica modul în 
care elevii realizeaz  
acordul adjectivului cu 
substantivului determinat şi 
ortografierea adjectivelor, 
profesorul le propune 
elevilor jocul „Bingo”.  (v. 
Anexa4) 
Jocul se va desf şura 
individual şi se 
monitorizeaz  activitatea 
fiec rui elev. 

 
 
Fiecare pereche 
încearc  s  identifice 
adjectivele din textul 
propus. 
 
 
Elevii numi i de 
profesor vor scrie pe 
tabl  adjectivele 
identificate anterior şi le 
clasific  în func ie de 
provenien a acestora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organiza i în echipe, 
elevii vor descoperi 
intrusul din lista de 
adjective invariabile şi 
vor completa tabelul dat 
cu formele adjectivelor 
variabile. Dup  
expirarea timpului de 
lucru, câte un 
reprezentant din fiecare 
echipa va scrie pe tabl  
adjectivele variabile, 
precizând num rul de 
forme flexionare. 
Dup  rezolvarea acestei 
activit i, ei rezolv  
urm toarea sarcin  de 
lucru, alegând varianta 
corect  de scriere a 
adjectivelor şi realizând 
acordul dintre adjectiv 
şi substantivul 
determinat. 

Joc didactic 
Gândi i! 
Lucra i în 
perechi! 
Comunica i! 
Activitate în 
perechi 
 
 
 
 
 
 
Exerci iul 
Activitate 
individual  
 
 
Gândi i! 
Lucra i în 
perechi! 
Comunica i! 
Activitate în 
perechi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitate în 
echipe 
 
 
 
 
Joc didactic 
Activitate 
individual  
 

Observarea 
sistematic  a 
elevilor 
Aprecierea 
r spunsurilor 



6. Ob inerea 
performan ei 

O8 
O5 
O6 

Profesorul le ofer  elevilor 
o nou  fiş  de lucru, ce 
vizeaz  categoriile 
gramaticale specifice 
adjectivului şi modul de 
analiz  morfo- sintactic  a 
adjectivului (v. Anexa 6 ) 

Elevii îndeplinesc 
sarcinile de lucru trasate 
de profesor. 

Exerci iul Observarea 
sistematic  a 
elevilor 

7. Feedback-ul  Se realizeaz  pe tot 
parcursul orei prin 
intermediul unor aprecieri 
verbale de tipul: Bravo! 
Da! Foarte bine!. 
Profesorul formuleaz  
concluzii referitoare la 
desf şurarea lec iei şi face 
aprecieri despre modul în 
care elevii au participat la 
lec ie. Elevii care s-au 
afirmat sunt nota i în 
catalog, iar ceilal i elevi vor 
fi încuraja i. 

Elevii primesc note 
pentru contribu ia lor la 
desf şurarea lec iei. 

  

8. Asigurarea 
reten iei şi a 
transferului 

 Se precizeaz  tema pentru 
acas - Analiza i toate 
adjectivele din poezia 
adjectivului- (v. Anexa 7), 
se aduc explica ii şi 
l muriri, acolo unde este 
cazul. 

Noteaz  tema în caiete. 
Adreseaz  întreb ri 
suplimentare. 

 
 
Conversa ia 
Activitatea 
frontal  

 

 
 
 

869. INTERDISCIPLINARITATEA – LA ORE I PRIN PROIECTE 
 

Stoian Adriana, coala Gimnazial  Nr. 21 Vicen iu Babe  Timi oara 
 

De multe ori elevii m  întreab  de ce trebuie în gimnaziu s  înve e atât de multe lucruri, la ce 
le vor folosi. R spunsul este evident: formarea unei culturi generale, acea baz  pe care la liceu şi la 
facultate vor cl di specializarea într-un anumit domeniu, preferat sau impus. În condi iile actuale, 
când se caut  solu ia modific rii sistemului educa ional, când noua lege a educa iei prevede o serie 
de schimb ri, unele binevenite, altele contestabile, ca simplu profesor îmi dau cu p rerea şi cred c  
cel mai bine ar prinde modificarea programelor şcolare, în sensul aerisirii lor, cu mai multe ore la 
dispozi ia profesorului, în care elevii s  fie antrena i în tot felul de activit i, concursuri, jocuri etc. 
Unele cunoştin e pot fi însuşite ori consolidate şi în alt fel decât în cadrul clasicelor lec ii de zi cu zi. 
O îmbinare armonioas  a mijloacelor moderne, activ-participative, cu cele tradi ionale, adaptate 
foarte bine la condi iile concrete din fiecare clas  şi or  – aceasta ar fi dorin a oric rui cadru 
didactic nepresat de timp şi de o program  prea înc rcat . Aceasta nu înseamn  c  elevii nu trebuie 
s  studieze atât de multe materii, ci orele s  fie mai pu in înc rcate, fiecare disciplin  şcolar  
avându-şi rolul şi r spunzând unor cerin e impuse de lumea în care tr im. 

Experien a personal  mi-a demonstrat c  la român  exist  multe ore în care se poate aplica 
interdisciplinaritatea, uneori rezultatele sunt remarcabile, alteori î i dai seama c  programele şcolare 
la diferite materii nu sunt corelate corespunz tor, astfel încât disciplinele şcolare s  se sus in  
reciproc. Voi da un exemplu banal: la clasa a V-a noua program  a scos studierea accentului la orele 



de fonetic  reprogramându-l pentru clasa a VI-a, dar elevii înva  despre accent la orele de limbi 
moderne. Elevul ar în elege mai uşor problema accentului în limba francez , de exemplu, dac  ar şti 
mai întâi cum e accentul în român . Tot din discu iile cu colegii am în eles c  la unele limbi 
moderne se pred  diatez  reflexiv  înainte ca elevii s  afle despre ea în clasa a VII-a de la orele de 
român . 

Exist  şi situa ii când lucrurile se pot desf şura normal, datorit  ingeniozit ii celor implica i 
în actul educa ional şi cu un efort suplimentar. 

Proiectarea activit ilor extra colare este ocazia cea mai bun  de manifestare a personalit ii 
creatoare a fiec rui cadru didactic, care, în ini iativa sa, are toat  libertatea de alegere a subiectului, 
a contextului, a mijloacelor. Singurul lucru de care trebuie s  in  cont este implicarea elevilor, c ci 
mai ales activit ile extra colare presupun participarea sufleteasc  a acestora. Proiectele sunt i 
pentru elevi o ans  de manifestare a ini iativei, a imagina iei, a preferin elor. Îi revine, deci, 
dasc lului sarcina, deloc u oar  uneori, de a adapta scopul i obiectivele pe care i le-a propus prin 
acel proiect cu a tept rile i preferin ele elevilor, cu specificul vârstei i chiar al genera iei, c ci 
observ m în timp cât de diferit reac ioneaz  elevi de aceea i vârst , dar din genera ii diferite. 

Pornind de la aceast  ultim  constatare, m-am gândit cum s  mai organizez o activitate 
extra colar  dedicat  Zilei de 8 Martie, M r i orului, f r  a c dea în banalitate. Cum s  le mai 
stârne ti elevilor de azi curiozitatea i pl cerea de a face i altceva, cum s  îi sco i chiar i pentru un 
interval redus de timp din mirajul lumii de pe internet? Solu ia pe care am g sit-o a fost 
interdisciplinaritatea aplicat  într-un proiect desf urat în parteneriat. 

Astfel, au fost implica i elevi dintr-o clas  din înv mântul primar i dintr-una apar inând 
ciclului gimnazial. Unele activit i au fost comune, alte diferen iate, adaptate vârstei lor. Activit ile 
s-au desf urat în paralel, fiecare în clasa lui, dar rezultatele muncii au fost analizate în comun, 
f cându-se schimb de obiecte, de fotografii, de impresii. 

Proiectul s-a desf urat pe parcursul celui de al doilea semestru i a presupus îmbinarea 
literaturii române cu muzica, cu desenul, cu abilit ile practice, cu limbile moderne i cu teatrul. 
Planul calendaristic a ar tat a a: 

 Faza I: luna februarie  
-  Elevii din ciclul primar discut  despre importan a mamei în via a lor, audiaz  sau 
interpreteaz  câtecele dedicate mamei, caut  prin diferite c r i poezii dedicate mamei 
sau m i orului, realizeaz  desene pe aceast  tem , confec ioneaz  m r i oare sau 
felicit ri etc. 
-  Elevii din ciclul gimnazial vor organiza dezbateri despre însemn tatea zilei de 8 
Martie în via a unui adolescent, rela ia adolescent – mam . Apoi colectivul de elevi se 
împarte pe grupe, fiecare având sarcina de a c uta diverse cântece, din repertoriul 
str in sau autohton, ale c ror versuri surprind în mod cât mai original importan a 
mamei în via a oricui, exprimând cât mai bine sentimentul de dragoste şi recunoştin  
fa  de persoana care ne-a dat via . Textul cântecului se analizeaz  şi interpreteaz , în 
final realizându-se câte un poster care s  sintetizeze toate ideile şi argumentele elevilor 
din fiecare grup . Posterul se completeaz  cu imagini sugestive (fotografii personale 
în care elevii apar la diferite vârste al turi de mama lor sau alt fel de decupaje). În 
plus, fiecare elev concepe o crea ie personal , în versuri sau în proz , dedicat  zilei de 
8 Martie. 

 Faza a II-a: luna martie – Elevii vor fi antrena i în mai multe concursuri cu ocazia 
zilelor de 1 şi 8 Martie. 
a) Concurs de recitare – se recit  o poezie dintre cele selectate de fiecare elev; 
b) Concurs de crea ie literar - elevii creativi îşi prezint  în fa a celorlal i propriile 

crea ii pe tema dat ; 
c) Concurs de creativitate plastic  – la ciclul primar:  m r işoare, fecilcit ri pentru 

mama; la ciclul gimnazial – cel mai reuşit poster; 
d) Concurs muzical – la ciclul primar: cântece dedicate mamei în interpretarea 

elevilor; la ciclul gimnazial: melodiile alese de fiecare grup  de elevi, fiind 



considerat  câştig toare cea care va fi cel mai bine prezentat  şi argumentat  atât 
pe baza textului, cât şi a liniei melodice. 
Ar mai fi doar de ad ugat c  proiectul a avut i o latur  ecologic , întrucât 

m r i oarele, felicit rile i posterele s-au realizat îmbinând hârtia cu: lemn, a , 
m rgele, scoici m runte, plante uscate, flori presate etc. 

 
Bibliografie: 

 Dulam  Maria Eliza, Modele, strategii şi tehnici didactice  activizante , Editura Clusium, 
Cluj-Napoca, 2002 

 Flueraş Vasile,  Paideia şi gândirea critic  , Casa C r ii de  Ştiin  , Cluj-Napoca , 2003 
 Neculau Adrian, Comportament şi civiliza ie, Editura Ştiin ific  şi Enciclopedic , 

Bucureşti, 1992. 
 Calot  Riana, D nciulescu Doina, Consulta ii pentru activitatea educativ , Editura 

Eurobit, Timişoara, 1996. 
 
 

870. PROIECT  DE  PARTENERIAT EDUCA ONAL 
« COALA I BISERICA-FUNDAMENTE ALE EDUCA IEI » 

 
Prof. Tanas  Cornelia, coala Gimnazial  “Mihai Eminescu”  Vaslui 

 
Argument 
 
Sub motto-ul: ”Înv tura faptelor este mult mai vrednic  decât cea a cuvintelor. (Sfântul 

Vasile cel Mare)”, Proiectul are ca principal argument faptul ca educa ia religioas  a elevilor din 
ciclul primar şi cel gimnazial urm reşte ridicarea nivelului de moralitate al societ ii, începând cu 
tân ra genera ie. Influen ele educative de la disciplina religie completeaz  misiunea Bisericii, iar 
Biserica încununeaz  informa ia oferit  în şcoal  şi, astfel, împreun  cele dou  institu ii vin în 
ajutorul societ ii în ansamblu deoarece promoveaz  valorile fundamentale: dragostea, prietenia, 
pacea, în elegerea şi întrajutorarea între semeni. 

Educa ia religioas , se realizeaz  atât în şcoal , dar mai ales în Biseric . Dac  şcoala ofer  
elevului informa ia, preotul împreun  cu profesorul de religie şi cu to i factorii implica i (familia) 
formeaz  personalitatea moral-religioas  a elevilor. Biserica este spa iul sacru unde elevul se poate 
convinge c  ceea ce profesorul de religie îi ofer  de la catedr  sub forma unei simple informa ii, aici 
ea devine realitate. 

Provoc rile societ ii româneşti actuale şi totodat  a celei europene secularizate, oblig , atât 
şcoala, cât şi Biserica Ortodox  – ca institu ie – s  se implice direct în formarea şi educarea elevilor.  

 
DESCRIEREA PROIECTULUI 
 
Scopul proiectului: promovarea tradi iilor Bisericii Ortodoxe în rândul elevilor menite s  

duc  la revigorarea spiritual  a comunit ii locale. 
 
OBIECTIVELE PROIECTULUI 
 

1. respectarea s rb torilor creştin-ortodoxe, a datinilor şi obiceiurilor na ionale; 
2. formarea conduitei participative la via a comunit ii, cultivarea toleran ei între semenii 

de toate vârstele; 
3. implicarea tinerilor în via a liturgic  şi filantropic  a Bisericii; 
4. implicarea responsabil  în ac iuni de întrajutorare a semenilor afla i în dificultate; 
5. conştientizarea tinerilor asupra drepturilor şi îndatoririlor pe care aceştia le au fa  de 

Biseric , şcoal  şi comunitate. 



 
Grup int : Elevii din clasele P-VIII din Şcoala Gimnazial  „Mihai Eminescu” Vaslui 

          
Beneficiarii proiectului: 
 

- elevii şi personalul Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Vaslui . 
- comunitatea enoriaşilor Bisericii “T ierea Capului Sfântului Ioan Botez torul”. 

 
Perioada parteneriatului: An colar 2015-2016. 

 
  Echipa de lucru:  

 
 T nas  Cornelia  - profesor de religie; 
 Caşcaval Nicolina - profesor de religie; 
 Mogoş Constantin – preot paroh „Biserica Sfântul Ioan Botez torul” 

 
Tipuri de activit i desf şurate în cadrul proiectului  

 
 activit i organizate în colile partenere cu impact în comunitate:  deschiderea / încheierea 

anului şcolar, Zilele Şcolii, dezbateri, întâlniri, lectorate cu p rin ii elevilor; 
 participarea elevilor la Sfintele Slujbe ale Bisericii, în cadrul c rora vor primi Sf. 

Spovedanie şi Sfânta Împ rt şanie; 
 spectacole şi serb ri prilejuite de marile s rb tori creştine: Paştele, Cr ciunul; 
 expozi ii de pictur  religioas , cu lucr ri realizate de elevi; 
 sesiuni educa ionale de informare în leg tur  cu problemele care apar la nivelul comunit ii; 
 campanii de sensibilizare, ac iuni cu caracter filantropic. 

 
Popularizarea proiectului 
 

- Invitarea reprezentan ilor mass-media la activit ile desf şurate; 
- Diseminare în cadrul comisiilor metodice; 
- Prezentarea activit ilor pe site-ul colii. 

 
Bugetul proiectului 
 

- Bugetul proiectului se bazeaz  pe autofinan are 
 
Evaluarea proiectului 
 
Modalit i de evaluare:  
- Programul  artistic, desene, colaje, chestionare 
- Activit ile independente 
- Activit ile umanitare 
- Acordarea unor diplome elevilor pentru lucr rile şi activit ile desf şurate 
- Portofoliul proiectului 

 
  Dispozi ii finale 
 
 p r ile semnatare pot stabili de comun acord s  modifice sau s  completeze prevederile 

prezentului protocol de parteneriat, în func ie de evolu ia activit ilor ini iate. 
 toate p r ile implicate vor facilita interac iunea dintre beneficiari şi echipa de lucru a 

proiectului; 



 se va colabora cu P rintele Paroh în vederea stabilirii calendarului proiectului; 
 to i partenerii se vor implica în evaluarea activit ilor de proiect. 

 
CALENDARUL ACTIVIT ILOR 

 
Nr.
crt  

Activitatea  Perioada  Responsabili  Modalit i de realizare şi 
evaluare 

1.  Naşterea Domnului-bucurie 
pentru to i copiii 

Decembrie  Catedra de religie 
Preotul paroh 

Colaborarea cu preo ii din 
parohie pentru spovedirea şi 
împ rt şirea copiilor. 
Expozi ie de desene cu 
caracter religios. 
Programe artistice care sa 
cuprind  prezentarea unor 
colinde, scenete religioase şi 
alte tradi ii specifice 
poporului român. 
Colectarea de rechizite, 
imbr c minte, dulciuri, 
juc rii şi oferirea lor unor 
copiii nevoiaşi identifica i în 
parohie sau alte centre. 

2. 25 martie-Bunavestire Martie  Profesorul de 
religie 

Prezentarea unor compuneri 
realizate de elevi despre 
rolul mamei creştine în 
educa ia copilului. 

3. S  cunoaştem l caşurile de 
cult din oraşul Vaslui- 
activitate desf şurat  în cadrul 
s pt mânii S  ştii mai multe s  
fii mai bun 
 

Aprilie  Profesorul de 
religie 
Preotul  

Vizitarea bisericilor din 
oraşul Vaslui 
Colaborarea cu preo ii din 
parohie pentru spovedirea şi 
împ rt şirea elevilor. 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S rb toarea Învierii 
Domnului 
-Concert de Paşti 
-Activitate umanitar  Dar din 
dar se face rai 

Aprilie-Mai  
 
 
 
 
 

Profesorul de 
religie 
Preotul paroh 

Participarea cu elevii şcolii 
la slujbele prilejuite de 
aceast  s rb toare. 
Expozi ie în cadrul şcolii şi 
al bisericii de desene cu 
tematic  religioas . 
Prezentarea unor cântece şi 
poezii, sceneta Învierea 
Domnului. 
Colectarea de rechizite, 
imbr c minte, dulciuri, 
juc rii şi oferirea lor unor 
copiii nevoiaşi identifica i în 
parohie. 
 

5. Ziua eroilor neamului Iunie  Profesorul de 
religie 

Prezentarea importan ei 
acestei zile.  
Depunere de coroane la 
monumentul eroilor. 

 



 
871. PROIECT DE LEC IE 

DRAGOSTEA FA  DE APROAPELE – PILDA SAMARINEANULUI MILOSTIV 
 

Prof. Stanciu Elena Lumini a, coala Gimnazial  Dobre ti 
 
Profesor: Stanciu Elena Lumini a 
Data:10.11.2016 
Unitatea de înv mânt: Şcoala Gimnaziala Dobre ti 
Clasa: a V-a  
Disciplina: Religie ortodox   
Subiectul lec iei: Dragostea fa  de aproapele- Pilda Samarineanului milostiv 
Tipul lec iei: de comunicare/insusire de noi cunostinte 
Durata: 50 min.  
Scopul lec iei: însuşirea unor înv turi date de Mântuitorul Iisus Hristos, în vederea consolid rii comportamentului moral-religios; educarea elevilor 
în spiritul filantropiei creştine. 
 
Competen e generale: 

- Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi des vârşirii omului; 
- Utilizarea adecvat  a limbajului din sfera valorilor religioase în diferite contexte de comunicare; 
- Manifestarea valorilor şi a cunoştin elor religioase în propriile atitudini şi comportamente; 
- Aplicarea înv turii de credin  în via a personal  şi a comunit ii 

Competen e specifice: 
- Identificarea, în pildele studiate, a modalit ilor de rela ionare cu Dumnezeu ; 
- Comunicarea clar  şi corect  a con inutului şi mesajului moral-religios din textele studiate; 
- Identificarea înv turilor morale care se desprind din pildele Mântuitorului; 
- Aplicarea modelului de comportament al Samarineanului milostiv în rela iile cu persoanele de alte credin e şi convingeri. 

Competen e derivate: 
La sfârşitul activit ii didactice, elevii vor fi capabili de: 
1 –  s  prezente corect a con inutul Pildei Samarineanului milostiv, in urma lecturii pericopei evanghelice de la Matei XXV, 1-13; 
2 –  s  explice simbolurile din pild  (tâlharii, omul c zut, preotul, levitul, untdelemnul, vinul, casa de oaspe i, gazda, cei doi dinari); 
3 –  sa explicice intelesul crestin al cuvantului „aproapele”, in urma aprofundarii continutului Pildei Samarineanului milostiv; 
4 –  s  enumere faptele de milostenie ce pot fi s vârşite de ei; 
5 –  s  precizeze înv turile date de Iisus Hristos, înv torului de lege, prin aceast  pericopa evanghelica de la Matei XXV, 1-13. 



Strategia didactic  
1. Metode şi procedee: conversa ia,  explica ia, lectura, conversatia catehetica si euristica, exerci iul, dramatizarea, prelegerea cubul, asocierea. 
2. Mijloace de înv mânt: Biblia, harta rii Sfinte, video-proiector, prezentare power-point, ravas, fise, obiecte( icoana, mir, manecute de la 

vesminte preotesti, macheta de Biserica.  
3. Forme de organizare a activit ii elevilor: activitate frontal , individual  şi de grup. 

Resurse: 
A. Oficiale:  

●Programa şcolar  pentru disciplina Religie, clasa a V-a; 
            ●Planificare calendaristic  orientativ ; 

●Proiectarea unit ii de înv are: Iisus Hristos – Înv torul des vârşit 
B. Bibliografice: 

1) Biblia sau Sfânta Scriptur , Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2008; 
2) Cucoş, Constantin, Educa ia religioas , Editura „Polirom”, Iaşi, 1999. 
3) Muha Camelia, Caiet de religie creştin-ortodox  pentru clasa a V-a, Editura „Sf. Mina”, Iaşi, 2016. 
4) Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica pred rii religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba Iulia, 2000. 

 
  



SCENARIUL DIDACTIC 
Nr. 
Crt. 

Etapele lectiei Co-
mp. 
sp./  
 

Timp 
(min.) 

Con inutul instructive-educativ 
Activitatea profesorului/activitatea elevilor 

Metode şi 
procedee 

Mijloace 
de înv. 

Forme de 
organizar
e 

Evaluare 

1. Momentul  
Organiza-toric 

 5 min. Salutul  
 Rugǎciunea –”Împ rate Ceresc” 
 Preg tirea clasei şi a materialelor necesare. 

Conversa-
tia  
Intonare 

  Activitae 
frontala 

Observa ia 
sistematic
 

 
2. Captarea 

atentiei 
 
 
 
 
 
C1 

5 min. Elevii vor primi un ravas care contine un singur 
cuvant “România”, numele tarii noastre. Ii voi ruga 
sa descopere o sintagma si un alt cuvant nou folosind 
literele din cuvantul  “România”.  
Sunt receptate r spunsurile corecte: “Om in Rai” si 
“armonie”. 
Le voi cere elevilor sa prezinte modalitati de 
dobandire a Raiului. Apoi le explic ca aceasta 
intrebare I-a fost adresata si Mantuitorului de un 
invatator de lege ce a vrut sa afle cum poate mostenii 
viata de veci, Raiul. 

Exercitiu 
de 
spargere a 
ghetei 
 
 
 
 
Explicatia 

Ravasul 
 
 
 

Activitate 
pe echipe 

 
Aprecieri 
verbale 

3. Precizarea 
titlului i a 
competen elor 
urm rite 

 2 min. Astazi, in cadrul orei vom afla impreuna raspunsul 
Mantuitorului in cadrul lectiei: Dragostea fata de 
aproapele- Pilda Samarineanului milostiv 
Voi explica elevilor ce vor descoperi parcursul 
lectiei: C1, C2, C3, C4, C5. 

Expunere   Activitate 
frontala 

Aprecieri 
verbale 

4. Prezentarea 
materialului 
stimul  

 5 min. Voi intreba elevii: Ce este o pilda. 
Elevii ofera r spunsul.  
Se realizeaza lectura  :“Pilda Samarineanului 
milostiv” . 

Conversati
a euristica 
 
Lectura 

 
 
Sfanta 
Sriptura 

Activitate 
frontala 

Observa ia 
sistematic
  

 



5. Prezentarea 
noului con inut 
şi dirijarea 
înv rii 
 
 

C 1 
 
 
 

 
12 
min. 
 
 

    Lec ia propriu-zis  începe printr-o discu ie 
referitoare impotanta ajutorului oferit de samarinean 
„celui cazut intre talhari”. Apoi voi explica elevilor 
cine sunt samarinenii: locuitori ai Samariei (care 
erau tot evrei) care în timpul robiei babilonice s-au 
amestecat cu str inii. De aceea, erau considera i de 
c tre iudei, ca fiind necura i. 
   Activitatea va continua cu expunerea 
conjuncturii/contextului zicerii pildei de catre 
Mantuitorul Hristos. 
    Apoi voi merge pe firul narativ al pildei, 
evidentiind personajele si actiunea acesteia.  
    Urmeaza  explicarea:  cuvintelor si expresiilor 
simbol din pilda.:-“cel cazut intre talhari”;- 
“talharii”; - “levitul”; - “preotul mozaic”;- 
“Samarineanul”;-“untdelemnul”;- “vinul”;-“casa de 
oaspeti”,-“gazdele”;- “doi dinari”;- “promisiunea 
Samarineanului ca se va intoarce si ca va plati daca 
se mai cheltuie ceva”. 

 
 
 
 
Prelegere 
 
 
Explicatie  
  

 
 
 
 
 
Prezentar
e power 
point 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Activitate 
frontala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Observa ia 
sistematic
 

 
 

6. Fixarea i 
sistematizarea 
cuno tin elor 
 

 
 
C1 
C3 
C2 
C3 
 
 
 
C5 
 
 
C1 

6 min Voi imparti clasa in sase grupe, aferente celor sase 
fatete ale cubului. Fiecare fateta a cubului are o 
cerinta diferita: -Descrie comportamentul 
“Samarineanului” manifestat asupra “celui cazut 
intre talhari”. -Compara fapta “Samarineanului” cu 
faptele “levitului si a preotului mozaic”. 
-Asociaza cuvintele simbol “vinul si untdelemnul”cu 
Sfanta Taina a Maslului si cu Sfanta Taina a 
Impartasaniei. 
-Indica  fapta buna savarsita de Samarinean. 
-Analizeaza comportamentul invatatorului de lege. 
-Argumenteaza/comenteaza afirmatia: Orice om de 
pe pamant este aproapele nostru! 

Explicatia  Metoda 
cubului 
 

Activitate 
pe grupe 

Aprecieri 
verbale  



7. Asocierea, 
generalizarea, 
aplicarea 

C 5 7 min.       Voi împartii elevii în grupe, apoi voi anun a ca 
vom dramatiza pilda, apoi fiecare personaj-elev-, va fi 
asociat de alt elev ce nu a participat direct la 
dramatizare cu explicatia simbolistica, care va fi 
aleasa din  mai multe fise, obiecte.Voi prezenta 
sarcinile de lucru: prima grupa de elevii va interpreta 
pilda si a doua va realiza asocierile.Vom finaliza 
activitatea cu indemnul Mantuitorului „Mergi si fa si 
tu asemenea!” 

Dramatiza 
re 
 
 
 
Asociere  
 

Sfanta 
Scriptura 
 
 
 
Fise/ 
obiecte  

Activitate 
pe grupe 

Aprecieri 
verbale 

8. Aprecierea 
activit ii  

 4 min. Voi face aprecieri asupra desf şur rii lec iei, voi 
nominaliza elevii care au participat activ la or . 
Voi imparti post-it note elevilor rugandu-i sa 
deseneze o fata vesela, trista sau indiferenta in 
functie de cum apreciaza lectia/ demersul didactic. 
Post-it-urile vor fi lipite pe table.  

Explicatie   
 
Post-it 
note 

Activitae 
frontala 

Aprecieri 
verbale  

9. Încheierea 
activit ii 

 4 min. Le multumesc elevilor pentru participare. 
Rugǎciunea –”Cuvine-se cu adevarat”, Salutul  

Conversa-
tie 

 Activitate 
frontala 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
872. CERCULUI  DE RELIGIE „ART  I TRADI IE CRE TIN ” 

 
Profesor de Religie T nas  Daniela Gabriela, Şcoala Gimnazial  “Ştefan cel Mare” Vaslui 

 
‘’Fiecare om primeşte de la Creatorul s u mai mul i sau mai pu ini talan i, dup  puterea fiec ruia 
de a munci cu ei, spre  folosul semenilor s i şi spre slava Bunului Dumnezeu, înmul irea talantului 

fiind datoria noastr  binepl cut  înaintea Sa.’’ 
 
1. ARGUMENT 
 

Întrucât disciplina Religie este o disciplin  de înv mânt de o mare complexitate, apare 
necesitatea desf ur rii unei activit i suplimentare pentru elevii interesa i. 

Una dintre aceste activit i este cercul de religie. Activitatea de la cerc este în 
interdependen  cu activitatea de la clas ; lec ia este suportul pe care se sprijin  activitatea de la 
cerc, iar cercul îmbun t e te calitatea  educa iei religioase realizat  la lec ii. 

Cercul de religie prin temtica  propus  încearc  s  ofere elevilor activit i multiple prin care 
vor reuşi s  înve e c  suntem datori s  r spundem tuturor cu iubirea lui Hristos care S-a dat pe Sine 
ca pild  pentru noi. 

Datorit  caracterului programat, planificat şi organizat metodic al tuturor activit ilor 
educative, educa ia religioas  realizat  în şcoal  are o deosebit  importan  deoarece conduce la un 
nivel înalt de dezvoltare a personalit ii religios-morale a elevilor. Complementar cu activit ile în 
şcoal , cele extraşcolare pun accent într-o mai mare m sur  pe latura formativ  a educa iei 
religioase urm rind mai ales dezvoltarea vie ii afectiv-religioase a elevilor. 

Cercul de religie va contribui, al turi de disciplina religie studiat  la clas , la formarea 
personalit ii elevilor, în formarea unor deprinderi şi abilit i necesare pentru a le asigura accesul la 
înv area pe toat  durata vie ii şi integrarea activ  într-o societate bazat  pe cunoaştere. 

Scopul Cercului de religie va fi acela de a forma personalit i în concordan  cu valorile 
creştine, prin integrarea cunoştin elor religioase în structurarea de atitudini moral-creştine şi prin 
aplicarea înv turii de credin  în via a proprie şi a comunit ii 

Disciplina Religie are un rol deosebit de important în formarea personalit ii elevilor, în 
formarea unor deprinderi şi abilit i necesare pentru a le asigura accesul la înv are pe toat  durata 
vie ii şi integrarea activ  într-o societate bazat  pe cunoaştere. 

Prin cunoştin ele, atitudinile şi valorile promovate, disciplina Religie - Cultul 
Ortodox împreun  cu CDŞ-ul propus, contribuie la formarea competen elor cheie stabilite la nivelul 
Comisiei Europene, cu prec dere la formarea celor care vizeaz  domeniile: a înv a s  înve i, 
competen e interpersonale, interculturale, sociale şi civice şi „sensibilitate la cultur ”. 

Totodat  dorim s  le oferim posibilitatea de a-şi forma propriul sistem de valori prin 
raportarea la valorile specifice moralei creştine, de a integra cunoştin ele religioase în structurarea 
de atitudini morale şi de a aplica înv tura de credin  în via a proprie şi a comunit ii. Astfel, 
aceast  disciplin  şcolar  îi preg teşte pe elevi pentru în elegerea diferen elor dintre valorile 
specifice diferitelor teorii pedagogice, pentru a se integra în comunit i variate din punct de vedere 
al convingerilor, pentru acceptarea diversit ii şi sus inerea coeziunii la nivelul comunit ii şi pentru 
în elegerea contribu iei religiei şi a educa iei morale la cultura şi civiliza ia universal . 

Atât creativitatea elevilor dezvoltat  în acest CDŞ, pe care îl numim extensie a orei de 
religie, prin diverse metode activ-participative, cât şi momentele de relaxare, oferite de vizitele şi 
excursiile de la biserici şi m n stiri, însumate cu serb rile şcolare şi concursurile religioase converg 
spre dobândirea des vârşirii creştine şi a mântuirii sufletului elevilor. 

În cadrul activit ilor de abilit i practice, op ionalul formeaz  o multitudine de priceperi şi 
deprinderi practice, odat  cu dezvoltarea creativit ii, a pl cerii de a lucra independent, a sim ului 
estetic; valorific  imagina ia, fantezia creatoare a elevilor şi le pune în slujba îmbun t irii 
ambientului locuin ei, al clasei, al şcolii. De asemenea, este propus elevilor şi un mijloc agreabil şi 



util de petrecere a timpului liber, iar produsele realizate pot deveni, prin comercializare, o surs  de 
venituri care s  contribuie la rezolvarea problemelor financiare cu scop caritabil. 
 
2. SCOPUL CERCULUI: 
 

 Dezvoltarea creativitãtii şi a imagina iei elevilor 
 Dezvoltarea unor aptitudini de lucru în echipã 
 Dezvoltarea sim ului artistic spre  pictur  şi cântecul religios 
 Formarea unor deprinderi de mânuire a pensulei şi acuarelei 
 Realizarea de expozi ii, spectacole la nivelul şcolii şi în afara şcolii 
 Realizarea unei reviste şcolare în care elevii îsi regãsesc crea iile. 

  
3.COMPETEN E SPECIFICE ALE CERCULUI 

 
Competen ele generale şi cele specifice ale CDŞ-ului nu pot fi diferite de cele ale pred rii 

Religiei Ortodoxe. 
Competen ele generale se definesc pe obiect de studiu şi se formeaz  pe durata 

înv mântului gimnazial si primar. Ele au un grad ridicat de generalitate si complexitate şi au rolul 
de a orienta demersul didactic c tre achizi iile finale dobândite de elev prin înv are. Pentru fiecare 
an de studiu, programa propune competen e specifice, deduse din competen ele generale; ele 
reprezint  achizi ii-cheie ale înv rii. 
Prin acest CDŞ urm rim în mod prioritar urm toarele competen e generale, specifice religiei: 

- Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, in diferite contexte de viata 
- Colaborarea cu copii si cu adul ii din mediul familiar, în accord cu valorile religioase 
-  Explorarea  activ  a unor  elemente din via a de zi cu zi, din perspective  propriei credin e 

 
4. VALORI ŞI ATITUDINI 
 
· Conştientizarea rolului înv turilor Bisericii în via a personal  şi a comunit ii 
· Dezvoltarea respectului fa  de cele sfinte 
· Asumarea propriei identit i religioase 
· Responsabilitate în exercitarea drepturilor şi a obliga iilor care decurg din apartenen a la diferite 
identit i (confesiune, na iune, comunitate, profesie, cultur  etc.) 
· Respect şi în elegere fa  de semenii de alte credin e şi convingeri 
· Manifestare a respectului pentru ceilal i 
· Interesul pentru aprofundarea cunoştin elor religioase în vederea permanentei deveniri spirituale 
· Asumarea toleran ei etnice, religioase şi culturale 
 
5. GRUPUL TINTÃ 
 
- elevii claselor a IV-a si a III a care doresc sã-si aprofundeze aptitudinile artistice şi gustul spre 
frumos. 
 
6. DURATA:  
 
1 an, 2 activitã i / lunã 

 
7. ETAPE ÎN DERULAREA CERCULUI: 

 Stabilirea calendarului de activitã i pe sem. I si al II-lea 
 Formarea echipei de proiect 
 Desfãsurarea fiecãrei activitã i 
 Realizarea unui CD cu fotografiile de la fiecare activitate şi revista cercului 



 
8. OPORTUNITÃ I ÎN DESFÃŞURAREA CERCULUI: 
 

 Formarea unei echipe manageriale avizatã si cu deschidere cãtre practicile de lucru 
in echipa  

 Existen a unei colec ii de broşuri pe teme religioase 
 Existen a unui sãli în care sã se asigure mobilierul, atmosfera, personalul necesar 

desfãşurãrii activitã ilor 
 Existen a unui laptop si a unui videoproiector. 

 
9. RISCURI ÎN DERULAREA CERCULUI: 
 

 Sala de desfãşurare a activitã ilor cercului este disponibilã dupã orele 1300. 
 Gradul sporit de dificultate al unor sarcini poate genera insatisfac ie participan ilor la 

activitã ile cercului de religie. 
 Riscul aglomerãrii şi suprasolicitãrii elevilor în perioada concursurilor şcolare. 
 Insuficien a anumitor sponsori,  materiale necesare în realizarea produselor finite, 

respectiv a icoanelor. 
10. CON INUTURI ŞI ACTIVIT I DE ÎNV ARE 
 

inând cont de faptul c  participarea la cercul de religie nu este 
obligatorie, tematica cercului se stabileşte la începutul anului şcolar, pe baza op iunilor, intereselor 
şi aptitudinilor elevilor. Cercul de religie trebuie s  desf şoare activit i îmbinate întotdeauna cu 
evenimentele anului bisericesc şi cu nevoile şi cerin ele semenilor noştri. 
Activit ile de la clas  au ecou în cadrul cercului de religie pentru c  în func ie de s rb torile 
religioase se pot urm ri realizarea diferitelor competen e prin activit i de înv are ca: 
· lecturarea vie ilor sfin ilor s rb tori i; 
· lecturarea vie ilor Sfin ilor P rin i şi a înv turilor lor; 
· înv area imnelor de laud  închinate Persoanelor Sfintei Treimi, Maicii Domnului şi sfin ilor, 
pricesne iubite şi cunoscute de orice creştin, colinde tradi ionale româneşti. 
· pictarea icoanelor pe sticl  şi realizarea de expozi ii. 
· punerea în scen  a unor scenete cu caracter religios. 
          Ca rod al str daniei copiilor, aceste rezultate ale activit ilor lor vor avea ocazia s  fie 
evaluate şi valorificate în func ie de tematic , în mod diferit: 
· înregistrarea audio şi transpunerea lor pe suporturi media (audio şi video) 
· întocmirea unor portofolii cu diferite teme liturgice, patristice, etc.; 
· organizarea de expozi ii de icoane pe sticl  în şcoal  sau în institu ii publice: Case de Cultur , 
Prim rie, Centre de Îngrijire şi Asisten , biserici cu care şcoala încheie parteneriate; 
· realizarea serb rilor şcolare şi spectacolelor religioase în apropierea s rb torilor (atunci când 
tematica vizeaz  înv area unor poezii şi cântece religioase sau interpretarea unor scenete religioase 
care vor fi alese şi din domeniul tradi iilor poporului român, de ex. Vifleemul sau Irozii); 
· întocmirea de referate, articole, albume (dac  tematica vizeaz  aprofundarea unor cunoştin e sau 
vizitarea unor biserici şi m n stiri); 
· organizarea unor expozi ii (când tematica urm reşte dezvoltarea artelor decorative: pictur , 
sculptur , miniaturi); 
· prin întocmirea de rebusuri cu defini ii religioase, poezii şi compuneri proprii (dac  tematica 
vizeaz  subiecte de crea ie, în cadrul revistelor şcolare, spre exemplu). 
 
11. EVALUARE: 
 
 Desfãşurarea unor activitã i comune sub forma unor şezãtori . 
 Apreciere asupra colaborãrii în modul de lucru. 



 Acordarea unor diplome copiilor care s-au eviden iat. 
 Realizarea unei reviste a cercului con inând lucr rile elevilor, descrierea activit ilor la care au 
participat, înso ite de fotografiile aferente şi distribuirea acestei reviste în şcoal  pentru 
mediatizare. 
 Realizarea unor procese-verbale pentru fiecare activitate. 
 

Bibliografie 
Programa şcolara pentru Disciplina Religie, clasele I-IV, 2015-2016 
 
 

873. „NOI” -  REVISTA CLASEI 
SCURT  PREZENTARE 

 
prof. dr. Tanase Luisa-Georgiana 

Şcoala Gimnazial  Fr t u ii Vechi, Suceava 
  

În urm  cu patru ani am inten ionat s  realiz m o revist  a clasei, care s  devin  o carte de 

vizit  creat  de elevi. Înc  de la început am stabilit ca revista s  apar  la sfârşitul fiec rui an şcolar, 

în luna mai. Astfel a ap rut revista clasei, intitulat  „NOI”.  

Scopul nostru a fost s  transmitem celor interesa i, mesajele şi gândurile noastre, s  

prezent m crea iile literare ale elevilor, dar şi  informa iile care ni se par atractive. De asemenea am 

dorit ca revista s  cuprind  şi scurte prezent ri ale activit ilor şcolare şi extraşcolare.  Am încercat 

s  abord m teme cât mai diverse: gânduri şi crea ii ale elevilor, momente artistice dedicate unor 

s rb tori sau alte evenimente,  informa ii despre protejarea mediului înconjur tor, protec ia rutier , 

importan a sportului şi alimenta ia corect  pentru a ne men ine s n toşi, reguli de conduit  etc.  

Am putea afirma c  dincolo de con inutul acestor mici prezent ri, copiii au dorit s  ne 

transmit  nou , tuturor, un mesaj prin care ne spun c  ei pot, ei au abilit i practice, abilit i 

artistice, au o sensibilitate aparte şi tr iesc succesul mult mai intens decât noi, oricât ar fi el de mic, 

succes care îi mobilizeaz .  

„NOI” este o revist   a copiilor, a celor care au cules şi au sem nat în rânduri frumoase 

impresii, sugestii şi înv turi, este oglinda clasei, rodul muncii lor de peste an. 

Ca profesor dirigente al acestor elevi cu ini iativ , i-am sus inut şi încurajat, urm rind 

identificarea elevilor cu poten ial creator în domeniul literar şi plastic, dezvoltarea aptitudinilor 

jurnalistice ale elevilor, dezvoltarea abilit ilor de exprimare corect  si expresiv , dezvoltarea stimei 

de sine a elevilor prin promovarea muncii lor. 

 
 
 
 
 
  



 
874. REVOLU IA FRANCEZ  - PROIECT DIDACTIC 

 
Profesor Târchil  Alina, coala Cu Clasele I-VIII Nr. 163 Bucureti 

 
          Clasa: a-VI-a  

Disciplina: Istorie 
Capitol: REVOLU IILE EPOCII MODERNE 
Titlul lec iei:. Revolu ia francez . Declara ia Drepturilor Omului şi Cet eanului. 
Tipul lec iei: predare- înv are 
Timpul: 50’ 

 
SCOPURI: 
- informative :s  dobândeasc  noi informa ii despre revolutia franceza 
- formative: dezvoltarea capacit ilor cognitive în scopul îmbun t irii capacit ilor de analiz  şi sintez . 
COMPETENTE SPECIFICE: 
C1 –s  identifice cauzele care au dus la declan area revolu iei franceze în urma analizei unei poze a regelui Ludovic al XVI-lea 
C2 – s  identifice consecin ele unor evenimente istorice date 
C3 – s  extrag  informa ii dintr-o surs  dat  (hart , text, imagini) 
C4 – s  compare drepturile omului ap rute în Declara ia Drepturilor Omului si Cet eanului cu drepturile de care beneficiaz  oamenii în 
societatea contemporan . 
C5 –s  argumenteze pro sau contra deciziei de ghilotinarea a regelui Ludovic al XVI-lea pornind de la texte date 
C6 –s   sintetizeze informa iile solicitate într-un grafic 
C7- s  identifice pe baza textului,care erau principalele puteri în stat în Fran a conform Constitu iei din 1795 i c ror institu ii apar ineau 
C8- s   utilizeze corect termenii istorici 
Metode didactice: conversa ia, ciorchinele, organizatorul grafic, expunerea interactiv , compara ia, caracterizarea unei personalita i. analiza 

surselor istorice (text, imagini, h r i) 
Mijloace didactice: Manual Istorie clasa a VI-a editura Corint , imagini, fise de lucru. 

  



 
Nr Momentele 

lec iei 
Dur
ata 

Comp
eten e 

Con inutul înva rii Metode Mijloace Evaluare 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Moment 

organizatoric 
 

1’ 
 Notarea absentelor;  verificarea 

materialului didactic care urmeaz  s  
fie folosit în timpul lec iei 

 Preg tire
a  

materiale
lor 

didactice 

 

2 Evaluarea 
cunoştin elor 

6’ C1 
C3 

 

Elevii vor rezolva exerci iile cuprinse în 
fi a de lucru i vor identifica cu ajutorul 
unei imagini o cauz  a revolu iei 
franceze 
 

Conversa ia  
Analiza 

surselor istorice 
 

 
Fisa de 
lucru  

 

Evaluare oral   
 
Elevii completeaza  fisa de lucru 
Elevii citesc fi a de lucru i rezolv  
exerci iile 

3 Captarea 
aten iei 

     
2’ 

 Din capitolul : REVOLU IILE EPOCII 
MODERNE ast zi vom continua 
discu ia despre ” Revolu ia francez ”. 
Profesorul prezint  elevilor 
competen ele pe care ei vor trebuie s  le 
dobândeasc  pân  la sfâr itul lec iei. 

 
Monolog 

  

 
Tabla şi 
cret  
 

Profesorul scrie titlul lectiei pe tabl . 
Elevii vor nota titlul noii teme pe 
caiete. 

4 Prezentarea 
noului subiect 
şi conducerea 

înv t rii 

 
30’ 

C2 

 

 
 
C5 

 
 
 
 
C6 

 
 
 
C3 

 Elevii vor identifica cu ajutorul 
manualului pentru fiecare eveniment 
dat câte o cauz  şi o urmare si vor 
completa tabelul dat pe fi a de lucru. 
Elevii sunt solicita i s  se pronun e dac  
ar fi votat sau nu pentru execu ia regelui 
Ludovic al XVI-lea. Ei vor avea la 
dispozitie 3 texte pe care le vor citi i pe 
baza c rora î i vor forma o p rere. 
Elevii îşi vor argumenta alegerea f cut  
iar cele mai interesante argumente vor 
fi trecute în tabel. 
Elevii vor argumenta atitudinea 
mul imii fa  de rege, înainte de 

 
Conversa ia 

Analiza 
surselor istorice 

 
 

Expunere 
interactiva 

 
 
 

Analiza 
surselor istorice 

 

Tabla 
creta  
 
Manual 
VII 
 
 
 
Fise de 
lucru pe 
grupe 
 
 
 

Elevii vor primi fise de lucru pe baza 
c rora vor identifica principalele 
momente ale revolu iei franceze. Vor 
rezolva cerintele de pe fi a de lucru 
cu ajutorul textelor date. 
Elevii î i vor argumenta r spunsurile 
acolo unde li se va cere de catre 
profesor. 



 
 
 
C3 

 
 
 
 
C3 

 
 
 
C4 

 

 

C7 

execu ie pe baza unui text dat. 
Elevii vor identifica care sunt m surile 
luate de iacobini. Elevilor le este 
solicitat s  aprecieze dac  activitatea 
iacobinilor a avut un rol pozitiv sau 
negative. Vor identifica m surile pe 
care ei le considera benefice si pe cele 
care nu au avut un impact favorabil. 
Având la baza doua texte elevii vor 
extrage tr s turile pozitive i negative 
ale personalit ii lui Roberspierre. 
Elevii vor identifica si transcrie din 
„Declara ia Drepturilor Omului şi 
Cet eanului”  drepturi ale omului care 
din acestea sunt aplicate  i ast zi. 
Pe baza unui text oferit elevii vor 
identifica care sunt cele 3 puteri in stat 
conform Constitu iei din 1795 i care 
sunt institu iile care de in aceste puterii. 
Profesorul va prezenta instaurarea 
consulatului i rolul lui Napoleon 
Bonaparte ca prim consul. 

 
 

Ciorchinele 
Analiza 

surselor istorice 
Caracterizarea 
unei 
personalit i 
 
 
 
 

Expunere 
interactiv  

 
 

Manual  
 
 
Fise de 
lucru pe 
grupe 
 
 
 
Fise de 
lucru pe 
grupe 
 
 
 
 
 

5 Concluzii 1’  Revolu ia francez  a adus schimb ri în 
Fran a, aceasta trecând de la monarhie 
la republic . 

Expunerea   Elevii vor nota  în caiete concluziile  

6 Consolidarea 
cunoştin elor 

10’  
C8 

 Alcatui i propozi ii care s  arate sensul 
istoric al termenilor: directorat, 
consulat, teroare, iacobini. 

 
Conversa ia  
  

Manual  
 
Fisa de 
lucru 

Elevii î i vor îndeplini sarcinile 
fixate pe baza noti elor luate pe 
parcursul orei. 

 
Bibliografie  
Madaule Jacques, Istoria Fran ei, ed. Politic , Bucure ti, 1973 
Geiss Imanuel, Istoria lumii din preistorie pân  în 2000, ed. All, Bucure ti, 2003. 
  



 
875. EDUCA IE ECOLOGIC  ŞI DE PROTEC IA MEDIULUI ÎN CONTEXT 

NONFORMAL 
 

Teodora Popescu, Centrul Şcolar de Educa ie Incluziv  Nr.l, Bistri a, Jud. Bistri a-N s ud 
 

Suntem noi responsabili soarta planetei? Cât de preocupa i suntem ca ac iunile noastre s  nu 
epuizeze resursele p mântului, s  nu distrugem mediul înconjur tor? Cât de mult ne gândim la 
genera iile viitoare i la mo tenirea pe care le-o vom l sa? Sunt întreb ri importante ale propriei 
noastre vie i, întreb ri esen iale pe care le putem adresa i elevilor no tri, pentru a-i încuraja s  
gândeasc  în mod critic, pentru a le incita curiozitatea i a-i implica în ac iuni de protec ia mediului. 

tim cu to ii: calitatea mediului înconjur tor, a vie ii noastre, sunt alterate de poluare, de 
schimb rile dramatice produse în mediul natural de via  al vie uitoarelor, de amploarea defriş rilor, 
de colectarea şi depozitarea necorespunz toare a deşeurilor, de înc lzirea global . Protec ia 
mediului este o prioritate mondial  iar educa ia ecologic  vine în sprijinul acestei cerin e, urm rind 
dezvoltarea gradului de conştiin  şi asumarea responsabilit ii oamenilor fa  de mediu; în aceeaşi 
m sur , ea vizeaz  asimilarea de cunoştin e, formarea de atitudini şi comportamente eco protective, 
clarificarea valorilor, precum i ac iuni practice eficiente. 

Educa ia ecologic  şi de protec ie a mediului îmbrac  forme concrete de realizare începând 
de la nivelul pre colar; con inuturile informa ionale au caracter transdisciplinar, implementate în 
activit i de educa ie formal  i nonformal . Ea vizeaz  dou  obiective de maxim  importan : 
educarea conştient  fa  de mediul înconjur tor şi educarea în spiritul responsabilit ii fa  de natur  
şi via , pentru p strarea echilibrului natural. Pe scurt, copilul trebuie s  înve e cum s - i p streze 
s n tatea; s  ştie c  planeta pe care tr im este un sistem viu; s  conştientizeze care sunt sursele 
esen iale de via  şi de energie i cum trebuie p strate, protejate, etc. Desf şurarea unor activit i de 
educa ie ecologic  i de protec ia mediului în context nonformal reprezint  o punte între 
cunoştin ele predate la clas  şi punerea lor în practic . 

Cercul Eco pe care îl coordonez înc  din anul colar 2009 reprezint  un cadru educa ional 
menit s  atrag  elevii în ac iuni practice educa ie ecologic  i de protec ia mediului. Aici, copiii 
sunt pu i în situa ii concrete de exersare a celor studiate la clas , înv area comportamentelor 
ecologice f cându-se prin raportare la via a obişnuit , la mediul apropiat. Elevii înscri i la cerc sunt 
implica i, de-a lungul unui an colar, în diverse proiecte de protec ia mediului, unele realizate în 
parteneriat cu institu ii locale, organiza ii non guvernamentale, etc., care furnizeaz  programe 
educa ionale de calitate. În cele ce urmeaz  voi descrie, pe scurt, câteva astfel de proiecte 
desf urate în anul colar 2015-2016. 

Programul mondial de educa ie pentru mediul înconjur tor „Learning about Forest” („S  
înv m despre p dure”) a constituit, pentru elevii din coala noastr , o experien  de înv are 
inedit  i valoroas . Implementarea programului a urmat o serie de paşi, iar derularea ac iunilor cu 
elevii s-a realizat prin parcurgerea celor trei etape esen iale: etapa de lucru în clas , etapa de lucru în 
p dure şi cea de evaluare. La începutul anului colar, dup  prezentarea obiectivelor proiectului i 
stabilirea denumirii acestuia (”Prietenii p durii”), s-a constituit comitetul de mediu, comitet format 
din 15 elevi din clasele V-VIII. S-a organizat echipa de proiect i s-au stabilit activit ile, 
calendarul, locurile de desf şurare (şcoal , P durea ”Codri or”, Parcul Municipal, etc.) precum şi 
responsabilit ile fiec rui elev. În urma vizion rii unor documentare privind problemele actuale ale 
mediului, elevii s-au ar tat dornici s  afle mai multe informa ii despre p dure, despre natura 
înconjur toare i s  se implice în ac iuni eco protective. Drume iile în p dure sau în parc au avut ca 
scop experimentarea st rii de a fi în mijlocul naturii, de a cunoaşte şi de a pre ui beneficiile pe care 
aceasta le ofer  omului. S-au realizat ac iuni de cunoaştere a florei şi a faunei din p dure i parc, 
exerci ii de observare, de identificare i de clasificare a materialelor din natur . Cu aceste ocazii, 
elevii au observat p durea şi efectele pe care oamenii le produc asupra ei; au exersat, de asemenea, 
reguli de conduit  civilizat . Diversele activit i distractive i jocurile organizate în mijlocul naturii 
au fost foarte apreciate de copii. Din frunzele adunate în parc/p dure, din de euri diverse (carton, 



pet-uri, DEEE-uri, etc.), copiii au realizat diferite obiecte decorative (felicit ri, m r i oare, 
ornamente, ”P mântul mobil”) pe care le-au d ruit sau le-au prezentat cu ocazia unor evenimente 
deosebite. Organizarea unor expozi ii cu produsele confec ionate de c tre elevi, realizarea de 
fotografii sau filme cu aspecte semnificative ale ac iunilor, diseminarea rezultatelor în mass-media, 
eviden ierea tuturor elevilor participan i în cadrul festivit ilor organizate de c tre coal  i de 
Prim ria municipiului Bistri a cu ocazia ”Zilei Europene a Parcurilor” respectiv, a ”Zilei Mondiale 
a Mediului”, au reprezentat modalit i eficiente prin care s-a realizat etapa de evaluare a 
programului. 

Ac iunile de ecologizare din parcul municipal se desf oar  anual, prim vara i toamna, în 
cadrul proiectului ”Luna cur eniei” (de toamn /de prim var ) proiect ini iat de c tre Prim ria 
municipiului Bistri a. Grupul Eco de la noi din coal  are alocat un spa iu special în parcul 
municipalit ii; este un spa iu ”adoptat” printr-un protocol de colaborare cu Prim ria care a 
amplasat, la loc vizibil, o pl cu  cu textul: “Elevii de la Centrul Şcolar de Educa ie Incluziv  Nr.1 
îngrijesc acest spa iu şi v  roag  s  p stra i cur enia! Respecta i-le munca!”. Pe lâng  ac iunile 
practice de între inere/ecologizare a parcului, elevii au ocazia s  afle mai multe informa ii despre 
starea ecosistemului local, despre biodiversitate, despre speciile de arbori i arbu ti afla i aici 
(castani, paltini, ar ari, pinul negru) sau despre speciile protejate (Gingko Biloba, Liriodendron 
Tulipifera, . a). Tot aici, copiii au posibilitatea s  utilizeze vestita biciclet  folosit  pentru 
înc rcarea telefoanelor mobile sau a tabletelor; s  fac  mişcare pe aparatele de fitness amplasate în 
parc; s  se joace, s  adune castane, frunze, spre a fi valorificate în activit ile de la coal . 

”Ziua Interna ional  a ONU pentru Pace” o s rb torim în fiecare an împreun  cu partenerii 
i prietenii no tri, elevii de la Colegiul Na ional ”Andrei Mure anu”. Sub deviza ”Plant a Tree for 

Peace”, în anul colar 2015-2016 activitatea s-a desf urat pe dealul T rpiului unde, al turi de 
profesori i p rin i, am reu it s  plant m 15 puie i de pin, molid i tuia. În fa a fiec rui puiet plantat, 
am a ezat 15 porumbei albi, confec iona i anterior, special pentru acest eveniment – simbolizând 
pacea, dar i cei 15 ani de la înfiin area ENO-Environment Online, cea care i-a propus, al turi de 
CCDG (FEE România), plantarea a 100 milioane de copaci, pân  în anul 2017. 

În luna martie, cu ocazia campaniei ”Global Action Days 2016” am organizat o serie de 
activit i ecologice informative i practic-aplicative (ecologizarea rivierei p durii ”Codri or” i a 
malului râului Bistri a), ocazii în care elevii au înv at despre rolul p durilor/apei pentru sus inerea 
vie ii pe P mânt, despre modalit i concrete prin care putem proteja i men ine aceast  resurse 
naturale deosebit de pre ioase. 

Un alt proiect în care suntem implica i anual, începând din 2011, este proiectul de educa ie 
pentru mediu „Patrula de Reciclare” - program organizat de c tre Asocia ia Român  de Reciclare – 
RoRec, în parteneriat cu Inspectoratul colar Jude ean Bistri a-N s ud i Prim ria Municipiului 
Bistri a. Misiunea programului (pe care ne-am asumat-o i noi) este promovarea colect rii selective 
a de eurilor de echipamente electrice i electronice ca gest responsabil fa  de mediu i fa  de 
comunitate. S rb torim cinci ani de când elevii no tri particip  în programul Patrula de Reciclare, 
de când se implic , cu tot sufletul, în activit i specifice de informare, de promovare a valorilor 
civice, devenind, în acest fel, mai aten i, mai sensibili la ceea ce se întâmpl  în jur, mai încrez tori 
în for ele lor. Amintim câteva ac iuni desf urate în cadrul programului Patrula de Reciclare: 
colectare de de euri electrice i electronice, realizare de postere, mascote, desene, colaje tematice, 
panouri cu îndemnuri i mesaje ecologice, ac iuni de informare i con tientizare a comunit ii 
bistri ene asupra importan ei colect rii selective a de eurilor, mar uri (”Mar ul Recicl rii”, cu 
ocazia campaniei ”Earth Hour”), etc. Ne putem mândri cu câteva activit i de succes ale Patrulei de 
Reciclare din coala noastr  – câteva simboluri care au trecut grani ele rii: mascota „Coco ul 
Recicl rii”; posterele: ”Timpul Recicl rii”, ”Pentru un p mânt în floare”, ”P mântul în balan ”; 
apoi, ”Imnul Recicl rii” i piesa de teatru de p pu i „Pentru un p mânt în floare”. Ne onoreaz  
faptul c  toate acestea au devenit produc ii promo ionale ale programului na ional Patrula de 
Reciclare - RoRec (utilizate în ghiduri, afi e, publica ii, emisiuni TV, site-uri oficiale, re ele de 
socializare); rememor m cu pl cere i experien ele frumoase tr ite în timpul activit ilor de 



parteneriat european eTwinning la care am participat cu elevii din Patrula de Reciclare a colii; 
proiecte pentru care fost recompensa i cu certificate de calitate, na ionale i europene. 

Unele r spunsuri la întreb rile esen iale privind via a noastr  i mediul înconjur tor nu le 
g sim în c r i i manuale. i nu singuri, ci împreun , pe baza interpret rii experien elor reale tr ite 
în mediul natural, gândind mereu la ce l s m în urma noastr  genera iilor viitoare. 
 
Bibliografie web: 

1. http://www.ccdg.ro/programe/leaf 
2. http://www.patruladereciclare.ro/ 
3. https://www.youtube.com/user/pteodora/videos?shelf_id=0&view=0&sort=dd 

https://www.facebook.com/grupuleco.cseiunu?fref=ts 
 
 

876. «LA FRANCE ET SES MERVEILLES» 
 

Tica Eleonora, Şcoala Gimnazial  Giubega 
Cojocaru Mirela, coala Gimnazial  Giubega 

 
Argument 
 

« Lumea uman  este lumea culturii, fiin a uman  este fiin a cultural  (…) Orice crea ie 
cultural  are aptitudinea de a deveni, în m sura în care este o oper  vie, model şi stimul pentru 
ac iunea oamenilor. » (Dan Ion Nasta) 

Scopul acestui curs op ional este de a-i pune pe elevi în contact cu frumuse ile naturale şi cu 
valorile culturale din spa iul francofon european. Descoperirea frumuse ii lumii înconjur toare, 
asimilarea culturii ne pot face s  apreciem mai nuan at lumea şi natura, cultura având o putere 
magic  asupra sufletului uman. 

Înv area unei limbi str ine poate deveni un lucru foarte pl cut şi relativ uşor atunci când 
cunoşti cât mai multe despre ara în care se vorbeşte limba respectiv . Şi cum orice ar  este 
reprezentat  de cultura şi civiliza ia sa, studierea unor aspecte culturale este modalitatea cea mai 
potrivit  în ceea ce priveşte trezirea interesului elevilor pentru înv area limbii str ine. 

Am ales pentru acest curs op ional, destinat elevilor din clasa a VI-a, cele mai interesante 
regiuni, cu ceea ce este mai reprezentativ pentru ele şi cele mai deosebite obiective turistice din 
Fran a, prezentate în termeni adecva i în elegerii lor. De asemenea, am considerat interesant s  
introduc în acest curs descrierea unor s rb tori şi a tradi iilor care le caracterizeaz , încercând s -i 
transpun pe elevi în atmosfera proprie fiec reia, atât pentru a se sim i mai aproape de poporul 
francez, de tradi iile şi de limba vorbit  de oamenii de acolo, cât şi pentru a face compara ii şi a 
descoperi similitudinile cu tradi iile şi valorile culturale ale propriului popor. 
 

Competen e specifice şi exemple de activit i de înv are 
 
Competen e specifice: 
 
1. descoper  date istorice şi aspecte geografice specifice spa iului francofon european;  
2. demonstreaz  interes pentru cunoaşterea unor obiective / zone de importan  turistic  sau 
cultural  din spa iul francofon european; 
3. manifest  curiozitate pentru obiceiuri şi tradi ii din spa iul francofon; sesizeaz  asem n rile şi 
deosebirile dintre elementele de cultur  şi tradi ie descoperite în spa iul francofon şi cele din spa iul 
autohton. 
  

http://www.ccdg.ro/programe/leaf
http://www.patruladereciclare.ro/
https://www.youtube.com/user/pteodora/videos?shelf_id=0&view=0&sort=dd
https://www.facebook.com/grupuleco.cseiunu?fref=ts


 
Activit i de înv are: 
 
- completare de h r i oarbe; 
- vizionare de filme documentare şi artistice; 
- audi ii de cântece; 
- realizarea unor glosare (animale s lbatice, plante); 
- realizarea de postere, pliante; 
- realizarea de felicit ri adecvate diverselor s rb tori; 
- crearea unei atmosfere asem n toare cu cea din zilele de s rb toare prezentate în curs; 
- stabilirea de corela ii, discu ii în grup. 
 
Con inuturile înv rii 
 
Date geografice şi istorice: vecini, forma, relief, fluvii, faun , flor , regiuni, simboluri, eroi. 
Nume de oraşe: Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Avignon, Strasbourg, Brest, Quimper, etc. 
Nume de monumente: la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, la Colonne de Vendôme, etc. 
Nume de muzee, obiective turistice: Louvre, Versailles, le château de Josselin, les châteaux de la 
Loire, le Mont Saint-Michel, etc. 
S rb tori, tradi ii şi obiceiuri: la Toussaint, la Saint-Nicolas, le Noël, la bûche de Noël, la galette 
des Rois, le Carnaval, le Mardi Gras, le poisson d’avril, les Pâques, l’arbre de mai, la fête des 
mères, le 14 juillet, etc. 
Func ii comunicative: 
- a cere şi a da indica ii de orientare; 
- a exprima şi a cere o opinie; 
- a exprima gusturi, preferin e; 
- a face o urare, a felicita. 
Elemente de construc ie a comunic rii: 
Substantivul: feminin, plural 
Adjectivul calificativ: feminin, plural, loc, grade de compara ie 
Verbul: indicativ prezent, perfect compus, imperativ 
Pronumele personal subiect, complement direct şi indirect 
Adverbe de loc, timp, mod 
Prepozi ii şi conjunc ii frecvente 
 
Modalit i de evaluare 
 
În elegerea elevilor va fi verificat  prin fişe de evaluare, dar şi prin alte modalit i de evaluare: 
- realizarea de trasee imaginare prin regiunile Fran ei, 
- proiecte de tip publicitar privind obiective turistice sau regiuni, 
- prezent ri în paralel ale unor s rb tori comune spa iului francofon şi autohton, 
cu precizarea asem n rilor şi deosebirilor 
- realizarea portofoliului final. 
 
Bibliografie: 
 
1. Aurée d’Esneval – Ile-de-France, Larousse, Paris, 1987 
2. Claude Bouhier, Serge Chassagne, Michèle Ménard – Pays de la Loire, Larousse, 1989 
3. Monique Madier – Rhône/Alpes, Larousse, Paris, 1989 
4. Aude Grouard de Trocqueville – Languedoc/Roussillon, Larousse, Paris, 1989 
  



 
877. PROIECT EDUCA IONAL – ,,CLUBUL DE LECTUR ’’ 

 
Prof. Limba şi literatura românã- Turbatu Dana  

Şcoala Gimnazialã“ Mihail Sadoveanu”- Huşi 
 

Ritmul tot mai accelerat de evolu ie a lumii contemporane şi al acumul rii progresive de 
informa ii a pus amprenta asupra preocup rilor şi modului de via  al familiei de azi. „Oamenii 
ocupa i” s-au îndep rtat de lumea c r ilor, iar televizorul, calculatorul, internetul au devenit pentru 
ei cele mai importante surse de informa ie, f când tot mai rar sau deloc „gestul” de a citi o carte, de 
a intra într-o bibliotec , într-o libr rie, de a-şi construi o bibliotec  proprie.  
Proiectul educa ional pe care-l propunem, reprezint  o încercare de a repune în drepturi „cartea ” şi 
„biblioteca”, de a le aduce în aten ia elevilor şi p rin ilor, de a contribui la redescoperirea lecturii ca 
o pl cere, o relaxare,  un izvor de cunoaştere şi visare f r  de egal!  

Proiectul promoveaz  conduita pozitiv  a copilului spre literatur . 
            Lectura suplimentar  ne devine familiar  din anii de şcoal . Selectarea lecturii suplimentare 
revine profesorului, care cunoaşte cel mai bine afinit ile sufleteşti ale elevilor precum şi con inutul 
educativ necesar într-o anumit  etap  a dezvolt rii lor.Daca elevul incepe a citi din curiozitate si 
insista motivat fiind si de aprecierile primite la clasa,el va realiza mari progrese si 
anume:deprinderea cititului coerent,constient;prin implicarea afectiva ; prin insusirea unui 
vocabular expresiv;prin imbogatirea vocabularului. 
             Pornind de la aceast  constatare am încercat prin acest proiect s  g sesc modalit i şi 
tehnici care s  contribuie la stimularea interesului elevilor pentru lectur , fapt ce se poate realiza cu 
mai mult  uşurin  dac  activit ile desf şurate în acest sens dep şesc spa iul s lii de clas  sau al 
camerei copilului, bibliotecile sau unele case memoriale fiind mediile cele mai potrivite ce ofer  
posibilitatea familiariz rii cu ambientul ce p streaz  atmosfera de lucru şi parfumul celor care au 
aşternut pe hârtie crea iile lor. 
   Proiectul s-a derulat in parteneriat cu Biblioteca Municipala ,,Mihai Ralea’’ – Husi si a avut grup 
tinta,elevii din clasele V-VII DE LA Scoala Gimnaziala Nr. 1 ,,Mihail Sadoveanu’ – Husi. 
          Obiectivul general al  proiectului il reprezinta stimularea interesului pentru lectura 
individuala si colectiva in randul elevilor in vederea dezvoltarii si activizarii vocabularului si a 
dobandirii tehnicilor de munca intelectuala. 
          Obiectivele specifice privind elevii sunt:  
- îmbun t irea comunic rii orale şi stimularea interesului pentru citit-scris; 
 - formarea unei atitudini de grij  şi respect fa  de carte; 
 - cunoaşterea institu iilor care se ocup  de apari ia, distribuirea sau p strarea c r ilor; 
 - stimularea imagina iei şi a creativit ii verbale; 
 - împ rt şirea experien elor personale; 
 - Imbunatatirea performantelor scolare. 
           Obiectivele specifice privind cadrele didactice sunt:  
- familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a interesului pentru lectura in randul 
elevilor de gimnaziu; 
 - abilitarea cadrului didactic cu capacitatea de a construi un mediu educa ional care s  motiveze 
elevul în procesul de apropiere fa  de carte şi fa  de cuvântul scris; 
 - educarea unei atitudini pozitive fa  de abordarea metodelor interactive, ca metode de lucru 
folosite în sprijinul realiz rii obiectivelor programului. 
Obiectivele specifice rivind p rin ii: 
 - conştientizarea p rin ilor cu privire la rolul lor în dezvoltarea şi educa ia propriilor copii; 
 - creşterea implic rii p rin ilor în activitatea scolii şi în crearea unui mediu stimulativşi sigur pentru 
elevi. 
In continuare voi prezenta cateva dintre activitatile de succes derulate in cadrul proiectului 
educational ,,CLUBUL DE LECTURA’’,anul 1 de implementare. 



1. ,,Cartea,comoarã pentru suflet’’ 
Scopul: popularizarea şi promovarea proiectului pe site-ul şcolii, alte site-uri de specialitate, crearea 
unor pliante, flyere, articole in ziare locale, incheierea unor parteneriate educa ionale 
In acest cadru elevii au vizita toate sectiunile bibliotecii,inclusive Depozitul de carte.De 
asemenea,au avut loc discutii interactive pe baza vizionarii ppt-ului realizat ,,Cartea,comoara pentru 
suflet’’. 
            2. ,,Mãr işorul în Moldova’’ 
Scopul: realizarea unei colec ii de mãr işoare care va fi expusã în şcoalã  
Descrierea activitã ii: Activitatea s-a concretizat printr-un concurs local de crea ii literare în prozã 
şi în versuri,adresat elevilor din ciclul gimnazial,cu tema ,,Mãr işorul în Moldova’’. 
 

3.„Eroul preferat al cãr ilor citite’’ 
Scopul: expunerea unor cãrti confec ionate de cãtre elevi, la biblioteca şcolii.  
In acest cadru elevii participanti au confec ionat unele cãr i personalizate  având ca temã ,,Eroul 
preferat al cãr ilor citite” . A fost o activitate de tip integrat, elevii ,având posibilitatea sã lucreze în 
echipa la tema propusã,sa realizeze eseuri,crea ii literare în versuri sa în proza,caracterizãri de 
personaje,procese literare,fotografii,lucrãri artistico-plastice. Cãr ile au fosti expuse la biblioteca 
şcolii ,cele mai reuşite fiind premiate. 
 
            4. ,,Din suflet,dãruim!’’ 
Scopul: realizarea unui album foto împreunã cu copiii funda iei „Star of hope” . 
Activitatea s-a concretiza printr-o colec ie 150 cãr i şi o cantitate insemnata de rechizite pentru 
elevii de la Funda ia ,,Star of Hope’’ – Filiala HUŞI,elevi afla i în situa ii dificile,din punct de 
vedere material.  
 
          5. ,,Drumul cãr ii’’ 
Scopul: organizarea unei mese rotunde ce presupune punerea în discu ie a impactului pe care l-a 
avut acest proiect educa ional la nivel local.  
Vizionarea ppt-ului realizat cu tema ,,Drumul cãr ii’’ –procesul tehnologic – de la copacul din 
pãdure – la cãrtile de pe rafturile bibliotecilor / librãriilor. 
 
Ativitã i propuse pentru Anul 2 de implementare 
 

1. ,,Dor de Eminescu!’’  
        Activitatea se va desfãşura n sala de lecturã a Bibliotecii Municipale,,M. Ralea’’ – Huşi si se 
va concretiza prin: moment literar –muzical dedicat marelui poet;expozi ie cu lucrãri artistico-
plastice inspirate din opera eminescianã;dialog interactiv ntre elevi profesori şi invita i.De 
asemenea,elevii vor viziona PPT-ul ,,PORNI LUCEAFᾸRUL..’’ – care va cuprinde aspecte din 
via a şi opera lui Mihai Eminescu. 
Activitatea va fi mediatizatã n presa localã şi pe site-ul colii Gimnaziale ,,Mihail Sadoveanu’’ – 
Huşi;pe pagina de facebook a Bibliotecii ,,Mihai Ralea’’ – HU I. La activitate vor fi invita i şi 
reprezentan i de seama ai culturii huşene:scriitoarea LINA CODREANU şi criticul literar 
THEODOR CODREANU;reprezentan i mass-media localã. 
 

2. ,,Sã râdem cu nenea Iancu!’’ 
Activitatea se va concretiza prin  punerea în scenã a unor dramatizãri cu tematicã inspiratã din opera 
lui I.L.Caragiale ;vizionare;expozi ie cu lucrãri artistico-plastice 
     Activitatea va cuprinde realizarea unei incursiuni imaginare în schi ele cele mai reprezentative 
ale lui I.L.Caragiale; prezent ri în Power Point  ale personajelor cunoscute de c tre elevi din operele 
studiate; prezentarea procesului literar,,D-l Goe”; organizarea unei expozi ii cu desene ale elevilor 
inspirate de schi ele autorului.Activitatea va fi mediatizatã pe pagina de facebook a şcolii şi n 
revista şcolii. 



 
      3. ,,Un bulgãre de humã - cel mai frumos mãr işor al românilor!’’ 
       Activitatea va debuta prin prezentarea personalitã ii marelui povestitor şi a operei acestuia,dupa 
care elevii vor viziona filmul artistic ,,Un bulgãre de humã’’.Elevii claselor a – V-a vor prezenta 
minidramatizãrile ,,La cireşe’’;,Pupãza din tei’’.La final se vor purta discu ii interactive pe baza 
operei scriitorului.Activitatea va fi mediatizatã pe pagina de facebook a şcolii şi n presa localã. 
       
     4. ,,Carte frumoasã,cinste cui te-a scris!’’ - Marşul cãr lor şi al cititorilor -  
       Activitatea va prilejui Ziua lecturii şi a cãr ii pentru copii’’ şi se va concretiza prin  organizarea 
unei expozi ii cu afişe şi mesaje pro-lectura  pe holul şcolii,urmatã de un marş al cãr ilor şi al 
cititorilor pe traseul : şcoala ini iatoare – biblioteca municipalã – aleea şi Parcul Rodina – Huşi. 
      Având ca motto versurile poeziei Ex libris scrisã de Tudor Arghezi:Carte frmoasã cinste cui te-a 
scris / ncet gânditã,gingaş cumpãnitã / Eşti ca o floare,anume înfloritã / mâinilor mele,care te-au 
deschis’’,elevii şcolii vor omagia ,,ziua cãrtii’’ printr-un mars în care se va promova cartea şi 
lectura,ca alternative spirituale.Participan ii la acest marş vor mbraca costume populare sau se vor 
costuma în personaje preferate din literatura pentru copii,vor purta  / oferi tricouri cu mesaje pro-
lectura.De asemenea,elevii vor oferi trecãtorilor cãr i şi vor recita poezii pentru a stimula interesul 
fa ã de lecturã. 
Fiind propus pentru derulare pe parcursul a 4 ani,rezultatele aşteptate se vor concretiza prin: 
- dezvoltarea rela iilor de colaborare şi împ rt şirea experien ei pozitive între cadre didactice şi 
între colectivele de copii pe care îi îndrum  
 - realizarea unor expozi ii-concurs cu lucr ri realizate 
 - implicarea activ  a cadrelor didactice şi a elevilor în activit tile desf şurate în cadrul proiectului 
 - cultivarea disponibilit ilor practice ale copiilor prin activit i extracurriculare 
 - stimularea poten ialului artistic-creativ al copiilor 
 - participarea activ  în derularea unor programe jude ene, na ionale i interna ionale exponate 
(lucr ri artistico-plastice, fotografii), caiete de lectur  suplimentar , informa ii literare privitoare la 
personalit i marcante ale  literaturii române şi operele acestora, popularizarea literaturii şi a actului 
cititului în rândul elevilor şi nu numai. 
      În cadrul institu iilor partenere , acest proiect eduactiv şi produsele finite, dar şi cele de natur  
cognitivo-empiric , poate constitui un model orientativ al unor activit i similare,avand un impact 
deosebit asupra grupului tinta si nu numai. 
      Suntem încredin ati cã acest proiect educa ional va prinde rãdãcini reprezentând o interven ie 
beneficã în via a elevilor, devenind un bun obicei multã vreme şi cu posibilitatea de dezvoltare/ 
continuare ulterioar  a proiectului prin atragerea de noi parteneri şi prin crearea unor noi sec iuni 
 
 
Bibliografie :  
1. Dumitru NEDELCU, Managementul proiectelor, aspecte teoretice si practice, Ed. Politehnium, 
Iaşi, 2005 
2. Constantin OPRAN (coord.), Managementul proiectelor, Bucureşti, SNSPA, 2002 
3. Dumitru OPREA, Managementul proiectelor: teorie şi cazuri practice, Sedcom Libris, Iaşi, 2001 
 
 
  



 
878. „LUPT M CONTRA VIOLEN EI!” - PROIECT EDUCATIV 

 
Autori: prof.: Tu  Ani oara - Ionela, Şcoala Gimnazial  Giubega 

Prof. Pîrvu Veronica, coala Gimnazial  Henri Coand , Peri or 
 
Motto: „Iubirea nu naşte violen !” 
ARGUMENT 

Violen a este un fenomen social complex, iar formele sale de manifestare au evoluat odatã 
cu normele sociale. 

Din cauza complexitã ii sale, problema violen ei în şcoalã necesitã solu ii diverse în func ie 
de varietatea factorilor cauzali care pot sta la baza apari iei ei. Pentru solu ionarea acestei probleme 
nu existã un rãspuns tipic. Întreaga comunitate este provocatã, şi în special cadrele didactice, 
pãrin ii şi elevii înşişi. 

Şcoala este un loc unde elevii se instruiesc, înva , dar este şi un loc unde se stabilesc rela ii, 
se promoveaz  modele, valori, se creeaz  condi ii pentru dezvoltarea cognitiv , afectiv  şi moral  a 
copilului. Clasa şcolar  constituie un grup ai c rui membri depind unii de al ii, fiind supuşi unei 
mişc ri de influen are reciproc  ce determin  echilibrul func ional al câmpului educa ional. 

Pentru a putea preîntâmpina şi dezarma un comportament violent în şcoal  trebuie mai întâi 
s  clarific m şi s  în elegem conceptul de violen , s  afl m cauzele acesteia şi în final s  fie 
concepute m surile de combatere şi prevenire. 

Se impune interesul nostru ca educatori de suflete s  implic m copiii în activit i care s  
apropie elevii de morala creştin , ceea ce înseamn  a creşte în iubire, toleran , respect pentru 
aproapele, pre uire pentru ceea ce înseamn  crea ia lui Dumnezeu: oameni, natur , p mânt. Prin 
organizarea unor astfel de activit i îi putem stimula pe elevi s  fie silitori, buni, iert tori, 
în eleg tori, iubitori, evitând exploziile de violen , r utate, invidie, mândrie, ur  din jurul nostru ce 
ştirbesc din inocen a sufletului copiilor, „ştirbesc corola de minuni a lumii” (L. Blaga) . 

Rolul activit ilor din acest proiect, având ca parteneri şcoala şi biserica, tocmai acesta este: 
de a-i sensibiliza pe copii prin intermediul convorbirilor duhovniceşti, discu iilor tematice, 
vizion rilor de materiale power-point, pentru a deveni mai în eleg tori fa  de ceilal i, pentru a 
deprinde normele bunei cuviin e şi pentru formarea unor tr s turi pozitive de voin  şi caracter: 
h rnicia, cinstea, modestia şi curajul; a unor sentimente morale fundamentale pentru stoparea 
cazurilor de violen : dragostea şi prietenia. 
 
Durata: An şcolar 2016 - 2017 
Grup int : Clasele: V - VIII 
Beneficiarii proiectului: elevi, p rin i, cadre didactice 
Partenerii: Protopopiatul ortodox B ile ti, 

coala Gimnazial  Peri or 
Locul desf şur rii: S lile de clas  
 
Obiectivele proiectului: 

 centrarea prevenirii violen ei pe educa ie, pe valorile civismului democratic promovate de c tre 
aceasta ( solu ionarea pacifist  a conflictelor, interculturalitate, nondiscriminare, toleran , 
respectarea drepturilor omului, valorizarea persoanei ) ;  

 consensul privind parteneriatul institu ional în elaborarea strategiilor de abordare a violen ei 
şcolare şi coordonarea eforturilor cu organismele comunit ii locale, respectiv cu biserica; 

 prevenirea timpurie a violen ei ; 
 includerea elevilor, ca actori principali şi/sau parteneri, în ac iuni anti-violen  ; 
 anticiparea unor modalit i rapide şi eficiente de reac ie în cazul declanş rii faptelor 

de violen , prin exemplific ri, analogii şi interpret ri din literatura pentru copii 
specific  vârstei. 



 
Resurse materiale: 
- Literatura religioas : c r i, broşuri – Legende creştine, Leon Magdan; 
- Literatura pentru copii – Poezii, Elena Farago; 
- Resurse audio-vizuale: prezent ri power-point; 
 
Resurse umane: 
- Preo i, profesori. 
 
Strategia proiectului: 
Planificarea activit ilor: 
1. Discu ii tematice despre situa iile de violen  petrecute în sala de clas  şi 
despre modul în care ele s-au rezolvat. 
2. Ce înseamn  :”Iubirea nu naşte violen !”, ci „violen a naşte violen ”. 
3. Prezent ri power-point ale con inuturilor lecturilor accesibile copiilor: 
„C eluşul şchiop”, de Elena Farago şi a „Legendei plopului şi rândunelelor” 
- Dezbaterea aspectelor referitoare la comportamentul copiilor din textele date, 
la efectele nefaste ale folosirii violen ei, prin analogie cu situa iile de via  de 
la şcoal  şi nu numai. 
4. Realizarea de postere, colaje, afişe cu tematica – descurajarea atitudinilor şi 
comportamentelor violente. 
 
Evaluarea activit ilor: 
- Fotografii şi DVD cu momentele principale din cadrul proiectului; 
- CD cu fotografii şi albume din derularea proiectului ; 
- Map  tematic  „Iubirea nu naşte violen !” – culegerea de materiale şi întocmirea 
unor portofolii în urma derul rii proiectului – expozi ii în şcoal ; 
- Popularizarea aspectelor reuşite ale proiectului pe site-ul şcolii, al protopopiatului şi 
în presa local . 
 
Bibliografie: 

 *** „Metoda proiectelor la vârstele timpurii”, Bucureşti, Editura „Miniped”, 2002. 
 Popescu, Anastasia – „Cum s -i înv m pe copii religia”, Bucureşti, Editura 

„Anastasia”, 1995; 
 Farago, Elena, „Poezii”, Bucureşti, Editura Herra, 2009; 
 Magdan, Leon, „Legende creştine”, Editura Mateiaş, Bucureşti, 2010; 
 Biblia ilustrat  pe în elesul copiilor, Reader Digest, 2010; 
 Laptop, proiector de imagini, CD-uri, DVD-uri cu filme/imagini sugestive împotriva 

violen ei, respectiv cu efectele pe care aceasta le poate avea. 
 Materiale în format electronic. 

 
 
 
 
 
 
  



 
879. CLUB DE LECTURA SI SCRIERE CREATIVA  

 
Prof.Urjan Maria Mihaela 

coala Gimnazial  Siriu, Buzau 
 

Înfiin area „Clubului de lectur  şi scriere creativ ”a avut ca scop principal sprijinirea  
elevilor cu deficien e de scriere, dar şi de lectur  şi nu în ultimul rând de a stimula imagina ia 
elevilor care au deprinderi de scriere şi lectur . 

De ce un Club de lectur  şi scriere creativ  ? 
În  primul rând pentru c  num rul de ore alocat lecturii şi compunerilor este insuficient 

pentru a aprofunda sau remedia anumite aspecte legate de aceste segmente. De asemenea, am 
considerat c  ar fi mai potrivit un alt cadru de desf şurare a clubului, în afara s lii de clas . În acest 
sens, am amenajat împreun  cu membrii clubului o alt  sal : am aşezat mese şi scaune în form  de 
cerc şi am improvizat o minibibliotec  cu c r i aduse de copii pentru a fi împrumutate de membrii 
clubului. Cu anumite ocazii speciale, de exemplu: 15 ianuarie, 1 Decembrie, Ziua  Unirii sau Ziua 
Eroilor, activitatea clubului s-a desf şurat în alte loca ii, precum la  biblioteca şcolii sau cea 
comunal , la Monumentul eroilor. 

Cum am selectat membrii clubului? Ini ial s-au înscris doar 14 elevi, dup  ce le-am 
explicat ce presupune acesta. Treptat, pân  spre sfârşitul  semestrului I s-au adunat 20 de elevi. 
Bineîn eles c  cei care s-au înscris de la început erau elevii cei mai buni, pasiona i de lectur . 
Ceilal i au fost  convinşi de colegii lor, invitându-i de câteva ori la activit ile clubului, dorindu-şi 
apoi s  devin  şi ei membri. 

Întâlnirile aveau loc de dou  ori pe lun , la sfârşitul cursurilor, într-o zi când ei aveau 
doar patru ore în program. Nu era nevoie s  le amintesc ziua când aveam club pentru c  erau 
ner b d tori s  ne întâlnim. 

Am încercat ca fiecare întâlnire s  aduc  ceva nou, s  nu devin  pictisitor, s  le trezesc 
curiozitatea. Întotdeauna începeam prin  jocuri de spargere a ghe ii, antrenând elevii în discu ii care 
s  le solicite imagina ia. Alternam activit ile: o s pt mân  lectur , o s pt mân  studiere creativ ? 
Permanent i-am f cut s  se simt  importan i, motiva i s  intervin  în discu ii, s  aib  încredere c  
p rerea fiec ruia conteaz . Le-am cerut s  vin  şi ei cu propuneri pentru activit ile clubului, 
împ rt şindu-şi ideile cu entuziasm. 

Lucrul îmbucur tor constatat la finalul derul rii proiectului a fost acela c  au prins 
gustul lecturii şi elevii care refuzau s  citeasc . La început, unii dintre elevi au participat mai mult 
din curiozitate sau, pentru c  erau atraşi de jocurile şi activit ile neconven ionale. Încet, încet, au 
fost atraşi de  pl cerea lecturii, devenind cititori pasiona i. 

Un alt efect pozitiv înregistrat a fost descoperirea şi valorificarea talentelor de scriere 
creativ , participând la multe concursuri de crea ie la nivel local, jude ean, na ional şi chiar 
interna ional. 
           Premiile ob inute de elevii talenta i i-au încurajat pe elevii talenta i, stimulându-i şi pe aceia 
care nu aveau încredere în ei înşişi. 

A existat şi o serie de neajunsuri, legate în special de faptul c  întâlnirile se prelungeau  
uneori destul de mult, elevii dovedindu-se dornici s -şi prezinte produsele şi crea iile, dar neavând 
înc  aten ia şi concentrarea suficient de educate. Uneori nu reuşeau s  r mân  suficient de focaliza i 
pe prezent rile colegilor. 

De asemenea, s-a confirmat înc  o dat  c  cei mai mul i dintre elevi au nevoie de o 
coordonare permanent , solicitând consulta ii, sfaturi şi p reri în afara întâlnirilor. Totuşi, nivelul 
lor de independen  a crescut, chiar dac  nici ei nu au fost întotdeauna mul umi i de propriile 
rezultate. Au în eles c  nu este acceptat  crea ia distructiv , ironia sau batjocura, elevii fiind mai 
degrab  autocritici, încercând s  devin  tot mai buni. 

Un astfel de club necesit   mult  implicare  şi energie, consum  mult timp, atât din 
partea  coordonatorului, cât şi a elevilor, dar se dovedeşte eficient. 



Clubul de lectur  şi scriere creativ  
Proiect educativ-gimnaziu 
Argument: 
În societatea contemporan , c r ile sunt pentru elevi mai degrab  o surs  de stres, 

aceştia neavând r bdare s  in  o carte în mân , fiind tot timpul cu mintea în alte direc ii. Chiar dac  
reuşesc s  termine o carte, lectura pare s  fie ineficient . Aceast  reticent  fa  de lectur  se 
datoreaz  şi faptului c  informa ia este la îndemân . Primul loc îl ocup  jocurile video, tabletele, 
laptopul, telefonul  fiind tot mai pu in dispuşi s  citeasc . 

Gustul pentru lectur  se educ , se dezvolt , în primul rând în familie, apoi în şcoal . 
Clubul de lectur  şi scriere creativ  vine în sprijinul elevilor, ajutându-i s  descopere 

pl cerea lecturii, s  rela ioneze cu textul, s  se exprime liber, în orice  manier  li se pare mai 
expresiv  şi mai eficient  pentru ei. 

Între lectur  şi scriere creativ  exist  o rela ie strâns  deoarece lectura influen eaz  
foarte mult felul în care elevii scriu despre ceea ce citesc sau modul în care scriu în general. Unii 
cercet tori sus in c  lectura creativ  stimuleaz  scrierea creativ . De asemenea, activit ile de 
scriere dezvolt  competen ele de lectur , ajutându-i pe elevi s  în eleag  structura textelor. 

SCOP: cultivarea pl cerii de a citi şi conştientizarea importan ei pe care o are lectura în 
construirea compozi iei şcolare. 

OBIECTIVE: 
-stimularea interesului elevilor pentru lectur ; 
-cultivarea lecturii de pl cere; 
-dezvoltarea atitudinii de rela ionare a elevilor cu ei înşişi şi cu ceilal i, a spiritului de 

colaborare şi cooperar; 
-încurajarea aptitudinilor de crea ie literar ; 
-cultivarea abilit ilor de comunicare oral  şi scris ; 
-stimularea gândirii critice, autonome şi reflexive a elevului; 
-deprinderea folosirii unor tehnici diferite de redactare a textelor; 
-cultivarea încrederii în sine, a gândirii pozitive. 
Perioada de desf şurare a proiectului: octombrie 2015 – iunie 2016. 
Grup int : clasa a V-a A 
Profesor coordonator: Urjan Maria Mihaela 
Întâlniri:  bilunare, luni de la ora 12 
Colaboratori: Biblioteca Şcolii Gimnaziale Siriu 
       Biblioteca comunal  Siriu 
Resurse:  -materiale: volume de opere literare, calculator, videoproiector, copiator, 

aparat foto, materiale video, mape, etc. 
  -umane: elevii clubului, elevi din şcoal , cadre didactice, reprezentan ii 

acelor dou  biblioteci, p rin i. 
Activit i: 
-activit i de lectur  
-activit i de scriere creativ  
-jocuri didactice 
-program artistic 
Evaluare: 
-chestionare 
-portofolii personale 
-compuneri 
-album foto 
-expozi ie cu produsele elevilor  
Programul activit ilor 
OCTOMBRIE:  „Ce ne place s  citim?” 
-constituirea clubului 



-propunerile elevilor 
-chestionare pentru identificarea  intereselor şi a gusturilor literare 
NOIEMBRIE:  „Toamna sufletului meu” 
-exerci ii de intercunoaştere 
-fiş  de lectur  
-exerci ii de creativitate („C l toria unei frunze ruginii”) 
DECEMBRIE: „S rb tori de poveste” 
-schelet de recenzie 
-exerci ii de creativitate (inventeaz  o poveste pornind de la imaginea dat ) 
-tradi ii şi obiceiuri specifice s rb torilor de iarn , dramatiz ri.  
IANUARIE: „Îl s rb torim pe Eminescu!” 
-prezentare de film, ppt 
-lectura expresiv  a unor poezii eminesciene 
-cântece şi poezii închinate poetului 
FEBRUARIE:  „Şcoala în literatur ” 
-abordarea activ-participativ  a unor texte /fragmente/citate pe  aceast  tem  
-exerci ii de creativitate („Cartea, cel mai bun prieten”) 
-expozi ie de produse ale elevilor pe  aceast  tem  
MARTIE: „Imaginea  mamei în literatur ” 
-abordarea activ-participativ  a unor texte/fragmente/citate pe aceast  tem . 
-recital de poezii şi cântece închinate mamei, dramatizare. 
-crea ii literare pe aceast  tem . 
APRILIE: „Natura prin ochi de copil” 
-Ziua Mondial  a C r ii 
-Ziua P mântului 
-exerci ii de creativitate (cvintet – Poluarea) 
MAI:   „Magia cuvintelor” 
-raportul literatur -cinematografie (“Matilda”) 
-exerci ii de creativitate 
-prezentare de carte 
IUNIE: 
-chestionar pentru elevi şi p rin i 
-lectur  suplimentar  pentru vacan  
-evaluarea proiectului 
Bibliografie : 

1.-Apetroaiei, Elena, Strategii activ-participative în predarea-înv area limbii şi 
literaturii române, Editura Paradigme, Piteşti, 2009 
 
2.-Barthes, Roland, Romanul scriiturii, Anthologie, Editura Univers, Bucureşti, 1987. 
3.-Berca, Ion,  Metodica pred rii limbii române, Editura Didactic  şi Pedagogic , 
Bucureşti, 1974. 
 
4.-C linescu, Matei, A citi. A reciti. C tre o poetic  a (re)lecturii, Editura Polirom, Iaşi, 
2003. 
 
5.-Cornea, Paul, Introducere în teoria lecturii, Ed, Minerva, Bucureşti, 1988. 
 
6.-Cucoş, Constantin, Educa ia – Iubire, edificare, des vârşire, Editura Polirom, Iaşi, 
2008. 
  
  



 
880. OPTIMIZAREA LEC IEI DE ISTORIE PRIN VIZITELE DE STUDIU 

 
Profesor Vamanu Melania, coala Gimnazial  Sire el, Jude ul Ia i 

 
Vizita reprezint  forma conex  de studiere a istoriei prin deplasarea organizat  la un obiectiv 

istorico-cultural (muzee sau monumente istorice), cu scop instructiv-formativ. Vizitele cu caracter 
istoric sunt planificate în aşa fel încât, ele s  nu r peasc  din timpul liber şi pentru înv are a 
elevilor, s  nu coincid  cu alte activit i şi s  nu dezechilibreze bugetul de timp rezervat prntru 
fiecare obiect de înv mânt.  

Vizitele parcurg aceleaşi etape ca şi excursiile şi se pot desf şura premerg tor studierii unei 
teme, în timpul studierii ei sau în faza evalu rii şi recapitul rii acesteia. 

O activitate cu caracter instructiv-educativ este vizita la un monument istoric, pentru a 
cunoaşte i cerceta, la fa a locului istoria, elementele de arhitectur , pictur  interioar  şi exterioar , 
elemente de cult etc. 

Proiect didactic 
(lec ie realizat  în timpul vizitei didactice) 

 
Unitatea colar : coala Gimnazial  Sire el 
Profesor: Vamanu Melania 
Clasa: a VI-a  
Aria curricular : Om şi Societate 
Disciplina: Istorie universal  
Unitatea de înv are: Cultura i societatea în Evul Mediu 
Subiectul lec iei: Studiu de caz - M n stirea Probota 
Tipul lec iei: de formare a priceperilor i deprinderilor; varianta: lec ia-vizit  
Timp: 1 or  
Locul de desf şurare: M n stirea Probota 
Scopul: formarea priceperilor i deprinderilor de observare i cercetare a monumentelor istorice; 
Competen e specifice:  
1.1. Utilizarea termenilor istorici specifici Evului Mediu în diferie situa ii de comunicare scris  sau 
oral ; 
3.2. Descrierea unui fapt istoric din Evul Mediu, utilizând informa ii din surse istorice, cunoscute 
sau la prima vedere; 
3.3. Compararea informa iilor din surse istorice referitoare la un aspect al civiliza iei medievale, în 
vederea stabilirii unor asem n ri i a unor deosebiri; 
Competen e derivate: 
    Cd1 - s  plaseze în timp i spa iu dezvoltarea stilurilor arhitecturale romanic, gotic, bizantin i 
moldovenesc;            
    Cd2 - s  identifice elemente arhitecturale specifice stilurilor romanic, gotic, bizantin i 
moldovenesc, observând monumentul istoric; 
    Cd3 - s  numeasc  monumente de art  romanic , gotic  i bizantin  i moldoveneasc  de pe 
teritoriul României; 
    Cd4 - s  utlilizeze  corect  termenii/no iunile istorice: arhitectur , stiluri (romanic, gotic, 
bizantin, moldovenesc), pictur  mural , pronaos, naos, altar, pridvor, bolt , contrafort, fresc , 
ogiv , vitralii, în diferite situa ii de comunicare (scris  sau oral ); 
    Cd5 - s  completeze fi ele de lucru, pe baza observ rii i cercet rii independente a monumentului 
istoric;  
    Cd6 - s  exprime impresii personale referitoare la monumentul istoric observat i cercetat; 
    Cd7 - s  prezinte monumentul observat, folosind un mijloc de exprimare preferat (desen, referat, 
eseu, poster etc.). 
Strategii de predare - înv are: 



 Metode şi procedee: conversa ia euristic  şi examinatoare, explica ia, demonstra ia, 
observarea, modelarea, compara ia, înv area prin descoperire, investiga ia, studiul de caz. 

 Resurse materiale: monumentul istoric, fi e de lucru, aparat foto; 
 Resurse umane: ghidul m n stirii, profesor, elevi; 
 Forme de organizare: activitate frontal , individual , în perechi. 
Scenariul didactic: 
 Preg tirea activit ii: 
- Se parcurg acelea i etape ca i la excursie; 
- Stabilirea datei când se va efectua vizita, cu acordul persoanelor-resurs ; 
- Documentarea i recomandarea informa iilor care trebuie reactualizate înainte de efectuarea 

vizitei de studiu; 
- Realizarea instructajului cu elevii privitor la comportamentul lor în aceast  ac iune; 

 Desf urarea activit ii  
- Deplasarea cu mijlocul de transport; 
- Stabilirea i comunicarea de c tre profesor a sarcinilor i obiectivelor urm rite prin 

activitatea de observare i cercetare a monumentului istoric; 
- Distribuirea fi elor de lucru, necesare pentru observarea i cercetarea monumentului; 
- Prezentarea ghidului (în caz în care nu este ghidul, locul acestuia va fi suplinit de c tre 

profesor); 
-  Prezentarea monumentului istoric în strâns  leg tur  cu con inutul cuno tin elor dobândite 

în cadrul lec iilor; 
- Elevii observ , independent, monumentul istoric; formuleaz  întreb ri i completeaz  fi ele 

de lucru, care vizeaz  urm toarele aspecte: 
 Observarea împrejurimilor: 

o Unde este situat geografic i amplasat monumentul? 
o Este bine pus în valoare sau nu? 
o Asigur  leg tura cu împrejurimile? 

 Observarea monumentului propriu-zis: 
 Materialul: care sunt materialele utilizate (piatr , lemn etc.)? 
 Construc ia: 

 Exterior:  
o Dimenisuni: lungime, în l ime, l ime; 
o Analiza planului construc iei, ce suprafa  ocup ? 
o În ce stil arhitectonic se încadreaz ? 
o Exist  influen e din alte stiluri, care sunt acestea? 

 Interior: 
o Cum este împ r it i utilizat spa iul interior? 
o Ce caracteristici prezint ? 

 Observarea decorului: 
o În ce const  decorul? 
o Sculptur , pictur , fresce, ornamente 
o Tematica picturii murale 

 Condi iile realiz rii construc iei: 
o Cine este ctitorul i când a fost zidit ? 
o Cu ce scop a fost ridicat ? Ce alte construc ii similare cunoa te i? 

 Sistematizarea i evaluarea cuno tin elor 
- La întoarcerea în coal , profesorul face aprecieri privind întreaga activitate i precizeaz  

tema pentru acas : un desen/un referat/un eseu/un panou/un poster, despre M n stirea 
Probota, folosind materialele ob inute în timpul vizitei de studiu; 

- Se completeaz  de c tre elevi o fi  de autoevaluare cu urm toarele întreb ri: 
o Care sunt etapele parcurse în cercetarea monumentelor istorice? 
o Ce ai înv at din aceast  activitate? 



o Ce ai aflat interesant despre monumentul istoric studiat? 
o Cum apreciezi activitatea desf urat  de un istoric? (foarte 

important /important /f r  importan ) 
 Valorificarea vizitei de studiu 
- Valorificarea rezultatelor vizitei se face în cadrul unei lec ii, unde sunt prezentate 

materialele elaborate de c tre elevi: 
 Concluzii 

- Ini ierea unor discu ii cu elevii i formularea unor impresii legate de desf urarea vizitei de 
studiu, propuneri ale elevilor pentru viitoare vizite; 

Aceast  activitate are multiple valen e educative. Informa iile culese de c tre elevi 
contribuie la îmbog irea cuno tintelor de istorie, geografie, educa ie plastic  i la formarea unor 
abilit i de investigare. De asemenea, lucr rile realizate pe baza materialelor culese i proiectele 
întocmite ofer  posibilitatea unei evalu ri temeinice a progreselor ob inute de elevi în procesul 
complex al form rii i afirm rii personalit ii lor. 
       Bibliografie: 
 Ad sc li ei, Felicia, Bercea, Marilena, Dumirescu, Doru, Laz r, Liviu, Manea, Mihai, Popescu, 

Mirela, Elemente de didactic  a istoriei, Editura Nomina, Bucure ti, 2010, p. 93. 
 Tanas , Gheorghe, Metodica înv rii-pred rii istoriei, Editura Spiru Haret, Iaşi, 1998, p. 183. 
 
 

881. RAPORT DE ACTIVITATE - „CR CIUNUL NOSTRU” 
 

Prof. Vida Andrea, coala Gimnazial „Iosif Moldovan” Arad 
Prof. Dohangie Ariana, coala Gimnazial „Iosif Moldovan” Arad 

 
Eveniment: Cr ciunul nostru! 
Dimensiunea vizat  de eveniment: interculturalitatea 
Data evenimentului: 07 decembrie 2015 
Organizatori eveniment: Centrul Municipal de Cultur  Arad i Asocia ia EDUCATIO, coala 
Gimnazial  ”Iosif Moldovan” Arad 
Profesori coordonatori: Vida Andrea,Dohangie Ariana 
Loca ia: coala Gimnazial „Iosif Moldovan” Arad 
Participan i: elevii colii, p rin i, profesori 
Motiva ia organiz rii evenimentului: 

În zilele noastre, oameni din medii culturale diferite adesea locuiesc împreun  într-o 
societate. Multiple schimb ri s-au produs în istoria omenirii.. O singur  constant  este  mereu 
prezent : diversitatea. F r  ea lumea ar fi fost i ar fi tare plictisitoare. Sunt dezb tute posibile 
forme de a tr i împreun . Ce impact  are asupra  noastr , personal, întâlnirea diferen ei  culturale? 
Vom fi în stare s  facem fa  diversit ii de zi cu zi din jurul nostru? Putem realiza aprecieri asupra 
acestor diferen e? Exist  şanse pentru a dezvolta forme pluraliste de a tr i împreun ?   Şi pentru 
noi, cet enii unei urbe caracterizat  prin prezen a mai multor etnii, de asemenea, afla i într-un 
proces permanent de împlinire, care ne sunt punctele de referin ? 

Noi – ca persoane singure ce întâlnesc alte persoane – suntem cet eni, tr ind împreun  
într-o comunitate, într-o constant  interac iune. Tr ind împreun  trebuie s  c ut m şi s  g sim 
acele modalit i prin care fiecare s  fie pre uit pentru ceea este şi pentru cine este, s  fie valorizat şi 
respectat.   

Evenimentul de fa  constituie o încercare de a r spunde tocmai la întrebarea  dac  prin 
comportamentul nostru proactiv ne putem aduce modesta contribu ie la r spunsul pe care îl d m 
realit ii lumii de ast zi prin înv are intercultural . Cu certitudine avem nevoie de aplecarea  înspre 
acest domeniu.  A adar, vom tr i bucuria preg tirii unei s rb tori împreun  
Obiectivul evenimentului: Crearea deschiderii spre înv area despre tradi iile noastre, s rb torirea 
Cr ciunului,  prin interac iuni  provocatoare în mediu nonformal 



Modalitatea de organizare a evenimentului: 
S-au organizat ateliere de lucru în cadrul c rora, elevi i adul ii, au tr it experien a preg tirii 

Cr ciunului din perspectiva etniilor prezente la eveniment. Ace tia au fost îmbr ca i în costume 
populare specifice. Atelierele au fost urm toarele: 

 Atelier pentru realizarea decoraiilor de Cr ciun i pentru împodobirea Pomului; 
 Atelier de realizare a felicit rilor cu ur ri i mesaje în mai multe limbi; 
 Atelier de decorare a turtei dulci; 
Evenimentul a fost încununat de realizarea unei expozi ii cu dulciuri i preparate de Cr ciun i 

de prezentarea unui frumos program de colinzi specifice etniilor prezente. 
 Consumabile: lipici, foarfece, hartie colorata, rola de panglica colorat , carton A4 colorat, 

spray cu sclipici, beteala verde(un fir), globuri de polistiren, banda dublu adeziva, colode 
burete,  panglica rosie de 1,5 cm, ghem de lân  de culorile ro u, alb, roz, albastru, verde, 
coroni  din polistiren  sau paie,  lumân ri groase,  ace lumân ri, ârm  floral , silicon pentru 
pistol, ornamente (flori uscate, fructe uscate, conuri de brad, globuri mici, eventual figurine 
din lemn sau pâsl ), scobitori, lipici, globuri de ampora de diferite marimi, seturi hartie 
quilling, foarfece cu model, perforatoare cu modele de iarna(fulgi, stelute), hartie lucioasa 
argintie, hartie creponat , carioca, band  adeziv  dubl , h rtii colorate de diverse culori, 
m rgelu e, a , paiete, pixuri cu sclipici, capsator cu forme,  carton cu diferite forme 
lucioase, acuarele acrilice, plastelin ,  beteal  de diferite de culori, sârm  plu at  
str lucitoare, ablon br du  

 Echipamente: laptop, boxe 
 Suporturi pentru decora iuni: brad,  grilaje pentru expunere 

Descrierea activit ii: 
Elevii i profesorii colii au participat la o activitate de înv are autentic  a ceea ce însemn  

s  tr ie ti împreun , g sind acele modalit i prin care fiecare s  fie pre uit pentru ceea este şi pentru 
cine este, s  fie valorizat şi respectat. Este de apreciat i l udat efortul profesorilor i elevilor care 
au transformat aceast  întâlnire într-un eveniment de succes.  

Au r sunat colinde române ti, germane, maghiare, ucrainiene, bulgare i slovace. Copiii, 
îmbr ca i în frumoase porturi populare specifice etniilor, au fost mândri de cultura pe care o 
reprezint  i au venit în contact i cu elemente din cultura celorlal i. S-au prezentat obiceiuri 
specifice comunit ilor: Mersul cu Steaua, Mersul cu Viflaimul, Pi r i, Calendarul de advent, 
modul în care se preg te te casa i masa în a teptarea Cr ciunului la fiecare etnie.  

S-a organizat o expozi ie cu produse dulci specifice etniilor prezente pentru s rb torirea 
Cr ciunului, dulciuri din care au gustat cu to ii. 

 În cadrul atelierelor organizate s-au lucrat podoabe pentru Pomul de Cr ciun, s-au decorat 
felicit ri i turt   dulce, s-au transmis mesaje, s-au creat alte obiecte specifice s rb toririi 
Cr ciunului: br du i, suporturi pentru lumân ri, tablouri pe sticl , fulgi de z pad .  

       Director,       Întocmit, 
Prof. Vida Andrea                                                     Prof. Dohangie Ariana 

 Director, Întocmit, 

  
 
  



 
882. LESSON  PLAN - THERE IS AND THERE ARE 

 
Prof. Vîlnoiu Nadia, coala Gimnazial  Dobre ti 

 
 
TEACHER: Vilnoiu Nadia 
 
Scoala Gimnaziala Dobresti 
 
FORM: 5rd Grade 
 
LEVEL: Beginners 
 
TEXTBOOK: Way Ahead 1 
 
UNIT: Where is it? 
 
LESSON: There is and There are. Prepositions of place 
 
TIME: 50 min. 
 
LESSON AIMS: 
 
 to distinguish between There is and There are and provide further practice; 
 to use appropriate vocabulary when locating things and/or people in space ; 
 revise prepositions in, on, under, between, near, etc. 
 to encourage the students to listen for details; 
 to keep the students interested in the subject.  
 
OBJECTIVES:  By the end of the lesson, students will be able to: 
 
 practise vocabulary related to the topic in sentences of their own; 
 distinguish between “there is” and “there are”; 
 employ correctly the revised grammar topic. 
 
 SKILLS: reading, listening, speaking, writing. 
 
 MATERIALS: textbook, flashcards, cd player, cd, stuffed animals, worksheets. 
 
CLASSROOM INTERACTIONS: Whole class, Individual work, Pair work, Group work. 
 
STAGES: 
 
Activity 1: Warm-up (10 min.) 
 
              The teacher checks up homework and makes error corrections, if necessary. She gets the 
students into the topic by inviting them to listen to an exercise from the textbook. The teacher then 
asks questions about what they heard: Q: “Where is the camel?” A: “It’s in the desert”. This way, 
she introduces “on the farm”; “in the river”, etc. 
 
 



Activity 2: Presentation (10 min.)  
 
               The teacher places on the blackboard four different habitats where animals live: e.g.: the 
forest, the desert, the farm and the river. Then, she offers each student a picture.(different animals). 
Every student comes to the blackboard and places the animal where it belongs. The students also 
have to speak: “I am a duck and I live on the farm”.  
                   
Activity 3: Practice (15 min.) 
 
                For the next activity, the teacher puts some stuffed animals on the teacher’s desk and on 
the chair. In order to revise prepositions, the students will have to say where the animals are.  
 
Activity 4: Production (5 min.) 
 
                 The teacher gives the students a worksheet.  
 
Activity 5: Follow-up (10 min.) 
 
HOMEWORK ASSIGNMENT: Write 10 sentences about 10 objects located in your room using 
There is/There are and the propositions of place discussed.  

THERE IS / THERE ARE 
WORKSHEET 

 
  



 
883. PLAN DE LEC IE PENTRU DEZVOLTAREA GÂNDIRII CRITICE 

”Enigma Otiliei” 
de George C linescu 
 

Profesor: Dinc  Raluca, Liceul Teoretic ”Teglas Gabor”, Deva 
 
Motiva ie: 
 Metoda p l riilor gânditoare, folosit  în aceast  lec ie, se pote aplica i în orele de 
caracterizare de personaje din alte romane precum ”Ion” de Liviu Rebreanu sau ”Ultima noapte de 
dragoste, întâia noapte de r zboi” de Camil Petrescu. 
 Lec ia ajut  elevii s  în eleag  mai bine personajele, s  gândeasc  autonom, reflexiv, critic. 
Profesorul solicit  în prealabil lectura integral  a romanului i las  elevilor liberatatea de a alege 
grupa din care fiecare face parte. Elevii indeci i vor fi orienta i spre alte grupe, în afara celor care 
acuz  sau ap r  personajele. 
 Personajele romanului sunt adolescen i, care tr iesc sentimentul iubirii, de aceea romanul 
place elevilor. În viitor, aceast  metod  va putea fi aplicat  i altor romane. 
 Lucrul pe grupe determin  elevii s  participe activ, fiecare implicându-se în rezolvarea 
sarcinilor primite. De la ora de istorie, vor fi reamintite informa ii privind via a social  i cultural  a 
Bucure tiului la începutul secolului al XX-lea pentru ca elevii s  poat  în elege mai bine contextul 
social i economic. 
 Discu ia în grup reprezint  un proces de gândire împreun  i cu glas tare, de împ rt ire a 
ideilor, de explorare a gândirii personajelor, a faptelor lor, a deciziilor pe care le iau. 
 
Obiectivele urm rite: 
 Elevii vor avea capacitatea de a exprima o idee cu propriile lor cuvinte, vor g si cauzele care 
au determinat comportamentul personajelor,vor gândi creativ la un posibil deznod mânt al 
romanului. Vor putea sus ine argumentat un punct de vedere într-o discu ie. Vor compara diferite 
argumente pentru a-i forma propriile judec i, vor înv a s  asculte i alte p reri i s  respecte i 
alte opinii, chiar dac  sunt diferite de ale lor. 
 
Condi ii prealabile: 
 Elevii trebuie s  citeasc  romanul, s  poat  caracteriza personajele cu ajutorul fi elor de 
citate, s  poat  explica titlul ini ial ”P rin ii Otiliei”. 
 
Evaluarea: 
 Dac  elevii vor putea s - i sus in  p rerile cu propriile cuvinte, dac  vor gândi creativ la un 
alt deznod mânt posibil al romanului, dac  vor putea elabora un eseu cu tema primit , atunci lec ia 
i-a atins scopul. 

 
Resursele i managementul timpului: 
 Activitatea este palnificat  pentru o or . Elevii vor primi instruc iuni precise, clare, astfel 
încât s  tie exact ceea ce au de f cut. Grupele vor fi alc tuite înaintea orei în func ie de preferin ele 
lor. La începutul orei, elevii vor fi împ r i i deja pe grupe.   
Pentru constituirea grupelor, profesorul are nevoie de 5 minute 
Elevii vor primi sarcina de lucru i hârtie pentru a putea s  noteze ideile în func ie de sarcina 
primit  sau asumat . 
Fiecare grup  are 20 de minute timp de lucru i va prezenta în 5 minute, astfel ca în 30 de minute s  
se încheie prezentarea ideilor. 
 Elevii vor primi ca tem  de cas  caracterizarea personajului prin care vor demonstra dac  au 
în eles sau nu ceea ce s-a lucrat la clas  i vor putea r spunde eventualelor întreb ri care au r mas 
f r  r spuns. Vor avea la ei fi e de citate extrase de ei sau primite de la profesor. 



 
Desf urarea lec iei: 
 
 
 Clasa va fi împ r it  în 6 grupe a câte 5 elevi. Elevii se vor înscrie, în func ie de preferin e, 
în grupa care o acuz  sau cea în care o ap r  pe OtiliaM rculescu, unul din personajele principale 
ale romanului. Ceilal i elevi vor forma restul grupelor. Profesorul distribuie temele de cercetare. 
 
 Grupa I- cea a p l riilor albe; elevii vor face rezumatul romanului, prezentând obiectiv 
situa ia. 
 Grupa a II-a- cea a p l riilor ro ii; elevii vor prezenta sentimentele Otiliei, situa ia ei de 
orfan  tolerat  în casa lui Costache Giurgiuveanu, despre rela ia ei cu Leonida Pascalopol i despre 
sentimentele ei fa  de Felix Sima. 
 Grupa a III-a- cea a p l riilor galbene;elevii o vor ap ra pe Otilia cu ajutorul argumentelor. 
Ei vor avea fi e de citate pe care  le-au extras din roman sau fi e de citate primite de la profesor. Ei 
se vor referi la concep ia de via  i despre frumuse e a unei femei a Otiliei, vor corela citatul cu 
imaginea ei din fotografia pe care i-a ar tat-o Pascalopol lui Felix în finalul romanului. Se vor 
referi, de asemenea, la ”grija” lui mo  Costache de a-i asigura un viitor Otiliei. 
 Grupa a IV-a- cea a p l riilor negre; elevii din aceast  grup  o vor acuza pe Otilia de 
materialism. Vor sus ine cu citate c  Otilia este o fire superficial , interesat  de banii lui Pascalopol, 
de galanteria lui etc. Vor argumenta ideile lor cu c l toria la Paris a Otiliei cu Pascalopol, cu 
scrisoarea pe care i-o las  lui Felix, cu faptul c  îl p r se te i pe Pascalopol pentru un conte. 
 Grupa a V-a- cea a p l riilor verzi; elevii din aceast  grup  vor gândi un alt deznod mânt al 
romanului. Vor porni pentru aceasta de la titlul romanului i vor încerca s  ia în calcul toate 
op iunile Otiliei. Vor încerca astfel s  dea un r spuns întreb rilor: 
 ”Ce s-ar fi întâmplat dac  Otilia ar fi r mas cu Felix?” 
 ”Ce titlu ar fi putut avea atunci romanul?” 
 Grupa a VI-a- cea a p l riilor albastre; elevii din aceast  grup  vor trage concluziile. Otilia 
este o eroin  a unui roman de tip balzacian, realist, care red  prin imaginea ei ”o felie de via ” a 
începutului de secol XX, cu prejudec ile, cu determinarea ei social , economic . 
 Pentru a-i duce la bun sfâr it sarcinile primite, elevii trebuie s  poarte un dialog, s  se 
consulte, s  se asculte unii pe ceilal i i s  în eleag  c  împreun  poart  r spunderea pentru ceea ce 
vor prezenta în fa a colegilor lor.  
 Extensie: 
 Elevii vor primi ca tem  de cas  un eseu nestructurat cu tema ”Portretul unei adolescente-
Otilia”, în care vor valorifica ideile dezbatute în leg tur  cu personajul. 
 
 
Bibliografie: Ilie, Manuela, Didactica lieraturii. Metode, Ia i, Editura Pamfilius, 2006 
                      Ilie, Manuela, Elemente de didactic  a literaturii române, Ia i, Editura Universit ii 
Al. I. Cuza, 2007 
 
  



 
884. CERCUL DE LECTUR  „SPIRITE NOI” 

PROIECTUL  
„S  CITIM PENTRU SUFLETUL ŞI MINTEA NOASTR ” 

 
Anca Şuşcu, Colegiul Tehnic Energetic D.  Hurmuzescu Deva  

 
Argument 

 
 Provocarea acestui demers didactic a ap rut din „nevoia” mea ca profesoar  de a nu m  da 
b tut  în fa a viziunii aproape fataliste a inapeten ei pentru lectur  a tinerilor: cred sincer, c  e o 
fals  concuren  între carte, pe de o parte şi calculator şi internet, pe de alt  parte. Credin a mea 
sincer  este c  lectura poate înc  cuceri foarte mult teren, dac  profesorul g seşte strategia adecvat  
şi puntea de comunicare cu elevul. 
 Cunoaşterea conceptelor opera ionale nu este suficient  pentru o bun  aprofundare a 
fenomenului literar. 
 F r  a minimaliza şi, chiar, f r  a exclude dintre sursele de lectur  calculatorul, ne-am 
propus o mai bun  apropiere a elevului de carte, creând o atmosfer  de emula ie şi competi ie, dar 
f r  „trauma” produs  de notare. 
 Colegiul Tehnic Energetic D Hurmuzescu are o veche tradi ie multipl , inclusiv în ceea ce 
priveşte cercurile de crea ie, cercurile dramatice şi de lectur . Nu facem altceva decât s  continu m 
munca şi efortul înaintaşilor, dasc li deosebi i şi cu o lung  carier  în aceast  şcoal . 
 Scopul nostru este acela de a-l transforma pe elev într-un adev rat consumator de lectur , 
conştient de valoarea şi importan a c r ii în des vârşirea personalit ii lui, de rolul pe care-l ocup  
carte în rela ionarea cu lumea din jur, cu restul universului. 
 
Scopul proiectului: 
 Formarea gustului pentru lectur  al elevului; 
 Formarea unor criterii axiologice proprii prin care s  disting  singur ce şi când s  citeasc ; 
 Formarea unui inventar de instrumente de analiz  a operei literare care s -l ajute s  comunice 

mai bine cu el însuşi şi cu cei din jurul lui. 
 Dezvoltarea valen elor morale, religioase, patriotice şi artistice 
 Educarea sentimentelor 
 
Coordonatorul proiectului:  
Prof: Şuşcu Anca–profesor de limba şi literatura român  
 
Membrii în echipa de proiect:  
Toat  catedra de limba şi literatura român  
 

Obiectivele proiectului: 
 Descoperirea, f r  constrângerile “catalogului” a pl cerii de a citi 
 Cultivarea la elevi a lecturii de plcere şia a analiz rii acesteia 
 Stimularea  a interesului pentru literatura român  si universal  
 Resuscitarea a interesului pentru actul lecturii 
 Formarea la elevi a unei gândiri proprii de rela ionare cu cei din jur şi cu ei înşişi. 
 S  efectueze diferite activit i împreun  
 S  stabileasc  rela ii de prietenie 
 S  manifeste interes pentru aplicarea cunoştin elor dobândite în diverse situa ii 
 

Grupul int : elevii claselor a VI-a E, a-VII-a D, a-VIII-a C ai şcolii 
 



Durata: 1 an 
 
Parteneri in desfasurarea proiectului:  

 Biblioteca liceului 
 Biblioteca Jude ean  “O Densusianu” Deva 
 Casa Corpului Didactic Deva 
 

Oportunit ti în desf surarea proiectului 
 Formarea unei echipe manageriale avizat  şi cu deschidere c tre practicile de lectur  
 Existenta unui profesor- documentarist sau a unui bibliotecar  
 Existenta unei biblioteci cu o bun  dotare de carte în stare s  asigure “nevoile” cercului de lectur  
 To i elevii sunt înscrişi la bibliotec   
 Existenta unui s li specializat  pentru lectur  ce poate asigura mobilierul, atmosfera, personalul 

necesar desf şur rii  
 Existenta unui numar de dou  calulatoare conectate la Internet 
 Existenta unui numar de 3 profesori de limba si literatura român  
 

Riscuri in derularea proiectului: 
 Programul şcolii  impune desf şurarea ac iunii în zilele de vineri 
 Inapeten a – ini ial  – pentru lectur  a tuturor elevilor; de aceea se impune un efort mai mare 

din partea echipei manageriale pentru atragerea şi convingerea lor 
 Dotarea de carte a bibliotecii nu satistaface întru totul nevoile de lectur  ale copiilor 
 Multe c r i sunt edi ii învechite, cu informa ii dep şite, altele sunt doar  dep şite ca  

substan  material  (rupte, cu col uri îndoite, cu file desprinse etc) 
 Spa iul de desf şurare al s lii de lectur  este prea mic 
 Riscul aglomer rii şi suprasolicit rii elevilor 

 
AC IUNI: 
 Vizitarea celor dou  unit i partenere: biblioteca jude ean  şi CCD Deva 
 Preg tirea lecturilor artistice pentru prezentare cu diferite ocazii; 
 Desf şurarea unor activit i artistice  
 Realizarea unor expozi ii cu lucr rile realizate împreun ; 
 Desf şurarea unor jocuri tematice; 
 Concurs de recit ri – „Cel mai bun recitator”; 
 Popularizarea acestor ac iuni cu ajutorul televiziunii locale; 
 
 
EVALUARE: 
 Desf şurarea unor activit i comune sub forma unor jocuri şi programe artistice; 
 Apreciere asupra colabor rii în modul de lucru, în prezentare  produsele realizate; 
 Acordarea unor diplome copiilor care s-au eviden iat; 
 Realizarea expozi iei cu lucr rile copiilor în şcoal ; 
 Popularizarea ac iunilor cu ajutorul televiziunii locale. 
 
 
Etape in derularea proiectului: 
 Aplicarea unui chestionar vizând interesul pentru lectur  al elevilor în colaborare cu profesorul 
psiholog al şcolii şi cu directorul educativ 
 Analiza si interpretarea datelor 
 Stabilirea calendarului de activitati pe sem I si al II-lea 
 Formarea echipei de proiect 

 



Calendarul activit ilor cercului de lectur  
 

1. Întâlniri lunare în ultima zi de vineri din lun : se ascult  crea iile copiilor, sunt 
comentate de colegii lor şi de profesorii îndrum tori. 

2. Sunt selectate cele mai bune crea ii pentru a fi popularizate 
3. Întâlniri cu scriitorii deveni 
4. S rb torirea zilei Limbii române – 24 noiembrie 2016 printr-un program special 

(conceput şi executat de elevi) 
5. Întâmpinarea Naşterii Domnului şi a s rb torilor de iarn . 
6. Revigorarea patriotismului autentic – 24 ianuarie 2017 
7. M r işor – prieten drag! 
8. În aşteptarea mieilor (sfintele s rb tori pascale) 
9. Vine, vine, se apropie vacanta! 

 
 

885. CLUBUL DE LECTUR    
 

prof. Adela Grozeanu, Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia 
 

Proiect educativ de promovare a lecturii  
 

Argument 
 
Ca profesor de limba şi literatura român  m-am lovit de a anumit  inapeten  pentru lectur  a 

elevilor . Cu p rere de r u am realizat c  sunt din ce în ce mai solid argumentate afirma iile de genul 
“tinerii de azi nu mai citesc nimic”, atâta timp cât mul i dintre adolescen i aloc  cea mai mare parte a 
timpului liber muzicii, jocurilor pe calculator etc. F r  a afirma c  aceste preocup ri sunt inutile, 
consider c  pot deveni d un toare atunci când ele se substituie total actului şi pl cerii de a citi. 

De regul , o mare  parte dintre elevi citesc din “constrângerea” notei din catalog.  Astfel, de 
multe ori lectura se transform  în asimilarea de cunoştin e noi, f r  ca cititorii s  fie cu adev rat  
afecta i de lectur . Prin urmare, este absolut necesar s -i înv m pe elevi cum s  citeasc  de pl cere, 
cum s  se rela ioneze cu textul şi cum s  ac ioneze ca r spuns la ceea ce au citit, cum s  treac  de la 
reproducerea naiv  la analiza complex  a textului. 

Aşadar, consider c  este de datoria şcolii şi cu atât mai mult a profesorului de limba şi literatura 
român  de a g si strategia adecvat  şi puntea de comunicare prin care s  cultive la elevi pl cerea de a 
citi. Acesta este şi scopul prezentului demers didactic. 
 
Echipa de proiect : 
Coordonator proiect : prof. Adela Grozeanu 
Elevii claselor a 7 –a A, B 
 
Parteneri: 
I.S.J. 
Biblioteca Municipala 
 
Motiva ia în contextul general:  
- Cultivarea în rândul elevilor a pl cerii de a citi şi conştientizarea de c tre aceştia a importan ei pe 
care o are lectura în construirea şi des vârşire personalit ii lor.  
 
Obiective: 
- Încurajarea şi stimularea interesului elevilor pentru lectur ; 
- Cultivarea lecturii de pl cere; 



- Formarea unor criterii proprii prin care elevul s  disting  singur ce şi când s  citeasc ; 
- Dezvoltarea atitudinii de rela ionare a elevilor cu ei înşişi şi cu ceilal i; 
- Însuşirea unor instrumente de analiz  şi valorizarea a operelor literare; 
- Încurajarea aptitudinilor de crea ie literar  ale elevilor talenta i; 
- Familiarizarea cu personalit i marcante ale culturii şi literaturii române care au avut leg turi cu 
oraşul; 
- Stabilirea rela iilor de prietenie între elevi. 
 
Perioada de desf şurare a proiectului : 
- decembrie 2010- mai 2011 
 
Grup int  : 
-  25 de elevi ( clasa a 7-a A, B) 
 
Resurse umane: 
- Profesor coordonator 
- Membri catedrei de limba romana 
- Bibliotecar şcolar 
- Elevi 
- Comitetele de parinti ale celor doua clase 
- Reprezentanti ai comunitatii locale  
 
Resurse materiale: 
- volume de opere literare, computer,  videoproiector, copiator, aparat foto, materiale video . 
 
Rezultate aşteptate: 

1. Club de lectura functional ; 
2. Minibiblioteca a clubului ; 
3. Videoteca . 

 
Diseminarea informa iei: 
-  Informarea despre activitatile realizate pe blogul creat ; 
- Prezentarea activit ilor pe site-ul şcolii; 
-  expozi ie cu materialele elevilor : crea ii literare, desene, colaje, picturi etc. 
- Expozi ie de afişe cu mesaje pro-lectura. 
 
Evaluare: 
 
- Chestionare; 
- Observa ie; 
 
Continuitate  
  
- În anii urm tori ne propunem sa atragem mai mul i elevi in clubul nostru si sa organizam o 

vizit  la Biblioteca Universitara din Bucure ti. 
- Achizitionarea unor noi materiale pentru biblioteca / videoteca . 
Includerea altor evenimente . 
 
 
 
 
 



 
PLANFICAREA  ACTIVITA I LOR 

 
Nr. 
Crt . 

Obiective Activit i Responsabili Resurse 
Materiale De timp Financiare 

1. a) Stabilirea unor raporturi de 
cunoa tere între participan ii la 
proiect; 
b) Informarea participan ilor cu privire 
la principalele obiective si activitati 
ale proiectului; 
 
 

Masa rotund    Coordonatorul de proiect; 
Bibliotecarul şcolii şi al 
Bibliotecii Municipale; 
Elevi 
Comitetele de p rin i ale 
celor dou  clase 

Mape  
Fişe de lucru  

Dec. 
2010 

Autofinan- 
are 

2.  
   Interpretarea dramatizat  a poemului 
“Luceaf rul”de M. Eminescu ; 
 

Cum l-am s rb torit pe 
Eminescu... 
 

Coordonatorul de proiect 
Elevi 
 

Costume  
Fond muzical 

15 
ianuarie 
2011 

Comitetele de 
p rin i ale celor 
dou  clase 

 
 
3. 

 
 
  Realizarea unor fise de lectur  / 
chestionare în Biblioteca Municipal ; 
 

 
 

ie  ce- i place s  
citeşti? 
 

 
 
Coordonatorul de proiect 
Elevi 
Bibliotecar 
 

 
 
Fişe de 
lectur , 
chestionare 

 
 
Februarie 
2011 

Autofinantare 

 
4. 
 
 
 
 
 

 
a) Prezentarea unor crea ii literare care 
au ca tem  iubirea ; 
b) Realizarea unor crea ii literare 
proprii cu tema dragostei ; 
c) Cunoa terea obiceiurilor de 
Dragobete. 

 
Dragobetele, ziua 
româneasc  a dragostei 
 
 
 

 
Coordonatorul de proiect 
Elevi 
 
 
 
 

 
Volume  
Crea ii proprii  
 
 
 

 
Februarie 
2011 
 
 
 
 

Comitetele de 
p rin i ale celor 
dou  clase 
Autofinantare 



 
5. 
 
 

 
Lectura în spa ii neconven ionale : 
malul Marii Negre; 
 

 
  Locuri în care citim 
cu pl cere 
 

 
Coordonatorul de proiect 
Elevi 
 

 
Volume  
Crea ii proprii 

 
Aprilie 
2011 

Comitetele de 
p rin i ale celor 
dou  clase 
Autofinantare 

 
6. 

 
Organizarea unei expozi ii cu afişe şi 
mesaje pro-lectur   pe holul şcolii 

 
Ziua Mondiala a c r ii 

 
Coordonatorul de proiect 
Elevi 
 

 
Postere 
Afi e 

 
23 aprilie 
2011 

 
Autofinan are 

 
7. 

 
a) Activitate de împ rt ire a 
impresiilor pe marginea lecturilor 
însuşite de-a lungul desf şur rii 
activit ilor clubului; 
b) Crearea unui blog al clubului in 
care elevii sa îşi împ rt şeasc  
impresiile de lectura. 
 

  
Jurnalul  de lectur  

 
Coordonatorul de proiect 
Elevi 
Bibliotecarul scolii 
P rin i  

 
Fişe 
Chestionare 
Fotografii 
Postere 
Afi e 
Computerul 

 
Mai 
2011 

 
Autofinan are 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
886. PROIECT EDUCA IONAL 

”ŞAHUL – JOCUL MIN II” 
 

Profesor: Bârla Alin  
 Liceul Dr. Laz r Chiril , Baia de Arieş 

 
  Argument: 

Şahul face parte din curricula şcolar  în peste 30 de ri de pe toate continentele. În ultimele 
decenii s-au desf şurat în multe ri ale lumii studii şi experimente care au dovedit ştiin ific 
beneficiile pe care le aduce şahul în dezvoltarea personalit ii copiilor şi tinerilor, cu rezultate 
concrete în îmbun t irea performan elor şcolare. 

Nu întâmpl tor, deviza şahiştilor de pretutindeni (şi a Federa iei Interna ionale de Şah – 
FIDE) este “Gens una sumus” (Suntem o familie). Şahiştii se constituie într-adev r într-o veritabil  
comunitate, în care în general se cunosc to i între ei, se salut , îşi ştiu unul altuia calit ile şi 
defectele. Îi adun  laolalt  şi îi leag  împreun  o pasiune comun  pentru acest amalgam minunat de 
joc, sport şi art , l sând deoparte diferen ele de cultur , situa ie financiar , religie, etnie etc. Pe tabla 
de şah, exist  doar alb şi negru, dou  tabere care se dueleaz  între ele dup  nişte reguli, strict 
respectate de cei doi combatan i. Spiritul de fair-play şi respectul adversarului sunt elemente “sine 
qua non” pentru cel care vrea s  aib  câştig de cauz  atât pe partea sportiv , pe termen mediu şi 
lung, cât şi pe partea social  (comunitatea îl va marginaliza pe cel ce va încerca s  ob in  avantaje 
pe c i necinstite). 

Sportul este considerat a fi mijlocul ideal de formare a corpului şi caracterului. Apari ia lui a 
marcat trecerea de la obiectivele de ordin igienic, pe care le urm rea educa ia fizic , la cele privind 
valorile educative ale întrecerii.  

Avantajele i beneficiile ahului în dezvoltarea intelectual  a copiilor  sunt imenese. Mai 
simplu fie spus şahul – acest joc clasic de strategie – face copiii mai deştep i. Cum? Creşte 
concentrarea, capacit ile intelectuale, memoria, dar şi gândirea analitic  i abstract .  

Deloc de neglijat este urm torul aspect pe lista de beneficii. În majoritatea cazurilor, cei care 
joac  şah sunt din “crema” unei clase şcolare, din punct de vedere intelectual. Contraargumentul cel 
mai des întâlnit aici este “ei oricum erau mai bine dota i intelectual decât colegii lor, tocmai de 
aceea au fost direc iona i c tre şah”. Nu spun c  este un argument complet greşit, pentru c  în mod 
clar, la copiii care aleg şahul exist  deschidere atât din partea lor, cât şi a p rin ilor c tre o 
îndeletnicire de gândire prin excelen . Interesant este îns  c  şi cei care s-au l sat foarte devreme 
de şah îşi amintesc mai târziu de şah ca un factor decisiv în formarea lor. În general, când vine 
vorba de aptitudinile şi calit ile dobândite prin intermediul şahului, ei îşi vor aminti de 
urm toarele: o memorie mult peste medie (cu accent pe cea vizual ), focalizarea aten iei, un nivel 
superior de concentrare mental , un mod de gândire precis şi logic, capacitatea de a-şi planifica 
activit ile (agenda, planul de lucru), uşurin a de a anticipa reac iile celor cu care interac ioneaz  
(parteneri de afaceri, clien i etc.) şi a gândi pasul urm tor; nu în ultimul rând, asumarea 
responsabilit ii şi luarea de decizii. 

Cele mai importante beneficii ale ahului pentru copii sunt concentrarea -  ahul implic  
aten ia la orice mi care a adversarului pentru a putea gândi strategia i mutarea urm toare; 
anticiparea – micu ii înva  s  anticipeze o anumit  mi care sau mutare înainte ca aceasta s  se 
întâmple. Ei î i dezvolt  capacitatea de a gândi înainte de a ac iona, ceea ce îi va ajuta enorm la 
maturitate i îi va sc pa dintr-o mul ime de situa ii jenante sau complicate; r bdarea – r bdarea nu 
este una dintre calit ile principale ale copiilor. ahul este unul dintre jocurile care necesit  o 
cantitate generoas  de r bdare; responsabilitatea – ahul face copiii s  fie mai responsabili. Ei î i 
asum  alegerile, mut rile, strategiile i devin responsabili pentru felul în care decurge jocul. În plus, 
acest joc are regului stricte, bine definite pe care micu ii sunt obliga i s  le respecte i s  î i asume 
responsabilitatea pentru ele. Toate acestea le va folosi mai târziu în via , la maturiate, atunci când 
sunt pu i în fa a unor situa ii în care trebuie s  ia decizii i s  î i asume r spunderea pentru ele.  



 Dac  vrem s  discut m despre vârsta potrivit  pentru a înv a ah, r spunsul ar fi c  este 
greu de spus care este vârsta potrivit  a copilului pentru ini ierea în tainele ahului. Nici m car 
exper ii nu se pun de acord în aceast  privin . Îns  tot ei sus in c  este mai bine s  se înceap  cât 
mai de devreme, pentru c  impactul e mai mare i ajut  la dezvoltarea creierului copilului. În timp 
ce unii copii sunt ap i s  înve e principiile generale ale jocului la 4 ani ori, al ii sunt capabili s  
în eleag  regulile i desf urarea jocului abia pe la 7-8 ani ori.   
 Într-un astfel de cadru organizatoric propriu, am considerat oportun  desf urarea acestei 
activit i sportive ce îi ofer  copilului posibilitatea de a-şi pune în valoare şi de a eviden ia propriile 
capacit i, favorizând interac iunea tuturor factorilor psihici ce contribuie şi influen eaz  activitatea 
de cunoaştere, dezvoltarea curiozit ii şi dorin ei de a dezlega tainele acestui joc. Pot dobândi i 
perfec iona pân  la m iestrie, atât capacitatea biomotric  i tehnico-tactic , dar i baza psiho-nativ , 
necesar  în competi ii. 

SCOPUL PROIECTULUI: 
- Este un bun pretext pentru elevi de a le imprima o solicitare constructiv  şi în acelaşi timp 
dinamic ; 
- Descoperirea de noi talente.  

OBIECTIVE:  
- Cunoaşterea şi în elegerea conceptelor, a terminologiei şi a procedurilor specifice jocului de şah; 
- Stimularea gândirii logice şi a interesului pentru l rgirea orizontului în însuşirea celor mai 
eficiente moduri de a începe o partid ; 
- Dezvoltarea capacit ilor de explorare / investigare şi rezolvare a situa iilor din jocul de şah; 
- Cunoa terea şi aplicarea principalelor semne conven ionale; 
- S  dep şeasc  blocaje în crearea şi rezolvarea unor probleme specifice jocului de şah. 

 
GRUP INT :  

- elevii claselor I – IV; 
- cadrele didactice. 

RESURSE: 
- Resurse umane: profesori, elevi, p rin i; 
- Resurse materiale: - materiale sportive. 
           SURSE DE FINAN ARE: 
- Surse proprii de finan are (cheltuielile implic  organizarea concursului, editarea diplomelor pentru 
participan i, câştig tori, cup , medalii); 
- În func ie de impactul pe care îl va avea competi ia, aceasta poate fi dezvoltat  şi în anii şcolari 
viitori; 

REGULAMENTUL DE DESF ŞURARE: 
               Capitolul I 
Art.1 La competi ia organizat  la "Liceul Dr Laz r Chiril " Baia de Arieş, particip  elevii din 
clasele primare. 
         Capitolul II 
Condi ii de participare şi premiere: 
Art.2 Tragerea la sorti a partidelor se va face dup  terminarea înscrierilor. 
- Tot în ziua tragerii la sor i se va stabili comisia tehnic  şi datele şi sistemul de joc. 
Art.3 La începutul şi terminarea competi iei vor avea loc  scurte festivit i la care elevii sunt ruga i 
s  participe indiferent de pozi ia ocupat  în clasament. 
Art.4  Se vor acorda premii: 
- pentru to i elevii care au ocupat locurile I, II , III si IV. Diplomele oferite vor purta sigla şi 
semn tura organizatorilor.        
    Capitolul III 
  REGULAMENTUL JOCULUI SI DISPOZI II TEHNICE: 
Art.5  ahul este jucat pe o tabl  de ah care este împ r it  în 64 p tr ele (8x8) de culori 
alternative, similar  cu cea folosit  pentru jocul „dame”. Nu conteaz  care sunt culorile exacte de pe 



tabl , p tr ele de culoare deschise la culoare se numesc „albe”, iar cele de culoare închis  se 
numesc "negre". aisprezece piese „albe” i aisprezece piese „negre” sunt a ezate pe tabl  la 
începutul jocului. Tabla este pus  în a a fel încât la cel mai apropiat col  din dreapta al fiec rui 
juc tor s  se afle un p tr el alb. Fiecare juc tor controleaz  aisprezece piese. 
         La începutul jocului piesele sunt aranjate astfel încât, al doilea ir al fiec rui juc tor cuprinde 
opt pioni; orizontala de lâng  fiecare juc tor con ine celelalte piese. Fraze populare sunt folosite 
pentru a în elege structura, mai ales în rândul încep torilor, acestea sunt „dama pe culoarea ei” i 
„albul în dreapta”. Ultima se refer  la faptul c  p tr elul din col ul cel mai apropiat din dreapta 
trebuie s  fie alb. 
 Fiecare pies  de ah are propriul s u stil de a muta. Mut rile sunt f cute pe p tr elele 
vacante, exceptând cazurile de capturare a piesei adversarului. 

Cu excep ia calului, piesele nu pot s ri una peste alta. Când o pies  este capturat , piesa 
atacant  ia locul piesei inamice (excep ie f când capturarea en passant). Piesa capturat  e scoas  din 
joc i nu poate reveni pe tabl . Regele poate fi pus în ah, dar nu poate fi capturat. 
• Regele poate muta exact un p tr el pe orizontal , vertical  sau diagonal . De asemenea, 
fiecare rege poate face o mutare special , numit  rocad , o singur  dat  în cursul unei partide. 
• Turnul mut  orice num r de p tr ele libere pe vertical  sau orizontal . De asemenea este 
deplasat i la rocad . 
• Nebunul mut  orice num r de p tr ele libere - de aceeaşi culoare - în diagonal  . 
• Dama poate muta orice num r de p tr ele libere pe diagonal  , orizontal  sau vertical . 
• Calul mut  în form  de „L”, dou  p tr ele pe vertical  sau orizontal  plus un p tr el pe 
direc ia transversal . 
• Pionii au cele mai complexe reguli de mut ri: 
       Un pion poate fi mutat înainte un p tr el, dac  p tr elul respectiv nu este ocupat. Dac  înc  
nu a fost mutat deloc, pionul are op iunea de a muta dou  p tr ele înainte. Un pion nu poate muta 
înapoi. 
        Pionii sunt singurele piese care captureaz  diferit de cum mut . Ei pot captura o pies  inamic , 
aflat  pe p tr elul vecin de pe diagonal  i doar înainte, pionul neputând captura înapoi. 
        Pionul are dou  mut ri speciale, en passant i promovarea. 
   DISPOZITII FINALE: 
Art.8. Contestatiile privind problemele aparute in timpul jocului, precum si abaterile disciplinare 
vor fi solutionate de catre comisia tehnica stabilita la inceputul competitiei. In caz de comportament 
nesportiv, sanctiunile se aplica atat jucatorilor aflati in joc, cat si celor care sunt  sus in tori.   
Art.9. Hotararea si sanctiunile vor fi comunicate de comisie . 

REZULTATE SCONTATE SI IMPACTUL PROIECTULUI: 
- Rezultatele aplic rii acestui proiect ar trebui s  satisfac  nevoile de grup, individuale, comunitare 
(elevi, p rin i,comunitate). Educa ia cultural- artistic  este un factor de leg tur  între aceste trei 
elemente, de aceea ar constitui o manifestare practic  a acestei leg turi. 

Impactul pe termen scurt: 
- participarea elevilor selecta i prin concursuri organizate la nivel de clase; 
- schimb de experien  pentru elevi şi profesori, cunoaşterea reciproc  a participan ilor; 
- dezvoltarea capacit ii de comunicare prin intermediul artei; 

Impactul pe termen lung: 
- consolidarea capacit ii de angajare în competi ii de nivel superior; 
- cresterea calit ii în înv mânt. 
        EVALUARE ACTIVITATE: 
- Se vor acorda premii ( I, II, III) şi men iuni avizate de conducerea liceului "Dr. Laz r Chiril " Baia 
de Arieş; 
 
  



 
887. PROIECT EDUCATIV  ,, I EU SUNT FRANCOFON ...!” 

 
M d lina Enache, Colegiul Tehnic ,,Alexe Marin” Slatina  

Maria R du , Colegiul Tehnic ,,Alexe Marin” Slatina 
 

 Proiectul de tip concurs ,, i eu sunt francofon ...!” se desf oar  începând cu anul 2015 
la nivelul jude ului Olt la Colegiul Tehnic ,,Alexe Marin” Slatina, bucurându-se de o mare 
participare atât din partea elevilor de liceu cât i de gimnaziu. 
  Argument  
 În cadrul acestui proiect educa ional se dore te cultivarea interesului elevilor, p rin ilor i 
cadrelor didactice pentru limb , literatur  i civiliza ie francez , precum i dezvoltarea 
aptitudinilor estetice, fixarea deprinderilor de comunicare i utilizarea vocabularului limbii 
franceze. Limba este cel mai important mijloc de comunicare şi de în elegere cu semenii 
noştri. Ca cet eni europeni, schimburile lingvistice sunt inevitabile pentru oricare dintre noi. 
Limba francez  este limba în care au ap rut şi s-au r spândit valori universale, precum 
democra ia, libertatea, drepturile omului, dreptatea, solidaritatea, progresul, diversitatea 
cultural .     

Francofonia reprezint  un spa iu lingvistic comun, în care fiecare iubitor al acestor valori 
îşi poate însuşi aceste valori sau le poate comunica şi în elege mai bine în limba în care 
acestea s-au format, cuprinzând întregul spectru semantic al cuvintelor. 
Scopul proiectului : stimularea elevilor i cre terea interesului pentru studierea  limbii , 
culturii  i civiliza iei  franceze. 
Grupul int  este format din elevi din ciclul gimnazial, liceal, precum i din profesorii  
implica i în proiect. Demersurile ini iate vor avea efect i asupra beneficiarilor indirec i: 
• comunitatea colar  implicat  în proiect; 
• comunitatea local  prin familiile elevilor implica i i prin mediatizarea acestuia; 
• institu iile de cultur  partenere; 
Activit ile proiectului  
1. Întocmirea protocolului de colaborare între unit ile colare implicate în derularea 
concursului.  
2. Realizarea materialelor informative i lansarea invita iei de a participa celor care doresc pe 
site-urile educa ionale.  
3. Desf urarea concursului pe sec iuni:   
• prezent ri PowerPoint în limba francez  care s   cuprind    descrierea  unei ri 
francofone (sec iunea I, gimnaziu & liceu); 
• crea ie literar  în limba francez   - eseu pentru elevii  de gimnaziu (sec iunea a II-a); 
• interpretarea în limba francez  a unei  poezii pentru elevii de liceu (sec iunea a III-a); 

   Obiectivele specifice ale proiectului  
• Realizarea unui proiect de parteneriat educa ional; 
• Realizarea concursului pe trei  sec iuni ; 
• Diseminarea rezultatelor proiectului în 3 unit i colare, într-un interval de 2 luni; 
Promovarea i diseminarea: 
Activit ile de diseminare s-au  desf şurat la mai multe niveluri astfel: 
La nivelul institu iilor implicate în proiect: 

 Promovarea prin afiş de prezentare ; 
 Diseminarea în cadrul activit ilor de comisie metodic / a comisiei dirigin ilor;   
 Diseminarea prin expunerea lucr rilor elevilor,  în incinta şcolii, putând astfel fi 

v zute şi de ceilal i elevi şi profesori cât i pe pagina de socializare 
https://www.facebook.com; 

     La nivelul comunit ii locale: 
 Publicarea de articole în presa local  ; 

https://www.facebook.com/


 Invitarea la activit ile desf şurate a altor profesori, colegi din institu ii şcolare 
partenere viitori parteneri de proiect ; 

   La nivel na ional: 
 Postarea de fotografii realizate în timpul activit ilor pe site-ul colii 

https://www.facebook.com/colegiultehnic.alexemarin 
   Înscrierea se poate face pe baza fişei de înscriere  ataşat  în anex  la urm toarea  adresa   
de e-mail: sieusuntfrancofon@yahoo.ro 

 
FIŞ  DE ÎNSCRIERE PENTRU ELEVI-CONCURS ,,SI EU SUNT FRANCOFON ...!” 

 
NUMELE   ELEVULUI............................................................................................ 
CLASA ......................................................................................................................... 
ŞCOALA  ...................................................................................................................... 
LOCALITATEA ................................................................................................................... 
STRADA.................................................NR.......................................................................... 
JUDE UL  ................................................................................................................. 
SEC IUNEA CONCURSULUI 
1............................................................................................................................................... 
2.: ……………………...................................................................................... ……… 
3………………………………………………………………………….. 
NUM RUL TOTAL DE LUCR RI  .................................................................................... 
PROFESOR ÎNDRUM TOR …………………………………………................................ 
TELEFON:.............................................................................................................................. 
FIX/MOBIL............................................................................................................................ 
E-MAIL  ................................................................................................................................. 
ADRESA DE CORESPONDEN ...................................................................................... 

 
 

888. PROIECT   DIDACTIC 
 

Bârla Niculina Cosmina 
Liceul Dr." Laz r Chiril " Baia De Arieş 

 
Liceul:  ,, Dr. Laz r-Chiril ”  Baia de Arieş 
Disciplina:  Limba şi literatura român  
Profesor:  Niculina Bârla 
Clasa : a XI- a  
Unitatea de înv are: Orient ri tematice în romanul interbelic 
Con inut: ,,Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de r zboi” 
Subiectul: Caracterizarea personajelor(Text suport:,, Ultima noapte de dragoste, întaia noapte de 
razboi”, de Camil Petrescu) 
Tipul lec iei: Lec ie de insuşire şi asimilare de noi cunoştin e 
Competen e : 
Generale: 

 Folosirea instrumentelor de analiz  literar  într-un text epic; 
 Utilizarea corect  şi adecvat  a limbii române literare în producerea şi receptarea 

mesajelor în diferite situa ii de comunicare, 
 Dezvoltarea competen elor de argumentare şi gândire critic ; 
 Argumentarea în scris sau oral a opiniilor proprii asupra unui text literar. 

Specifice : 
 Folosirea adecvata a strategiilor de comunicare orala in monolog si dialog in vederea 

realizarii unei comunicari eficiente si personalizate 

https://www.facebook.com/
mailto:sieusuntfrancofon@yahoo.ro


 Receptarea adecvata a sensului unui mesaj transmis prin diferite tipuri de texte orale sau 
scrise 

 Utilizarea adecvata a achizitiilor lingvistice in intelegerea si in producerea diverselor 
mesaje 

 Utilizarea adecvata a conceptelor de teorie a literaturii in analiza si in discutarea textelor 
literare studiate 

 Folosirea unor tehnici variate pentru analiza în detaliu a unor texte literare diverse; 
 Construirea unei argumenta ii orale/ scrise pe o tem  dat ; 
 Argumentarea unei op iuni personale în confruntarea cu puncte de vedere divergente. 

Competen e de referim : 
 A)cognitive 
Elevii vor fi capabili: 

1. Sa defineasca conceptul operational de personaj literar 
2. Sa identifice tipuri de personaje si legaturile care se stabilesc intre ele 
3. Sa identifice trasaturi fizice si morale ale personajelor si sa le evidentieze prin citate 
4. Sa indice particularitatile de constructie si mijloacele de caracterizare ale personajelor 
5. Sa sesizeze evolutia personajelor 
6. s -şi exprime opinia argumentat   

B) afective 
- sa isi cultive placerea de a citi 
- sa stimuleze gandirea autonoma, reflexiva si critica, prin lectura textelor 
Resurse educa ionale: 

- subiectul de tipul III pentru proba scris  a examenului de bacalaureat; 
- fişe de lucru  
- sala de clas ; 
- timp de lucru: 50 min. 

Strategia didactic  : 
a). Metode şi procedee: 
               - conversa ia euristic , lectura explicativ  a citatelor semnificative, analiza pe text, 
dezbaterea,  explica ia, ,  problematizarea, brainsorming , demonstra ia, înv area prin descoperire, 
argumentarea, observatia, exercitiul de spargere a ghetii. 
b). Forme de organizare a activit ii elevilor: 
               - activitatea individual ; 
               - activitatea frontal ; 
               - activitatea pe grupe, profesorul supravegheaza, indruma, clarifica, apreciaza 
c). Mijloace de înv mânt: 
               - fişe cu citate din text şi citate critice; 
               - text suport  ,,Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de r zboi”; 
               - fişa de lucru individual  ,tabla, caietele elevilor 
d). Material bibliografic: 
     Manual de Limba si literatura romana, clasa a IX-a, editura Art 
          Tudor Vianu, Arta prozatorilor români, Bucureşti, 1996; 
          * *** Dic ionar analitic de opere literare româneşti, A-D, Bucureşti, 1998;                                 
       Cristina Ciprian, Livia Ciuperc , Alternative didactice, Iaşi, Ed. Spiru Haret, 2002; 
       N. Eftenie, Introducere în metodica limbii şi literaturii române, Ed.Paralela 45, 2000; 
       C. Parfene, Metodica pred rii limbii şi literaturii române în gimnaziu şi liceu, Ed.        
       Polirom , Iaşi , 1999; 
       Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice,coord. C. Cucoş,  
       Ed. Polirom, Iaşi, 2005 
       Dumitru Micu, În c utarea autenticit ii, Ed. Minerva, Bucureşti, 19992; 
       Nicolae Manolescu, Arca lui Noe, Ed. Gramar, Bucureşti, 1998. 
 



SCENARIU DIDACTIC 
cls a XI-a 

Momentele 
lec iei cu 
timpul 
coresp. 

Comp. 
specifice 

Elemente de con inut şi 
activitatea profesorului 

Activitatea  
elevilor 

Strategii  
didactice 

Resurse 

1. Moment 
organizatori
c 

2 ‘ 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
3.1 
3.2 

Este organizat contextul 
educativ, astfel încât demersul 
didactic s  ating  un grad înalt 
de eficien , se asigur  liniştea 
în clas , se preg tesc materialele 
necesare desf şur rii activit ii. 

Elevii preg tesc 
caietele şi textele 
suport ale 
romanului ,, 
Ultima noapte de 
dragoste, intaia 
noapte de razboi” 

       
Conversa i
a 

 

2. Captarea  
    aten iei 

3’ 
 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

Discutii cu elevii privind 
universul operei lui Camil 
Petrescu, evidentiindu-se temele 
dominante, preferinta autorului 
pentru romanul experientei. 

Elevii analizeaza 
si isi exprima 
punctul de vedere 

Conversa i
a 
 
Dezbaterea 

Fişele de 
lucru 

3..Actualiza-
rea 
cunoştin elor 
anterioare 

14’ 
 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
3.1 
3.2 

Exercitiul de spargere a ghetii: 
profesorul si elevii se prezinta 
spunandu-si prenumele si 
caracterizandu-se cu un adjectiv 
care incepe cu aceeasi litera cu 
care incepe prenumele( Eu sunt 
Ana si sunt atenta)Rolul acestei 
conversatii este de a-i incalzi si 
de a-i face sa capete incredere in 
ei si in cunostintele pe care le-au 
dobandit pt. a putea continua 
studiul textelor pe care le au la 
dispozitie. 

Elevii r spund la 
întreb rile 
profesorului, se 
implica in 
activitate, 
dobandind astfel 
incredere. 

Convers ia 
euristic  
Explica ia     
Argumenta
rea 
Problemati
zarea 
Metoda 
brainstorm
ing 
(avalanşa 
de idei) 
Activitate 
frontal  

Textul 
suport 
 
 
Tabla 
 
 
Caietele 

4.Anun area 
subiectului şi 
a 
obiectivelor 

3’ 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
3.1 
3.2 
 

Profesorul anun  elevii c  ast zi 
vor realiza caracterizarea 
personajelor din romanul 
„Ultima noapte de dragoste, 
intaia noapte de razboi”. 
Comunicarea obiectivelor se va 
realiza într-o manier  accesibil  
elevilor, parcurgând pân  la 
sfârşitul orei toate obiectivele 
propuse. 

Elevii noteaz  în 
caiete titlul lec iei 
şi planul de lucru 
şi vor preg ti 
textul suport al 
romanului, fişele 
de lucru. 

     
Activitatea 
frontal   
    
Avtivitatea 
individual  

Tabla 

5. Dirijarea   
înv rii şi 
ob inerea 
performan ei 

20’ 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
3.1 
3.2 

Elevii vor fi împ r i i pe  grupe. 
Li se distribuie fişe cu sarcini de 
lucru.  Fiecare grup  rezolv  
sarcina de lucru în clas  timp de 
15 min. 
Elevii vor identifica pe fise 
personajele descrise prin citatele 
date si vor redacta planul de 
caracterizare al personajelor, 
lucrand pe grupe si respecatand 
niste pasi. Activitatea lor este 
individuala iar profesorul va 

Elevii vor 
descoperi locul 
ocupat de personaj 
in opera( principal, 
secundar, 
episodic). Vor 
identifica tipologia 
in care se 
incadreaza 
personajul, vor 
prezenta insusirile 
fizice si morale ale 

Activitate 
frontal  
 
Conversa i
a euristic  
 
Problemati
zare 
 
 
         
Activitate 

Caiete 
 
Textul 
suport 
 
 
Fişele de 
lucru 
 
 
 
 



dirija elevii sa ofere cat mai 
multe raspunsuri. Profesorul 
coordoneaz  echipele 
şi lucreaz  al turi de elevi. 
Solu ioneaz  eventualele 
inadverten e în în elegerea 
metodei şi a con inutului 
dezbaterii. 
Se va descoperi locul ocupat de 
personaj in opera( principal, 
secundar, episodic), Se va 
identifica tipologia in care se 
incadreaza personajul( 
intelectual lucid, autoanalitic, 
insetat de adevar si demnitate, 
tipul de feminitate moderna, 
tipul avarului, femeia 
superficiala, etc.), se vor 
prezenta insusirile fizice si 
morale ale personajului plecand 
de la textul suport,  se vor 
identifica mijloacele directe sau 
indirecte de caracterizare a 
personajului si se va reliefa 
originalitatea personajului prin 
compararea cu alte personaje 
similare., acesti fiind pasii 
propusi. 

personajului 
plecand de la 
textul suport, vor 
identifica 
mijloacele directe 
sau indirecte de 
caracterizare a 
personajului si vor 
reliefa 
originalitatea 
personajului prin 
compararea cu alte 
personaje similare. 
Elevii vor si 
numiti aleatoriu de 
catre profesor sa-si 
comunice parerile 
corespunzatoare 
fiecarui pas iar 
raspunsurile finale 
combinate vor fi 
notate in caiete de 
catre toti elevii, 
realizandu-se 
astfel planul de 
caracterizare al 
personajului. 

pe grupe 
              
           
Dezbaterea 
Explica ia 
    
           
Explica ia 
 
            
Expunerea 
 
       
Activitatea 
pe grupe 
 
 
        
 
       
Activitatea 
frontal  
 
Explica ia 
 
Convesa ia 
euristic  
 
Expunerea 

       
      Tabla  
 
 
 
 
 
      Fişele 
 
 
 
 
Textul 
suport 
 
 
 Fişele de 
lucru 
 
Textul 
suport 
 
Fişele de 
lucru 
 
 
 
  Caietele 
 

6.Asigurarea 
feed-back-
ului 

3’ 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
3.1 
3.2 

Se realizeaz  prin aprecieri 
verbale pe tot parcursul lec iei, 
vizând participara elevilor, 
calitatea exemplelor şi a 
argumenta iei, calitatea şi 
corectitudinea exprim rii.Se vor 
antrena in gasirea solutiilor toate 
grupele pentru ca mai apoi sa 
formulam concluziile. 

Elevii vor sintetiza 
oral tr s turile 
personajelor. 

Explica ia 
 
  
    
Conversa i
a euristic  

Fişele  de 
lucru 

7.Evaluarea 
activit ii 

3’ 

3.1 
3.2 
 

La sfârşitul orei profesorul va 
aprecia şi va nota r spunsurile 
elevilor şi-i va încuraja pe elevi 
pentru particip rile lor viitoare. 

Elevii discut  
principalele 
aspecte dezvoltate 
prin activitatea la 
clas  şi 
sintetizeaz  
cunoştin ele 
însuşite. 

Activitate 
frontal  

 

9.Asigurarea 
reten iei şi 
transferului 

4’ 

2.2 
2.3 
3.1 
3.2 

Elevii vor avea de elaborat un 
eseu structurat pe baza planului 
şi a fişei realizate în clas . 

Elevii îşi noteaz  
în caiete tema 
pentru acas . 

Activitatea 
individual  

Portofoli
ul  
elevilor   

 
 
 
 



 
889. PROIECT DIDACTIC – REVEDERE DE MIHAI EMINESCU 

 
Prof. Iftime Alina,  

Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Constan a 
 
Unitatea de înv mânt: Grup Şcolar Economic „Virgil Madgearu” 
Profesor: Alina Iftime 
Clasa: a XI-a 
Disciplina: Limba şi literatura român   
Unitatea de înv are:Junimismul 
Subiectul lec iei: Revedere de Mihai Eminescu 
Tipul lec iei:de receptare a unui text liric/ de formare a priceperilor şi deprinderilor 
Timpul : 1h 
Motiva ie: „În aceast  or  se urm reşte consolidarea unor abilit işicompeten e privind tr s turile genului liric. Lec ia dezvolt  gândirea critic , dând 
posibilitatea elevilor s  abordeze structural textul şi s  argumenteze apartenen a acestuia la genul liricşi la curentul literar romantism.” 
Competen e specifice:  
1.1 Formularea corect  a unei alocu iuni/ opinii; 
1.2 Aplicarea în exprimarea proprie a regulilor de comunicare oral ; 
1.3 Aplicarea cunoştin elor de limb  în receptarea mesajelor orale şi scrise; 
2.1 Utilizarea strategiilor de lectur  în vederea în elegerii adecvate a textului studiat; 
2.2 Interpretarea textului studiat prin prisma propriilor valori şi a propriei experien e de lectur ; 
2.3 Recunoaştereaşi analiza principalelor componente de ordin structural şi de limbaj specifice textului liric; 
2.4 Identificarea perspectivei lirice în textul liric studiat. 
3.1 Argumentarea unui punct de vedere al grupului; 
3.2 Formularea unui discurs argumentativ prin care s  sus in  un punct de vedere personal.  
Strategia didactic : 
      a. metode şi procedee:conversa ia euristic , lectura expresiv  a poeziei, exerci iul, analiza, problematizarea, demonstra ia, explica ia, compara ia, 
înv area prin descoperire. 
      b. forme de organizare a activit ii: activitate frontal  îmbinat  cu activitatea individual . 
      c.  resurse: capacit ile receptive şiemo ionale ale elevilor, cunoştin eleînsuşite anterior despre romantism şicrea ia eminescian . 
    d.   material didactic:fişe de lucru, imagini, prezentare powerpoint. 
Bibliografie: 
Limba şi literatura român  – manual clasa a XI-a, Editura Corint, Bucureşti, 2008. 



Livia Ciuperc  – Proiectarea didactic , Editura Spiru Haret, Iaşi 2005. 
D Iv nuş - Metodica pred rii limbii şi literaturii române, Ed. Universit ii, Craiova, 1999 
C. Parfene - Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoal  Ed. Universit ii, Bucureşti, 2001. 
N. Eftenie, - Introducere în metodica studierii limbii şi literaturii române, Ed. Paralela 45, Buc. 2001. 
T. Vianu -  art. Atitudinea şi formele eului în lirica lui Eminescu, Editura Junimea, Iaşi,  1974. 
G. C linescu - Istoria literaturii române de la origini pân  în prezent, Ed. Minerva,Buc. 1982. 
M. Eminescu- Poezii,Ed. Cartex 2000, Buc. 2003. 
 
 

 
Secven e 
didactice 

 
Competen e 

specifice 

 
Unit i de con inut/ Activit i de 

înv are 

 
Metode 

didactice 

 
Evaluare 

 
Resurse 

 timp / material 
did. 

 
Observa ii 

 
1.Organizarea 
clasei: 
 
2.Actualizarea 
cunoştin elor 
dobândite 
anterior 
 
 
 
 
3.Captarea 
aten iei 
 
 
 
4.Anun area 
subiectului şi 
a obiectivelor 
 

 
 
 
 
1.1formularea 
corect  a unei 
alocu iuni/ 
opinii; 
1.2 aplicarea în 
exprimarea 
proprie a 
regulilor de 
comunicare 
oral ; 
 
 
 
 
 
 
 

 
♦ salutul, notarea absen elor, asigurarea 
climatului de lucru. 
 
♦ Se reactualizeaz , prin activitate 
frontal , cunoştiin ele despre no iunea 
literar  de romantism, având în vedere 
temele şi motivele literare specifice, 
reprezentan ii romantismului românesc, 
texte romantice studiate. 
 
 
♦ Profesorul citeşte elevilor afirma ia 
poetului Mihai Eminescu despre 
valoarea literaturii populare, a 
folclorului drep surs  de inspira ie 
pentru literatura cult . 
 
♦Profesorul anun  titlul lec iei 
„Revedere” de M. Eminescu.Elevii 
trebuie s  ştie la sfârşitullec iei 

 
 
 
conversa ia 
euristic  
 
dialogul 
 
 
 
 
 
 
conversa ia 
 
 
 
 
explica ia 
 
 

 
 
 
 
 
evaluare 
formativ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 
5  
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schema 
 
 
 
 
 
 
 
 
manualul 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Prof. noteaz  
pe tabl  
secven eleinst
ruc ionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Dirijarea 
înv rii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.1 în elegerea 
textului la 
prima vedere; 
2.2 interpretarea 
textului studiat 
prin prisma 
propriilor valori 
şiexperien e de 
lectur ; 
2.3 
recunoaşterea, 
comentarea şi 
formularea unor 
judec i de 
valoare privind 
structurile 
specifice 
demersului 
narativ; 
2.4 comentarea 
procedeelor de 
semnificare; 
3.1 
argumentarea 
unui punct de 
vedere al 
grupului; 
3.2 formularea 
unui discurs 
argumentativ 
prin care s  
sus in  un punct 

urm toarele: semnifica ia titlului, s  
identifice tema şi motivele poeziei,s  
identifice specia literar  c reia îi 
apar ine poezia; s  selecteze cuvintele şi 
expresiile-cheie, s  determine 
semnifica ia lor,  s  descopere 
principalele procedee artistice care dau 
expresivitate poeziei,  
s  recunoasc  tr s turile liricii 
romantice în configura ia poeziei, 
ilustrându-le cu exemple; 
♦ Se prezint  elevilor versurile poeziei 
prin intermediul unui film pe calculator; 
♦ Profesorul face lectura model a 
textului, apoi dirijeaz , prin intermediul 
întreb rilor, activitatea elevilor de a 
descifra mesajul discursului poetic (Ce 
impresie v-a l sat lectura acestei poezii? 
Care sunt elementele romantice 
reprezentative pentru aceast  poezie?, 
Ce v  sugereaz  titlul acestei poezii?, 
Ce semnific  codrul la M. Eminescu?, 
Care este tema poeziei?, Ce sentimente 
sugereaz  versurile poeziei?,  
Ce sugereaz  prezen a diminutivelor?, 
Care sunt cuvintele cheie ale acestei 
poezii? 
Ce imagini artistice g si i în text? 
 
 
Informa iaesen ial  se noteaz  la tabl  şi 
în caietele elevilor, prin realizarea h r ii 
semantice a textului. 
 

 
 
 
 
 
 
 
conversa ia 
 
 
 
 
 
 
 
lectura 
expresiv  
 
 
 
 
reflec ia 
formativ  
exerci iul de 
identificare, 
de 
interpretare 
 
expunerea 
argumentat  
 
harta 
semantic  
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activit ii 
individuale  
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prezentare 
powerpoint 
 
manualul 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dac  prof. 
observ  
dificult i în 
identificarea 
caracteristici-
lor textului va 
da sugestii, 
dirijând 
activitatea 
elevilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6.Asigurarea 
reten ieişi a 
transferului: 
 
 
 
7. Asigurarea 
feed – back - 
ului 
 
 

de vedere 
personal.  
 
 
 

 
♦ Se prezint  elevilor varianta popular  
Oliolio, codru ule( Anexa 1)a poeziei 
studiate, solicitându-se stabilirea 
elementelor comune, dar şi a celor 
specifice crea iei eminesciene. Se va 
comunica rezolvarea. 
♦ tem  pentru acas : realizarea unui 
eseu nestructurat pornind de la 
afirma ia lui G. C linescu 
„Poezia, care cu cea mai fireasc  
înf işare poporal  cuprinde (cele) mai 
înalte idei culte, e f r  îndoial  
Revedere. Codrul vorbind este un mit 
des vârşit, fiindc  simbolul poetic pe 
care-l con inestârneşte peste tot procesul 
intelectual.” G. C linescu 
 

 
activitate 
individual  
 

 
 
 
 
evaluare 
frontal  
 
 
 
evaluare 
individual  

 
 
7 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
fişa de lucru 

 
 
 
 
 
 
 
 
Profesorul 
ofer  sugestii 
privind 
rezolvarea 
temei propuse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Anexa 1 
Oliolio, codru ule 
 
Oliolio, codru ule! 
Ce mai faci, dr gu ule? 
Codri, codri, dragul meu 
Parc  i-aş fi spus-o eu 
S  fr mân i frunza mereu. 
Din frunzişul frem tos 
Povesteştiaşa frumos, 
De m-adormi în iarb  jos. 
C  de când nu te-am v zut 
Mult  vreme a trecut 
Şi de când nu te-am c tat 
Mult  lume am umblat… 
Ia, eu fac ce fac de mult 
Iarna lupul îl ascult 
Cum la margini la p râu 
H uleşte a pustiu. 
Am f cut ce fac de mult: 
Vara doina me-o ascult, 
Trag n -se trag n , 
Frunza de mi-o leag n . 
 
„ O adev rat  literatur , trainic  , care s  ne plac  nou , şi s  fie original  pentru al ii, nu se poate întemeia decât pe graiul viu al poporului nostru 
propriu, pe tradi iile, obiceiurile şi istoria lui, pe geniul lui.”                                                                                                                                                                                         
Mihai Eminescu 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
890. PROIECT DE PROGRAM  OP IONAL 

CREATIVITATE ŞI CUNOAŞTERE 
 

Blejan Maria Liliana, Liceul Vocational de Arte Plastice “Hans Mattis Teutsch” Bra ov 
 
Autor: Blejan Maria Liliana 
Institu ia de înv mânt: Liceul Vocational de Arte Plastice “Hans Mattis Teutsch” Brasov 
Denumirea op ionalului: Creativitate şi cunoaştere 
Tipul: Disciplina nou  
Clasa : a XI-a 
Durata : 1 an 
Num r de ore pe s pt mân : 1 or  
Argument 
Stimularea creativit ii şi cunoaşterea poten ialului creativ reprezint  aspecte deloc de neglijat în 
cadrul procesului de înv mânt. Progresul tehnico-ştiin ific, artistic nu se poate realiza f r  
dezvoltarea capacit ilor creatoare ale omului. Depistarea poten ialului creativ şi valorificarea 
superioar  a acestuia este o problem  care ine de resortul şcolii şi a celorlalte institu ii educative. 
Introducerea unui “curs de creativitate” presupune nu doar, a mai ad uga o disciplin  de studiu, ci a 
oferi material pentru transfer, men inut la nivelul poten ialului creativ general, ca abilit i cognitive 
în primul rând şi ca atitudini şi tr s turi de caracter, în al doilea rând. 
Structura curriculum-ului presupune urm toarele componente: 

 Competen e generale 
 Competen e specifice şi unit i de con inut 
 Valori şi atitudini 
 Sugestii metodologice ( inclusiv modalit i de evaluare) 

Demersul urm rit permite concomitent familiarizarea elevilor cu aspecte teoretice esen iale şi 
formarea unor competente , atitudini şi abilit i necesare în via a privat  şi public . 
Principiul de baz  al curriculum-ului este acela de a oferi elevilor, în cadrul fiec rui capitol, un 
num r mic de no iuni exersate în contexte diferite ( reale sau imaginare, teoretice şi practice). 
 
COMPETEN E GENERALE 
1. Creşterea eficien ei comportamentului creativ al elevului. 
2. Ini ierea elevilor atât în scopul motiv rii acestora pentru o conduit  creativ , cât şi pentru o 
conştientizare fundamentat  ştiin ific a conduitei lor creative. 
3. Cunoaşterea aspectelor creativit ii, a capacit ilor de efectuare a unei activit i creatoare. 
4. Realizarea unor conexiuni între cunoştin ele dobândite şi aplicarea acestora în evaluarea şi 
optimizarea solu iilor unor situa ii – problema. 
 
VALORI ŞI ATITUDINI 
Competen ele generale şi specifice care trebuie formate au la baz  şi promoveaz  urm toarele valori 
şi atitudini: 

 Familiarizarea cu utilizarea celor mai importante metode şi tehnici de rezolvare creatoare a 
problemelor. 

 Particularizarea procedeelor de creativitate la specificul diverselor materii de înv mânt. 
 Conştientizarea necesit ii l rgirii orizontului de cunoştin e. 
 Lucrul eficient într-un grup cu sarcina creativ . 
 Deprinderea de c utare a solu iei în cele mai variate direc ii, trecând cu uşurin  de la o cale la 

alta şi de la un domeniu la cel lalt. 
 Sporirea capacit ii de impunere a punctului de vedere sau a rezultatului ob inut, în pofida 

neîncrederii sau opozi iei celor din jur. 
 Acordarea de importanta curiozit ii şi manifestarea interesului fa  de tot ceea ce-l înconjoar . 



 Receptivitate şi respect fa  de ideile colegilor. 
 Dispozi ia de a c uta solu ia şi acolo unde nu sunt şanse evidente de izbând . 
 Convingerea c  orice teorie sau obiect este susceptibil de ameliorare sau înlocuire. 
 Manifestarea încrederii sporit  în sine şi în capacitatea sa de a face fa  oric rei situa ii ce solicita 

imagina ia. 
 Dobândirea sentimentelor de admira ie şi respect pentru unele personalit i creatoare din arta, 

ştiin  sau tehnic . 
 
SUGESTII METODOLOGICE 
a)Sugestii cu privire la procesul şi metodele de predare – înv are. 
Metodele de predare – înv are respecta principiul centr rii înv rii pe individ şi conduc la  
dezvoltarea deprinderilor şi competentelor integratoare, transferabile, utile individului în via . 
Strategiile didactice respecta specificul activit ilor de consiliere dar şi particularit ile grupurilor cu 
care se lucreaz . Sarcinile de lucru pot fi individuale, în diade/triade sau în grupuri mai mari (5-6 
elevi), care s  solicite participarea activ  a fiec rui elev. Accentul se pune pe strategii de lucru 
interactive: 
- exerci ii individuale, în perechi, în grup; 
- dezbaterea; 
- aplicarea de chestionare şi probe privind investigarea creativit ii; 
- folosirea unor metode şi tehnici pentru stimularea creativit ii de grup; 
- joc de rol, scenarii despre experien e variate din via , aplicând gândirea critic ; 
- completarea unor fise de lucru; 
- crearea de situa ii – problema în contextul c rora elevii s  participe la exerci ii de cunoaştere şi 
autocunoaştere, de ameliorare a propriilor tr s turi de personalitate şi a rela iilor cu ceilal i; 
- studii de caz; 
- aplicarea unor procedee şi instrumente psihologice în scopul dezvolt rii unor factori de 
personalitate necesari crea iei; 
- operarea cu diferite alternative explicative în interpretarea unor fapte, fenomene, procese care in 
de personalitatea creatoare; 
- exersarea empatiei în analiza comportamentelor creatoare. 
Principiile esen iale care stau la baza succesului dezvolt rii competentelor elevilor sunt: 
- respectul pentru diversitatea opiniilor; 
- încurajarea permanent  a elevilor; 
- stimularea dinamicii de grup şi a implic rii tuturor elevilor; 
- creativitatea în abordarea con inuturilor şi utilizarea metodelor; 
- interesul pentru dezvoltarea personal  a elevilor; 
b)Sugestii cu privire la utilizarea instrumentelor de evaluare. 
Evaluarea activit ilor acestui curs se realizeaz  în mod preponderent ca evaluare continu , 
formativa. Fiecare or  se va finaliza cu o scurt  proba de evaluare a: 
- materialelor şi con inuturilor prezentate; 
- implic rii elevilor; 
- utilitatea activit ilor propuse pentru dezvoltarea competentelor; 
- identificarea nevoilor pentru urm toarele activit i. 
Strategiile de evaluare progresiv  şi sumativa cuprind: 
- autoevaluarea şi interevaluarea; 
- portofoliul cuprinzând toate contribu iile elevilor; 
- grile de observa ie asupra progresului elevilor 
Strategiile de evaluare progresiv  şi sumativa se realizeaz  în strâns  colaborare cu profesorii 
specialişti în arte plastice, în special dar, şi cu ceilal i profesori care vor urm ri în lucr rile elevilor 
poten ialul creativ al acestora prin: originalitatea lucr rii; valoarea pentru societate; flexibilitatea 
gândirii, fluenta idea ionala; inteligen a general  superioar ; independent  în gândire; încredere în 
sine; curiozitate; spirit de observa ie; receptivitate sau “deschidere la experien ”; perseveren a; 



nevoia de a realiza ceva. De asemeni se vor urm ri şi al i factori: de personalitate( motiva ii; 
atitudini, caracter, temperament, interese, aspira ii, voin a etc.), intelectuali (imagina ie, gândire, 
inteligenta, memorie, stil cognitiv, etc.) şi aptitudinali. 
 
COMPETEN E SPECIFICE ŞI UNIT I DE CON INUT 

 

 



 
BIBLIOGRAFIE 
1. Roşca Alexandru, Creativitatea general  şi specific , Editura Academiei Romane, 
Bucureşti, 1981, pag.1-272 
2. Stoica Ana, Creativitatea elevilor, Editura Didactic  şi Pedagogic , Bucureşti, 1983, pag.1- 220 
3. Dinca Margareta, Teste de creativitate, Editura Paideia, Bucureşti, 2004, pag.1-103 
4. Roco Mihaela, Creativitate şi inteligenta emo ional , Editura Polirom, Bucureşti, 2004, pag.158-
248 
5. Sternberg Robert J., Manual de creativitate, Editura Polirom, Bucureşti, 2005, pag. 20-296 
6. Cojocariu Venera-Mihaela, Educa ie pentru schimbare şi creativitate, Editura Didactic  şi 
Pedagogic , Bucureşti, , 2003, pag.54- 312 
 
 

891. PROIECT INTEGRAT: CU EMO IILE  LA CDI 
 

Ungureanu Adina, Colegiul Gheorghe T t rescu Rovinari 
Ro ca Valeria, Colegiul Gheorghe T t rescu Rovinari 

 
       "Aportul la cultura general  a fiec rei discipline se exprim  nu prin  

ceea ce este specific, ci prin ceea ce are comun, generalizator,  
transferabil, de la un domeniu la altul"   

Louis Croft  
 

UNITATEA DE ÎNV MÂNT: Colegiul GHEORGHE T T RESCU Rovinari 
INI IATORII PROIECTULUI: Ungureanu Adina, profesor documentarist 
                                                         Roşca Valeria, profesor socio-umane 
BENEFICIARII PROIECTULUI: elevii clasei a X-a A 
TIPUL ACTIVIT II: activitate interdisciplinar , proiect integrat 
 
 
ARGUMENT: 

Interdisciplinaritatea apare ca necesitate a dep irii grani elor artificiale între diferite 
domenii. Argumentul care pledeaz  pentru interdisciplinaritate const  în aceea c  ofer  o imagine 
integrat  a lucrurilor care sunt, de regul , analizate separat. CDI reu e te s  fie un sprijin real în 
ceea ce prive te desf urarea activit ilor interdisciplinare. Prin func iile pe care acesta le 
îndepline te , prin misiunile sale i organizarea specific , CDI realizeaz  mai u or leg tura dintre 
discipline diverse i func ia sa de baz , aceea de documentare. 

Proiectul î i propune fixarea no iunilor specifice legate de domeniul psihologiei, aplicarea 
lor în situa ii concrete de via , prin mijlocirea activit ilor specifice CDI. 



SCOPUL PROIECTULUI:  
- aplicarea cuno tin elor de psihologie în situa ii de via  (interpretarea unui film de anima ie 
premiat cu Oscar, Întors pe dos) astfel încât elevii s  ajung  la o mai bun  cunoa tere de sine 
i o mai bun  cunoa tere a celorlal i în vederea optimiz rii interac iunii cu ei în i i i cu al ii;  

 -  în elegerea importan ei şi a necesit ii desf şur rii activit ilor interdisciplinare în cadrul CDI şi 
conştientizarea rolului profesorului documentarist. . 
MOD DE ORGANIZARE : individual, pe echipe, frontal . 
DURATA PROIECTULUI: 4 s pt mâni (mai - iunie) 
COMPETEN E GENERALE (specifice disciplinei): 
2.1 Analizarea unor procese psihice pornind de la exemple concrete; 
1.1 Identificarea proceselor psihice şi caracterizarea rolului lor în evolu ia personalit ii; 
2.2. Evaluarea caracteristicilor unor procese psihice, prin comparare;  
3.1 Rela ionarea eficient , cooperarea cu ceilal i în colectarea, interpretarea şi evaluarea 
informa iilor referitoare la procese şi manifest ri psihice. 
COMPETEN E SPECIFICE: 
-Scrierea i prezentarea semnifica iilor psihologice ale unor concepte prezente în secven e din 
filmul Întors pe dos ; 
- Recunoaşterea emo iilor proprii i a emo iilor celorlal i ; 
- Identificarea rolului fiec rei emo ii în structurarea personalit ii; 
- Corelarea valorilor cu vârsta personajului ; 
-Compararea viziunii dintr-un film cu teoriile psihologice studiate ; 
-Explicarea interac iunii dintre emo ii i alte procese i activit i psihice ; 
COMPETEN E INFODOCUMENTARE 

1.Cunoaşterea organiz rii specifice a structurilor infodocumentare. 
2.Cunoaşterea modalit ilor de documentare şi a resurselor specifice. 
3..Cunoaşterea diverselor tipuri de produc ii media şi a caracteristicilor acestora. 
4. Dezvoltarea capacit ilor de lecturare - explorare a unui document/ imagine/film/anima ie 
video. 
5.Colectarea şi prelucrarea informa iilor pertinente în vederea comunic rii. 
6. Comunicarea informa iei sub diverse forme. 
7. Cunoaşterea unor tehnici de munc  în echip . 
8. Dezvoltarea abilit ilor practice şi a sim ului estetic. 

MIJLOACE DIDACTICE 
- Flipchart, fi e de lucru, plan e ( plan a nr 1: Emo iile din Întors pe dos; plan a nr. 2 : 
Emo iile  dup  Plutchik; plan a nr 3: Instan ele psihicului dup  Freud plan a nr 4: 
Interpretarea instan elor psihicului dup   Întors pe dos), calculatorul cu secven e din filmul 
Întors pe dos, m ti pentru fiecare tip de emo ie, videoproiector. 
METODE I PROCEDEE DIDACTICE: - jocul de rol, problematizarea, explica ia, 
conversa ia euristic , înv area prin descoperire, exerci iul creativ, argumentarea, 
contraargumentarea, lucrul în echip , documentarea, vizionarea unor secven e de film , 
demonstra ia, modelarea, integrarea calculatorului în lec ie. 
EVALUARE: completarea de c tre elevii implica i a unor jurnale de înv are din care s  rezulte 
impresiile, recomand rile, cuno tin ele acumulate; realizarea unor documente (plan e, fi e de lucru, 
m ti, fotografii). 
  



CALENDARUL ACTIVIT ILOR: 
S PT ACTIVITATEA LOC DE 

DESF. 
RESURSE 
MATERIALE 

PARTICIPAN I 

S1 Prezentarea proiectului, a scopului 
acestuia şi vizionarea filmului de 
anima ie Întors pe dos 

CDI Videoproiector
,laptop, ecran 
de proiec ie, 
conexiune 
internet 

Elevii clasei a X-a 
A, profesor de 
psihologie, 
profesor 
documentarist 

S2 Realizarea de planşe tematice care 
s  reprezinte emo iile atât din 
punct de vedere ştiin ific, cât şi 
aşa cum sunt ele percepute  de 
c tre elevi din filmul de anima ie 
(activitate practic  şi de 
documentare) 

CDI Foi flipchart, 
creioane 
colorate, 
polistiren, 
calculator, 
imprimant , 
manuale 

Elevii clasei a X-a 
A, profesor 
documentarist 

S3 Rolul emo iilor în structurarea 
personalit ii (activitate de 
înv are) 

CDI Videoproiector
,laptop,  
planşe, m şti, 
fişe de lucru 

Elevii clasei a X-a 
A, profesor de 
psihologie, 
profesor 
documentarist 

S4 Impactul proiectului asupra 
elevilor (analiza unor produse ale 
elevilor) 

CDI Plan e Elevii clasei a X-a 
A, profesor de 
psihologie, 
profesor 
documentarist 

 
S3 - Rolul emo iilor în structurarea personalit ii (activitate de înv are) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Con inuturi i 

detalieri 

C. 
S. 

 
       
               Activit i de înv are 

                            
                     Resurse                    

 
 
    Evaluare Metode  i 

strategii 
didactice 

Mijloace 
didactice 

ti
m
p 

Anun area 
scopului 
activit ii 

 
 
 
 
 
 

Recunoa terea 
i descrierea 
emo iilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Argumentarea 
ideii de 

interac iune 
dintre emo ii i 

alte procese 
psihice 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 
 

2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 
 

 
Revenirea la CDI pentru în elegerea unui film, 

vizionat aici anterior, prin aplicarea 
cuno tin elor de psihologie; 

Discutarea rolului CDI în cadrul activit ii şi 
argumentarea nevoii de proiect integrat 

Analizarea titlului Întors pe dos i conducerea 
elevilor spre în elegerea filmului ca o aventur  

a cunoa terii de sine 
-joc de rol: cele 5 emo ii î i prezint  

monologul, fiecare solicitând ca la sfâr itul 
acestuia s  i se atribuie numele corect 

-identificarea emo iilor prin corelarea cu 
limbajul non-verbal i para-verbal folosind o 

plan  
-compararea emo iilor a a cum sunt ele v zute 

în film cu emo iile v zute de un psiholog 
-vizionarea secven ei 1 din film i completarea 

exerci iului 1 din fi a de lucru 
-discutarea modului de rezolvare a itemilor de 

la ex. 
-argumentarea ideii de complexitate a 

psihicului 
-scurt  recapitulare a dualit ii psihicului 
-scurt  schematizare a proceselor psihice 

cognitive 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joc de rol 
Conversa ia 

euristic  
Explica ia 

Problematizar
e 
 
 
 
 
 
 

Explica ia 
Conversa ia 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan e, m ti 
din polistiren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluare 
frontal  

Evaluare pe 
grupe, 

Problematizarea 
prin intemi 

semiobiectivi , 
ex. 1 

 
 
 
 

Evaluare 
frontal  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interac iunea 
dintre emo ii i 

memoria de 
lung  durat  

 
 
 
 

Interac iunea 
dintre emo ii i 

imagina ie 
 
 
 

Interac iunea 
dintre emo ii i 

gândire 
 

Compara ie 
între viziunea 

din film asupra 
instan elor 
psihice i 

viziunea lui 
Freud 

Rolul emo iilor 
în via  i în 
structurarea 
personalit ii 

 
 
 
 

3.1 
 
 
 
 
 
 

1.1. 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 

-reactualizarea instan elor psihicului în 
viziunea lui Freud utilizând o plan  de pe 

fl ipchart 
-vizionarea secven ei nr 2 din film i 

completarea itemilor de la exerci iul 2 
- confruntarea r spunsurilor, completarea lor 

oral  cu ajutorul profesorilor: l murirea 
conceptelor de memorie de lung  durat , uitare 

-vizionarea secven ei nr 3 i completarea 
itemilor de la ex. 3 

-comunicarea i completarea r spunsurilor 
privind rolul imagina iei(visul de perspectiv  i 
visul oniric) în reechilibrarea emo ional  dar i 

nevoia de a corecta imagina ia prin gândire 
-vizionarea secven ei nr 4 i completarea 

itemilor de la ex. 4 
-comunicarea i completarea r spunsurilor 

privind distinc ia: gândire abstract , gândire 
critic  i rela ia acestora cu emo iile 

-interpretarea psihicului a a cum reiese el din 
film utilizând teoria lui Freud i compararea 

acestei reprezent ri cu cea care prezint  teoria 
psihanalitic  

 
-vizionarea finalului filmului 

-completarea itemilor din fi a de lucru 
-argumentarea ideii c  toate emo iile sunt 

importante 
-rezolvarea unui exerci iu de creativitate. Ce s-

ar întâmpla dac  n-a  mai avea emo ii? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modelare 
Vizionare 

secven  film 
problematizar

e 
Conversa ie 

euristic  
 
 

-modelare 
-exerci iul 

creativ 
-explica ie 

-argumentarea 
-contraargu-

mentarea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calculator 
film 

Plan  cu 
instan ele 
psihicului 

dup  Freud 
Fi  de lucru 

 
 
 
 
 
 
 

Plan  cu 
instan ele 

psihicului în 
viziunea 
proprie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evaluarea oral  

frontal  
 
 

evaluare prin 
itemi 

semiobiectivi, 
lucru pe grupe 

 
 
 

Evaluarea oral  
frontal  

evaluare prin 
itemi 

semiobiectivi, 
lucru pe grupe 

 
 
 
 
 

Analiza 
produsului 

elevilor 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

  



 
892. CULTURE ET CIVILISATION FRANÇAISE (OP IONAL) 

 
Prof. Guia Roxana, Colegiul “Gheorghe T t rescu”, Rovinari 

 
PROGRAM  PENTRU CLASA A XII-A  
CURS OPTIONAL“ CULTURE ET CIVILISATION FRANÇAISE ”  
 
Aria curricular : Limb  i comunicare  
Tipul de op ional: Op ional ca disciplin  nou   
Durata: Un an colar  
Num r de ore pe s pt mân : 1 or   
Modul de desf urare: pe clas , pe grupe  
Profil real / Specializarea Stiin e ale naturii  
 
Argument  

Cursul optional de cultura si civilizatie franceza se adreseaza elevilor din clasa a XII-a si-si 
propune sa-i familiarizeze pe elevi cu anumite notiuni de civilizatie franceza : obiceiuri, 
gastronomie, sarbatori, mentalitati, stil de viata, preocupari cotidiene.  

Abordarea disciplinei cultura si civilizatie franceza se bazeaza pe documente si resurse 
autentice in vederea unei mai bune intelegeri a fenomelelor sociale, iar temele alese au stransa 
legatura cu fapte de civilizatie ale epocii contemporane.  

Continuturile propuse prezinta o problematica specifica Frantei ce permite elevilor 
efectuarea unei analize bazate pe fapte sociale, recunoasterea unei valori, formarea unei gandiri 
independente, obiective, a unei capacitati de a lua decizii.  

Prezentul optional isi propune sa-i determine pe elevi sa-si insuseasca o serie de competente 
cu implicatii transdisciplinarece de exemplu : imbogatirea cunostintelor de cultura si civilizatie 
franceza, dar si a celor de cultura generala, prin stimularea dorintei de cunoastere si informare.  

Oportunitatile acestui optional rezida in dezvoltarea competentelor de comunicare, 
intelegerea in profunzime a unui fapt de civilizatie franceza prin utilizarea documentelor autentice. 
Pe de alta parte, se urmareste dezvoltarea competentelor de intelegere globala, elevul fiind capabil 
sa dialogheze si sa sustina argumentat parerile personale.  

Pornind de la lista competentelor generale si in acord cu Cadrul European Comun de 
Referinta pentru Limbi, temele au fost selectionate in asa fel incat elevul sa inteleaga ansamblul 
fenomenelor sociale caracteristice Frantei si francezilor precum si deschiderea francofona a acestei 
discipline.  

Se are in vedere, de asemenea, respectarea particularitatilor elevului, a ritmului acestuia de 
munca, formarea unor reflexe proprii de invatare.  

Structura acestei programme cuprinde competente(generale si specifice), continuturi, forme 
de evaluare, bibliografie.  
 
COMPETEN E GENERALE  
1. În elegerea i comunicarea scris /oral .  
2. Producerea de mesaje scrise/orale.  
3. Medierea si transferul mesajelor in situatii diferite de comunicare.  
 
COMPETEN E SPECIFICE  
1. În elegerea i comunicarea scris /oral   
1.1 intelegerea globala si detaliata a unor texte ce abordeaza aspect ale civilizatiei franceze  
1.2 Îmbog irea i utilizarea vocabularului tematic  
1.3 Identificarea informatiilor din documente autentice  
1.4 Reperarea detaliilor din documente  



1.5 Reformularea i reutilizarea informa iilor ob inute  
2. Producerea de mesaje scrise/orale.  
2.1 Formularea unor mesaje scise/orale prin utilizarea unui vocabular tematic  
2.2 Problematizarea pornind de la o tema de interes  
2.3 Redactarea unor scrisori, compuneri, lucrari structurate  
2.4 Argumentarea unor puncte de vedere si sustinerea acestora cu exemple pertinente  
2.5 Compararea unor evenimente in vederea analizarii  
3.Medierea si transferul mesajelor in situatii diferite de comunicare.  
3.1.Redactarea unor dialoguri folosind un vocabular tematic  
3.2 Exprimarea clara si argumentata a parerilor proprii  
3.3 Participarea la conversatii folosind un limbaj adecvat.  
 
VALORI SI ATITUDINI  

 
 

 
 

 
 
SUGESTII METODOLOGICE ŞI EVALUARE  
Op ionalul încurajeaza aplicarea unui num r cât mai mare de metode didactice pentru a evita 
devalorizarea metodei prin repeti ie. Elementele de creativitate trebuie s  fie mereu prezente. 
Consider m ca cea mai mare putere de evocare o au îns  metodele explicative prin artificii de 
cunoaştere care produc o emo ie intelectual  deosebit de benefic  pentru elevi.  
Organizarea clasei pe grupuri va aduce o atmosfera de cooperare, de lucru şi de disciplin  în 
interiorul grupului.  
Modalitatile de evaluare trebuie concepute în stransa legatura cu specificul cursului optional propus. 
În acest sens se impune deplasarea de accent de la metodele traditionale de evaluare la strategii de 
evaluare care sa ofere elevilor posibilitatea de a demonstra:  
• ceea ce stiu (ca ansamblu de cunostinte);  
• ceea ce pot sa faca (utilizarea cunostintelor ca instrumente de raportare critica la medii).  
In acest context, evaluarea vizeaza:  
• elaborarea unor eseuri;  
• realizarea unor portofolii pe teme date;  
• construirea unor alternative explicative la mesajele receptate;  
• investigarea unor fapte si evenimente concrete;studii de caz;  
• autoevaluarea;  
• elaborarea de proiecte pe teme date. 
 
 

893. OP IONAL ISTORIE LOCAL  CASTELUL CORVINILOR 
 

Prof. P tr şcoiu Alexandra Liceul Tehnologic “ Constantin Bursan” Hunedoara  
 
În societatea contemporan , tradi iile, obiceiurile precum şi istoria comunit ii locale tinde 

s  nu mai fie de actualitate pentru tinerii care fac parte din cadrul comunit ii locale, astfel 
op ionalul de istorie local  pentru clasa a X-a îşi propune s  pun  în valoare istoria comunit ii 
locale, mai precis îşi propune s  studieze în decursul anului şcolar istoria Castelului Corvinilor şi a 
familiei Corvin. 

În cadrul cursului elevii vor studia istoria familiei Corvin, cei mai importan i membrii ai 
acestei familii, istoria castelului Corvinilor, legendele care înconjoar  acest monument istoric, de 



asemenea vor sesiza importanta acestui monument istoric în cadrul comunit ii locale, pe plan 
na ional precum şi pe plan interna ional.  

Pe parcursul cursului propus elevii îşi vor îmbog i vocabularul, competen ele de 
comunicare şi interac iune şi vor conştientiza accentul care trebuie pus pe promovarea valorilor 
cultural-istorice locale. De asemenea vor beneficia şi de observarea şi studiul unor documente 
autentice prin intermediul mijloacelor audio-video redate cu ajutorul instrumentelor digitale. 

Am ales elaborarea acestui opional deoarece consider faptul c  studierea istoriei locale este 
o probleme ca este rar abordat  în cadrul cursurilor op ionale, îns  studierea unui asemenea tip de 
op ional contribuie la dezvoltarea unor atitudinii precum sentimentul de patriotism, respectul fa  de 
patrimoniul cultural-istoric, punerea în valoare şi protejarea bunurilor de patrimoniu. 

Pe parcursul acestui curs op ional, elevii vor descoperii istoria castelului corvinilor precum 
şi a familiei Corvin, cele mai importante incinte ale castelului, legendele castelului, precum şi 
reperele arhitectonice ale castelului huniazilor.  

Acest CDL va aduce o contribu ie în ceea ce priveşte îmbog irea cunoştin elor în ceea ce 
priveşte istoria local , precum şi dezvoltarea unei serii de componen e, valori şi atitudini care 
contribuie la realizarea achizi iilor finale dobândite de elevii.  

Competen ele generale ale acestei discipline, au rolul de a orienta demersul didactic spre 
achizi iile finale ale elevilor, acestea au un grad mare de generalitate şi de complexitate. 
Competen ele generale propuse pentru acest op ional şi anume: Utilizarea vocabularului şi a 
informa iei în comunicarea oral  sau scris , Dezvoltarea comportamentului civic prin exersarea 
deprinderilor sociale, Utilizarea surselor istorice a metodelor şi tehnicilor adecvate istoriei pentru 
rezolvarea de probleme, Folosirea resurselor care sus in înv area permanent , se încadreaz  în 
cadrul competen elor cheie europene.  

Competenele specifice ale cursului op ional se vor forma pe parcursul studierii acestuia, iar 
acestea pot fii formate prin diferite unit i de con inut şi prin diferite activit i de înv are.  

În cadrul acestei disciplin  op ional, competen ele generale sunt specificate în cadrul 
programelor generale. Competen ele specifice sunt asociate ale competen elor generale, spre 
exemplu pentru competen a general  Utilizarea vocabularului şi a informa iei în comunicarea oral  
sau scris  îi sunt asociate competen ele specifice utilizarea corect  conceptelor şi a informa iei dat  
şi identificarea termenilor specifici unei teme.  

Competen ele se pot realiza într-o unitate de timp corespunz toare în cazul nostru unitatea 
de timp corespunz toare este de 50 de minute, mai precis o or  pe s pt mân .  

Valorile şi atitudinile, accentueaz  dimensiunea afectiv-atitudinal  şi moral  a înv rii din 
perspectiva contribu iei specifice a acestei discipline pentru atingerea finalit ilor educa iei. În cazul 
cursului op ional, valorile şi atitudinile propuse sunt: antrenarea gândirii prospective prin 
în elegerea rolului istoriei în via a prezent  şi ca factor de predic ie a schimb rilor, acceptarea 
reprezent rilor multiple asupra istoriei, culturii, vie ii sociale, conştientizarea raportului dintre 
individ şi mediul social, punerea în valoare şi protejarea bunurilor de patrimoniu local.  

În ceea ce priveşte modalit ile de evaluare propuse pentru acest curs op ional, în primul 
rând avem evaluare ini ial  concretiza  printr-un chestionar care cuprinde itemi obiectivi şi 
semiobiectivi. O alt  modalitatea de realizare a evalu rii o reprezint  metodele de evaluare 
tradi ionale concretizate în teste scrie concretizare în teste care cuprind itemi obiectivi, 
semiobiectivi, subiectivi, probe orale: întreb ri simple şi complexe, identificare no iunilor şi a 
termenilor specifici, transmiterea rezolv rii fişelor de lucru sau de studiu.  

De asemenea pentru evaluarea elevilor am ales şi o serie de metode moderne precum 
elaborarea proiectelor şi portofoliilor care s  respecte o tematic  dat , observarea sistemic  prin 
metode precum brainstorming, conversa ia euristic , postarea pe pagin  web, în revist  online, etc, 
autoevaluarea (prin corectarea propriilor greşeli), alc tuirea de afişe, pliante, ghid turistic, etc, 
organizarea de expozi ii tematice.  

Tematica cursului op ional este structurat  în şapte capitole: primul capitol cuprinde no iuni 
introductive, prezentarea general  a cursului şi obiectivele cursului op ional. Capitolul doi este 
denumit Istoria zonei Hunedoara şi cuprinde subtemele localizare geografic  a Hunedoarei, scurt 



istoric al zonei Hunedoara şi atrac ii turistice ale zonei Hunedoara, capitolul trei se ocupa cu 
studierea istoria familiei Corvin şi are urm toarele subteme originea familiei Corvin, personalit ii 
ale familiei Corvin, blazoanele. Capitolul patru denumit Castelul Corvinilor se ocup  cu studierea 
scurtului istoric al Castelului Corvinilor, men iunile documentare ale Castelului Corvinilor, 
incintele Castelului Corvinilor şi proprietarii Castelului Corvinilor, în cadrul capitolului cinci sunt 
prezentate legendele Castelului Corvinilor şi anume legenda familiei Corvin, legenda fântânii, 
legenda construirii cet ii Hunedoara. Penultimul capitol repere arhitectonice ale Castelului 
Corvinilor prezint  arhitectura incintelor castelului, obiectele de mobilier ale castelului şi instala iile 
de foc. Ultimul capitol importan a Castelului Corvinilor face referire la evenimente în cadrul 
incintei Castelului Corvinilor, promovarea turistic  şi importan a Castelului Corvinilor în cadrul 
comunit ii locale.  

În concluzie acest curs op ional îşi propune s  promoveze istoria local  a oraşului 
Hunedoara şi prezint  cel mai simbolic monument cultural-istoric al oraşului de pe Cerna. Acesta 
îşi propune s  trezeasc  în rândul elevilor sentimentul de patriotism, de respect fa  de patrimoniul 
cultural-istoric, dezvoltarea abilit iilor de lucru în echip , etc.  
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Popescu Mirela, Elemente de didactica a istoriei, Editura Nomina, Bucureşti, 2013 
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894. PRONATURA 
 

Prof. Antal Oana, Liceul Teologic Ortodox ,, Sfin ii Împ ra i Constantin şi Elena’’, Piatra- Neam  
 
INI IATORII PROIECTULUI: 
 Prof. Antal Oana  
 
INSTITU II PARTENERE: 
Liceul Teologic Ortodox ,, Sfin ii Împ ra i Constantin şi Elena’’, Piatra- Neam  
Şcoala Gimnazial  Bodeşti, Neam  
Direc ia Silvic  a Jude ului Neam  
RNP – Parcul Natural Vân tori-Neam  
 
DURATA PROIECTULUI: 
 Anul şcolar 2015-2016, cu posibilitate de prelungire. 
ARGUMENT 

Acest proiect î i propune  s  propulseze elevul pe o treapt  superioar  a cunoaşterii. 
Investirea în copii este o ocupa ie cu rezultate înalte şi beneficii mari, anticipate în viitor.  Prin 
urmare, trebuie acordat  o aten ie sporit  evenimentelor de educare în protec ia mediului, 
dezvoltarea comunitar , precum şi pentru diversificarea con inutului acestei educa ii. Drept 
consecin , se cer realizate activit i de educa ie şi sensibilizare a copiilor în dezvoltarea 
comunitar , protec ie a apei, solului, aerului şi diversit ii biologice prin intermediul atelierelor, 
seminariilor, întrunirilor, orelor de ecologie, concursuri, excursii, patrule verzi, spectacole, muncii 
practice, amenajare a spa iilor colare, de protec ie a mediului. 
 Prin derularea acestui proiect se urm reşte şi cunoasterea reciproc  a grupurilor de elevi, 
care îşi vor dezvolta competen e de comunicare, de lucru individual şi în grup, de aplicare a 
cunoştin elor însuşite în cadrul lec iilor de literatur , biologie, geografie, de orientare i consiliere. 
 
 



SCOP 
Proiectul îşi propune ini ierea unor activit i extra-curriculare din domeniul ecologiei şi 

protec iei mediului, care s  reuneasc  elevi din şcoli diferite. Formarea / informarea subiec ilor 
înv rii se va face utilizând metode centrate pe elev, iar activit ile desf şurate prin acest proiect 
vor oferi elevilor ocazia de a-şi îmbog i bagajul de cunoştin e legate de ştiin ele naturii, ecologie şi 
protec ia mediului.  
 Programul de parteneriat va armoniza rela iile în cadrul grupurilor de elevi, le va forma 
deprinderile de a respecta regulile de convie uire, de a fi cooperan i, toleran i, de a avea ini iative şi 
de a-şi crea rela ii de prietenie, colaborare şi competi ie. 
 
Obiective specifice: 

 informarea elevilor din grupul-int  despre rolul ştiin elor naturii şi ecologiei în formarea 
lor; 

 trezirea interesului pentru protec ia mediului; 
 formarea deprinderilor de c utare, filtrare şi utilizare creativ  a informa iilor; 
 stimularea creativit ii; 
 încurajarea colabor rii şi a muncii în echip ; 
 formarea spiritului competitiv; 

 
Metode / Tehnici / Principii de lucru: 

 
 excursia de studiu 
 documentarea 
 metoda proiectului 

 
Grupul- int : 20 de elevi din clasele a VII-a şi a VIII-a 
 
Beneficiarii proiectului: 

 beneficiari direc i: elevii 
 beneficiari indirec i: cadrele didactice, p rin ii elevilor, comunitatea local  

 
Resurse: 

 umane: elevi, cadre didactice, p rin i 
 materiale: laboratoare de informatic , conexiune internet, microbuz şcolar, aparat foto; 
 financiare: contribu ii b neşti ale p rin ilor 
 de informare: manuale, lucr ri ştiin ifice, resurse online 

  
Etapele proiectului: 

 întocmirea proiectului; 
 prezentarea proiectului în şedin ele de consiliu profesoral; 
 ini ierea parteneriatului; 
 consult ri pentru stabilirea programului activit ilor; 
 avizarea protocolului de parteneriat de c tre institu iile partenere; 
 desf şurarea activit ilor propuse; 
 evaluare şi raport final. 

 
Descrierea activit ilor: 
Activitatea nr. 1 
Titlul activit ii: Natura, prietena copiilor!  
Data / perioada de desf şurare: martie 2015 
Locul desf şur rii: Şcoala Gimnazial  Bodeşti, Neam  



Num r de participan i: cadre didactice, 30 de elevi  
Responsabili:prof Antal Oana;  
Metode / mijloace de realizare: program artistic; 
Descrierea activit ii: Activitatea are rolul de a-i  familiariza pe elevi cu no iunile de       ,,natur ’’, 

,,mediu’’, ,,ecosistem’’. 
 Activitatea const  în  prezentarea unui program artistic tematic. 
 
Activitatea nr. 2 
Titlul activit ii: : Patrula verde în ac iune! 
 
Data / perioada de desf şurare: aprilie  2015 
Locul desf şur rii: Şcoala Gimnazial  Bodeşti, Neam  
Num r de participan i: 2 profesori, 30 elevi 
Responsabili: Ing. Alina Dogariu, prof. Antal Oana  
 Metode / mijloace de realizare: plantare de semin e, puie i de  diferite specii (flori, arbu ti, arbori); 
Descrierea activit ii: Activitatea îşi propune aprofundarea cunoştin elor elevilor despre importan a 

protej rii naturii. 
În cadrul acestei activit i, elevii se vor documenta despre  speciile de arbori i importan a acestora 

în lan ul trofic, folosind resurse online şi offline, vor studia tema propus . 
Activitatea nr. 3 
Titlul activit ii: Zimbrul – animal protejat 
 
Data / perioada de desf şurare: mai 2015 
Locul desf şur rii: Parcul Natural Vân tori- Neam  
Num r de participan i: 30elevi, 2 profesori 
Responsabili: Ing Eena Curea, prof. Antal Oana 
Metode / mijloace de realizare: Vizit  la Parcul Na ural Vân tori- Neam  
Descrierea activit ii: Activitatea const  în organizarea unei excursii de studiu, pentru 

exemplificarea no iunilor de ,, animal protejat’’ , ,,parc natural’’. 
Modalit i de evaluare a activit ilor: observarea sistematic , realizarea unor materiale (crea ii 

literare, plastice, practice, fotografii) care vizeaz  tema propus ,  expozi ie a materialelor 
realizate în cursul excursiei de studiu i redactarea unui articol pentru revista colii 
Gimnaziale Bode ti, Frumu ica. 

 
Activitatea nr. 4 
Titlul activit ii: Harta reperelor turistice din jude ul Neam  
 
Data / perioada de desf şurare: mai- iunie 2013 
Locul desf şur rii: laboratorul de informatica 
Num r de participan i: 30elevi, 2 profesori 
Responsabili: prof. Antal Oana 
Metode / mijloace de realizare: utilizarea TIC 
Descrierea activit ii: Activitatea îşi propune realizarea unui material PPT cuprinzând imagini i 

informa ii despre  rezerva iile naturale, ariilor i zonelor protejate din jude ul Neam . Elevii 
vor folosi instrumentele Google şi vor realiza o hart  particularizat  pentru zonele de interes, 
folosind informa ii şi fotografii din surse online i offline.  

 
 Rezultate aşteptate: 

Rezultate cantitative: 
 creşterea num rului de elevi participan i la activit i; 
 crearea unor articole în care vor fi publicate rezultatele proiectului, impresii ale 

participan ilor, materiale de studiu etc.; 



Rezultate calitative: 
 cre terea gradului de con tientizare asupra protec iei mediului; 
 îmbun t irea calit ii actului de predare / înv are; 
 instruirea subiec ilor într-un mediu relaxat, ne-coercitiv, prin metode active; 
 valorificarea poten ialului creativ al participan ilor; 
 dezvoltarea spiritului de lucru în echip ; 
 creşterea poten ialului elevilor de adaptare la situa ii noi de înv are; 
 dezvoltarea abilit ilor de c utare şi filtrare a informa iilor; 
 creşterea capacit ii de analiz  şi sintez  a informa iilor; 
 valorificarea resurselor de înv are online şi offline; 
 utilizarea solu iilor de instruire informatice discrete sau integrate; 
 facilitarea accesului elevilor din zone defavorizate la noile tehnologii; 
 formarea între grupurile de elevi participan i a rela iilor bazate pe prietenie, toleran , 

comunicare, cooperare. 
Monitorizarea şi prezentarea rezultatelor proiectului: 

 diseminarea informa iilor  se va face în revista colii; 
 raport final. 

Modalit i de asigurare a continuit ii şi sustenabilit ii proiectului: 
 atragerea de noi sponsoriz ri; 
 selec ionarea unor noi participan i la proiect în locul celor care au absolvit; 
 atragerea unor noi şcoli în proiect.  

 
 

895. TIIN  I IMAGINA IE - ALMANAH DE TIIN E 
 

 Profesori coordonatori: Prof.1Jag  Ioana Mihaela, Prof.2Gruia Mariana 
1Liceul Teoretic,,Aurel Vlaicu”Breaza, 2Liceul Teoretic,,Aurel Vlaicu”Breaza 

 
 Problema mediului înconjur tor este una global  şi ar trebui s  fie conştientizat  nu numai 
de c tre agen iile de monitorizare a calit ii mediului, ci i de oamenii de rând care nu au neap rat 
cunoştin e de specialitate în domeniu. Natura ne d ruieşte cu bucurie şi simplitate, din plin, 
necondi ionat, toate bunurile sale, noi trebuie doar s  le men inem în starea lor natural , pur . 
            În condi iile epocii contemporane, caracterizate prin creştere demografic , industrializare şi 
prin ac iunea deseori necontrolat  a omului asupra mediului, se pune tot mai acut problema 
protec iei mediului înconjur tor. În aceast  problem  latura educativ  are un rol determinant. 
Educa ia pentru mediu ne priveşte în egal  m sur  pe to i, adul i sau copii, iar problema , deşi nu e 
nou , se pune tot mai acut, devenind obiect de studiu la unele clase, sau obiectiv în cadrul unor 
discipline ca ştiin e, chimie, biologie, geografie.  

În şcoal , înv area trebuie s  se dezvolte în mod natural, pornind de la ce ştie elevul în 
sensul descoperirii variet ii formelor şi a fenomenelor naturii, pe cale experimental . O înv are 
eficient  va da copilului posibilitatea s  redescopere natura printr-un contact direct cu aceasta, în 
care profesorul joac  rolul unui ghid. A în elege natura înseamn  a în elege viitorul, dar a face ceva 
pentru salvarea naturii atât de amenin at  ast zi, înseamn  a contribui la fericirea omenirii. 

Scopul esen ial al educa iei ecologice la colari este de a le forma bazele unei gândiri şi 
atitudini centrate pe promovarea unui mediu natural propice vie ii, de a le dezvolta spiritul de 
responsabilitate fa  de natur . Prin participarea tuturor factorilor educativi: şcoal , familie, 
comunitate, mass-media, la realizarea acestor inten ii, copilul în elege mai bine efectele pe care le 
are un comportament necorespunz tor asupra mediului. 

Suntem tineri, suntem frumo i, suntem plini de entuziasm i ini iativ , putem fi i ECO! 
Putem deveni o şcoal  ECO dac : 

 economisim apa şi energia electric ! 



 de eurile separat le colect m aruncându-le numai în coşuri speciale, astfel   gunoiul 
devine reciclabil! 

 ocrotim natura, nu o  distrugem! 
 gr dina o îngrijim! 
 interiorul şcolii devine cum nu se poate mai curat! 

Educa ia pentru protejarea i îngrijirea mediului, dreptul la via  într-un mediu s n tos, 
nepoluat este foarte important, deoarece tim cu to ii despre pericolul încalzirii globale, despre 
defri rile masive care au loc, despre epuizarea resurselor naturale i putem stopa sau m car 
diminua aceste procese prin ac iunea de colectare selectiv  a de eurilor în vederea recicl rii lor. Ne 
dorim cu to ii s  tr im pe o planet  curat , cu o diversitate mare de vie uitoare, cu ape limpezi, cu 
cer senin, oameni s n to i i ferici i. Sper m c  munca noastr  în echip  va da roade si proiectul 
nostru î i va atinge scopul. Elevii vor con tientiza c  trebuie s  facem fiecare un mic efort pentru a 
putea recicla i utiliza ra ional materiile prime naturale, care sunt epuizabile. S  iubim frumosul, s  
spunem stop polu rii planetei, s  l s m verdele naturii nep tat, s  p str m apele limpezi i aerul 
curat! Motto-ul nostru este: „S   p str m   vie,  magia naturii!” 

Obiectivele realiz rii acestui almanah au fost urm toarele: 
 dezvoltarea unei conştiin e ecologice teoretic  necesar  transpunerii ei în practice 

ecologice; 
 asumarea responsabilit ilor fixate potrivit particularit ilor de vârst ; 
 aplicarea cunoştin elor şi deprinderilor dobândite  în activit i cu specific 

gospod resc; 
 participarea şi cooperarea activ   al turi de  p rin i în ac iuni practice de îngrijire şi 

protejare a mediului; 
 formarea  deprinderilor de ocrotire  a spa iilor verzi din curtea şcolii şi vecin tatea  

acesteia; 
 conştientizarea importan ei unui aer curat pentru o via  s n toas ; 
 exprimarea unei atitudini pozitive fa  de natur   prin activit i artistice, plastice; 
 s  ia atitudine atunci când sesizeaz  comportamente  neconforme  cu regulile de 

protec ie a mediului cunoscute de ei; 
 utilizarea internetului  i mass-media pentru a ob ine informa ii despre mediu; 
 con tientizarea realit ii înconjur toare ca pe un mediu necesar vie ii, odihnei, 

studiului; 
 identificarea impactului activit ii omului asupra mediului înconjur tor, analizând 

situa ii concrete din natur ; 
 participarea activ  la ac iuni ce promoveaz  s n tatea mediului, desf urarea unor 

activit i practice de ecologizare a mediului local; 
 influen area comunit ii locale prin p strarea cur eniei – prin scrisori deschise. 
 transferul experien ei ecologice acumulate în coal , de c tre to i elevii, la propriul 

domiciliu.   
Realizarea activit ilor de c tre elevi al turi de cadrele didactice, p rin i şi de al i membri ai 

comunit ii reprezint  o modalitate eficient  de a face în mod conştient educa ie ecologic   prin care 
se pot rezolva o parte dintre problemele mediului. 

Din acest motiv am considerat necesar  derularea acestui almanah în vederea dezvolt rii în 
rândul elevilor a spiritului antreprenorial. Cu siguran  şcolii îi revine sarcina de a forma elevilor o 
atitudine conştient  şi responsabil  fa  de mediu. Prin realizarea acestui almanah de tiin e dorim 
s  se dezvolte spiritul de ini iativ , comunicarea, s  aib  loc un schimb de bune practici în vederea 
form rii unei educa ii demne de cet ean european. 
 
 
  



 
896. POZI IILE RELATIVE ALE UNEI DREPTE FA  DE UN CERC; TANGENTE 

DINTR- UN PUNCT EXTERIOR LA UN CERC”- ACTIVITATE INTEGRAT  ÎN 
CURRICULUM ÎN CADRUL PROIECTULUI ERSAMUS+ “ACTIVE CITIZENSHIP AND 

ENVIRONMENTAL AWARENESS THROUGH FORMAL AND NON-FORMAL 
EDUCATION” (ACEAFNE) 

 
prof. Zepişi Simona Valinda, Colegiul Na ional „Ien chi  V c rescu”, Târgovişte ,  Dâmbovi a 

 

 
Strategic Partnership Project (Key action no 2) 
 

“Pozi iile relative ale unei drepte fa  de un cerc; tangente dintr-un punct 
exterior la un cerc”- activitate integrat  în curriculum în cadrul proiectului 

Ersamus+“ACTIVE CITIZENSHIP AND ENVIRONMENTAL AWARENESS 
THROUGH FORMAL AND NON- FORMAL EDUCATION” (ACEAFNE) 

Autorul lucr rii: 
Nume Zepişi Prenume Simona Valinda 
Specialitatea Matematic  
Institu ia  Colegiul Na ional „Ien chi  V c rescu” 
Localitatea Târgovişte Jude ul Dâmbovi a 
 
Competen e specifice 
 
 
 
 
 
Obiective: 
 

 -Calcularea unor lungimi de segmente şi a unor m suri de 
unghiuri utilizând metode adecvate în configura ii geometrice 
care con in un cerc 
 -Deducerea unor propriet i ale cercului şi ale poligoanelor 
regulate folosind reprezent ri geometrice şi no iuni studiate -
Interpretarea informa iilor con inute în probleme practice legate 
de cerc şi de poligoane regulate 
 
  - În elegerea importan ei celor trei R 
(Reduce/Reuse/Recycling) 
 - Aprofundarea conceptului de educa ie sustenabi   
 - Creşterea gradului de responsabilizare elevilor pentru 
protejarea planetei 
  - Deducerea importan ei consumului responsabil pentru 
protec ia mediului 
  

Strategii didactice 
 
 

-Analogice 
 -Euristice 

Metode folosite 
 
 

 Conversa ia euristic , problematizarea şi înv area prin 
descoperire, modelarea matematic  

Descrierea activit ii 
 

   Activitate preg titoare acas : elevii sunt repartiza i în 
grupe de câte 4, vor lipi pe un carton 3 DC-uri  ( inutilizabile la 
PC- degradate, avariate, etc.) astfel încât suprafe ele discurilor sa 
fie tangente dou  câte dou . Vor aduce câte 3 PET-uri. acuarele, 
foarfec , brichet , adeziv, p mânt pentru plante de camer , 



plante ornamentale. 
   Elevilor li se va prezenta obiectivul global UNESCO (afişul 
existând deja expus la nivelul clasei) 

                                     
şi vor viziona materialul:  
https://www.youtube.com/watch?v=o86_ORGJ-SU  
 Elevii vor fi intreba i cum pot reduce, reutiliza sau recicla 
hartia şi  plasticul (PET-uri, CD-uri)?  
 Sarcina 1: Desenai un triunghi care s  con in  cele trei 
discuri. Decupa i acest triunghi. Cum ar trebui desenat triunghiul 
astfel încât aria lui sa fie minima? 
 Sarcina 2: Desenai şi decupa i acest triunghi! M sura i 
raza discului! 
     Cum putem determina latura triunghiului? Care va fi aria 
cartonului care se va pierde decupând în jurul discurilor? 
      La tabl  profesorul realizeaz  un desen asem n tor (un 
triunghi echilateral circumscris celor trei cercuri tangente dou  
câte dou ). 
      Elevii determin  latura triunghiului în func ie de raza CD-
ului, aria triunghiului şi aria cartonului care se pierde dup  
decupare ( se consider  3  1,73 şi   3,14 ). 
   Sarcina 3: Elevii vor taia sticlele la 2/3 sau ½ de baz , vor 
arde cu bricheta marginile, pentru a le da o form  artistic , vor 
desena cu acuarele şi vor lipi sticlele în centrul fiec rui CD. Vor 
pune în sticl  p mântul şi vor planta florile ornamentale. 
  Reflec ie: Care sunt beneficiile acestor aranjamente florale 
pentru sala de clas ? Cum putem prelungi durata de via  a 
acestor minigr dini? Cum putem reduce colectarea acasa a astfel 
de deşeuri? Ce putem face cu materialele pe care nu le mai putem 
reutiliza? 
 Ştia i c …. 
https://www.youtube.com/watch?v=rHj5IAvcWfw 
 Elevii vor afla despre existena sta iei de reciclare 
SIGUREC Ploieşti, B neasa, etc. 
 
 Tem  de proiect:  
 1) Rezolva i aceeaşi problem  matematic  pentru patru 
CD-uri şi un p trat 
 2)Pornind de la vizionarea urm toarele materiale: 

https://www.youtube.com/watch?v=o86_ORGJ-SU
https://www.youtube.com/watch?v=rHj5IAvcWfw


https://www.youtube.com/watch?v=i_PNKRquNY0 
https://www.youtube.com/watch?v=XLnwo2oO9Wg 
creea i o list  „WHAT TO DO EVERYDAY HOME-3 R” pentru 
a proteja mediul . 
 3)Realiza i  un aranjament  asem n tor utilizand patru 
CD-uri. 
 4)Prezenta i alte 2-3 idei/solu ii pentru reutilizarea 
cartonului şi plasticului. 
 5) Realiza i un slogan pentru Consumul responsabil 

Evaluarea activit ii  Observare direct  
 Notarea elevilor care s-au remarcat pe parcursul  
 orei 

Impactul asupra elevilor 
* 

 -Conştientizarea impactului pe care îl au ac iunile omului 
asupra naturii. 
 -Dezvoltarea spiritului de observa ie şi a conştiin ei civice. 
 -Valorificarea poten ialului elevilor. 
 -Cizelarea tehnicilor de înv are independent  prin 
investiga ie, selec ie prezentare, problematizare. 
 -Dezvoltarea interesului pentru a reduce/reutiliza/recicla. 
 -Dezvoltarea interesului pentru matematica prin 
abordarea practic  

Concluzii 
(comportamentul 
elevilor, interesul 
generat, activitatea 
desfaşurat ) 
 

  Elevii au manifestat interes pentru îmbog irea 
cunoştin elor în domeniul consumului responsabil, al celor trei R. 
  Au fost încânta i de abordarea unei probleme de 
geometrie din perspectiva practic . 
  S-au concentrat  asupra sarcinilor şi s-au implicat activ în 
rezolvarea acestora. 
 Au colaborat în echip , au ascultat active şi au manifestat 
toleran  fa  de ideile altora. 

 
 
 

                           
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=i_PNKRquNY0
https://www.youtube.com/watch?v=XLnwo2oO9Wg


 
897. M SURI DE ÎMBUN T IRE A METODELOR DE PREDARE 

ÎNV ARE-EVALUARE LA MATEMATIC  
 

Profesor Morteci Genoveva Lucia CTAT’’Dumitru Mo oc” Gala i 
 

      Ca m sur  de îmbun t ire a metodelor predare-înv are-evaluare la disciplina matematic  un 
rol important îl are utilizarea metodelor interactive şi mai ales corelarea matematicii cu alte domenii 
ale ştiin elor. 

Utilizarea metodelor interactive de predare-înv are-evaluare în activitatea didactic  
contribuie la îmbun t irea calit ii procesului instructiv-educativ, având un caracter activ – 
participativ cu o real  valoare formativ  asupra personalit ii elevului. 

Caracteristicile metodelor interactive sunt urm toarele: 
        stimuleaz  implicarea activ  a elevului în sarcina de lucru; 
        stimuleaz  ini iativa şi sunt atractive; 
        asigur  un demers interactiv al actului de predare-înv are-evaluare; 
        valorific  şi stimuleaz  poten ialul creativ, originalitatea în rezolvarea unor 

probleme; 
        asigur  o mai bun  punere în practic  a cunoştin elor prin g sirea solu iilor 

proprii de rezolvare; 
        dezvoltarea gândirii logice, ra ionale; 
         responsabilizarea elevilor în rezolvarea sarcinilor; 

  
 Pentru a ridica înv mântului românesc la nivelul standardelor educa ionale europene trebuie 
adaptate metodele de înv mânt în func ie de nivelul de preg tire al elevului, de lucru la clas  
diferen iat  dar mai ales de stilurile proprii de înv are ale elevilor 
Obiectivele actuale care se impun privind matematica sunt: 

 Dezvoltarea interesului pentru matematic  (prin rezolvarea unor probleme variate cu 
referin e din viata cotodian ); 

  Stimularea gândirii logice şi a interesului pentru l rgirea orizontului în educatie prin legarea 
matematicii de aspectele ştiin ei; 

 În elegerea leg turii dintre matematic , via  şi alte discipline sau domenii ale ştiin ei; 
Ca modele de bune practici creative, inovative şi eficiente în înv mântul preuniversitar am propus 
un Plan remedial la clasa a X-a în urma aplic rii testelor ini iale la elevii la care s-a constatat 
deficien e şi lipsuri în asimilarea cunoştin elor din anii anteriori. 
 
Unitatea de 
înv are 

Con inuturi 

Mul imea numerelor 
reale 
 

1.Mul imea numerelor reale: opera ii 
2.Ordonarea numerelor reale. Intervale  
3.Opera ii cu intervale. Aproxim ri 
4.Medii 
5.Modulul unui num r real 
6.Ecua ii şi inecua ii cu modul 
7.Partea întreag , partea frac ionar  
8.Ecua ii cu parte întreag  

Şiruri de numere 
reale 
 

1.Şiruri de numere reale. Moduri de definire 
2.Progresii aritmetice, aflarea termenului general 
3.Condi ia ca  numere s  fie în progresie aritmetic  
4.Suma primilor 𝑛 termeni ai unei pr. aritmetice 
5.Progresii geometrice, aflarea termenului general 
6.Condi ia ca  numere s  fie în progresie geometric  



Func ia de gradul I 
 

1.Defini ie. Reprezentare grafic  
2.Monotonia, semnul func iei de gradul I 
3.Inecua ii de gradul I 

Func ia de gradul II 
 

1.Defini ie. Exemple 
2.Rela iile lui Viete 
3.Exerci ii 
4.Formarea ecua iei de gradul II 
5.Descompunerea trinomului de gradul II  
6.Intersec ia graficului cu axele. Axa de simetrie. Vârful parabolei 
7.Reprezentare grafic  a func iei de gradul II 
8.Monotonia func iei   
9.Semnul func iei 
10.Inecua ii de gradul II 

Trigonometrie 1.Rezolvarea triunghiului dreptunghic 
2.Formula trigonometric  fundamental  
3.Formule trigonometrice – sume, diferen e 
4.Formule trigonometrice – produse 
5.Formulele unghiului dublu şi al unghiului pe jum tate 

Aplica iile 
trigonometriei în 
geometrie  
 

1.Arii 
2.Raza cercului înscris, raza cercului circumscris 
3Aplica ii 

 
COMPETEN E GENERALE 
 1. Identificarea unor date şi rela ii matematice şi corelarea lor în func ie de contextul în care au fost 
definite  
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enun uri 
matematice  
3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea local  sau global  a unei 
situa ii concrete  
4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situa ii concrete şi a 
algoritmilor de prelucrare a acestora 
 
Exemple de activit i de înv are:  

 analiza datelor unei probleme pentru verificarea noncontradic iei, suficien ei, redundan ei 
 eliminarea datelor neesen iale;  interpretarea parametrilor unei probleme ca o parte a 

ipotezei acesteia 
  utilizarea formulelor standardizate în în elegerea ipotezei; 
  exprimarea prin simboluri specifice a rela iilor matematice dintr-o problem ; 
  analiza secven elor logice în etapele de rezolvare a unei probleme; 
  exprimarea rezultatelor rezolv rii unei probleme în limbaj matematic; 

Valori şi atitudini 
 Dezvoltarea unei gândiri deschise, creative, a independen ei în gândire şi ac iune 
 Manifestarea ini iativei, a disponibilit ii de a aborda sarcini variate, a tenacit ii, 

a perseveren ei şi a capacit ii de concentrare 
 Dezvoltarea sim ului estetic şi critic, a capacit ii de a aprecia rigoarea, ordinea şi 

elegan a în arhitectura rezolv rii unei probleme sau a construirii unei teorii 
 Formarea obişnuin ei de a recurge la concepte şi metode matematice în abordarea 

unor situa ii cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme practice 
 Formarea motiva iei pentru studierea matematicii ca domeniu relevant pentru 

via a social  şi profesional . 
 



Bibliografie 
[1]CRIŞAN, Lucia. Cadrul didactic. Didactica disciplinelor. Metode, procedee educa ionale şi noi 
tehnologii. Noiembrie 2009 
 [2]OPRESCU, Victor. Dimensiunea psihologic  a preg tirii profesorului. Craiova: Scrisul 
românesc, 1983 
CRR Matematica clasa IX-X  Bucureşti, 2004 
 
 

898. REZULTATE ALE PARTENERIATELOR EDUCA IONALE 
 

Ing. Bucurescu Iuliana, Colegiul Tehnic “Dimitrie Dima” Pite ti 
Prof. Georgescu Elena-Laura, coala Gimnazial  ”Mircea cel B trân” Pite ti 

 
Parteneriatul educa ional este unul dintre cuvintele cheie ale pedagogiei contemporane. Este 

un concept şi o atitudine în câmpul educa iei. Ca atitudine, parteneriatul presupune: 
 acceptarea diferen elor şi tolerarea op iunilor diferite; 
 egalizarea şanselor de participare la o ac iune educativ  comun ; 
 interac iuni acceptate de to i partenerii; 
 comunicare eficient  între participan i; 
 colaborare (ac iune comun  în care fiecare are rolul s u diferit); 
 cooperare (ac iune comun  în care se petrec interrela ii şi roluri comune). 

 Au existat dou  parteneriate educa ionale în care a fost implicat  institu ia de înv mânt în 
care activ m sau am activat: Colegiul Tehnic “Dimitrie Dima” Pite ti, jud. Arge : 

- Parteneriat multilateral Comenius “Learning through having fun and creativity”; 
- Proiect educa ional - „Art  i educa ie” 
Primul parteneriat a avut perioada de  derulare: 2012 – 2014 
Beneficiar: Colegiul Tehnic “Dimitrie Dima” Pite ti 
Obiectivele proiectului: 
 Stimularea imagina iei şi creativit ii elevilor (concursuri de graffiti, desene, 

anecdote / glume / proverbe, cântece şi dansuri); 
 Popularizarea literaturii, culturii, muzicii şi istoriei fiec rei ri participante; 
 Motivarea elevilor pentru înv tur , stimularea curiozit ii pentru descoperirea 

propriilor valori; 
 Perfec ionarea cunoştin elor de limb  englez  (profesori şi elevi); 
 Dezvoltarea abilit ilor de comunicare intercultural , promovarea valorilor de 

toleran  şi cooperare; 
 Promovarea educa iei prin intermediul instrumentelor digitale. 
Parteneri: 
 Liceul Yane Sandanski (BULGARIA);   
 EPROMAT – Şcoala Profesional  Matosinhos, Lda (PORTUGALIA) ; 
 Liceul AKCAABAT ANADOLU OGRETMEN (TURCIA);  
 Istituto Professionale di stato per I Servizi Alberghieri e della Ristorazione G. 
Cipriani (ITALIA);  
 Liceul Anders Ljungstedts (SUEDIA). 
Al doilea parteneriat a fost realizat cu implicarea activ  a Liceului Tehnologic  "Victor 

Sl vescu"  Ruc r, jud. Arge  i a avut ca obiective: 
 Schimburi de experien   între elevii şi cadrele didactice a celor dou  institu ii 

(Colegiul Tehnic “Dimitrie Dima” Pite ti i Liceul Tehnologic  "Victor Sl vescu"   Ruc r-Arge  ); 
 Implicarea elevilor în activit ile/cursurile organizate de Liceul Tehnologic  "Victor 

Sl vescu"  Ruc r; 



 Derularea de activit i urmare a  proiectului şcolar multilateral Comenius „Learning 
through having fun and creativity”, al c rui beneficiar a fost  Colegiul Tehnic „Dimitrie Dima” 
Pite ti. 

Au fost prinse în cadrul proiectului educativ urm toarele activit i: 
 Arta esutului în Europa; 
 Importan a instruirii practice în însu irea unei meserii; 
 Art  i me te ug; 
 Parteneriatul la final de drum ? 
Abordarea integrat  sau interdisciplinar  a con inuturilor înv rii trebuie înso it  de 

modernizarea celorlalte aspecte ale procesului de înv mânt: moduri de organizare a înv rii,  
strategii, metode şi mijloace folosite, evaluare etc. Tot complexul educativ ar trebui s  plece de la 
creativitatea intrinsec  şi extrinsec  (adic  cu suport) a cadrului didactic care, prin mularea la 
particularit ile copiilor, s  provoace maxima exploatare a resurselor intelectuale  şi creative ale 
acestora. 

Termenul de „parteneriat” este bazat pe premisa c  partenerii au un fundament comun de 
ac iune şi un spirit de reciprocitate care le permite colaborarea şi coroborarea informa iilor.  

Astfel, copiii şi profesorii pot crea parteneriate variabile, angajându-se în activit i comune 
de înv are, sprijinindu-se unii pe al ii în îndeplinirea rolurilor cerute, desf şurând proiecte de 
curriculum colaborativ, participând împreun  la diverse activit i de luare a deciziei. 

În baza acestei argumenta ii şi inând cont de vârsta elevilor de liceu, am considerat a fi 
necesar  realizarea acestor parteneriate. Şcoala prin reprezentan ii ei, cadrele didactice, dar şi 
comunitatea local  trebuie s -şi asume responsabilitatea i implicarea în acest sens. 

   Pentru diseminare am recurs la:  
 organizare de expozi ii cu materialele confec ionate: afişe, pliante, poze, panou cu 

imagini din proiect; 
 prezentarea proiectului profesorilor de la Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Dima” Pite ti i 

de la Liceul Tehnologic  "Victor Sl vescu"  Rucar-Arges; 
 prezentarea proiectului şi a rezultatelor sale la sesiuni  de comunic ri ştiin ifice; 
 mediatizarea proiectului si a rezultatelor în Consiliul Profesoral, pe site-ul oficial sau 

în revita şcolii. 
Au existat rezultate ale fiec rui parteneriat.  
Am putea preciza ca un bun produs al proiectului Comenius dic ionarul cu cele mai uzuale 

cuvinte i expresii ale celor ase ri participante.  
Cum am ajuns la un parteneriat cu liceul din Ruc r? 
Când echipele rilor partene în cadrul proiectului Comenius au venit, la rândul lor, în ara 

noastr , am avut un program de activit i printre care i o vizit  la castelul Bran i orasul Bra ov. În 
drumul nostru, trecând prin Ruc r, am oprit la  Liceul Tehnologic  "Victor Sl vescu" unde am fost 
primi i cu bra ele deschise. Elevi din România, Bulgaria, Italia, Suedia, Portugalia, Turcia au lucrat 
cot la cot în atelierul liceului realizând adev rate opere de art . R zboiul de esut, vârtelni a, fusul, 
acul de cusut, a ele  au devenit prietenii tuturor. 

Astfel a ap rut pliantul ce înso e te acest articol, dovad  a colabor rii i prieteniei. 
 
Bibliografie: 
 https://ro.scribd.com/doc/30642307/Despre-Parteneriatul-Educa ional 
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899. UTILIZAREA  PLATFORMEI  INFOPLUS 

 
prof. Şandru Oana, Liceul Tehnologic Turceni, Gorj 

 
Motiva ie 

 Platforma InfoPlus a fost creat în anul 2015 de ctre un elev din cadrul înv mântului 
liceal, clasa a XI i un profesor de informatic. http://infopp.f-aws.com/  

 De ce am ales sa dezvolt m aceast  platform ? Raspunsul e simplu: platforma se poate 
utiliza în preg tirea lec iilor la clas , realizarea unor teste pe baza acestor teste, dar în acela i 
timp se pot certifica anumite competen e IT ale elevilor. 

 
 
Mod de utilizare platform  

 Platforma se poate utiliza în mai multe moduri: 
- Vizitator(accesaibilitatea la platform  este redus , se pot vizualiza cursurile, dar nu se pot da 
teste); 
- Utilizator(sunt accesibile testele,iar pe baza baza lor se pot genera certificatele de competen ); 
- Administrator (se pot adauga lectii, teste, itemi ). 
 
Înregistrare cont 

 Pentru un spa iu mai avansat este necesar un cont care se poate face gratuit pe site, 
completând un simplu formular cu datele personale.  

   Pe site se gase te un formular de conectare. 

 
  



 
900. PROIECT DIDACTIC - PREPARAREA UNOR SOLU II PROCENTUALE I 

MOLARE  
 

prof. Lefter  Irina –Antoneta, Liceul Teoretic "Emil Racovi ", Vaslui    
 
Data:  
Unitatea de înv mânt :  
Obiectul: chimie 
Profesor: Lefter Irina 
Clasa: a IX-a (2h/s pt mân ) 
Tema: Prepararea solu iilor de diferite concentra ii  
Unitatea de înv are : Solu ii. Solubilitate. 
Tipul lec iei: Lec ie pentru formarea şi consolidarea priceperilor şi deprinderilor  - lec ie de 
laborator. 
Scopul lec iei: formarea deprinderilor de a manipula corect aparatura de laborator şi reactivii 
necesari. 
Con inut conceptual: 
- solu ia; 
- concentra ia solu iei; 
- concentra ia procentual  şi concentra ia molar ; 
- cristalohidra i. 
Obiective opera ionale: Dup  efectuarea activit ilor experimentale, elevii vor fi capabili: 
O1– s  efectueze calculele necesare pentru a prepara solu ii de diferite concentra ii procentuale şi 
molare; 
O2 – s  prepare solu ii de diferite concentra ii procentuale şi molare; 
O3 – s  rezolve probleme practice şi teoretice ce implic  prepararea unor solu ii de diferite 
concentra ii. 
Metode didactice: conversa ia euristic , problematizarea, algoritmizarea, experimentul, rezolvarea 
de exerci ii şi probleme. 
Materiale didactice: fişa de activitate independent , substan e chimice, ustensile de laborator. 
 

Scenariul activit ii didactice 
 
I. Moment organizatoric: notarea absen elor, verificarea existen ei reactivilor şi a ustensilelor. 
II. Anun area temei: Ast zi ve i prepara solu ii de diferite concentra ii procentuale şi molare.  
Tema lec iei este: „Prepararea solu iilor de diferite concentra ii”. 
III. Precizarea obiectivelor şi a scopului  activit ii:  

Dup  efectuarea experimentelor din fişa de activitate experimental  ve i fi capabili s  
prepara i solu ii de diferite concentra ii procentuale şi molare, calculând în prealabil cantit ile 
şi/sau volumele de substan e necesare. 

Scopul activit ii este formarea şi consolidarea priceperilor şi deprinderilor de a manipula 
corect ustensilele de laborator şi reactivii necesari pentru a prepara solu ii de diferite concentra ii 
procentuale şi molare.  
IV. Actualizarea cunoştin elor: Se realizeaz  prin întreb ri: Ce numim solu ie? Ce este concentra ia 
unei solu ii? Ce modalit i de exprimare a concentra iei cunoaşte i? Ce reprezint  concentra ia 
procentual ? Ce numim concentra ie molar ? Ce sunt cristalohidra ii? 
V. Prezentarea fazelor lucr rii: se va lucra pe grupe de câte doi elevi astfel: 
Experimentul A din fiş  – Prepararea a 250 g solu ie de NaCl 10%. 
Experimentul B din fiş  - Prepararea a 50 ml solu ie de dicromat de potasiu de concentra ie 0,01 M. 
Experimentul C  din fiş  - Prepararea a 250g solu ie de CuSO4 de concentra ie 5%, folosind piatr  
vân t  (CuSO4 

. 5H2O). 



VI. Desf şurarea lucr rii:  
Experimentul A din fiş  – Prepararea a 250 g solu ie de NaCl 10%. 

Se stabileşte prin conversa ie cu elevii care sunt etapele ce trebuie urmate pentru a prepara 
cantitatea de solu ie de concentra ie procentual  dat . 
Concluzie:  
Pentru a prepara o solu ie de o anumit  concentra ie procentual  se parcurg etapele: 
1. calcularea cantit ii de solut şi solvent (ap ) necesare; 
2. cânt rirea masei de solut şi m surarea cu ajutorul cilindrului gradat a volumului de ap  (solvent); 
3. amestecarea solutului cu apa (solventul) şi agitarea componentelor solu iei cu o baghet  de sticl . 
 Activitate independent :  

inând cont de indica iile de mai sus se va calcula cantitatea de solut şi volumul de ap  necesare 
prepar rii solu iei. Cantit ile de solut (câte 25 g NaCl) se vor g si în paharele Berzelius, pe mesele 
de lucru. Se va m sura volumul de ap  (225 mL) cu cilindrul gradat. Se vor agita componentele 
solu iei cu bagheta de sticl . 

Experimentul B din fiş  - Prepararea a 50 mL solu ie de dicromat de potasiu 0,01 M. 
Se stabileşte prin conversa ie cu elevii care sunt etapele ce trebuie urmate pentru a prepara volumul 
de solu ie de concentra ie molar  dat .  
Concluzie:  
Pentru a prepara o solu ie de concentra ie molar  dat  se parcurg urm toarele etape: 
1. calcularea masei de solut necesare; 
2. cânt rirea masei de solut calculat ; 
3. alegerea balonului cotat de capacitatea cerut ; 
4. introducerea substan ei în balonul cotat, printr-o pâlnie de sticl ; 
5. se adaug  ap  distilat  aproximativ jum tate din balon şi se agit  pân  la dizolvarea complet  a 
substan ei; 
6. se completeaz  cu ap  distilat  pân  la semn, astfel încât meniscul superior al solu iei s  fie 
tangent la reperul de pe balon. 
Activitate independent : inând cont de indica iile de mai sus se va calcula cantitatea de solut 
necesar . Cantit ile necesare de K2Cr2O7 (câte 0,147 g) se vor g si în fiole de cânt rire la mesele 
de lucru. Elevii vor introduce cantitatea de 0,147 g K2Cr2O7 în balonul cotat de 50 mL, folosind 
pâlnia de sticl . Se va sp la fiola de cânt rire şi pâlnia cu un jet de ap , se va ad uga ap  
aproximativ jum tate din balon şi se va agita pân  la dizolvarea total . Se va completa cu ap  
distilat  pân  la semn, astfel încât meniscul superior al solu iei s  fie tangent la reperul de pe balon. 

Experimentul C din fiş  - Prepararea a 250 g solu ie de CuSO4 de concentra ie 5%, folosind 
piatr  vân t  (CuSO4

. 5H2O). 
Se stabileşte prin conversa ie cu elevii care sunt etapele ce trebuie urmate pentru a prepara 
cantitatea de solu ie de concentra ie procentual  dat  folosind un cristalohidrat. 
Concluzie:  
La prepararea unei solu ii apoase folosind un cristalohidrat  trebuie inut cont şi de apa de 
cristalizare. Solvatul este considerat sarea anhidr , deoarece prin dizolvarea cristalohidratului apa 
de cristalizare devine solvent. 
Pentru a prepara o solu ie de o anumit  concentra ie procentual  folosind cristalohidrat se parcurg 
etapele: 
1. calcularea cantit ii de solut din solu ie; 
2. calcularea cantit ii necesare de cristalohidrat; 
3. calcularea volumului de ap  ce trebuie ad ugat; 
4. cânt rirea masei de cristalohidrat şi m surarea cu ajutorul cilindrului gradat a volumului de ap ; 
5. dizolvarea cristalohidratului în ap . 
 
Activitate independent :  

inând cont de indica iile de mai sus se vor calcula: masa de CuSO4 din solu ie (1,6 g CuSO4), masa 
de cristalohidrat (2,5 g CuSO4

. 5H2O) şi volumul de ap  ce trebuie ad ugat (47,5 mL H2O). 



Cantit ile de cristalohidrat se vor g si cânt rite în paharele Berzelius, pe mesele de lucru. Se va 
m sura volumul de ap  (47,5 mL)cu cilindrul gradat.Se vor agita componentele solu iei cu bagheta 
de sticl .  
VII. Discu ia de încheiere: 
 Se trag concluzii privind modul de preparare a solu iilor de diferite concentra ii procentuale şi 
molare.  
Se fac aprecieri asupra modului în care s-au desf şurat activit ile experimentale.  
VIII. Asigurarea transferului de cunoştin e: Tem  – întocmirea pe caiet a referatului de laborator 
care s  cuprind  concluziile privind prepararea solu iilor de diferite concentra ii procentuale şi 
molare şi rezolvarea problemelor din fiş . 
 
 
 
 
 
 
 



Tema: Prepararea solu iilor de diferite concentra ii.  
Fiş  de activitate independent  

Experimentul 
Reactivi  
şi ustensile 

Modul de lucru 
Ecua iile reac iilor chimice şi 
observa ii Concluzii 

A. Prepararea 
a 250 g solu ie 
de NaCl de 
concentra ie 
10%. 

-NaCl; 
-ap  distilat ; 
-spatul ; 
-balan ; 
-cilindru 
gradat; 
-pahar 
Berzelius; 
-baghet  de 
sticl . 

Calcula i masa de NaCl şi volumul de 
ap  necesare prepar rii solu iei. 
Cânt ri i masa de NaCl necesar . 
M sura i cu cilindrul gradat volumul de 
ap  necesar, turna i apa în paharul 
Berzelius în care a i pus NaCl şi agita i. 
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Pentru a prepara o solu ie de o 
anumit  concentra ie procentual  se 
parcurg etapele: 
-calcularea cantit ii de solut şi 
solvent (ap ) necesare; 
-cânt rirea masei de solut şi m surarea 
cu cilindrul gradat a volumului de ap  
(solvent); 
-amestecarea solutului cu apa 
(solventul) şi agitarea cu bagheta. 

B. Prepararea a 
50 ml solu ie 
de dicromat de 
potasiu 
(K2Cr2O7) de 
concentra ie 
0,01 M. 

-K2Cr2O7; 
-ap  distilat ; 
-spatul ; 
-fiol  de 
cânt rire; 
-balan  ; 
-balon cotat 
de 50 mL; 
-pâlnie de 
sticl  ; 
-piset ; 
 

Calcula i masa de dicromat de potasiu, 
K2Cr2O7, necesar  prepar rii solu iei. 
Cânt ri i masa de K2Cr2O7 necesar . 
Introduce i substan a în balonul cotat de 
50 ml, folosind pâlnia de sticl . 
Sp la i cu un jet de ap  fiola de 
cânt rire şi pâlnia, ad uga i ap  
aproximativ jum tate din balon şi 
agita i pân  la dizolvarea complet  a 
substan ei. Dac  r mâne substan  
nedizolvat  se mai adaug  ap  şi se 
agit  pân  la dizolvarea total . 
Completa i cu ap  distilat  pân  la 
semn, astfel încât meniscul superior al 
solu iei s  fie tangent la reperul de pe 
balon. 

Se dau masele atomice:  
K = 39; Cr = 52; O = 16 

molgM OCrK 294
722
  

 )(
722

LVMcm smd OCrK
 

 

Pentru a prepara o solu ie de 
concentra ie molar  cunoscut  se 
parcurg urm toarele etape: 
-calcularea masei de solut; 
-cânt rirea masei de solut calculat ; 
-alegerea balonului cotat de 
capacitatea cerut ; 
-introducerea substan ei în balonul 
cotat, printr-o pâlnie de sticl ; 
-se adaug  ap  distilat  aproximativ 
jum tate din balon şi se agit  pân  la 
dizolvarea complet  a substan ei; 
-se completeaz  cu ap  distilat . 



C. Prepararea 
a 50 g solu ie 
de CuSO4 de 
concentra ie 
3,2%, folosind 
piatr  vân t  
(CuSO4

.5H2O). 

CuSO4∙5H2O; 
-spatul ; 
-balan ; 
-ap  distilat ; 
-cilindru 
gradat; 
-pahar 
Berzelius; 
-baghet  de 
sticl . 
 

Calcula i masa de CuSO4
.5H2O şi 

volumul de ap  necesare prepar rii 
solu iei. 
Cânt ri i masa de CuSO4

. 5H2O 
necesar  şi ad uga i-o în paharul 
Berzelius.  
M sura i cu cilindrul gradat volumul de 
ap  necesar şi turna i apa în pahar. 
Agita i. 

Se dau masele atomice:  
Cu =64; S = 32; O = 16; H = 1 
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La prepararea unei solu ii apoase 
folosind cristalohidra i trebuie inut 
cont şi de apa de cristalizare.  
Solvatul este considerat sarea anhidr , 
deoarece prin dizolvarea 
cristalohidratului, apa de cristalizare 
devine solvent. 
Pentru a prepara o solu ie de o 
anumit  concentra ie procentual  
folosind cristalohidrat se parcurg 
etapele: 
-calcularea cantit ii de solut din 
solu ie; 
-calcularea cantit ii de cristalohidrat; 
-calcularea volumului de ap  ce 
trebuie ad ugat; 
-cânt rirea masei de cristalohidrat şi 
m surarea cu ajutorul cilindrului 
gradat a volumului de ap ; 
-dizolvarea cristalohidratului în ap . 

Tema: Prepararea solu iilor de diferite concentra ii.                
Fiş  de activitate independent  completat  

Experimentul 
Reactivi şi 
ustensile 

Modul de lucru 
Ecua iile reac iilor 
 chimice şi observa ii Concluzii 

A. Prepararea a 
125 g solu ie de 
NaCl de 
concentra ie 4%. 

-NaCl; 
-ap  distilat ; 
-spatul ; 
-balan ; 
-cilindru 
gradat; 
-pahar 
Berzelius; 
-baghet  de 
sticl . 

Calcula i masa de NaCl şi volumul 
de ap  necesare prepar rii solu iei. 
Cânt ri i masa de NaCl necesar . 
M sura i cu cilindrul gradat 
volumul de ap  necesar, turna i 
apa în paharul Berzelius în care a i 
pus NaCl şi agita i. 
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Pentru a prepara o solu ie de o 
anumit  concentra ie procentual  se 
parcurg etapele: 
1. calcularea cantit ii de solut şi 
solvent (ap ) necesare; 
2. cânt rirea masei de solut şi 
m surarea cu ajutorul cilindrului 
gradat a volumului de ap  (solvent); 
3. amestecarea solutului cu apa 
(solventul) şi se agit  cu bagheta. 



B. Prepararea a 
50 ml solu ie de 
dicromat de 
potasiu 
(K2Cr2O7) de 
concentra ie 
0,01M. 

-K2Cr2O7; 
-spatul ; 
-balan ; 
-ap  distilat ; 
-balon cotat 
de 50 mL; 
-pâlnie de 
sticl ; 
-piset . 
 

Calcula i masa de dicromat de 
potasiu, K2Cr2O7, necesar  
prepar rii solu iei. 
Cânt ri i masa de K2Cr2O7 . 
Introduce i substan a în balonul 
cotat de 50 mL, folosind pâlnia de 
sticl . 
Sp la i cu un jet de ap  pâlnia, 
ad uga i ap  aproximativ jum tate 
din balon şi agita i pân  la 
dizolvarea complet  a substan ei. 
Completa i cu ap  distilat  pân  la 
semn, astfel încât meniscul 
superior al solu iei s  fie tangent la 
reperul de pe balon. 

Se dau masele atomice:  
K = 39; Cr = 52; O = 16 

mol

g
M OCrK 294

722
  

 )(
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LVMcm smd OCrK
 

0,01 x 294 x 0,05 = 0,147 g K2Cr2O7 
 
 
 

Pentru a prepara o solu ie de 
concentra ie molar  cunoscut  se 
parcurg urm toarele etape: 
-calcularea masei de solut; 
-cânt rirea masei de solut calculat ; 
-alegerea balonului cotat de 
capacitatea cerut ; 
-introducerea substan ei în balonul 
cotat, printr-o pâlnie de sticl ; 
-se adaug  ap  distilat  aproximativ 
jum tate din balon şi -se agit  pân  
la dizolvarea complet  a substan ei; 
-se completarea cu ap  distilat . 

C. Prepararea a 
50 g solu ie de 
CuSO4 de 
concentra ie 
3,2%, folosind 
piatr  vân t  
(CuSO4

. 5H2O). 

CuSO4
. 5H2O; 

-spatul ; 
-balan ; 
-ap  distilat ; 
-cilindru 
gradat; 
-pahar 
Berzelius; 
-baghet  de 
sticl . 
 

Calcula i masa de CuSO4
. 5H2O şi 

volumul de ap  necesare prepar rii 
solu iei. 
Cânt ri i masa de CuSO4

. 5H2O 
necesar  şi ad uga i-o în paharul 
Berzelius.  
M sura i cu cilindrul gradat 
volumul de ap  necesar şi turna i 
apa în pahar. Agita i. 

Se dau masele atomice:  
Cu =64; S = 32; O = 16; H = 1 





100

% s
d

mc
m  (50 •3,2 ) / 100 = 

1,6 g CuSO4 

mol

g
M OHCuSO 25090160

24 5   

 
250 g CuSO4

. 5H2O .........160 g 
CuSO4 
x g CuSO4

. 5H2O ..............1,6 g 
CuSO4 
         x = 2,5 g CuSO4

. 5H2O 
 
map  ad ugat  = 50 – 2,5 = 47,5 g H2O  

Vap  ad ugat  = 
mlg

m OH

1
2  = 47,5 ml H2O  

La prepararea unei solu ii apoase 
folosind cristalohidra i trebuie inut 
cont şi de apa de cristalizare.  
Solvatul este considerat sarea 
anhidr , deoarece prin dizolvarea 
cristalohidratului, apa de cristalizare 
devine solvent. 
 

 



 
901. MODELE DE BUNE PRACTICI ȊN PREGATIREA ELEVILOR PENTRU 

EXAMENUL DE BACALAUREAT 
 

Profesor R us  Liliana, C.T.A.T.,,Dumitru Mo oc”Gala i 
 
 

INTRODUCERE 
 

        Eṣecul anilor preceden i la examenul de bacalaureat care  s-a datorat ṣi subiectelor foarte grele 
pentru un liceu tehnologic, unde elevii au ṣi foarte multe ore de practic  ṣi module de specialitate, 
iar legea nu permite pentru obiectele de examen ore suplimentare care s  vin  în ajutorul elevilor, la 
acestea se adaug  ṣi aspectele sociale care conduc la o  performanṭ  sc zut   la bacalaureat, apoi 
constrângeri financiare ale elevilor care provin din grupuri dezavantajate sau din mediu rurar, toate 
acestea au impus luarea unor m suri. Au fost gândite ini iative didactice care s  duc  la 
eficientizarea preg tirii examenului de bacalaureat ṣi creṣterea promovabilit ii acestuia la un liceu 
tehnologic unde num rul orelor de matematic  este foarte mic ṣi întrerupt de perioade de practic .  
        Din experien a mea didactic  am ajuns la concluzia necesit ii unui program coerent ṣi foarte 
bine gândit de preg tire suplimentar  pus în practic  prin intermediul unui op ional, orele 
desf ṣurându-se pe tot parcursul anului colar  dar ṣi în special în timpul vacan elor i în perioadele 
de practic  când elevii sunt mai receptivi. Acest exemplu de bun  practic  însumând un volum 
foatre mare de munc , i-a dovedid valabilitatea prin rezultate foarte bune la examene în decursul 
anilor ce au urmat. 
 
 Proiect de curs op ional  : Matematic  pentru bacalaureat 
 Clasa a XII a Matematic  
 Profesor R us  Liliana                                                                                                          
 Durata cursului – 1 an ( anul şcolar 2016-2017) 

 
Argumente pentru alegerea op ionalului  

 
          - Acest curs doreşte s  îndrume primii paşi ai celor care vor sus ine examenul de bacalaureat 
în acest an i sunt in clasa a-XII- a aflate în încadrarea mea. Temele parcurse vor ar ta cum se 
rezolv  variantele de examen pentru a ob ine o promovare sigur  a examenului de bacalaureat. 
          -Op ionalul î i propune s  contribuie la o mai bun  în elegere a no iunilor prev zute în 
programa de matematic .Num rul de 3ore/s pt mân  alocat acestei discipline prin curriculum 
(trunchi comun) este insuficient în condi iile în care dorim formarea i dezvoltarea capacit ii 
elevilor de a formula i rezolva probleme pe baza rela ion rii cuno tin elor din diferite domenii, 
precum i la înzestrarea cu un set de competen e, valori i atitudini menite s  asigure o integrare 
profesional  optim . 
        -Con inuturile programei de op ional ofer  elevilor posibilitatea de a aprofunda i clarifica 
anumite no iuni matematice, contribuind astfel la o mai bun  pregatire in vederea sus inerii 
examenului de bacalaureat i, eventual, a admiterii în înv mântul superior. 
         - Se doreşte o recapitulare eficient  a materiei predate pân  acum în liceu, diversitatea temelor 
permi ând aceasta şi nu repetând doar no iuni şi concepte , metode , ci introducând elemente noi , 
probleme care pot fi solu ionate prin prelucrarea creatoare a cunoştin elor anterioare. 
          - Se caut  o mai bun  realizare a interdisciplinarit ii şcolare , ceea ce credem c  se poate 
reuşi prin acest curs . 
           
 
  



Competen e generale 
 

1. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural sau contextual coprinse in enun uri 
matematice. 

2. Utilizarea algoritmilor i a conceptelor matematice în rezolvarea de probleme. 
3. Exprimarea si redactarea coerent  în limbaj formal a rezolv rii unei probleme. 
4. Incurajarea activit ilor individuale i în echip . 
 
 
 

Competen e specifice Activit i de înv are 
1.1. Eviden iera asem n rilor i deosebirilor 
dintre propriet ile unor opera ii definite pe 
mul imi diferite. 

- exprimarea in limbaj matematic a propriet ilor 
unei structuri algebrice. 
- selectarea datelor pentru determinarea unor 
polinoame. 
- clasificarea no iunilor matematice studiate dup  
unul sau mai multe criterii explicite sau implicite. 
- utilizarea diagramelor logice de lucru  

1.2. Identificarea unor metode de calcul ale 
integralelor si derivatelor unor func ii. 

- ilustrarea grafic  a propriet tilor integralei 
definite i a calculului integral în probleme de 
analiz  matematic . 
- folosirea unor criterii de comparare i clasificare 
pentru descoperirea unor propriet i sau reguli. 
- comparearea unor asem n ri i deosebiri pentru 
func iile integrabile si neintegrabile. 

2.1. Verificarea propriet ilor structurilor 
algebrice, a mul imilor de numere i de matrice. 

- construirea i interpretarea unor diagrame, tabele 
- utilizarea formulelor standard in rezolvarea 
problemelor. 
- explicarea variantelor posibile de rezolvare a unei 
probleme. 

2.2. Folosirea descompunerii în factori a 
polinoamelor în probleme de divizibilitate i în 
rezolv ri de ecua ii 

- utilizarea formulelor standard 
- folosirea particulariz rii, a generaliz rii unor 
propriet i pentru rezolvarea problemelor. 
-rezolvare de ecua ii algebrice. 

2.3. Utilizara algoritmilor pentru calcularea 
integralelor 

- analiza datelor si explicarea variantelor posibile 
de rezolvarea a unei probleme 
- justificarea metodelor de rezolvare 

3.1. Utilizarea propriet ilor opera iilor în calcule 
specifice unei structuri algebrice 

- intuirea algoritmului de calcul 
- utilizarea metodelor standard 
- redactarea unei demonstra ii utilizând 
terminologia adecvat . 

3.2. Stabilirea unor condi ii de existen  i 
compatibilitate a unor sisteme i identificarea 
unor metode adecvate de rezolvare a acestora. 

- formarea obi nuin ei de a recurge la diverse tipuri 
de reprezent ri pentru clasificarea i prezentarea 
solu iilor 
- formarea obi nui ei de a c uta toate solu iile. 
- utilizarea metodelor standard(Cramer si Gauss) 

4.1. Dezvoltarea independen ei în gândire i 
ac iune 

- formularea de sarcini de prelucrare a informatiilor 
- prevederea unor sarcini rezolvabile prin activit i 
în grup i individual în rezolvare de variante de 
bacalaureat. 
- organizarea unor activit i care permit 
desf urarea sarcinilor de lucru in ritmuri diferite 



4.2. Educarea spiritului de investigare - alternarea prezent rii con inuturilor cu moduri 
variate de antrenare a gândirii 
- realizarea de corela ii între  subiectele de examen. 
- dezbaterea metodelor alese pentru rezolvarea unei 
probleme 
 
 

Planificare calendaristic  a orelor op ionale de  matematic  pentru examenul de bacalaureat 
Clasa a XII-a matematic   

 
Nr. 
crt. 

                                    Tema Nr. 
ore 

Perioada 
(data) 

1 Opera ii algebrice cu numere reale.   
2. Func ia de gradul I.   
3. Func ia de gradul al doilea.   
4. Progresii  aritmetice.   
5. Progresii   geometrice.   
6. Metode de num rare.   
7. Ecua ii exponen iale.   
8. Ecua ii logaritmice.   
9. Radicali si ecua ii ira ionale.   
10. Elemente de combinatoric .   
11. Vectori.   
12. Func ii trigonometrice.   
13. Rezolvare triunghiul dreptunghic.    
14 Rezolvare triunghiul  oarecare   
15. Rezolvare SI Bacalaureat.   
16. Matrici. Determinan i   
17. Ecua iile dreptei.   
18. Sisteme de ecua ii.   
19. Polinoame,opera ii cu polinoame.   
20. R d cini ale polinoamelor.   
21. Rezolvare SII Bacalaureat.   
22. Limite de func ii; continuitate.   
23. Func ii derivabile.   
24. Primitivele unei func ii.   
25. Metode de calcul ale integralelor definite.   
26. Rezolvare SIII Bacalaureat.   

 
 

Sugestii metodologice 
 

 Aplicarea metodelor centrate pe elev. 
 Transformarea elevului in coparticipant la propria instruire i educa ie. 
 Accentuarea caracterului formativ al metodelor de instruire utilizate in activ ile de 

predare – înv are. 
 Dezvoltarea capacit ilor elevului de a opera cu informa iile asimilate, de a aplica i 

evalua cuno tintele dobândite la examenul de bacalaureat.. 
 Imbinarea activit ilor bazate pe efortul individual al elevului cu activit i care solicit  

efortul colectiv. 



 Insu irea unor metode de informare i de documentare independent , care ofer  punctul 
de plecare spre autoinstruire ṣi înv are continu . 

 
Modalitati de evaluare 

 Observarea sistematic  a activit ii elevilor 
 Fi e de lucru 
 Autoevaluare 
 Teste bacalaureat. 
 Simul ri . 

 
Standarde minime de performan  

 
Competen e generale Standarde minime de performanta 
1. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, 
calitativ, structural sau contextual cuprinse 
in enun uri matematice. 
 

- sa recunoasc  unele no iuni matematice 
de baz  în diferite contexte 
- s  transpun  in limbaj matematic formal 
un enun  dat. 

2. Utilizarea algoritmilor i a    
conceptelor matematice in rezolvarea de 
probleme. 
 

- s  aplice direct algoritmii indica i  
- s  prezinte etapele esen iale ale unui 
ra ionament matematic. 
-sa aplice corect formúlele  

3. Exprimarea i redactarea  
coerent  în limbaj formal a rezolv rii unei 
probleme. 

- s  aplice corect formule i rezultate 
matematice utile demersului.  

4. Incurajarea activit ilor  
individuale i în echip . 
 

- s  analizeze o problem  în vederea 
model rii matematice. 
-s  rezolve variante individual de cel puṭin 
nota 6. 

 
Bibliografie 

 
 Programa de matematic  clasele  IX- XII , al liceului – filiera tehnologic  
 Variante bacalaureat. 
 Programa de matematic  pentru bacalaureat. 

 
 

902. SPECIILE LITERARE – OP IONAL 
 

Prof.Gheorghe Cornelia, Colegiul ,,Gheorghe T t rescu” Rovinari 
 
       În contextul actual al înv mântului românesc când la Evaluarea Na ional  i la Examenul de 
Bacalaureat accentul se pune tot mai mult pe capacitatea elevilor  de a lucra cu no iunile literare  pe 
un text la prima vedere, consider m c  un op ional la obiectul limba i literatura român ,  având ca 
subiect speciile literare, poate veni în sprijinul candida ilor care vor aprofunda termenii literari în 
vederea preg tirii pentru examene. 
     S-a plecat de la  ideea de a prezenta tr s turile specifice fiec rui gen literar  - epic, liric, dramatic 
– cu exemple concludente, cu analiz  pe text, mergând pe asem n ri i deosebiri. Pe lâng  operele 
studiate la clas  i care intr  în programa pentru bacalaureat, cele propuse în op ional vin s  
contureze tabloul speciilor literare i-n felul acesta,  elevii vor c p ta deprinderea de a analiza orice 
text, încadrându-l cu u urin  într-o specie literar , sesizând caracteristicile. 



    De asemenea, elevii vor avea posibilitatea de a aborda mai multe specii literare, îndeosebi la 
genul liric care, de cele mai multe ori, ridic  probleme în în elegerea i interpretarea figurilor de stil 
i a mesajului poetic. 

    Avem convingerea c  orice tip de op ional este benefic atât pentru elevi, cât i pentru  profesori 
în lucrul la clas  i acas . 
 
 

903. GÂNDE TE LITERAT:  ABORD RI CROSS-CURRICULARE 
 (LEC II DE LITERA IE) 

 
Prof. Daniela Croitoru 

Liceul ” tefan Procopiu”, loc. Vaslui, jud. Vaslui 
 

              Lucrarea ”Predarea abilit ilor de via  prin 
litera ie (Manual de preg tire)” este un rezultat al 
parteneriatului strategic ERASMUS+ ”Skills for 
Life: Literacy” implementat de Liceul ” tefan 
Procopiu” în perioada 1 septembrie 2014-31 
august 2016, în colaborare cu coli din Grecia, 
Bulgaria, Turcia, Italia. Ghidul a fost elaborat în 
limba englez , dar fiecare coal  partener  a 
realizat o versiune în limba na ional  (român , 
greac , bulgar , turc , italian ).  
             Auxiliarul în limba englez  con ine 50 de 
planuri de lec ie sau de activit i extracurriculare 
(fiecare partener a propus câte 10 planuri). 
Versiunea în limba român   a ghidului con ine o 
scurt  prezentare a planurilor de lec ie propuse de 
fiecare partener (prezentarea a fost realizat  de 
fiecare partener i tradus  în limba român ), câte un 
plan de lec ie integral pentru fiecare partener i  
planurile de lec ie propuse de echipa român . 
           Activit ile de înv are propuse de echipa român  pentru acest auxiliar  reunite sub titlul 
”Lec ii despre Uniunea European ” reprezint  o propunere de disciplin  op ional  pentru elevii de 
14-19 ani cu scopul de a le oferi acestora oportunit i pentru în elegerea unor elemente esen iale de 
integrare european .  
           Obiectivele generale ale activit ilor de înv are propuse sunt:  

 dezvoltarea abilit ilor elevilor de a participa la diferite situa ii de comunicare, de a lucra în 
echip , de a coopera, de a respecta punctele de vedere ale celorlal i; 

 dezvoltarea abilit ilor de comprehensiune i sumarizare a textelor prin completarea de 
organizatoare grafice, generarea de întreb ri etc.; 

 dezvoltarea unor valori i competen e ale cet eniei democratice precum rela ionarea 
pozitiv  cu ceilal i, respectarea drepturilor omului, recunoa terea i acceptarea diversit ii, 
respectul pentru ceilal i.  

           Unit ile de înv are propuse respect  unele exigen e ale înv rii pe toat  durata vie ii 
precum: 

 utilizarea unor metode active (înv area prin descoperire, problematizarea, înv area prin 
cooperare, dezbaterea, analiza textelor, studiu de caz) care contribuie la dezvoltarea 
abilit ilor de comunicare i interac iune social , manifestarea i dezvoltarea gândirii critice; 

 utilizarea unor metode de comprehensiune i în elegere a textelor informale/nonliterare 
(”Spune ceva”, completarea de organizatori grafici, generarea de întreb ri, atelierul de 
scriere) în scopul dezvolt rii competen elor în domeniul litera iei.  



 
               Cele 10 unit i de înv are propuse de echipa român  pentru auxiliarul ”Gânde te literat: 
Abord ri cross-curriculare (Lec ii de litera ie)” sunt:  I.Europa 
I.1. ”Povestea Europei” 
I.2. ”Geografia Europei”  
II.Europa i evolu ia ideii de unificare european  
II.1. ”Fundamentele civiliza iei europene”.  
II.2. ”Planuri de unificare european ”. 
II.3. ”Primele ini iative de colaborare european ”  
III. Na terea comunit ii europene 
III.1. ”Declara ia Schuman”. 
III.2. ”Comunitatea European  a C rbunelui i O elului”  
III.3. ” De la CECO la CEE”.  
IV. Valurile de extindere 
IV.1.”Extinderea spre nord” 
IV.2.”Extinderea spre sud” 
IV.3. ”Europa celor 15” 
IV.4. ”Europa celor 25 (Marea extindere c tre Est)” 
IV. 5. ”Europa celor 27” 
V. Tratatele UE 
V.1. ”De la Actul Unic European la Tratatul de la Maastricht” 
V.2. ”De la Amsterdam la Nisa” 
V.3. ”Tratatul de la Lisabona” 
VI. Institu iile UE 
VI.1. ”Institu iile UE”  
VI. 2. ”Deficitul democratic”  
VII. Integrarea economic  
VII.1. ”Pia a unic  i comer ul” 
VII. 2. ”Euro i economia”  
VIII. Unitate în diversitate 
VIII.1. ”Cet enia european ” 
VIII. 2. ”Diversitatea – resurs  în construc ia european ?”  
IX. Domenii de interes în Uniunea European  
X.Dilemele i provoc rile Europei 
X.1. ”Euroscepticismul – o provocare pentru Uniunea European ” 
X.2. ”Uniunea European  încotro?” 
X.3. ”Uniunea European  i Turcia”  
 
               Lec iile propuse propun numeroase activit i de grup pentru a facilita înv area prin 
cooperare. Înv area prin cooperare este o strategie didactic  în cadrul c reia elevii, împ r i i în 
grupuri mici, ac ioneaz  în vederea atingerii unui scop comun: optimizarea înv rii. Elevii sunt 
motiva i s  ob in  rezultate pentru grupul din care face parte, realizând schimburi reciproce de 
resurse şi informa ii, cerând p rerea colegilor şi ajutându-se reciproc pentru reuşita comun .  
Cercet rile arat  c  elevii care înva  prin cooperare în cadrul grupului tind s  aib  performan e 
şcolare mai bune, un num r mai mare de competen e sociale pozitive, în eleg mai bine 
con inuturile. Munca în grup permite împ r irea responsabilit ilor şi ofer  elevilor posibilitatea de 
a-şi face cunoscute ideile, experien a, informa iile, strategiile personale de lucru. Lec ia bazat  pe 
înv area prin cooperare se caracterizeaz  prin interdependen , r spunderea individual , predarea 
direct  a deprinderilor sociale, rolul de observator al profesorului care poate interveni la nevoie, 
climat mai relaxat etc.  
               A fost utilizat  cu prec dere metoda organizatorului grafic (sub diferite forme) deoarece 
reprezent rile grafice îi pot ajuta pe elevi s  în eleag , s  rezume, i s  sintetizeze pasaje complexe 



i dificile de text. Reprezent rile grafice sunt rezumate vizuale ale textului proz . Acestea pot avea 
diferite forme: copaci de re ea, diagrame os de pe te, matrici de compara ie şi contrast, h r i 
paianjen, organizatori pe dou  coloane, organizatori pe trei coloane, diagrame de interac iune 
uman , i multe altele, inclusiv combina ii hibride. 
              Utilizarea organizatorilor grafici este o modalitate eficient  de a-i face pe elevi s  se 
gândeasc , s  vizualizeze şi s -şi aranjeze cunoştin ele. Într-o clas  tradi ional , cei mai mul i 
profesori se bazeaz  pe expunerea oral , citire şi scriere pentru a reprezenta şi a comunica concepte. 
Studiile arat  c  atunci când elevii creeaz  reprezent ri non-lingvistice ale cunoştin elor lor, are loc 
o creştere a activit ii creierului.  Fie c  elevii creeaz  o hart  conceptual , o diagram  de proces 
sau o simpl  schi , ei trebuie s  apeleze la capacit ile de analiz  pentru a clarifica rela iile, a-şi 
organiza gândurile şi a formula planuri sau paşii procesului.  
 
 

904. ELEMENTE DE CRIMINOLOGIE I CHIMIE JUDICIAR  
 

Prof. Popa L cr mioara, Liceul Teoretic de Informatic  „Grigore Moisil” Ia i 
 
 

CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII 
Aria curricular  – matematic  şi ştiin e 
Tipul op ionalului – la nivelul ariei curricular  
Titlul op ionalului : ELEMENTE DE CRIMINOLOGIE I CHIMIE JUDICIAR   
Durata - 1 or /s pt mân  = 35 ore/an 
 

PROGRAMA ŞCOLAR  ORGANIZAT  MODULAR 
 
► DISCIPLINA: CHIMIE 
► NIVEL DE ŞCOLARITATE: clasa a XI-a 
 
► PARTEA I. IDENTITATEA DISCIPLINEI DE STUDIU 

►1.PROGRAMA COLAR  CA INSTRUMENT AL REFORMEI CURRICULARE 
În conformitate cu C.R.C.N-2012, sus ine o abordare modular  a programei, permi ând 

focalizarea programului de formare pe competen e predefinite. De asemenea, o astfel de abordare 
va asigura o mai bun  organizare i conducere a înv rii i va permite o decelare mai eficient  a 
reu itelor, respectiv a dificult ilor de înv are ale elevilor în rela ie cu un modul sau altul. 
Abordarea modular  deschide noi perspective elevului. Acest demers ofer  profesorului, 
posibilitatea de a lua decizii privind modalit ile optime asumate pentru cre terea calit ii procesului 
de înv mânt i pentru asigurarea unui parcurs individual de înv are pentru elevi. 
 

Criminalistica ocup  un loc însemnat în formarea profesional  a corpului de jurişti, 
indiferent de modalitatea în care absolven ii studiilor juridice îşi vor desf şura profesia (ca 
judec tori, procurori, avoca i, notari, consilieri juridici, executori judec toreşti ş.a.). 

Deşi, la o prim  vedere, no iunile de criminalistic  par a fi complicate pentru elevul de 
liceu, informa iile oferite de op ionalul ELEMENTE DE CRIMINOLOGIE I CHIMIE 
JUDICIAR , adaptate la nivelul de cunoa tere i în elegere al acestuia se pot dovedi utile în 
facilitarea înv rii chimiei, fizicii i biologiei i în orientarea elevului c tre o carier  în domeniu.  

Utilizarea de c tre Criminalistic  a unor cunoştin e din cele mai diverse ştiin e – pornind 
de la ştiin ele juridice, ajungând la cele nejuridice - atât ştiin e tehnice (fizic , chimie, matematic  
ş.a.) dar şi umaniste (filosofie, psihologie, logic ), permite elaborarea acestei programe de op ional 
contribuie la îmbog irea unei culturi generale indispensabile elevilor. 
 
 



►2. STATUTUL ACADEMIC I DIDACTIC AL DISCIPLINEI DE STUDIU 
 
Elemente de criminologie i chimie judiciar  are drept obiect de activitate prezentarea 

clasificarea urmelor, etapelor de identificare a urmelor, prelevarea i analiza probelor i 
interpretarea rezultatelor. Un loc aparte în cadrul acestei dicipline este rezervat toxicologiei. În 
cadrul modulului rezervat toxicologiei se va studia analiza fluidele biologice şi esuturile victimelor. 

Toxicologia medico-legal  reprezint  aplicarea toxicologiei şi a unor ştiin e înrudite, cum ar 
fi chimia analitic , farmacologia şi chimia medical  la investigarea decesului, otr virii accidentale 
sau inten ionate sau la depistarea drogurilor. Important  este investiga ia toxicologic , utilizarea 
metodelor şi tehnicilor de lucru pentru ob inerea şi interpretarea rezultatelor şi, mai pu in, aspectul 
legal. Toxicologul judiciar este interesat de studiul urmelor de la scena unei crime, dovezile fizico-
chimice, existen a pulberilor, a urmelor şi a oric rei substan e chimice. Acesta determin  ce 
substan e chimice sunt prezente, în ce concentra ie şi care este efectul probabil asupra unei 
persoane.  

Astfel, în cadrul cercet rilor criminalistice (mai precis de toxicologie medico-legal ) se 
preleveaz  şi se analizeaz  probe de urin , sânge, p r, fluide orale, etc. 

Recent, toxicologia ca ştiin  a c p tat amploare, incluzând o gam  larg  de direc ii de 
lucru, inclusiv evaluarea implica iilor şi riscurilor utiliz rii produselor farmaceutice, a pesticidelor 
şi a aditivilor alimentari, precum şi studii de otr vire profesional , expunerea la poluarea mediului, 
efectele radia iei, şi în mod regretabil, r zboiul biologic şi chimic. Cu toate acestea, toxicologul 
criminalist este cel care a de inut titlul de toxicolog pentru cea mai lung  perioad  de timp. 
Toxicologul criminalist este preocupat, în primul rând, de detectarea şi cuantificarea otr vurilor în 
esuturile şi fluidele organismului ob inute la autopsie sau ocazional, în sânge, urin  sau con inut 

gastric, ob inute de la o persoan  vie. Odat  ce analiza este complet , toxicologul criminalist 
interpreteaz  rezultatele din punct de vedere fiziologic şi / sau al efectelor comportamentale ale 
otr vii asupra persoanei de la care s-a prelevat proba. 

Disciplina de fa  îşi propune s  aduc  în fa a elevilor cele mai importante descoperiri 
în domeniul amintit, s  prezinte modul de folosire a tehnicilor de lucru în criminalistic  şi s  descrie 
modul de folosire a rezultatelor folosind cuno tin ele anterioare ale cursan ilor, adaptate nivelului 
de în elegere a acestora.  
 Se vor studia metodelor fizico-chimice pe care criminalistica incluzând şi exemple de 
aplica ii privind exploatarea metodelor moderne de analiz .  

Progresele tehnologiei ştiin ifice utilizate de c tre laboratoarele criminalistice moderne 
şi a criminalit ii necesit  cunoştin e în domeniile ştiin ei naturale, de biologie, chimie, fizic  şi 
matematic .  

Criminalistul din laborator are o carier  interesant , plin  de realiz ri şi acesta poate fi un 
absolvent de facultate care s-a specializat în una sau mai multe dintre ştiin ele naturale. 

Disciplina “Elemente de criminologie i chimie judiciar ” ofer  cuno tin ele generale de 
baz  necesare unui viitor student la drept.  

 
 ► 3. STANDARDUL CURRICULAR DE EVALUARE AL DISCIPLINEI PE NIVEL 
DE COLARITATE 
 
► 3.1. COMPETEN ELE GENERALE VIZATE DE DISCIPLINA DE STUDIU 
 
Nr. 
crt. 

Competen e generice vizate prioritar de aria curricular  Matematic  şi Ştiin e ale Naturii 

1. Utilizarea de modalit i de comunicare, în limba român , în limba matern  i în cel pu in o 
limb  str in , într-o varietate de situa ii. 

2. Utilizarea conceptelor i a metodelor specifice diferitelor domenii ale cunoa terii i a 
instrumentelor tehnologice, în vederea rezolv rii de probleme în contexte colare, 
extra colare i profesionale. 



4. Utilizarea eficace a instrumentelor necesare educa iei pe tot parcursul vie ii. 
5. Interiorizarea unui sistem de valori care s  orienteze atitudinile i comportamentele. 
6. Manifestarea creativit ii i a spiritului inovator. 
7. Managementul vie ii personale i al evolu iei în carier . 
 
Competen ele ariei curriculare Matematic  şi Ştiin e ale Naturii 
• În elegerea conceptelor, a terminologiei, a rela iilor func ionale i a algoritmilor specifici în scopul 
alfabetiz rii matematice/ tiin ifice func ionale pentru luarea unor decizii informate; 
• Dezvoltarea capacit ii de explorare/investigare utilizând metode i ra ionamente specifice pentru 
a testa idei i pentru a formula noi probleme; 
• Operarea cu concepte, metode i instrumente specifice, identificate ca oportunit i pentru 
înv area pe tot parcursul vie ii, în contextul naturii evolutive a cunoa terii; 
• Dezvoltarea creativit ii i a capacit ii de gândire logic  pentru rezolvarea de probleme 
valorificând proceduri i modele; 
• Utilizarea unor modalit i adecvate de reprezentare i comunicare a în elegerii i 
punctelor de vedere în contexte diferite i implicarea în dezbateri i lu ri de decizii; 
• Dezvoltarea interesului i a motiva iei pentru studiu în scopul dezvolt rii personale. 
 
► 3.2. INDICATORI DE PERFORMAN  
 
Competen e generale (CG) Indicatori de performan  

de nivel bazal/ nivel de 
studii 

Indicatori de performan  
de nivel superior/ nivel de 
studii 

CG1- Explicarea unor 
fenomene, procese, 
procedee 

S  enumere principalele 
tipuri de urme i metode fizico 
chimice de analiz  a acestora 

S  poat  analiza diferite urme 
i s  descrie metodele de 

analiz  studiate 
CG2- Investigarea 
comport rii unor 
substan e sau sisteme 
chimice 

S  sintetizeze informa iile 
primite 

S  utilizeze informa iile 
primite în context nou 

CG3-Rezolvarea de 
probleme în scopul 
stabilirii unor corela ii 
relevante, demonstrând 
ra ionamente deductive 
şi inductive 

S  poat  aplica algoritmii de 
rezolvare a problemelor de 
calcul 

S  trag  concluzii privind 
rezultatele cantitative/ 
calitative ob inute 

CG4- Comunicarea 
în elegerii conceptelor în 
rezolvarea de probleme, 
în formularea 
explica iilor, în 
conducerea 
investiga iilor i în 
raportarea rezultatelor 

S  recunoasc  principalele 
clase de ot vuri i propriet ile 
chimice ale acestora 

S  explice propriet ile 
otr vurilor mecanismul de 
ac iune toxic  şi s  stabileasc  
metoda de analiz . S  realizeze 
în laborator  izolarea, 
identificarea şi dozarea 
substan elor toxice studiate. 

CG5- Evaluarea 
consecin elor proceselor 
şi ac iunii produselor 
chimice asupra propriei 
persoane i asupra 
mediului 

S  poat  aplica algoritmii de 
rezolvare a problemelor 
practice de interpretare a 
propriet ilor chimice identificate 

S  trag  concluzii privind 
rezultatele cantitative/ 
calitative ob inute 

 



► PARTEA A II-A. ORGANIZAREA MODULAR  A DISCIPLINEI PE AN ŞCOLAR - 
CLASA a XI-a 
 
► 4. SISTEMUL MODULELOR 
 -Modul initial : 
- Modulul disciplinar 1 : Urmele de reproducere, urmele biologice 
- Modulul disciplinar 2: Expertiza criminalistic  a scrisului de man  
- Modulul disciplinar 3 : Otr vuri 
- Modulul integrat : Studii de caz i probe; 
- Modulul deschis: Laboratoare de medicin  legal . 
 
► 5. MODULE SPECIFICE  
 
 

905. PRIETENUL DE LÂNG  TINE! - UN PROIECT DE SUFLET! 
 

Vasilescu Florina, Colegiul Na ional „Alexandru Dimitrie Ghica” Alexandria 
 

În anul colar 2015-2016, am desf urat cu elevi voluntari aiColegiului Na ional Al. I. Cuza 
Alexandria activit i deosebit de interesante în cadrul unui proiect comunitar, prilej cu care am 
descoperit cât de important  este implicarea tinerilor în astfel de activit i, pentru dezvoltarea lor 
personal . 

Echipa de voluntari HAPPY CUZA a urm rit, prin implementarea proiectului comunitar 
PRIETENUL DE LÂNG  TINE, formarea unui grup de voluntari în cadrul liceului şi implicarea 
copiilor de vârst  şcolar  mic  (clasele I-IV) cu p rin ii pleca i la munc  în str in tate,de la coala 
Gimnazial  Nr. 6 şi coala Gimnazial Al. Colfescu Alexandria, în activit i recreative pentru 
dezvoltarea lor personal  si educativ . 

Plecând de la situa ii concrete, în care copiii cu p rin i pleca i la munc  în str in tate pentru 
perioade mai lungi de timp şi l sa i în grija altcuiva, s-a putut observa suferin a emo ional  a 
acestora: triste e, dor, însingurare, st ri de anxietate sau depresive. Am considerat c  acest proiect 
poate contribui la reducerea acestor „dureri” şi la ameliorarea st rilor afective ale copiilor şi, în 
egal  m sur  va reuşi s  formeze o echip  activ  de voluntari la nivelul comunit ii. 

Beneficiarii acestui proiect au fost cei peste 30 de voluntari din CN Al. I. Cuza Alexandria 
care au fost forma i şi instrui i cu privire la scopul, obiectivele şi principalele activit i ale Strategiei 
Na ionale de Ac iune Comunitar , familiarizându-se cu tehnici şi metode de lucru specifice copiilor 
de vârst şcolar  mic  sau a copiilor cu nevoi speciale, cât şi  40 de elevi din clasele I-IV din cele 
dou şcoli gimnaziale din Alexandria, care au fost implica i în activit i recreative de petrecere a 
timpului liber. 
 Priorit ile proiectului au vizat conceperea a patru tipuri materiale de informare şi 
promovare, instruirea a 30 de voluntari pentru dezvoltarea ini iativei, inventivit ii, a creativit ii şi 
a implic rii active, organizarea de patru ateliere recreative pentru 40 de copii din grupul int şi 
conştientizarea impactului proiectului asupra beneficiarilor prin newsletter-uri şi un Jurnal al 
prieteniei. 

În s pt mâna 12-18.09.2015 au avut loc primele activit i organizatorice ale echipei 
HAPPY: întrunirea echipei de implementare în cadrul c reia s-au stabilit sarcinile (alegerea 
responsabililor pe fiecare atelier), amenajarea panoului unde au fost f cute vizibile afişul 
proiectului, anun ul de selec ie a voluntarilor, precum şi alte materiale informative întocmite pe 
parcursul desf şur rii activit ilor proiectului.  

Voluntarii au prezentat inten ia derul rii proiectului în cadrul Consiliului profesoral din data 
de 12 septembrie 2015, ob inând acordul conducerii colegiului şi sprijin din partea coordonatorului 
SNAC din liceu şi din partea consilierului psihopedagogic, Alina Laza, din partea CJRAE 
Teleorman. 



 În aceeaşi direc ie, în luna septembrie, proiectul a fost prezentat Coordonatorului Regional 
SNAC, doamna inspector de specialitate Ion Marilena, de la I J Teleorman. De asemenea, au avut 
loc primele întâlniri cu directorii celor dou şcoli gimnaziale, domnii profesori Ene Adrian, de la 

coala Gimnazial Al. Colfescu Alexandria şi Avram Dumitru ,de la coala Gimnazial  Nr. 
6Alexandria, în vederea identific rii elevilor cu p rin i pleca i la munc  în str in tate care doresc s  
participe în proiectul nostru. 

În data de 30 septembrie 2015, în Amfiteatrul CN Al. I. Cuza Alexandria, a avut loc prima 
întâlnire a echipei de proiect cu elevii dornici s  devin  voluntari în proiectul ini iat de Happy Cuza, 
aceştia fiind informa i cu privire la scopul, obiectivele, activit ile şi rezultatele aşteptate ale 
proiectului Prietenul de lâng  tine. Aceştia au completat o fiş  de înscriere ca voluntar în cadrul 
proiectului şi au propus ca zi de întâlnire pentru atelierele de instruire miercurea, de la orele 18. 

Echipa de proiect a deschis pagina de facebook a proiectului Happy Cuza Alexandria-Prietenul 
de lâng  tine, în care au fost prezentate permanent activit ile desf şurate de c tre voluntari. De 
asemenea, au fost concepute mai multe materiale informative (afiş, anun ,insigne de voluntar, 
pliante Happy). 

Primele dou şedin e de instruire a noilor voluntari au urm rit familiarizarea acestora cu 
scopul, obiectivele şi principalele activit i SNAC, cu tehnicile de lucru ale copiilor de vârst şcolar  
mic , un rol important avându-l implicarea domnişoarei Alina Laza, consilier psihopedagogic din 
liceu, din partea CJRAE Teleorman, care le-au oferit voluntarilor informa ii utile pentru viitoarele 
lor activit i. 

Urm toarele şedin e desf şurate au reprezentat împ rt şirea informa iilor acumulate de c tre 
cei 5 membri ai echipei Happy care au participat în Tabara de formare Fii voluntar pentru 
comunitatea ta!. Aceştia i-au antrenat pe noi voluntari în activit i diverse, atractive şi interesante în 
egal  m sur  (anima ie, joc şi mişcare, lectur , teatru şi dans). Atmosfera general  a întâlnirilor a 
fost destins , relaxant , ini iativele fiind mereu binevenite. Noii voluntari au contribuit cu dona ii 
diverse, constând în materiale necesare desf şur rii activit ilor viitoare: coli, cartoane 
colorate,cartoane duplex, hârtie glasat / creponat , lipici, carioca, acuarele şi pensule, foarfeci etc. 
La unele şedin e, au participat şi fra i mai mici ai unor voluntari, astfel c  aceştia au avut ocazia s  
exerseze pentru întâlnirea cu elevii din cele dou şcoli generale. 
 Tot în luna octombrie 2015, cu sprijinul înv torilor şi al conducerii celor dou şcoli 
gimnaziale din Alexandria, echipa de proiect a identificat elevii cu p rin i pleca i la munc  în 
str in tate, organizând întâlniri cu adul ii în grija c rora au fost l sa i copii pentru a le prezenta 
proiectul Prietenul de lâng  tine!. De comun acord s-a stabilit ca într-o joi a fiec rei luni, câte un 
grup de voluntari s  merag  în fiecare şcoal  ca s  desf şoare atelierele recreative pentru copiii din 
grupul- int . 

Primul atelier în cadrul c ruia voluntarii şi-au cunoscut prietenii a avut loc în noiembrie 2015, 
sub titlul UN DOVLEAC ...CU STIL! Voluntarii au procurat dovleci de diverse m rimi pe care i-au 
decorat împreun  cu cei mici, îns  au şi colorat planşe sau au decupat divese forme, la cererea 
copiilor, iar la sfârşit au realizat miniexpozi ii cu lucr rile acestora. Marele câştig al acestei întâlnirii 
l-a constituit acomodarea şi împrietenirea, emo iile fiind la fel de puternice şi pentru voluntari şi 
pentru beneficiari. 

În luna decembrie 2015, concomitent cu şedin ele de formare a voluntarilor, a avut loc 
atelierul de abilit i practice MAGIE ŞI BUCURIE, PE O FOAIE DE HÂRTIE!. 

Cele dou  grupe de voluntari formate din elevi de clasa a IX a - a XI a au planificat, organizat 
şi desf şurat acest  activitate cu mare înc rc tur  afectiv , deoarece copiii le-au m rturist din timp 
voluntarilor despre plecarea la munc  a p rin ilor şi despre cât de mult le lipsesc aceştia în perioada 
s rb torilor. Ca urmare a acestui fapt, copiii au conceput felicit ri emo ionante pentru p rin ii lor pe 
care le-au fotografiat ca s  le trimit  şi s  poat  ajunge cât mai repede la aceştia, precum şi câteva 
ornamente pentru brad confec ionate din hârtie. Atât voluntarii, cât şi elevii beneficiari  s-au 
implicat cu tot sufletul în aceast  activitate, bucuria revederii fiind tot mai mare, semn c  leg tura 
de prietenie este sigur . 



Tot în aceast  lun , voluntarii Happy Cuza au derulat dou  ac iuni de strângere de fonduri: 
Cutia cu...pluş! şi Târgul Happy de Cr ciun. Mobilizarea exemplar  şi implicar  voluntarilor nou 
forma i au constituit cheia reuşitei acestor dou  activit i: peste 200 de juc rii de pluş donate de 
voluntari care au fost oferite copiilor de la coala Gimnazial  din comuna Vârtoape de Jos, 
împreun  cu dulciuri din sponsorizare de la firma SC Germino SA Alexandria şi 800 de lei din 
dona iile de la Târgul Happy de Cr ciun.  

În luna ianuarie 2016,  au continuat activit ile voluntarilor Happy în vederea organiz rii 
atelierului de poveşti şi a petrecerii prieteniei pentru elevii din grupul-int  de la cele dou  şcoli 
gimnaziale.  

În urma invita iilor lansate conducerii celor dou  şcoli gimnaziale, micii noştri prieteni au fost 
aştepta i cu mare drag la activitate, fiind înso i i de doamnele înv toare Brîncoveanu Gabriela, 
Cristea Petronela, de la Şcoala Gimnazial  Nr. 6 Alexandria şi Teodorescu Violeta, de la Şcoala 
Gimnzial  Al. Colfescu Alexandria. Activitatea a durat 3 ore, timp în care copiii s-au jucat cu cele 
trei personaje îndr gite, Spiderman, Elsa şi Sofia, unii au participat la karaoke, iar al ii au citit 
povestea Cr iasa z pezii, colorând diverse planşe, reconstituind povestea din imagini.Surpriza 
activit ii a fost tortul aniversar al prieteniei, joaca cu confetti afar  în z pad  şi cadourile pe care 
copiii le-au primit: juc rii, dulciuri, sucuri şi fructe.  

În luna februarie 2016, voluntarii Happy s-au mobilizat din nou, exemplar, pentru o activitate 
de strângere de fonduri, organizat  cu acordul conducerii liceului, Festivalul pl cintelor Happy.  

Cele mai elocvente m rturii ale impactului Prietenul de lâng  tine! au fost surprinse 
permanent pe pagina de facebook a proiectului, loc în care au fost postate fotografii ale tuturor 
activit ilor desf şurate, videoclipuri, newsletter-uri, în aşa fel încât munca voluntarilor s  fie 
cunoscut  de c tre to i cei interesa i. 

Cele mai sincere gânduri ale elevilor din grupul-int  au fost scrise în Jurnalul prietenei, sub 
forma unor desene sau scurte m rturii, care ne determin  pe noi, echipa Happy, s  continu m acest 
proiect care ne-a adus atât de mult bucurie şi mul umire. 

 
 

 
 
 
  



 
906. HARTA SUFLETULUI UNUI ELEV CU CES 

-STUDIU – 
 

prof. Cr sneanu Diana–Gabriela şi prof. Lupu Elena 
Şcoala Gimnazial  “Ion Creang ” Huşi 

 
 
1. Prezentarea cazului: 

C.I., b iat, din Târgu Frumos, Iaşi, n scut la 4 aprilie 2000, în Târgu Frumos.  
2. Anamneza: 

Antecedente patologice. Sarcina a evoluat normal, doar c  pe timpul sarcinii mama a 
consumat ocazional alcool. Naşterea a fost la termen, naştere natural , greutatea la naştere a f tului 
fiind de 2,80 gr. 

Istoricul dezvolt rii. Înc  din prima copil rie a crescut într-o familie unde se consuma 
alcool, fiind uneori abuzat fizic. Limbajul s-a dezvoltat începând cu vârsta de 1 an şi 2 luni. Nu 
prezint  tulbur ri ale articul rii sunetelor, are un vocabular s rac, iar odat  cu începerea şcolii se 
observ  o disgrafie-dislexie specific . Ştim c  una dintre cauzele acestei tulbur ri este dezinteresul 
familiei în educarea copilului, el nu a fost pus s  scrie  pân  acum şi nu a fost educat în ce priveşte 
exprimarea grafic . Nefrecventarea gr dini ei a fost un alt factor care coreleaz  negativ cu 
inadaptarea şcolar .  

Istoricul adapt rii pedagogice. Nu a frecventat gr dini a. S-a adaptat anevoios la activitatea 
şcolar , respect  regulile clasei. Inadaptarea şcolar  se datoreaz  lipsei deprinderilor necesare 
muncii intelectuale şi dificult ilor de rela ionare cu colegii, dar şi trat rii inadecvate a copilului în 
familia sa. Are rezultate şcolare insuficiente, a promovat clasa I cu medii la limit , datorit  legii 
înv mântului prin care înv torii nu au voie s  lase elevii s  sufere un eşec şcolar în clasa întâi, 
pentru a nu le îngreuna adaptarea şcolar . 
3. Ancheta social : 

Structura şi atmosfera familial . Mama, în vârst  de 36 de ani, absolvent  a 8 clase, este 
casnic , iar tat l, 39 de ani, este absolvent al unei şcoli profesionale, muncitor. Sunt 3 copii în 
familie, el fiind cel mai mare. Situa ia economic  precar . P rin ii sunt ori foarte ocupa i, obosi i, 
ori vin acas  în stare de ebrietate. Copilul este de obicei nesupravegheat, nu este ajutat la preg tirea 
lec iilor. P rin ii nu sunt preocupa i de educa ia copiilor. 

Familia locuieşte cu bunicii. Rela iile în familie sunt adeseori tensionate şi conflictuale, au 
conflicte şi cu vecinii, încearc  s  rezolve  conflictele dintre ei printr-un pattern disfunc ional, prin 
agresivitate verbal  şi amenin ri. 
4. Examen somatic: 

Dezvoltare statural , ponderal  şi toracal  normal , corespunz toare vârstei. 
5. Examen psihopedagogic: 

Este dezvoltat normal pentru vârsta sa, aspectul / inuta vestimentar  este neîngrijit . Are 
deficien  mintal  moderat . Capacitate slab  de efort, de concentrare şi aten ie. Îi plac activit ile 
de colorare, educa ia fizic . Este încântat de orice. Are o fire vesel , se bucur  de orice mic detaliu. 
Elevului îi face pl cere s  se uite la copiii cum se joac , este un fel de spectator, dar atunci când este 
solicitat particip  la activit i. Îi plac activit ile de recreere, activit ile de socializare, activit ile 
ludice şi cele care îl pun într-o postur  favorabil  în fa a celorlal i. 

Îi place s  fie l udat, încurajat, este fericit când este l udat. Are nevoie permanent de 
aprecieri atunci când realizeaz  o activitate, şi nu duce la sfârşit o activitate singur, f r  s  
primeasc  aprobare pas cu pas. R splata îi formeaz  copilului o stim  de sine crescut , îl 
responsabilizeaz , îi creeaz  o atitudine pozitiv  fa  de sarcini şi fa  de efort. 

Prezint  mici dificult i de rela ionare cu colegii. Se poate vorbi de o hipomnezie. Nu şi-a 
însuşit scris-cititul, prezint  disgrafie-dislexie specific , are fixa ie pe literele „t” şi „i”. Alte 



elemente definitorii: hipoprosexie, hipomnezie, tulbur ri de orientare spa io-temporal , de 
lateralitate, tulbur ri de schem  corporal , tulbur ri de adaptare la cerin ele şcolare. 

Nu a frecventat gr dini a, a promovat clasa I în anul 2007-2008, la Scoala Ion Creang , Tg. 
Frumos, şcoal  normal . În anul 2008-2009 este inclus în sistemul de înv mânt normal în clasa a 
II -a. A promovat clasa I datorit  legii înv mântului prin care nu po i l sa un copil s  sufere eşec 
şcolar înc  din primul an de şcolarizare. 

Traumatizat afectiv deoarece provine dintr-un mediu cu p rin i neglijen i, care nu sunt 
preocupa i de aspectul s u fizic, de educa ia sa, şi nu primeşte afec iunea de care are nevoie.  
6. Examenul logopedic: 

Limbajul oral: Vocabularul este s rac, capacitatea sc zut  de abstractizare şi generalizare, 
sintezele verbale comunicative sunt foarte defectuoase, propozi ii simple, pronun area reflectat  şi 
independent  incorect , în elege cuvintele cu con inut familiar. 

Limbajul scris: disgrafie – dislexie specific , fixa ie pe literele t şi i. 
7. Diagnostic psihopedagogic: întârziere în dezvoltarea gândirii, ra ionament concret, labilitatea 
aten iei, dislexie – disgrafie specific , imaturitate afectiv emo ional , tulbur ri de orientare spa io-
temporal , hipomnezie, schem  corporal  insuficient dezvoltat , deficien  mintal  moderat , 
hipoprosexie, ritm lent de lucru în efectuarea sarcinilor, vocabular s rac. 
8. Metode de evaluare: 

Evaluarea copilului: primul contact al copilului cu un specialist a fost în momentul 
recomand rii copilului de c tre înv tor la cabinetul psihopedagogic, unde s-a realizat şi evaluarea 
ini ial . Copilul a fost evaluat de c tre Comisia Intern  de Evaluare Continu  din şcoal , coordonat  
de profesorul itinerant, unde au participat: logopedul, profesorul psihopedagog, cadrul didactic 
principal de la clas , p rintele copilului, respectiv mama. 

Pentru evaluarea complex  s-au folosit mai multe probe, instrumente de evaluare            : 
1. Testul de inteligen  – Matricile Raven color 
2. Evaluarea curricular  la limba român  şi matematic  folosind sistemul de grile din cartea 

„Evaluarea complex ”  
3. Evaluarea dezvolt rii psihomotrice folosind acelaşi sistem de grile, aprobat de CIEC din cadrul 

Şcolii Ion Creang , Târgu Frumos  
4. Testul omule ului 
5. Teste de evaluare logopedic  

Evaluarea familiei: S-a observat care este rela ia copilului cu mama, care sunt reac iile 
copilului în prezen a mamei şi ce comportament adopt  atunci când este singur. Nevoile copilului 
de dragoste şi securitate sutn extrem de importante, dar se observ  c  acestea lipsesc din familie, 
ataşamentul copilului fiind unul evitant-anxios. Lipsa jocului din familie este o cauz  major  a 
dezvolt rii deficitare a copilului, contribuind la agravarea deficien ei sale mintale. 
9.  Prognostic:   

Evolu ie bun  în cea ce priveşte activizarea vocabularului, mai lent  pentru educarea, 
formarea şi antrenarea actului grafic (datorit  instabilit ii psihomotrice, dificult ilor de coordonare 
motric  general  şi labilit ii aten iei/ capacit ii sc zute de concentrare voluntar ). 
10. Activitatea la clas  

Elevul a beneficiat de un program de terapie in care au fost incluşi mai mul i specialişti, care 
au lucrat în colaborare şi cu cadrul didactic de la clas  pentru o mai bun  evolu ie a subiectului.  

La clas  profesorul s-a axat pe exerci iile de îmbog ire şi activizare a vocabularului (care au 
constat în jocuri de cuvinte, exerci ii antonime-omonime, ghicitori, poveşti). 
      În linii mari, terapia psihomotric  a urm rit: formarea schemei personale proprii; educarea 
şi fixarea lateralit ii; dezvoltarea coordon rii oculo-manuale; antrenarea şi dezoltarea capacit ii de 
a opera cu structurile perceptiv motrice de culoare, form , m rime; formarea şi exersarea orient rii 
spa io-temporale; dezvoltarea motricit ii generale şi specifice (a aparatului fonoarticulator şi a 
motricit ii fine; 



Terapia logopedic  a fost focalizat  pe: dezvoltarea auzului fonematic; importarea sunetelor 
omise, pronun ate greşit sau înlocuite şi introducerea acestora în silabe, cuvinte; jocuri senzorial – 
motrice pentru antrenarea ritmului, coordon rii; exerci ii grafice pentru educarea limbajului scris. 

Terapia psihomotric  şi cea logopedic  au fost întregite prin educarea conduitelor sociale în 
vederea diminu rii instabilit ii psihomotorii. 

 Exerci iile grafice au constat din: colorarea în contur; trasarea conturului unor forme/ desene 
schematice; trasarea unor suprafe e date; desene simple în creion (la început cu un singur element – 
cas , om, copac – apoi asocierea lor în diferite contexte pentru a stabili sau realiza propor ii, m rimi 
şi culori); realizarea dup  model a elementelor grafice conform programei şcolare adaptate; 
realizarea dup  model a literelor mari de tipar, care sunt incluse în prenumele s u, şi a altor litere 
mai uşor  de trasat grafic 

Toate aceste exerci ii au fost precedate de antrenarea musculaturii fine a mâinii, pentru 
dezvoltarea motricit ii specifice. 

S-a folosit în terapie jocul pe calculator: jocuri de num rare, recunoaştere litere, dezvoltare 
psihomotric . S-au folosit jocuri pentru dezvoltarea memoriei, cum ar fi jocuri memo pe calculator, 
jocul: s  memor m, exerci ii şi jocuri diverse pentru dezvoltarea capacit ii mnezice. 

Familia a fost mereu inclus  în activit ile pe care le-a realizat elevul, şi a primit îndrum ri 
specifice pentru sus inerea elevului în activit ile sale. Li s-a explicat importan a lor în actul 
educa ional şi s-a încercat o colaborare cât mai bun  cu aceasta, au fost incluşi în unele activit i de 
la cabinet şi li s-a recomandat psihoterapia familial , la care nu au participat din motive personale. 

Sprijinul oferit de specialiştii implica i în acest caz familiei a fost în primul rând emo ional, 
fiind sus inut  în exprimarea emo iilor, fiind acceptat  şi mereu valorizat . Un alt tip de sprijin a 
fost informa ional şi instrumental, p rin ii fiind ajuta i s  în eleag  situa ia copilului lor, au fost 
motiva i s  se implice în educa ie, li s-a explicat c  alcoolul şi st rile de nesiguran  din familiei nu 
sunt benefice dezvolt rii copilului lor şi c  au nevoie s  consulte un specialist pentru rezolvarea 
acestor „mici dificult i” de rela ionare. Li s-a explicat într-un mod clar, simplu, f r  ca ei s  se 
simt  leza i. I s-a explicat familiei nevoia copilului de igien , nevoia de afec iune, faptul c  acesta 
îşi construieşte încrederea în sine în special în cadrul familiei, stima lui de sine coreleaz  cu rela ia 
sa cu familia. 
11.  Evolu ia pe parcursul activitatilor: 

Activit ile  realizate cu elevul ineau în medie 30 minute, şi erau mereu diversificate. Pe 
parcursul activit ilor se folosea deseori muzica în surdin , relaxant  pentru c  s-a observat a avea o 
influen  benefic  asupra structurii afective, şi copilul participa cu mai mult  pl cere la activit i. 

S-a folosit lucrul cu copilul în clasa de elevi, prin colaborare cu înv torul, în care s-au 
realizat diverse activit i psihomotrice sau ludice, alteori activit i care includeau exerci ii de 
recunoaştere a sunetelor în diverse situa ii. Benefic a fost aprecierea elevului în fa a clasei pentu 
fiecare progres oricât de mic. 

O alt  importan  au avut tehnicile moderne de grup, în care s-au folosit diferite jocuri şi 
scenete pentru înt rirea încrederii în sine, pentru îmbun t irea modului de rela ionare cu ceilal i. 

În ce priveşte grafismul, elevul a reuşit s  fac  mici progrese în trasarea grafemelor, şi a 
reuşit s -şi scrie singur numele corect, cu litere mari de tipar. 

S-a reuşit şi o îmbun t ire a vocabularului, în special prin folosirea poveştilor şi explicarea 
permanent  a cuvintelor neîn elese, şi momentele cele mai eficient au fost în grup. 

S-a folosit un material bogat, ilustrat sugestiv, atât pentru denumirea imaginilor, formularea 
propozi iilor, cât şi pentru formarea deprinderii de a asculta. Astfel s-a studiat corpul omenesc cu 
toate p r ile lui, alte fiin e cu denumirea p r ilor lor, obiecte de îmbr c minte, alimente, camera, 
diverse ac iuni, anotimpurile, momentele zilei, etc. Bineîn eles c  acestea au fost dozate progresiv, 
în raport cu nivelul vorbirii, cu dezvoltarea psihomotric  a copilului.. 

S-a reuşit o îmbun t ire sensibil  a comportamentului grafic simplu, dar şi în lucrul pe 
calculator. Elevul a prezentat interes deosebit pentru jocul pe calculator, a înv at repede cum s  
foloseasc  calculatorul pentru un num r limitat de jocuri. 



Şi-a dezvoltat reprezentarea grafic  corect  a corpului omenesc şi recunoaştrerea elementelor 
de detaliu ale figurii umane, recunoaşte culorile principale (roşu, verde, albastru, alb, negru, 
galben), a înv at s  diferen ieze st ri şi sentimente umane. 

Pe parcurs s-a constatat c  elevul a avut nevoie de încuraj ri, de recompense pe care le 
aştepta şi îl motivau, stimulau, a avut nevoie de încurajare şi aprobare. Datorit  rela iilor stabilite 
între copil şi specialişti, s-a constat o îmbun t ire a capacit ii de concentrare a elevului. 

În ce priveşte no iunile matematice, elevul şi-a însuşit numera ia în concentrul 0-10, dar are 
nevoie de sprijin concret (de exemplu pe degete). 

Am c utat mereu sprijinul familiei, şi cred c  satisfac ia este c  p rin ii au început s  aib  un 
minim interes pentru şcoal  şi pentru alte activit i educative. S-a lucrat la mentalitatea colegilor , 
nu doar a celorlalte cadre didactice din şcoal  pentru a se adopta o atitudine apreciativ  pentru 
progresul minim, cât de mic, realizat de elev, fiindu-le mereu o surs  de încurajare şi sprijin. S-a 
ob inut o atitudine de bun voin  şi încurajare, dar mai este înc  de lucrat la acest aspect. 

Toate aceste m suri au f cut s  sporeasc  încrederea copilului în sine, în ce poate face, 
axându-ne pe capacit ile copilului, dezvoltând acele arii cu poten ial.  

Timpul cât s-a lucrat cu acest elev a fost benefic pentru acesta, progresele fiind 
satisf c toare. 
12. Concluzii, sugestii şi recomand ri 

Este recomandat includerea copilului într-o şcoal  special  pentru a beneficia de mai mul i 
profesionişti, de o structur  mai simpl  a programelor şcolare, de o aten ie deosebit  din partea 
cadrelor didactice de la clas . 

Un dezavantaj al şcolii de mas  este c  cadrul didactic având mai mul i elevi în clas  nu 
reuşeşte tot timpul s  acorde suficient  aten ie şi explica iile necesare acestui copil cu cerin e 
educative speciale, cu probleme suficient de complexe. 

Dac  elevul va fi pe mai departe inclus în şcoala normal , este important ca programele 
începute s  aib  continuitate. 

Din acest studiu ştim c  deficien a intelectual  este o cauz  a consumului de alcool al mamei 
pe perioada sarcinii, şi a neglij rii afective din partea familiei. În elegem c  familia are un rol 
important în dezvoltarea limbajului oral şi scris al copilului. 

Chiar dac  evolu ia acestui copil este limitat  pentru achizi iile şcolare, datorit  
particularit ilor de limbaj, gândire, integrarea social  este evident . 
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907. PROIECT  EDUCATIV 
ALIMENTE  S N TOASE 

 
prof. Dimitriu Daniela-Colegiul Tehnic de Comunica ii „Nicolae Vasilescu-Karpen” Bac u 

prof. Marcoci-Dima Andreea- Colegiul Tehnic de Comunica ii „Nicolae Vasilescu-Karpen” Bac u 
 
A. Denumirea proiectului   
1.  ALIMENTE  S N TOASE                          
MOTTO: „Oamenii se roag  zeilor s  le dea s n tate, f r  s  ştie c  st  în puterea lor  s-o 
men in  şi c  luptând împotriva ei prin lipsa de m sur , o tr deaz  prin  goana lor dup  pl ceri”. 
(Democrit) 
2. Tipul de educa ie - educa ie pentru s n tate 
3. Tipul de proiect – local 
B.  Aplicantul  
1.  Date de contact - Colegiul Tehnic de Comunica ii „N. Vasilescu-Karpen” Bac u, str. Miori ei 
76, tel/fax 0234586720;  
e-mail: secretariat @ctcnvk.ro 
Coordonatori:  prof. Dimitriu Daniela, prof. Marcoci-Dima Andreea 
Echipa de proiect: profesorii dirigin i   
Locul de desf şurare: Colegiul Tehnic de Comunica ii „N. Vasilescu-Karpen” Bac u 
C.  Context 
 În ultimii ani factorii care ne influen eaz  s n tatea sunt din ce în ce mai nocivi şi mai 
agresivi. Dac  poluarea ne afecteaz  s n tatea cu sau f r  voia noastr , alimenta ia nes n toas  
ine de noi înşine, de educa ia primit .  

Alimenta ia este un proces voluntar şi conştient, şi de aceea educabil. Aceasta depinde de o 
decizie liber  a individului. De aceea, aderarea la obiceiurile alimentare mai s n toase reclam  la o 
convingere profund . Alimenta ia este f r  îndoial  obiceiul care influen eaz  cel mai mult 
s n tatea oamenilor. Nu degeaba obiceiul de a mânca este cel care se repet  cel mai constant de-a 
lungul vie ii noastre.  

Pentru a tr i omul are nevoie de putere, for  vital , energie. Una din modalit ile de a 
dobândi energie pentru via  este alimenta ia. Influen a alimenta iei asupra s n t ii noastre este 
foarte mare. Hrana pe care o inger m constitute combustibil care face s  func ioneze maşin ria atât 
de complex  a fiin ei noastre. Aşa cum nu este tot una dac  unei maşini construit  s  mearg  pe 
benzin  i se pune motorin , la fel omului trebuie s  i se ofere un „combustibil” potrivit. 

Alimentele pe care le consum m con in diverse substan e nutritive, fiecare îndeplinind o 
anumit  func ie în organism. Unele construiesc şi repar  esuturi– care sunt componentele 
organismelor noastre cum ar fi oasele, muşchii, pielea, p rul, etc. Altele furnizeaz  energie sau 
elimin  toxinele care, dac  nu ar fi eliminate ar fi un pericol pentru organism, deci este important s  
consum m o varietate de alimente care împreun  s  con in  cantitatea potrivit  din fiecare substan  
nutritiv . Dac  un aliment este consumat în exces, iar altul nu este consumat îndeajuns, unele func ii 
ale corpului vor fi afectate, reflectându-se în starea general  a s n t ii. 
 „Ziua Mondial  a Alimenta iei” este s rb torit  în fiecare an în toat  lumea pe data de 16 
octombrie, marcând şi celebrarea înfiin rii în 1945 a Organiza iei Mondiale pentru Alimenta ie şi 
Agricultur , structur  ce apar ine de ONU. „Ziua Mondial  a Alimenta iei” are scopul de a sensibiliza 
opinia public  interna ional  asupra problemei foametei şi a malnutri iei în lume şi are ca obiectiv 
principal combaterea acestui fenomen la nivel global, prin implicarea a cât mai multor persoane. 
 În acest context un grup de cadre didactice şi elevi de la Colegiul Tehnic de Comunica ii „N. 
Vasilescu-Karpen” Bac u organizeaz  activit i educative pentru o s n tate mai bun  în cadrul 
proiectului ,,Alimente s n toase”. 
D.  Descrierea proiectului  
1. Scopul proiectului - Formarea deprinderilor de alimenta ie s n toas  şi dezvoltare armonioas   



2. Obiectivele: 
 reducerea consumului de alimente nes n toase în rândul popula iei şcolare; 
 promovarea unor comportamente alimentare s n toase adecvate s n ta ii fizice şi psihice 

a elevilor; 
 conştientizarea tinerilor c  un mediu poluat ne afecteaz  s n tatea. 

3. Grup int :  
Direct:  elevii participan i la concurs  
Indirect:  elevi ai colegiului, cadre didactice, p rin i, membri ai comunit ii locale. 
4.  Durata:  10-17 octombrie 2016 
5. Con inutul proiectului  

„Alimente s n toase”- concurs 
 Activitatea are ca scop formarea/consolidarea deprinderilor de alimenta ie s n toas  şi este 
structurat  pe trei componente:  

 prezentarea unor materiale (prezent ri power point/filmule e) privind importan a 
alimenta iei s n toase (beneficiile consumului de fibre, de legume, de fructe; beneficiile 
condimentelor asupra st rii de s n tate); 

 rezolvarea rebusului tematic – identificarea alimentelor s n toase de c tre echipele 
participante la concurs; 

 realizarea unui slogan cu unul din alimentele g site în rebus; 
 rezolvarea jocului de puzzle – importan a alimenta iei s n toase. 

6.  Calendarul activit ilor  
 Nr. 
crt. 

Activit i Data Parteneri Cine  
r spunde 

1 Pregatirea bazei materiale şi teoretice pentru 
începerea proiectului- stabilirea sarcinilor pe 
parcursul proiectului 

10 
octombrie 
2016 

profesori, 
elevi 

prof. 
coordonatori 

2 Realizarea  şi promovarea spotului de promovare 
concurs 
„Vrei o gustare s n toas  vineri la pauza  mare, 
pentru tine şi colegii t i? Atunci înscrie-te 
împreun  cu aceştia, pân  joi la concursul 
ALIMENTE S N TOASE. Rezolvând  un rebus 
po i s  te bucuri de unul din premii împreun  cu 
colegii din clas . Pentru înscrieri merge i la elevul 
de serviciu din corpul A” 

11, 12 
octombrie 
2016 

profesori, 
elevi 

prof.  
Dimitriu D. 
prof. Marcoci-
Dima A. 
prof. Cucu P. 

3 Înscrierea echipelor participante la concurs 13 
octombrie 
2016 

elevi prof.  
Marcoci-Dima 
A. 

4  Preg tirea rebusului şi a jocului puzzle 12-13 
octombrie 
2016 

 prof. Dimitriu 
D. 
Prof. Marcoci-
Dima A. 

5 Achizi ionarea premiilor – mere, struguri, batoane 
de cereale 

13 
octombrie 
2016 

profesori, 
elevi, 
p rin i  

prof. 
coordonatori 

6 Preg tire pr jitur  de cas  cu nuci, stafide şi 
ingrediente bio 

14 
octombrie 
2016 

elevii clasei 
a 
 10-a D 

prof.  
Nechitoi D. 

7 Concurs 14 
octombrie 
2016 

colectivele 
de elevi 
înscrise 

prof.  
Dimitriu D. 
prof. Marcoci-
Dima A. 

8 Premierea claselor participante 14 
octombrie 
2016 

elevi 
profesori 

prof.  
Dimitriu D. 
prof.Marcoci-



Dima A.  
 

9 Mediatizare activitate 
Radio Adolescen a,  
facebook  Colegiul Karpen 

17 
octombrie 
2016 

 prof. Cucu P.  
 

7.  Metode şi tehnici de lucru, forme de organizare  
 jocuri didactice, conversa ia, dezbaterea dirijat ,   
 activitate frontal , activitate pe grupe 

8.  Rezultate 
 gustarea de la pauza mare – alimente s n toase  

9.  Resurse umane  
 echipa de proiect; 
 elevi şi profesori ai Colegiului Tehnic de Comunica ii „N. Vasilescu-Karpen” Bac u; 

10.  Resurse materiale şi financiare 
 baza material  existent  în şcoal  - videoproiector, calculatoare, boxe, cd-uri; 
 prezent ri Power Point; 
 fonduri pentru achizi ionarea premiilor – Asocia ia Karpen; 

E.  Evaluare/Calitate 
 Activit ile proiectului vor fi promovate prin intermediul mass-media- Radio Adolescen a, 
pe pagina web a şcolii www.ctcnvk.ro. 
  Diseminarea se va realiza prin crearea unui panou  cu fotografii de la activitate, prin 
realizarea unui raport final. 
Impactul implement rii proiectului: 

 reprezint  o oportunitate de înv are care se concretizeaz  prin implicarea activ  a 
elevilor – prin rezolvarea rebusului; 

 încurajeaz  ini iativa şi creativitatea; 
 formeaz  la elevi un sentiment de împlinire, mândrie, autorespect; 
 comunitatea şcolar  va deveni mai unit  prin faptul c  realizarea acestui proiect 

presupune colaborarea membrilor ei; 
 proiectul ofer  grupului int  şansa modific rii mentalit ii şi a consolid rii cunoştin elor 

referitoare la o alimenta ie s n toas . 
F. Sustenabilitatea proiectului  
 Derularea activit ilor şi în anul şcolar viitor. 
 Atragerea de parteneri, de fonduri pentru a putea  oferi – premii, gust ri s n toase mult mai 
multor colective de elevi. 
Anexa 2 
Câteva fotografii de la activitatea desf şurat . 

 

http://www.ctcnvk.ro/


 
 
Anexa 1 
În diagrama de mai jos sunt ascunse pe orizontal  sau vertical  alimente benefice s n t ii noastre. 
Identifica i cât mai multe! Cuvintele g site  vor fi scrise şi numerotate în partea de jos a paginii. 
Întocmi i un slogan cu unul din cuvintele g site! 

 
 

908. IPOSTAZELE FOCULUI ÎN BASMUL POVESTEA LUI HARAP-ALB- METODA 
CADRANELOR 

 
Prof. Florea Ileana Alina, Liceul Teoretic Leowey-Klara, Sighetu- Marma iei, Jud. Maramure  

 
Metodele moderne de predare-înv are reu esc s  eviden ieze poten ialul creativ al elevilor, 

iar profesorul urm re te, prin utilizarea acestora, atractivizarea actului didactic. Eu, una, încerc s  le 
folosesc cât mai des i mai eficient, pentru o colaborare cât mai productiv , cu scopul de a implica 
elevii, în mod activ, în desf urarea lec iei. 

Metoda cadranelor, metod  a gândirii critice, presupune trasarea pe mijlocul foii a dou  
drepte perpendiculare, astfel încât s  se formeze cele patru ,,cadrane” în care elevii vor nota 
informa iile solicitate. Este o modalitate de rezumare şi sistematizare a unui con inut, 
solicitând participarea şi implicarea elevilor în în elegerea lui adecvat . 

Se poate lucra individual sau cu clasa împ r it  pe grupe. Se pot propune diferite cerin e în 
cadrul metodei cadranelor pentru a realiza obiectivele propuse în lec ia respectiv . Propun spre 
exemplificare o varianta a cadranelor cu aplica ie pe tema „Ipostazele focului în basmul Povestea 
lui Harap-Alb”. 

 
 

F A S O L E X N A M I G D A L E E J K L 
I R K Z V P R U N E W U A L C D C A J U 
S D A M R P O C A R H T M U R E A S E R 
T E C O A N D I V E F U U N  U T O F X 
I I D X N A I G I P S I C E A P  D R M 
C U R M A L E P Ş C A S R S M O R C O V 
U S B A N A N E I B I R C I R E Ş E Ş I 
P T O Z A M E P N E C T A R I N E T I N 
M U R  S Â R E E F A B R O C C O L I E 
A R E R J I T N O L I N T E F C H A O T 
P O M E L O G E L V S P O R U M B I L E 
S I H N I P O B A M E A F I N E O S M P 



 
CITAT INTERPRETARE LEGENDE I MITURI LEGATE DE FOC 

          „[…]calul ai s -l po i alege 
punând în mijlocul hergheliei o tav  
plin  cu j ratic; i care dintre cai a veni 
la j ratic s  m nânce, acela are s  te 
duc  la împ r ie i are s  te scape de 
multe primejdii”. 
 
 
 

          O prim  apari ie a focului este sub 
forma j raticului ca prob  pentru descoperirea 
adev ratului cal din tinere e al tat lui s u. 
C rbunele arzând în foc mocnit nu poate fi 
digerat decât de un cal ce cap t  puteri 
magice. Rolul focului în aceast  secven  este 
de diferen iere i selec ie. Odat  ales, calul va 
zbura „ca fulgerul”. Fulgerul este una din 
formele sub care vine focul pe p mânt. Aici 
fulgerul are sens de vitez , de scurt  tulburare 
a cerului i a naturii obi nuite. 

          În vechile credin e, focul apar inea exclusiv zeilor, dar el a fost furat i 
astfel a intrat în posesia p mântenilor. În mitologia greac , Prometheu a fost 
pedepsit s  fie legat de o stânc  i un vultur s -i sfâ ie ficatul deoarece  furase 
din cer focul zeilor i l-a d ruit p mântenilor. 
          În mitologia M rilor Sudului, la polinezieni, eroul Maui i-a în elat 
bunica, pe regina Mahui-Iki  (Mahuea) care domnea într-o împ r ie a focului 
aflat  sub p mânt i i-a furat focul pe care l-a adus oamenilor. 
          În Noua Guinee i în Melanezia, legenda focului este legat  de zeitatea 
Goga, reprezentat  de o femeie b trân  cât universul, care cu propriul s u corp 
hr nea focul ve nic al adâncurilor. Legenda spune c , într-o zi, un b ie andru, 
ducând-o cu vorba, a reu it s  aprind  o nuia i s  fug , furând astfel focul sacru 
pe care l-a dat muritorilor. 
          Tot în Noua Guinee, la popula ia Kiwai din Papua, se spune c  str buna 
Goga a omorât prima creatur  lumeasc , un cangur, din cadavrul c ruia s-au 
f cut primii oameni. B trâna le-a dat focul i i-a înv at regulile vie ii omene ti. 
          În mitologia popula iei din Siberia, Poza-Mama, era considerat  cea mai 
important  zeitate, a focului i a mun ilor. Ea locuia în focul c minului, 
ocrotindu-l, r spunzând de armonia i integritatea familiei, de via , în general. 
De aceea, tradi ia este ca prima îmbuc tur  de mâncare s  fie scuipat  în foc, ca 
ofrand  adus  zei ei i pentru a aduce noroc. 

          „[…] mul me te lui Dumnezeu 
c  m-ai g sit i tocme te-m . i dac -i 
apuca o dat  a te prinde cu mine, tiu 
bine c  n-am s  pot sc pa u or de 
dumneata […]”. 
 

          Primul întâlnit este Spânul în care arde 
focul puterii. El se folose te de în el ciune i 
viclenie pentru a ob ine controlul uni 
împ r ii.  Spânul este un stigmatizat, tipul 
impostorului crud i mi el în care d inuie 
focul r ului. De altfel, Spânul este simbolul 
r ului. 
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CITAT INTERPRETARE APARI IA FOCULUI 
          „[…]jur -mi-te pe ascu i ul 
palo ului t u c  mi-i da ascultare i 
supunere întru toate, chiar i-n foc de i-
a  zice s  te arunci”. 

          Dac  Spânul este simbolul diavolului, 
atunci vorbim în acest fragment despre focul 
care ucide, îns  nu reprezint  moartea în 
multiplele ei sensuri, ci marcheaz  o eventual  
dispari ie dintre cei vii în cazul în care nimic 
nu te îndeamn  s  tr ie ti. 

          La un milion de ani dup  apari ia lui homo habilis, în Africa, a evoluat un 
nou hominid având creierul mai mare. Mergea în pozi ie biped  i a fost numit 
homo erectus, adic  „om în pozi ie vertical ”. Oamenii din aceast  specie au 
înv at s  foloseasc  focul, fapt ce le-a adus mai mult control asupra vie ii. 
          Homo erectus nu puteau, probabil, s  aprind  singuri focul, dar g seau 
focurile aprinse de fulgerele ce loveau iarba uscat . Se pare c  duceau o creang  
aprins  pân  la pe tera sau tab ra lor i apoi aveau grij  ca focul s  nu se sting  
zile întregi sau chiar s pt mâni. 
          Oamenii speciei erectus au descoperit c  plantele i carnea erau mult mai 
gustoase dac  erau g tite la foc. Mâncarea g tit  era mai u or de mestecat, astfel, 
din ii i f lcile lor s-au mic orat treptat. Mâncând mai mult  carne, trupurile lor 
au devenit mai puternice i mai înalte, iar creierul tot mai mare. 
          Focul îi asigur  lui homo erectus c ldur  peste noapte, este o arm  
împotriva animalelor, dar i o surs  de lumin . Aceast  specie a folosit focul la 
f urirea uneltelor mai bune. Ei au inut capetele suli elor din lemn la flac r  i au 
constatat c  acestea s-au înt rit. Au înc lzit pietrele pentru a le modela, f urind 
astfel topoarele de mân  care aveau muchiile foarte ascu ite. 

(„Enciclopedie de istorie a lumii”, Ed. Aquila, 2007) 

          „Omul e dator s  se lupte cât a 
putea cu valurile vie ii, c ci tii c  este o 
vorb : Nu aduce anul, ce aduce ceasul. 
Când sunt zile i noroc, treci prin ap  i 
prin foc, i din toate scapi nev t mat. 
Vorba cântecului: 
          F -m , mam , cu noroc, 
          i m car m-arunc -n foc.” 

          Dup  îndeplinirea celor trei probe la 
care îl supune Spânul, feciorul de împ rat 
pleac  în c utarea fetei împ ratului Ro . Este 
obsedat de gândul c  toate relele s-au ab tut 
asupra lui. Pentru a ajunge „undeva”, omul 
trebuie s  lupte cu toate vicisitudinile ce-i apar 
în cale, s  treac  peste obstacole, s  se avânte 
în valurile vie ii. 
          Avem în aceast  zic toare i o u oar  
not  de ironie. Via a este prezentat  la doi poli 
opu i: na terea i moartea. Na terea este 
facerea, iar moartea este focul cel ve nic, 
rezumat la o pierdere de sine. 

 

                                             De ce? (Este punctul în care începe civiliza ia.) 

 

 (În epoca preistoric .) Când? 

                                                                       FOCUL Cine? (Homo erectus a  

 g sit focul.) 

 

 Cum? Unde? (Probabil în Africa                            

 (Au g sit focuri aprinse de la fulgere.)           de unde Homo erectus a                       

                                                                  Migrat spre Europa i Asia.) 

 

 

http://istoriiregasite.wordpress.com/2010/10/23/aparitia-focului-istoria-lumii/0-285/


CITAT INTERPRETARE FOCUL ÎN SIMBOLISTICA RELIGIOAS  

          „Împ ratul Ro  chem  în tain  pe un 
credincios al s u, i d  porunc  s -i culce în casa cea 
de aram  înfocat , ca s  doarm  pentru ve nicie […] 
Atunci credinciosul împ ratului, se duce r pede i d  
foc casei celei de aram  pe dedesupt, cu dou zeci i 
patru stânjeni de lemne, de se face casa ro  cum e 
j raticul”. 

          Împ ratul Ro  este un bucluca , un om 
r u, du m nos, mânat de focul mâniei. 
Numele nu este întâmpl tor ales; ro ul este 
culoarea focului. Se tie c  în literatura latin  
i greac  veche focul arde între inut de 

mândrie i de mânie. Con tient c  fata sa este 
cea mai râvnit  din tot inutul, întreaga figur  
a Împ ratului Ro  mocne te i, pentru a- i 
rezolva conflictele cu pe itorii, apeleaz  la foc 
ca i pedeaps  sau distrugere. 

          Ca reprezentant al soarelui, focul a fost asimilat de-a lungul 
timpului cu imaginea demiurgului divin. 
          Toltecii, popula ie amerindian  din Mexic (sec. VII-XII e.n.) 
i filozofii greci, imaginau rena terea lumii printr-un foc sfânt care 

s  distrug  totul pentru a prilejui un nou început. Cuvântul pyr (foc) 
din limba greac  este asociat cu purus (pur) din limba latin . 
          Arhanghelul care i-a alungat pe Adam i pe Eva din Paradis 
avea o sabie de foc. În Vechiul Testament, Dumnezeu i s-a ar tat lui 
Moise pe muntele Sinai într-un tufi  arzând. Sodoma i Gomora au 
fost pedepsite cu o ploaie de foc. În Evanghelia dup  Ioan se spune 
c  la sfâr itul lumii, o ploaie de foc va c dea din cer distrugând totul. 
          În hinduism, incinerarea are semnifica ii purificatoare. Prin 
arderea trupului, sufletul se desprinde de materie i este liber s  se 
îndrepte spre ceruri. 
          Adesea, focul simbolizeaz  unirea cu Dumnezeu i 
transcenden a naturii umane. 

          „Harap-Alb î i aduce atunci aminte de aripa 
cea de furnic , o scoate de unde o avea strâns , apoi 
scap r  i-i d  foc cu o buc ic  de iasc  aprins ”. 
 
 

          Este vorba aici de proba desp r irii 
boabelor de mac de cele de nisip. Pentru a 
primi ajutorul furnicilor, Harap-Alb scap r  i 
aprinde aripa de furnic  primit  în dar. Focul 
acesta are rol de semnalizare, de aten ionare a  
insectele care vin îndat  în ajutor. 

          Ai tema focului i patru cuvinte de sprijin: om, noroc, lume, unelte. Alc tuie te 

patru versuri cu rim  împerecheat ! 

 

                                                 Când omul a g sit focul 
Cred c  i-a surâs norocul 

                                                 i s-a r spândi în lume, 
                                                 F cându- i unelte bune. 
 

 

 

 
Bibliografie:  

Mitru, Alexandru, Legendele Olimpului, Colec ia Tezaur 

http://www.cartipdf.com/dictionar-de-simboluri-jean-chevalier-alain-gheerbrant/ 

Creang , Ion, Povestea lui Harap-Alb, Editura Univers, 1977 

 



 
909. PROIECT DE LEC IE: ORGANIZAREA MATERIALULUI GENETIC-

RECAPITULARE 
 

Prof. Ionescu Mariana, Liceul Teoretic Bechet 
Data:18.03.2016 
Clasa: a XII-a A 
Aria curricular : Matematic şiştiin e ale naturii 
Obiectul: Biologie 
Unitatea de inv are: Organizareamaterialului genetic 
Tema: Organizareamaterialului genetic – recapitulare 
Scopullec iei: Reorganizareaşisistematizareacunoştin elordespreorganizareamaterialului genetic la 
virusuri, procarioteşieucarioteînvedereaeviden ieriisuperiorit iiorganismeloreucariotecomparativ 
cu celelaltecategorii de organisme. 
Competen especifice: 
1.2. Recunoaştereastructuriişifunc iilormaterialului genetic la virusuri, procarioteşieucariote. 
3.2. Aplicareaunoralgoritmide identificareşirezolvare de probleme. 
4.1. Utilizareacorect  a terminologieispecificebiologieiîndiferitesitua ii de comunicare. 
Competen e derivate: 

1. S  localizeze materialul genetic la virusuri , procariote şi eucariote. 
2. S  descrie particularit ile organiz rii materialului genetic la virusuri, procariote şi 

eucariote. 
3. S  compare organizarea materialului genetic la virusuri, procariote şi eucariote, 

eviden iind superioritatea eucariotelor. 
4. S  identifice categoriile de virusuri dând cel pu in un exemplu pentru fiecare categorie. 
5. S  eviden ieze importan a ADN-ului extracromozomal bacterian. 
6. S  enumere componentele cromozomului metafazic si sa identifice tipurile de 

cromozomi dup  pozi ia centromerului.  
7. S  rezolve probleme specifice temei. 

Tipul lec iei: Lec ie de recapitulare, sistematizare şi consolidare a cunoştin elor- varianta, lectie 
bazat  pe un plan de recapitulare realizat de profesor.  
Demersul didactic: 

a. Resurse procedurale: - conversa ia euristic   
- compara ia 
- problematizarea 

b. Resurse materiale: - fişe de evaluare  
c. Reurse temporale: - 50 minute 
d. Forma de activitate: frontal / individual 
Evaluare: - chestionare oral  pe tot parcursul lec iei 

-Fişa de evaluare  
 Locul de desf şurare: laborator de biologie  
Bibliografie: 

1. Ardelean A. , Mohan Ghe. , Corneanu G. , Biologie, Manual pentru clasa a XII-a,Editura 
Corint, Bucureşti 2004. 

2. Ion I., Ulpia Maria Leu, Metodica pred rii – inv arii biologiei, Editura Corson, Iaşi 2001.     
 
 
 
 
 
 
 



Desf şurarea lec iei 
Etapele lec iei Activitatea profesorului Activitatea elevilor 
1.Organizarea clasei Noteaz  elevii absen i şi solicit  elevilor s  

preg teasc  cele necesare desf şur rii lec iei. 
 
Se preg tesc pentru lec ie. 

2.Captarea aten iei Solicit  elevilor s  extrag  dintr-un bol ecusoane 
reprezentate de virusuri, procariote si eucariote pe 
care s  le poarte pe parcursul orei. 

Elevii analizeaz ecusoaneleşiidentific tipul de organism de 
peecusonulpecateîl vor purtapeparcursullec iei. 

3.Precizarea 
continutului ştiin if ic 
ce va fi repetat şi a 
competen elor vizate. 

Anunt  elevii c  vor realiza recapitularea no iunilor 
despre ‚’’Organizarea materialului genetic’’ conform 
planului de recapitulare prezentat din ora precedent . 
 Specific  prezena  în fişa de evaluare a unor itemi 
pentru recapitularea cunoştin elor din clasa a XI-a în 
vederea preg tirii pentru Examenul de Bacalaureat şi 
prezint  competen ele vizate.  

 
 
 
 
 
 
 
Urm resc preciz rile profesorului. 

4.Obtinerea 
performan ei prin 
repetare teoretic . 

Profesorul pune întreb ri la care solicit  r spuns clar, 
corect, concis pentru recapitularea cunoştin elor. 

1. Ce sunt virusurile, procariotele şi eucariotele? 
2. Unde este localizat materialul genetic la 

virusuri, procariote şi eucariote? 
3. Cum este organizat materialul genetic la 

virusuri? 
4. Compara i cromozomul bacterian cu cel de 

tip eucariot. 
5. Care sunt particularit ile cromatinei 

eucariotelor? 

1. Virusurile sunt entit i infec ioase,submicroscopice acelulare 
parazite intracelular. Procariotele sunt organisme unicelulare 
lipsite de nucleu tipic (nucleoid). Eucariotele sunt organisme uni 
sau pluricelulare cu nucleu adevarat delimitat de membran  
nuclear . 

2. La virusuri în citoplasma celulei gazda sau cromozomul celulei 
gazd , în func ie de stare ( virus vegetativ, respectiv provirus). 
La procariote în cromozomul bacterian şi extracromozomial  în 
plasmide. La eucariote în nucleu şi extranuclear, în cloroplaste şi 
mitocondrii. 

3. La virusuri materialul genetic este reprezentat fie de ADN fie de 
ARN (dezoxiribovirusuri si ribovirusuri) mono sau bicatenar ce 
reprezint  genomul viral protejat la virion de o capsid  viral . 

4. Cromozomul bacterian este alc tuit dintr-o molecula ADN 
bicatenar, circular , format  din circa 2000-3000 de gene ce se 
transmit inl n uit cu bucle şi superr suciri  dispus în citoplasm , 
fixat de membrana celular  prin mezozom având numai 
secven e informa ionale. 

5. Cromozomul la eucariote este alc tuit dintr-o macromolecula 



ADN  bicatenar, liniar  ce con ine secven e informa ionale ( 
exoni) şi non-informa ionale, ARN şi proteine histonice şi non-
histonice. 

6. Cromatina eucariotelor reprezint  forma interfazic  a 
cromozomilor, este alc tuit din unit i repetitive numite, 
nucleosomi, prezint  dou  st ri  func ionale alternative şi 
reversibile, eucromatina activ   genetic şi heterocromatina 
condensat , inactiv  genetic. 

5.Ob inerea 
performan ei prin 
munc  independent . 

Distribuie elevilor fişe de evaluare şi prin sondaj 
verific  corectitudinea rezolv rii itemilor. 

Elevii se gândesc şi r spund la întreb rile din fişa de evaluare. 
 

6.Evaluarea 
performan ei elevilor. 

Chestionare oral  pe tot parcursul lec iei; fişa de 
evaluare, noteaz  elevii care dau r spunsuri clare, 
concrete, corecte. 

 

7.Intensificarea 
reten iei şi asigurarea 
transferului. 

Periodic realizeaz  fixarea par ial  a no iunilor prin 
întreb ri ce necesit  argumentare, insistând asupra 
aspectelor cu importan  major . 
 

 
     R spund la întreb rile adresate de profesor dovedind 
sistematizarea cunoştin elor şi realizarea transferului. 

Plan de recapitulare 

1. Defini ia virusurilor, organismelor procariote şi eucariote. 
2. Localizarea materialului genetic la virusuri, procariote şi eucariote. 
3. Organizarea materialului genetic la virusuri. 
4. Organizarea materialului genetic la procariote. 
5. Organizarea materialului genetic la eucariote. 
6. Sistemul nervos. 
7. Analizatori. 
8. Glande endocrine. 

 
 
 

 

 



                   Fişa de evaluare 
 
I. A. Completa i spa iile libere din afirma ia urm toare, astfel încât aceasta s  fie corect . 

Cele trei st ri sub care se prezint  virusurile sunt virion,..............şi...................... . 
      B. Numi i dou tipuri de acid nucleic; preciza i pentru fiecare tipul de acid nucleic con inut. 
    C. Alege i litera corespunz toare r spunsului corect , este corect o singur  variant  de r spuns. 
1. Eucromatina:  
a. con ine gene metabolic active b. este mai pu in condensat  în interfaza c. în transcriere este inactiva d. prezint  secven e repetitive 
2. Materialul genetic la eucariote se g seşte în:a. ARN b. nucleu, mitocondrii, cloroplastec. plasmided. nucleoid 
3. Heterocromatina: a. este activ în transcriere b. este mai pu in condensat  în interfaza c. con ine gene inactive metabolic d. nu are func ie 
reglatoare în procesul de sintez  proteic . 
4. Nu este component al cromozomului metafazic:a. cromozomulb. centromer c. telomered. virion 
5. Plasmida bacterian :a.esteatasat  de mezozom b. prezint  bucle şi super suciri c. reprezint  materialul genetic al bacteriilord.se replic  
dependent de cromozom. 
D. Citi i cu aten ie, afirma iile urm toare. Dac  aprecia i c  afirma ia este adevarat  scrie i în dreptul cifrei corespunz toare litera A. Dac  
aprecia i c  afirma ia este fals  scrie i pe foaie în dreptul cifrei corespunz toare afirmatiei litera F şi modifica i par ial afirma ia pentru ca 
aceasta s devin  adevarat . Nu se accept folosireanega iei. 
1. Materialul genetic al bacteriiloreste o molecul  de ARN. 
2. Cromozomiimetacentrici au dou bra eegale. 
3. AND-ulîmpreunacu glucideleformeaz virionul. 
II. A. Materialul genetic al organismelorestereprezentat de aciziinucleici: 

a. Preciza i  o asem nare şi o deosebire între ADN si ARN. 
b. Sinteza unei proteine plasmatice este determinat  de un fragment de ADN bicatenar, alc tuit din 2400 nucleotide , 30% dintre acestea con inând 

timin . Stabili i:                                                                              
-num rul de nucleotide cu adenin  din fragmentul de ADN bicatenar. 
-num rul de nucleotide cu guanin  din fragmentul de ADN bicatenar. 
-secven a de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementar , ştiind c pe catena 3’-5’ secven a de nucleotide este urm toarea: 
TAGCCAGGTATC.  
-num rul de codoni din secven a de nucleotide a moleculei ARN mesager ce copiaz  secven a de nucleotide a ADN 3’-5’. 
c. completai aceast  problem  cu o alt  cerin  pe care o formula i voi; rezolva i cerin a pe care a i propus-o. 
B. Într-un spital ajung simultan mai multe persoane:trei b ba i donatori şi dou  femei care au nevoie de transfuzii, to i având, sânge Rh negativ. 
Unul dintre b rba i are grupa sanguina (A II) şi poate dona sânge ambelor femei. Ceilal i doi b rba i pot dona sânge doar unor indivizi, având 
aceeaşi grup  sangvin , în schimb ar putea primi sânge de la orice prezumtiv donator din grup  sau din afara grupei. Stabili i urm toarele:  
a. ce grupe sanguine pot avea cele doua femei, ştiind c  nici una nu are ambele tipuri de aglutinogene pe suprafa a hematiilor; 



b. ce grup sanguin şi ce aglutinogene au cei doi b rba i care pot sa-si doneze sânge numai între ei; 
c. ce grupe de sânge ar putea  fi folosite pentru o transfuzie, pentru oricare dintre cele cinci persoane; 
d. completa i problema de la B. Cu o alta cerin  pe care o formula i voi;rezolva i cerin a propus . 
III. Sistemul nervos şi analizatorii particip  la realizarea func iei de rela ie, asigurând integrarea organismelor în mediul de via a. 

a. Numi i  şi localiza i receptorii analizatorului vizual, acustico-vestibular, cutanat. 
b. Caracteriza i o boal  a sistemului nervos precizând: denumirea bolii, o cauz , o manifestare, un mod de prevenire. 
c. Construi i patru enun uri afirmative, câte dou  pentru fiecare con inut, utilizând limbajul ştiin ific adecvat. Folosi i, în acest scop, informa ii 

referitoare la urm toarele con inuturi: 
Func ia reflex  a sistemului nervos. 
Segmentul intermediar al analizatorului acustico-vestibular. 
2 Totalitatea glandelor endocrine formeaz  sistemul endocrin. Acestea interac ioneaz  cu sistemul nervos, contribuind la adaptarea, integrarea 
organismului în mediul s u de via . 

a. Enumera i dou  glande endocrine; da i câte un exemplu de hormon secretat de fiecare din aceste glande. 
b. Preciza i rela iil e anatomice dintre hipotalamus şi hipofiz . 
c. Alc tuişi un minieseu intitulat ‚’ Disfunc ii  endocrine’’. În acest scop enumera i şase no iuni specifice temei. Construi i cu ajutorul acestora un 

text coerent, format din 3-4 fraze, folosind corect şi în corela ie no iunile enumerate. 
 
 

910. PROIECT DE LEC IE- PRÂSLEA CEL VOINIC ŞI MERELE DE AUR 
 

Prof. Ghi  Alina Daniela, LiceulTeoretic Bechet 
 
 
DATA : 11.04.2016 
CLASA  : a V-a 
Prof. Ghi  Alina Daniela 
UNITATEA DE ÎNV MÂNT: LiceulTeoretic Bechet 
DISCIPLINA  : Limba şi literatura român  
TITLUL LEC IEI: Prâslea cel Voinic şi merele de aur 
ELEMENTE DE CON INUT:  explorarea textului  
TIPUL LEC IEI: formare de priceperi şi deprinderi 
COMPETEN E GENERALE: 

 Receptareamesajuluiscris, din texte literareşinonliterare, înscopuri diverse 
 Utilizareacorect şiadecvat  a limbiiromâneînproducerea de mesaje orale însitua ii de comunicaremonologat şidialogat  



VALORI ŞI ATITUDINI:  
 Cultivareainteresuluipentrulectur şi a pl cerii de a citi, a gustului esthetic îndomeniulliteraturii 
 Stimulareagândiriiautonome, reflexive şicriticeînraport cu diverselemesajereceptate 

 
COMPETEN E SPECIFICE :  
2.1. înl n uirea clar  a ideilor într-un mesaj oral; 
2.2. selectarea elementelor de lexic adecvate situa iilor de comunicare; 
3.1. identificarea ideilor principale dup  citirea global  a unui text; 
3.2. recunoaşterea modurilor de expunere utilizate într-un text narativ; 
 
COMPETEN E DERIVATE: 
La sfârşitul activit ii, elevii vor fi capabili: 
COGNITIVE: 
CC 1: s  realizeze o lectur  conştient  a textului;  
CC 2: s  ordoneze întâmpl rile din text în ordine cronologic ; 
CC 3: s  identifice spa iul şi timpul desf şur rii întâmpl rilor; 
CC 4: s  deosebeasc  întâmpl rile reale şi fantastice ( ireale) din text; 
CC 5: s  identifice elementele specifice unui basm ( obiecte magice, numere simbolice, personaje reale şi imaginare) 
 
AFECTIVE: 
CA 1: vor participa cu aten ie şi interes la lec ie; 
CA 2: vor manifesta spirit de echip , respect reciproc 
PSIHOMOTORII: 
CP 1: s -şi dezvolte spiritul de observa ie, aten ia concentrat ; 
CP 2:  s -şi formeze  gândirea şi limbajul 
 
STRATEGIA DIDACTIC : mixt , semialgoritmic  
METODE ŞI PROCEDEE: conversa ia euristic , înv area prin descoperire,  exerci iul, 
                                            problematizarea, explozia stelar , sondaj de opinie 
 
FORME DE ORGANIZARE: frontal , individual , în grupe 
 
MIJLOACE DE ÎNV MÂNT: tabla, manualul, fişe de lucru, flipchart,  fişa de interevaluare 
 



RESURSE: 
 
1. BIBLIOGRAFICE 
 
a)metodice: 
 Constantin Parfene , Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoal . Ghid teoretico-aplicativ, Ed. POLIROM, Iaşi, 1999 
 GoiaVistian, Didacticalimbiişiliteraturiiromânepentrugimnaziuşiliceu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002 
b) didactice:  
 Limba român , manual pentru clasa a V-a, Editura HUMANITAS EDUCATIONAL, Bucureşti, 2000; 
 Carmen Iord chescu, S  dezleg m tainele textelor literare, Editura Carminis, Piteşti, 2001 
 Volumul Basmele româmilor, de Petre Ispirescu 
c) ştiin ifice: 

 Valentina Rotaru, Teoria literaturii, compendiu, cu aplica ii, Editura Aula, Braşov. 2000 
d) pedagogice: 

 Constantin Cucoş, (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Iaşi, POLIROM, 1998 
e) oficiale: 
Curriculum Na ional. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a VIII-a. Aria curricular  limb  şi comunicare, Bucureşti, 2011 
 
2. TEMPORALE:  50 de minute 
 
3.  UMANE : 27 de elevi; clas  de nivelmediu; capacitatea de înv areneomogen  
                      (elevii au ritmuri de înv arediferite, din care 7 cudificult i de înv are) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Scenariul didactic 

Secven eins
truc ionale 

C.D. Activitatea 
profesorului 

Activitatea 
elevilor 

T 
I 
M 
P 

Strategiadidactic  Evaluare 

Metode Mijloace Forme de 
organizare 

0. Moment  
organizatori
c 

 Salutul, notarea absen ilor, 
asigurarea unui climat 

favorabil desf şur rii lec iei. 

Se  preg tesc pentru lec ie. 1’ conversa ia  frontal  

1. Captarea 
aten iei 

CA 1 Verific  tema pentru acas , 
selectiv, atât calitativ, cât şi 
cantitativ. 
 
 
Capteaz  aten ia cu lectura 
unui r v şel adresat  elevilor 
de c tre protagonistul 
basmului, Prâslea, pe tema 
lecturii.  

Individualprinsondaj, 
eleviicitesctema. 
Ceilal iîşicorecteaz saucom
pleteaz tema. 
Ascult  cu aten ie lectura 
unui r v şel trimis de 
Prâslea.. 
Îşi exprim  opinia despre 
importan a lecturii.  

 

6’  
conversa ia 

euristic  
lectura 

 
 

 
scrisoarea 
(element 
surpriz ) 

 
individual 
 
 
 
 
frontal  

 

observarea 
sistematic  
3-4 elevi 

 
 
 

2. 
Enun area 
obiectivelor 

CC1 
... 

CC5 

Anun  titlul lec iei, 
obiectivele precum şi 
structura activit ii.  

 

Îşi noteaz  în caiete titlul 
lec iei în caiete. 

 

3’ explica ia tabla 
manual 

frontal  

3. Dirijarea 
activit ii 

CC1 
... 

CC5 
 
 

CP1 
CP2 

Distribuie o fiş  de lucru şi 
explic  modul de rezolvare a 
sarcinii de lucru. 
 

 
Propuneeleviloraprofundarea
no iunilordesprebasmprinfor
mulareaunorîntreb ri care 
vizeaz lecturaprealabil  a 
textului. Când se petrec 
întâmpl rile prezentate? 

Ascult  îndrum rile 
profesorului. 
Primesc fişa şi lucreaz  pe 
grupe.  
Rezolv  sarcina de lucru ( 
ordonarea întâmpl rilor 
din basmul Prâslea cel 
Voinic şi merele de aur) 
Completeaz  pe flipchart  
individual( un membru din 
din fiecare grup .  

30’ înv areaprind
escoperire 

 
 
 
 
 
 
 
brainstorming 
problematizar

fişa de lucru 
flipchart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

îngrupe 
 
 
 

individual 
 
 
 
 
 
 

Aprecieriverb
ale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unde se desf şoar  aceste 
întâmpl ri? 
Cine particip  la întâmpl ri? 
Ce fel de personaje apar în 
basm? 
Cine este eroul basmului? 
Cum reuşeşte Prâslea s  se 
întoarc  de pe t râmul 
cel lalt?Care este scopul 
reîntoarcerii lui pe t râmul 
oamenilor? 
Ce obiecte magice  foloseşte 
Prâslea pentru a-şi atinge 
scopul? 

 
Completeaz  cu întreb ri pe 
care le adreseaz  celorlalte 
grupe. 

 

ea 
 

 
 
 
 
 

Exploziastelar
 

îngrupe  
 
 
 
 

Evaluareoral  

4. Ob inerea 
performan e
i 

CP1 
CP2 

Aplic  un chestionar de 
lectur : 
Ce întâmplare i-a pl cut mai 
mult? 
Cu ce personaj te-ai 
identificat? 
Care sunt valorile promovate 
în acest basm? 

Completeaz  chestionarul.  
 
R spund, prin sondaj, la 
întreb ri. 

8’ sondaj de 
opinie 

chestionar individual 
 

Chestionar de 
lectur  

5. 
Feedbackul 

CA1 
CA2 

Se realizeaz  pe parcursul 
activit ii prin aprecieri 
asupra gradului de implicare 
a elevilor în activitate 

Îşi pot manifesta 
pozitivimplicareaînderulare
aactivit ii, 
satisfac iar spunsului bun. 

Tot 
tim
pul 

Conversa ia   aprecieriverba
le 

6. Reten ia 
şi  
transferul 

 Propune ca tem  pentru acas   
realizarea rezumatului scris 
al basmului, pornind de la 
fişa de lucru utilizat  în 
clas . 

Îşi noteaz  tema. 
 

2’ Conversa ia 
explica ia 

 Individual   

 
 
 
 
 



 
911. PROIECT DIDACTIC 

 
Prof. S celeanu F nica, Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” Fete ti 

 
DISCIPLINA:Biologie 
TEMA: Sistemul digestiv la om- “C l tori si c l torii prin corpul uman” 
TIPUL LEC IEI: Dobândire de noi cuno tin e 
SCOPUL LEC IEI: Descoperirea de c tre elevi a structurii sistemului digestiv i a transform rilor 
pe care le sufer  alimentele la acest nivel.Metoda utilizat  permite exersarea gândirii libere a 
elevilor asupra unei teme, facilitând realizarea unor conexiuni între idei,dar totodat  deschide c ile 
de acces altor informa ii prin actualizarea cuno tin elor anterioare. 
COMPETEN E SPECIFICE: 
C1 - cunoa terea rolului i componentelor sistemului digestiv 
C2 - recunoa terea principalelor organe digestive 
C3 - exersarea utiliz rii unor surse variate de informare  
C4 - reprezentarea grafic  a tubului digestiv 
C5 - utilizarea adecvat   a terminologiei tiin ifice 
RESURSE EDUCA IONALE: 
a) procedurale:  Metode si procedee: conversa ia euristic ,observa ia, problematizarea, joc de rol 
Forme de organizare:frontal,grupe 
b)materiale :  mulaje,plan e, atlase anatomice, manual,imagini videoproiector, calculator. 
c)temporale: 50 min 
Provoc ri 

 Putem cal tori prin corpul uman? Cum? 
 Cum ara i pe din untru? Cât de mult e ti ceea ce manânci? 

Trasee de cunoaştere 
 C l toria prin sistemul digestiv: Abordarea necesit  cunoştin e de biologie, chimie şi fizic . 

Este urm rit drumul alimentelor prin sistemul digestiv de la ingerare şi pân  la asimilarea 
nutrien ilor şi evacuarea deşeurilor. Se analizeaz  digestia şi absorb ia diferitelor alimente şi 
efectele acestora asupra organismului, separate şi combinate. Tema vizeaz  şi formarea unor 
convingeri legate de o alimenta ie s n toas .Se pune accent pe necesit ile metabolice ale 
organismului 

C l tori prin sistemul digestiv. 
Patru echipe de reporteri au de realizat un  reportaj despre sistemul digestiv uman.  

Fiecare dintre ei va culege informa ii de la fa a locului, c l torind împreun  cu un aliment. Ei au de 
ales s  c l toreasc  împreun  cu: 

 un hamburger (sau un cheeseburger) mâncat de c tre un consumator fast-food; 
 un m r (sau un alt fruct la alegere), consumat de c tre un vegetarian; 
 o ciocolat  (sau o înghe at ); 
 o tablet  de vitamine şi minerale, luat  împreun  cu un pahar cu ap . 

Fiecare dintre cei patru aleg câte un aliment cu care s  c l toreasc , urm rind s  ob in  
maximum de informa ii despre sistemul digestiv prin care trec. La fiecare nivel vor transmite 
informa ii  despre alc tuirea sistemului digestiv, v zut  din interior precum şi despre 
transform rile specifice ale alimentelor (suplimentelor alimentare) alese.Ei au la dispozi ie 
informa iile din manualul de biologie de clasa a XI-a şi lec iile AEL, precum şi o serie de filme 
documentare şi artistice pe tema digestiei.  
Ei vor trebui s  transmit  informa ii pe tot parcursul c l toriei, s  r spund  la întreb ri pe care 

le vor g si la nivelul fiec rui organ şi s  întocmeasc  un raport final la încheierea c l toriei.  
Iat  o parte din întreb rile pe care le pot g si la fiecare nivel, întreb ri la care vor trebui s  

r spund  din punct de vedere al alimentului/alimentelor împreun   cu care au ales s  c l toreasc . 
În func ie de alimentul ales vor putea sau nu s  r spund  la toate întreb rile. 



La nivelul cavit ii bucale: 
 Cum arat  suprafa a limbii? 
 Care sunt papilele gustative stimulate în mod special de alimentele alese? 
 Descrie ac iunea salivei asupra alimentelor. 
 Identific  şi descrie din ii implica i în prelucrarea alimentelor alese. Precizeaz  gradul de 

cur enie şi s n tate al din ilor gazdei tale. 
La nivelul faringelui şi esofagului: 
 Descrie faringele şi identific  orificiile prin care acesta comunic  cu alte organe. 
 Parcurge traseul spre esofag şi identific  oprirea procesului respirator pentru a putea înghi i. 
 Identific  sfincterul cardia şi treci prin el pentru a ajunge în stomac. 
La nivelul stomacului: 
 Descrie mucoasa gastric  şi identific  secre iile gastrice. 
 Ce transform ri sufer  în stomac alimentul ales?  
 Descrie mişc rile stomacului. 
La nivelul duodenului: 
 Ia o prob  de bil  şi una de suc pancreatic şi descrie compozi ia chimic  a acestora. 
La nivelul jejunului şi ileonului: 
 Care sunt mişc rile care te ajut  s  înaintezi? Descrie-le! 
 Ce se petrece cu con inutul intestinal? Care este diferen a dintre chimul gastic şi chilul 

intestinal? Ce transform ri fizico-chimice au loc la acest nivel? 
 Descrie vilozit ile intestinale şi identific  modalit ile de absorb ie pentru nutrimentele 

rezultate din alimentul ales. 
La nivelul colonului: 
 Descrie traseul pe care îl parcurgi str b tând segmentele colonului 
 Identific  tipurile de bacterii simbionte existente la acest nivel. 
 Identific  procesele de absorb ie şi secre ie de la acest nivel. 
 Identific  mişc rile care propulseaz  fecalele în rect. 

La nivelul rectului: 
 Ce anume din alimentul ales a r mas nedigerat, neabsorbit şi este eliminat? 
 Descrie mecanismele defec iei. 
 Separ -te de resturile alimentare şi ieşi din rol. 
Preg teşte- i reportajul de c l torie. 

La final fiecare grup  prezint  traseul alimentului ales  i transform rile  suferite de acesta 
de-a lungul tubului digestiv. 
Referin e bibliografice: 

Cursul “Înv are pentru societatea cunoa terii”  - op ional integrat, inter i transdisciplinar-21 mai 
2012, Bucure ti 
Mihail, A. (2001). Manual biologie clasa a XI-a. Bucuresti: Editura All Educational,pag.95-100 
 
  



 
912. CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII - TIPUL – EXTINDERE - CLASA A XI-A, 

FILIERA TEORETIC , PROFIL REAL, SPECIALIZAREA TIIN E ALE NATURII – 
„COMPLEMENTE DE ALGEBR ” 

 
Prof. Vasile Liliana, Liceul Tehnologic Special nr. 3, Bucure ti, sector 2 

 
«MATEMATICA »  art  ce înlocuieşte natura prin inteligen   ( NOVA LIS, Fragmente) 

NOTA DE PREZENTARE 
 

Curriculum-ul şcolar pentru disciplina op ional  ”Complemente de algebr ” poate fi propus 
ca ofert  de curriculum la decizia şcolii pentru aria curricular  ”Matematic  şi ştiin e ale naturii”, cu 
un buget de timp de 1 or  pe s pt mân . 

Se urm reşte formarea şi dezvoltarea capacit ii elevilor de a reflecta asupra lumii, oferind 
individului cunoştin ele necesare pentru a ac iona asupra acesteia, în func ie de propriile nevoi şi 
dorin e. De asemenea programa acestui op ional vine în sprijinul elevilor pentru a aprofunda i a 
accentua anumite no iuni necesare rezolv rii subiectelor pentru examenul de bacalaureat. 
       Îşi propune s  înzestreze absolventul de liceu de liceu cu un set de competen e, valori şi 
atitudini, pentru a favoriza o integrare profesional  optim . 
       Acest curriculum la decizia şcolii are în vedere: 

 Construirea unei variet i de contexte problematice, bazate pe realitatea 
înconjur toare, în m sur  s  genereze activit i de aplicare a cunoştin elor matematice la 
via a de fiecare zi; 
 Folosirea de strategii variate de solu ionare a acestor probleme, pe baza sistemului de 
cunoştin e asimilat în orele de matematic ; 
 Organizarea unor activit i variate, individuale sau de grup, în func ie de nivelul şi 
de ritmul propriu de dezvoltare al fiec ruia, menite s  formeze şi s  dezvolte capacit ile 
de a colecta, analiza şi interpreta realitatea din punct de vedere matematic şi de a lucra în 
echip . 

Structura programei şcolare include urm toarele elemente:  
- Not  de prezentare  
- Argument 
- Competen e generale  
- Valori şi atitudini  
- Competen e specifice şi con inuturi  
- Activit i de înv are 
- Sugestii metodologice  
- Modalit i de evaluare 
- Bibliografie 

 
ARGUMENT 

Programa acestui curs op ional vine în completarea programei de matematic  M2. 
Competen ele generale, valorile şi atitudinile sunt preluate din curriculum-ul şcolar de 

trunchi comun dezvoltat în liceu pentru disciplina matematic . Competen ele specifice sunt corelate 
cu unit ile de con inut, coresponden a dintre acestea nefiind biunivoc ; o anumit  competen  
specific  poate s  fie atins  prin diferite unit i de con inut. Valorile şi atitudinile recomandate 
completeaz  dimensiunea cognitiv  a înv rii cu cea afectiv-atitudinal  din perspectiva studierii 
acestei discipline, dar şi a finalit ilor educa iei. 

Sugestiile metodologice au rolul de a orienta utilizarea prezentului curriculum în proiectarea 
şi realizarea activit ilor de predare-înv are în concordan  cu specificul disciplinei şi cu statutul 
acesteia de curs op ional. 



Ideea de baz  în alegerea acestui curs a fost de a pune în prim plan matricele şi de a 
eviden ia importan a matematicii în multe alte domenii de activitate. 

Prin aplica iile propuse se va urm ri îmbinarea între noile concepte – matrice, determinan i, 
şi cele deja studiate cum ar fi – induc ia matematic , binomul lui Newton, propriet ile opera iilor 
de adunare, înmul ire şi ridicare la putere a numerelor complexe. Sistemele de ecua ii liniare 
studiate la clas  îşi vor g si aplicabilitate şi în acest curs, l rgind aria utiliz rii lor. 

Dup  parcurgerea acestui curs op ional, elevul va fi capabil s  identifice şi s  în eleag  
problemele cotidiene a c ror rezolvare propune aplica ii ale matematicii, va avea acces la 
informa iile care sunt, de obicei, codificate matematic, legate de via a cotidian  a sa şi a familiei 
sale, va fi mai bine preg tit pentru intrarea în via a social . 
 

COMPETEN E GENERALE 
 

 
 

VALORI ŞI ATITUDINI 
Se are în vedere formarea la elevi a urm toarelor valori şi atitudini: 

 manifestarea curiozit ii şi a imagina iei în crearea şi rezolvarea de probleme; 
 manifestarea tenacit ii, a perseveren ei şi a capacit ii de concentrare; 
 coeren  şi rigoare în gândire şi ac iune; 
 rela ionare pozitiv  cu ceilal i şi gândire flexibil ; 
 dezvoltarea unui spirit de obiectivitate şi impar ialitate; 
 manifestarea ini iativei şi a disponibilit ii de a aborda sarcini variate; 
 formarea obişnuin ei de a recurge la concepte şi metode matematice în abordarea unor 

situa ii  cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme practice; 
 formarea motiva iei pentru studierea matematicii ca domeniu relevant pentru via a social  

şi profesional ;  
 dezvoltarea sim ului estetic şi critic, a capacit ii de a aprecia rigoarea, ordinea şi elegan a 

în arhitectura rezolv rii unei probleme sau a unei teorii; 
 dezvoltarea capacit ii de însuşire a unor metode de informare şi de documentare 

independent , care s  ofere deschiderea spre autoinstruire, spre înv are continu ; 
 crearea condi iilor favorabile fiec rui elev de a-şi forma şi dezvolta competen ele într-un 

ritm individual, de a-şi transfera cunoştin ele acumulate dintr-o zon  de studiu în alta. 
 
 
 
 
 

1. Folosirea terminologiei specifice matematicii în contexte variate de aplicare. 
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural sau contextual cuprinse în 

enun uri matematice. 
3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice în rezolvarea de probleme. 
4. Exprimarea şi redactarea coerent  în limbaj formal sau în limbaj cotidian, a rezolv rii sau 

a strategiilor de rezolvare a unei probleme. 
5. Analiza de situa ii-problem  în scopul descoperirii de strategii pentru optimizarea 

solu iilor. 
6. Generalizarea unor propriet i prin modificarea contextului ini ial de definire a problemei 

sau prin generalizarea algoritmilor. 
7. Conştientizarea naturii matematicii ca o disciplin  dinamic , strâns legat  de societate 

prin relevan a sa în cotidian şi prin rolul s u în ştiin ele naturii, în tehnologii şi în ştiin ele 
sociale. 



COMPETEN E SPECIFICE ŞI CON INUTURI 
 

Competen e specifice Con inuturi 

1. Înregistrarea într-un tabel a datelor 
extrase din situa ii concrete specifice 
domeniilor economic, tehnic ş.a. 
 
2. Asocierea unui tabel de date cu 
reprezentarea matriceal  a unui proces. 
 
3. Aplicarea algoritmilor de calcul cu 
matrice în situa ii practice. 
 
4. Exprimarea matriceal  a unor sisteme 
liniare în scopul rezolv rii acestora. 
 
5. Interpretarea rezultatului unei opera ii  cu 
matrice pe exemple practice (probleme de 
gestiune a datelor). 
 
6. Interpretarea geometric  a unor 
determinan i. 
 
7. Aplicarea calculului matriceal pentru 
ob inerea unei solu ii matriceale ce con ine 
date cu indicatori stabili i. 
 
8. Modelarea unor situa ii care se pot 
reprezenta prin intermediul unor ecua ii, 
inecua ii şi/sau sisteme. 
 
 

Elemente de calcul matriceal şi sisteme de 
ecua ii liniare 
 Activit i preg titoare 
 Permut ri 
 Transpozi ii 
 Propriet i 
 Tabla opera iei de compunere 
 Aplica ii 
 Matrice 
 Matrice particulare: simetric ,  antisimetric , 
     triunghiular , diagonal , simbolul lui   
Kronecker 
 Ecua ia Cayley – Hamilton 
 Criptologia şi matricele (aplica ii la adunarea 
matricelor) 
 Grafurile şi matricele 
 P tratul lui Polybe (aplica ii la adunarea 
matricelor) 
 Înmul irea matricelor şi codul de bare 
 Migra ia popula iei şi înmul irea matricelor 
 Prognoza vremii şi înmul irea matricelor 
 Leasingul de automobile 
 Botanica şi ridicarea la putere a matricelor 
 Determinan i 
 Determinant de tip Vandermonde 
 Metoda recurent  de calcul a determinan ilor 
de ordin ≥ 3 
 Aplica ii ale sistemelor de ecua ii liniare 
 Aplica ii în rezolvarea unor probleme de fizic  
 Aplica ii în rezolvarea unor probleme de 
chimie 

 
ACTIVIT I DE ÎNV ARE 

În vederea form rii şi consolid rii competen elor specifice pot fi folosite activit i de 
înv are cum ar fi: 
 interpretarea parametrilor unei probleme ca o parte a ipotezei acesteia; 
 utilizarea formulelor standardizate în în elegerea ipotezei; 
 exprimarea rezultatelor rezolv rii unei probleme în limbaj matematic; 
 identificarea şi descrierea cu ajutorul unor modele matematice, a unor rela ii sau situa ii 
multiple; 
 folosirea unor idei, reguli sau metode matematice în abordarea unor probleme practice sau 
pentru structurarea unor situa i diverse; 
 analiza capacit ii metodelor de a se adapta unor situa ii concrete; 
 utilizarea metodelor standard în aplica ii în diverse domenii; 
 analiza secven elor logice în etapele de rezolvare a unei probleme; 
 formarea obişnuin ei de a verifica dac  o problem  este sau nu determinat ;  
 construirea şi interpretarea unor diagrame, tabele, scheme grafice ilustrând situa ii cotidiene; 
 exerci ii de aprofundare a metodelor prezentate; 



 abord ri de situa ii problem , situa ii practice, descrierea lor, încercarea de formulare în limbaj 
matematic, modelare matematic  cât mai complet ; 
 prezent ri de mai multe solu ii pentru o aceeaşi problem ; 
 discutarea unor solu ii greşite ale unor probleme; 
 reformularea unor probleme prin modificarea ipotezei sau a concluziei, analiza noii probleme; 
 identificarea unor dependen e func ionale; 
 extragerea unor informa ii semnificative dintr-un grup de date; 
 consultarea mai multor materiale bibliografice pentru întocmirea unui proiect; 

 
SUGESTII   METODOLOGICE 

Prezentul curriculum a fost astfel conceput încât s  r spund  exigen elor impuse de noua 
concep ie asupra finalit ilor educa iei, prin deplasarea semnificativ  de accent de pe con inuturi pe 
competen e.  

Competen ele specifice sunt corelate cu unit ile de con inut. Corela ia propus  are în vedere 
posibilitatea ca orice competen  specific  s  poat  fi atins  prin diferite unit i de con inut, 
neexistând o coresponden  biunivoc  între acestea. 

Acest curriculum are drept obiectiv crearea condi iilor favorabile fiec rui elev de a-şi forma 
şi dezvolta competen ele într-un ritm individual, de a-şi transfera cunoştin ele acumulate dintr-o 
zon  de studiu în alta. 

Toate aceste sugestii de activit i de înv are indic  explicit apropierea con inuturilor 
înv rii de practica înv rii eficiente. Accentul trece de la "ce" s  se înve e, la "în ce scop" şi "cu 
ce rezultate". 
       

MODALIT I DE EVALUARE 
Strategiile de lucru propuse trebuie s  in  seama de experien a elevilor şi s  permit  

valorizarea pozitiv  a acestei experien e. Evaluarea reprezint  o component  organic  a procesului 
de înv are. În perspectiva unui demers educa ional centrat pe competen e, se recomand  utilizarea 
cu preponderen  a evalu rii continue, formative. 

Al turi de formele şi instrumentele tradi ionale (probe orale i probe scrise) de evaluare, 
recomand m utilizarea unor forme şi instrumente complementare, cum sunt: 

 Portofoliul 
 Autoevaluarea 
 Evaluarea în perechi 
 Observarea sistematic  a activit ii şi a comportamentului elevilor 
 Observare direct  

Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 
 fişe de observa ie (pentru probe practice); 
 fişe test (pentru probe scrise); 
 fişe de lucru; 
 fişe de autoevaluare (pentru probe orale şi scrise); 
 sc ri de clasificare. 

 
BIBLIOGRAFIE 

1. Mircea Ganga – Manual pentru clasa a XI-a, Ed. Mathpress,  2006; 
2. Ion D. Ion, N. Angelescu, Meri Constantinescu – Algebr , Ed. Paralela 45, 1998; 
3. D. Buşneag, I. Maftei – Teme pentru concursurile de matematic  ale elevilor, Ed. Scrisul 
românesc, 1983 
4. C. N st sescu, C. Ni , C. Vraciu – Bazele algebrei ( vol. 1), Ed. Academia R.S.R., 1986 
5. C. Coşni , F. Turtoiu – Probleme de algebr , Ed. Tehnic , Bucureşti, 1972 

Ghid metodologic – Matematic  şi Ştiin e ale naturii, MEdC, CNC, 2002 
 
  



 
913. PROIECT DE LEC IE 

EDUCA IE PENTRU DEZVOLTARE DURABIL  
 

Profesor Ioni  Olimpia, Colegiul Economic VIILOR, Bucureşti 
 
Disciplina: Educa ie pentru dezvoltare durabil  
Nr. ore/s pt mân : 1 
Clasa: a X-a 
Unitatea de înv are: Promovarea implic rii comunitare şi a voluntariatului la nivel  global 
Lec ia: Ce înseamn  s  fii copil în Africa subsaharian  ? 
Nr. ore: 2 
Competen e specifice:   

Competen ele specifice vizeaz  ”Dezvoltarea abilit ilor de management al stilului de via ”, 
dup  cum urmeaz :  

1.4.  Identificarea unor modalit i de îmbun t ire a managementului resurselor personale; 
2.1. Analizarea abilit ilor necesare comunic rii inter-personale de-a lungul vie ii (gândire 

critic ,  rezolvarea problemelor); 
5.1.  Identificarea informa iilor, serviciilor şi resurselor care promoveaz  un stil de via  

s n tos; 
5.3.  Identificarea efectelor schimb rilor sociale, economice şi tehnologice asupra stilului de 

via  al copiilor; 
Desf şurarea activit ii:  

1. Moment organizatoric 
Profesorul noteaz  absen ele, creeaz  atmosfera potrivit  unei bune desf şur ri a lec iei; 

Este organizat contextul educativ, astfel încât demersul didactic s  ating  un grad înalt de eficien , 
se asigur  liniştea în clas , se preg tesc materialele necesare desf şur rii activit ii. 
 

2. Enun ul obiectivelor 
Profesorul anun  momentele şi obiectivele lec iei, elevii le urm resc cu interes.  

3. Desf şurarea lec iei 
 
3.1. Lec ia începe printr-un exerci iu de spargere a ghe ii în cadrul c ruia elevii completeaz  

primele 2 rubrici ale tabelului Ştiu/ Vreau s  ştiu/ Am aflat  
 

Ştiu Vreau s  ştiu Am aflat 
De exemplu: 
Africa este cel mai 
c lduros continent de pe 
planet ; 
 
Popula ia african  este 
s rac , deşi continentul 
posed  multe bog ii; 
 
Exist  o mare varietate 
de animale s lbatice şi 
p s ri exotice; 

De exemplu: 
Care este situa ia şcolariz rii 
copiilor şi tinerilor din rile 
Africii subsahariene? 
 
 
Care sunt principalele cauze 
de deces în rândul copiilor? 

De exemplu:  
Peste 100 de milioane de copii din 
întreaga lume nu au acces la educa ie 
primar ; în ciuda progreselor din ultimii 
ani, num rul fetelor care nu sunt înscrise 
în sistemul de înv mânt (aproape 60 de 
milioane) este mai mare decât al b ie ilor 
(aproximativ 45 de milioane); 
În rile mai pu in dezvoltate, aproape 10 
milioane de copii mor anual, mai ales din 
cauza unor boli curabile; malaria 
provoac  anual 1.2 milioane de mor i, 
majoritatea copii; la fiecare 5 secunde, un 
copil sub 5 ani moare de foame si de boli 
cauzate de subnutri ie; 



3.2. Profesorul proiecteaz  filmul ODM-ul în mişcare, material menit s -i ajute pe elevi în a-
şi forma o imagine sugestiv  asupra situa iei actuale a rilor subsahariene, privite din punctul de 
vedere al educa iei, s n t ii, în plan social, economic etc.  

În urma vizion rii filmului, elevii sintetizeaz , prin enun uri simple şi concludente, mesajele 
transmise prin intermediul materialului video. Astfel,  ideile de baz  sunt: 
- La nivel global, peste un miliard de persoane tr iesc cu mai pu in de 1 dolar pe zi; 
- La fiecare 5 secunde, un copil sub 5 ani moare de foame si de boli cauzate de subnutri ie; 
- Peste 100 de milioane de copii din întreaga lume nu au acces la educa ie primar ; 
- Educa ia este un drept al omului, dar şi o unealt  indispensabil  pentru realizarea celorlalte 
drepturi; 
- Educa ia reprezint  cea mai buna investi ie pe care o poate face un stat;  A educa un om înseamn  
a educa o na ie; 
- În ciuda progreselor din ultimii ani, num rul fetelor care nu sunt înscrise în sistemul de înv mânt 
(aproape 60 de milioane) este mai mare decât al b ie ilor (aproximativ 45 de milioane); 
- În rile mai pu in dezvoltate, aproape 10 milioane de copii mor anual, mai ales din cauza unor 
boli curabile; 
- Malaria provoac  anual 1.2 milioane de mor i, majoritatea copii. 

3.3. Munca în echip : Profesorul împarte elevii în dou  grupe şi transmite  sarcina de lucru 
a fiec rei echipe. 
Echipa 1 propune m suri de îmbun t ire a vie ii copiilor din Africa subsaharian ; 
Echipa 1: M suri de îmbun t ire a vie ii copiilor din Africa subsaharian : 

- Via a copiilor s-ar putea schimba dac  s-ar crea dispozitive de protec ie social ; 
- Dac  s-ar asigura accesul direct la alimente, s-ar putea înjum t i num rul de persoane care 

sufer  de s r cie sever ; 
- Realizarea accesului universal la educa ie poate îmbun t i modul de trai al s racilor, 

întrucât educa ia protejeaz  copiii împotriva exploat rii şi a expunerii la munci periculoase, 
dar, mai ales, împotriva abuzurilor sexuale; 

- Reducerea mortalit ii materne se poate face prin asistare la naştere de c tre personal 
calificat; 

- În domeniul s n t ii, sunt necesare investi ii pentru reducerea bolilor infec ioase, pentru 
asigurarea accesului la medica ie, dezvoltarea unui tratament împotriva HIV/SIDA; 

- Copii s n toşi înseamn  şi o planet  s n toas , ceea ce presupune: reducerea risipei de 
resurse naturale; asigurarea accesului la ap  potabil  şi canalizare;  

- Crearea de parteneriate globale pentru dezvoltare sunt necesare pentru ini ierea cât mai 
multor programe de asisten  umanitar , în vederea reducerii s r ciei, precum şi aplicarea 
unor reguli de bun  guvernare şi dezvoltare a rilor s race. 

Echipa 2 propune ac iuni de implicare proprie în vederea amelior rii situa iei grave în care tr iesc 
copiii africani 
Echipa 2: Ac iuni de implicare proprie în vederea amelior rii situa iei grave în care se afl  
copiii africani:  

- Constituirea unui grup de voluntari care s  înso easc  ( în misiuni umanitare)Crucea Roşie 
Interna ional ; 

- Deschiderea unor pagini web şi facebook, prin care s  sensibilizeze comunitatea virtual , 
f când cunoscut  situa ia grea a copiilor africani; diseminarea informa iilor printre membrii  
comunit ilor online, în vederea implic rii acestora; postarea listei organiza iilor care 
lucreaz  cu voluntari; 

- Participarea la emisiuni televizate cu scopul de a mobiliza popula ia pentru acordarea unui 
sprijin şi pentru implicarea autorit ilor; 

- Vizite la corpora ii şi la firme prestigioase pentru strângerea de fonduri; 
- Trimiterea unor scrisori oficiale de mobilizare a guvernelor din rile slab dezvoltate s  

investeasc  în educa ie şi s  asigure şcolarizarea. 
 



Reprezentantul fiec rei grupe prezint  pe flip-chart propunerile f cute. 
 
4. Asigurarea feed-back-ului 
Câ iva elevi doresc s  formeze o echip  de voluntari care s  se al ture Crucii Roşii 

Interna ionale, cu disponibilitatea de a participa la o misiune caritabil     de întrajutorare şi 
îmbun t ire a vie ii copiilor din aceast  parte a lumii. 

5. Anun area  temei pentru ora urm toare 
 
Strategii didactice: conversa ia euristic , explica ia, argumentarea,  problematizarea, 
brainstormingul, formularea de ipoteze. 
 
Metode/procedee: lucrul în echip , discu ia colectiv , prezentare video, elaborare de proiect. 
 
Forme de activitate: 
    - elevii au fost grupa i în dou  echipe, a câte 14 elevi, fiecare echipa primind câte o sarcin  de 
lucru; 
    - b ncile au fost aranjate modular pentru a asigura posibilitatea muncii în grup şi pentru a permite 
dirigintelui accesul uşor la fiecare echip  de lucru; 
    - au fost elaborate mai multe fişe de lucru, oferite elevilor pentru fiecare secven  a lec iei; 
    - stârnirea interesului s-a f cut printr-o prezentare video;  
 
Mijloace de înv mânt folosite: flip-chart, cd-uri, calculatorul, fişe de lucru, videoproiectorul etc. 
 
Metode de evaluare:   

Metodele de evaluare utilizate au scopul stabilirii de c tre elev şi consilier a unor etape noi 
de dezvoltare a carierei personale: grila de observa ie, aprecierile se fac prin calificative verbale. 
 
Observa ii: 
    Pe parcursul desf şur rii activit ii, profesorul: 
    -  las  libertate de exprimare a opiniilor elevilor şi încurajeaz  formularea unor puncte de vedere 
personale; 
    - solicit  elevii sa fac  apel la experien  de via  proprie; 
    - stimuleaz  un climat deschis, de dialog şi lanseaz  ancore spre temele care vor fi dezb tute în 
viitor; 
    - recomand   cât mai mult  implicare proprie în vederea amelior rii situa iei grave în care se afl  
copiii africani. 
 
Material bibliografic :  

1 Vistian Goia, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura 
Dacia Educational, Cluj-Napoca, 2008; 

2 www.iteach.ro 
  



 
 

914. PROIECT EDUCA IONAL LOCAL  
”TRADUCERILE - O PUNTE INTERCULTURAL ” 

 
Carmen Pora, Diana Toader, Colegiul Economic „Mihail Kog lniceanu” Foc ani 

 
 Echipa de proiect 
Coordonatori: 

 Prof. Carmen Pora - Colegiul Economic ‟Mihail Kog lniceanu”, Foc ani;  
 Prof. Diana Toader - Colegiul Economic ‟Mihail Kog lniceanu”, Foc ani; 
 Prof. Marilena G ucan - Colegiul Economic ‟Mihail Kog lniceanu”, Foc ani. 

Colaboratori: 
 Directorii institu iilor implicate; 
 Comitetul de p rin i; 
 Profesorii dirigin i. 

 Categoria în care se încadreaz  proiectul: cultural-artistic 
 Rezumatul proiectului: 

“Traducerile - o punte intercultural ” este un proiect educa ional, centrat pe activit i 
cu elevi din cadrul Colegiului Economic „Mihail Kog lniceanu” Foc ani, pe consiliere de 
grup, dezbateri,  mese rotunde, i alte activit i extraşcolare. Activit ile se vor desf şura din 
noiembrie 2016 pân  pe 30 iunie 2017. 
 Argument 

Parteneriatul educa ional trebuie privit nu doar ca un concept, ci i ca o atitudine 
abordat  în sprijinul dezvolt rii societ ii prin prisma educativ  şi este, de asemenea, unul dintre 
cuvintele-cheie ale pedagogiei contemporane, presupunând participare la o ac iune educativ  
comun , interac iuni constructive acceptate de c tre to i partenerii, comunicare eficient  între 
participan i, ac iuni comune cu respectarea rolului fiec rui participant. Parteneriatul educa ional 
presupune, de asemenea, unitate de cerin e, de op iuni, decizii şi ac iuni educative, subordonate 
actului educativ propriu-zis. 

Desf şurarea acestui program  în parteneriat vine ca r spuns la nevoia profesorilor de a 
se confrunta cu noi provoc ri în plan profesional, de a elimina rutina din activitatea zilnic , de a 
contribui sistematic la formarea şi perfec ionarea lor profesional . În aceeaşi m sur , contribuie 
la satisfacerea  de cunoaştere a copiilor şi la îmbog irea experien ei lor de via . 
 Acest parteneriat se constituie într-un schimb de experien , în care profesorii şi elevii au 
prilejul s  cunoasc  medii de via  şi munc , relativ noi pentru ei, s  schimbe idei, s  g seasc  
solu ii viabile la problemele cu care se confrunt . 

A traduce înseamn  s  treci un text dintr-o limb  în alta. În ceea ce priveşte traducerea, 
specialiştii au ob inut rezultate foarte bune în acest sens. Imagina ia uman  a creat maşini 
capabile s  fac  o traducere simultan . Este o reuşit  şi o premier , dar prezen a omului este 
indispensabil  c ci calculatorul care asigur  o traducere asistat  nu poate s  fac  interpret ri de 
fine e ale unui text, cuvânt sau unei expresii f r  interven ia unei persoane. O traducere 
înseamn  o selec ie de posibilit i de exprimare, o interpretare. Când traducem, lu m un text 
oarecare şi respectându-i mesajul ajungem s  cre m un alt text care trebuie s  fie foarte aproape 
de primul. 

A traduce înseamn  a putea s  te adaptezi la exigen ele unei alte limbi, s -i cunoşti 
sistemele, resursele, specificul, posibilit ile de a transmite una sau mai multe informa ii. În 
societatea contemporan  traducerea s-a afirmat ca o form  permanent , universal  şi necesar  
de activitate, facilitând schimbul de valori spirituale şi materiale între popoare şi îmbog ind 
via a acestora, contribuind astfel la o mai bun  în elegere între oameni. 

 
 



 Obiective specifice: 
 Stimularea interesului elevilor pentru lectur ;  
 Creşterea interesului fa  de lectura operei unui scriitor reprezentativ pentru literatura 

român ,englez , francez ;  
 Stimularea interesului elevilor pentru frecventarea bibliotecilor;  
 Stimularea creativit ii elevilor; 
 Îmbun t irea nivelului de cunoaştere a limbilor moderne prin realizarea de traduceri;  
 Realizarea unor schimburi de idei între elevi şi cadre didactice. 

 Scop 
 În cadrul acestui proiect, scopul urm rit a fost stabilirea unei mai bune comunic ri între 

elevi i cadrele didactice, a îmbun t irii nivelului de cunoaştere a limbilor moderne prin 
realizarea de traduceri, a creşterii prestigiului  unit ii noastre prin popularizarea 
activit ilor.  

 Grup int  
 elevii claselor a X-a participante la proiect; 
 cadrele didactice participante la proiect; 
 alte institu ii. 
Durata proiectului: noiembrie 2016 – iunie 2017             

 Resursele proiectului 
 umane: elevi, cadre didactice, p rin i, reprezentan i ai comunit ii locale sau al i 

parteneri care pot sprijini derularea proiectului; 
 materiale: materiale utile desf ur rii activit ilor practice ( creioane colorate, carioci, 

foi, lipici, foarfec , etc.).  
 Forme de realizare 

 convorbiri; 
 activit i muzicale; 
 activit i artistico-plastice; 
 activit i practice; 
 expozi ie. 

 Tehnici de monitorizare 
 înregistr ri foto; 
 realizare de album; 

 Parteneri implica i 
 Colegiul Economic „Mihail Kog lniceanu” Foc ani, Profesori: Pora Carmen, Toader 

Diana,  G ucan Marilena, Director, prof.Bocsok Gabriela. 
 Descrierea activit ilor: 

Activitatea nr. 1 
 Titlul activit ii: Lansarea proiectului 
 Perioada de desf şurare: noiembrie 2016 
 Locul desf şur rii: Colegiul Economic „Mihail Kog lniceanu”, Focşani 
 Participan i: cadrele didactice, elevi.  
 Descrierea activit ii: În cadrul acestei activit i profesorii coordonatori vor realiza 

campania de lansare şi promovare a  proiectului. În acest sens se vor distribui broşuri 
care s  con in  informa ii despre proiect. Elevii vor întocmi şi prezenta un material 
PowerPoint cu titlul “Importanta limbilor str ine în dezvoltarea i orientarea 
profesional ”. De asemenea, elevii  se vor organiza pe trei ateliere de lucru, în care sub 
îndrumarea i coordonarea doamnelor profesoare vor realiza traduceri de texte, 
respectiv poezii în limbile folosite pe parcursul proiectului: englez , francez , român . 
Se vor stabili şi modalit ile de monitorizare şi evaluare a proiectului. 

 Responsabili: coordonatorii de proiect 
 Beneficiari: grupul int  
 Modalit i de evaluare: raport de activitate 



Activitatea nr. 2 
 Titlul activit ii: Ziua Francofoniei 
 Perioada de desf şurare: martie 2017 
 Locul desf şur rii: Colegiul Economic „Mihail Kog lniceanu”, Focşani 
 Participan i: cadrele didactice, elevi, p rin i 
 Descrierea activit ii: În cadrul acestei activit i se vor realiza dezbateri în limba 

francez  despre activit ile derulate pe parcursul proiectului, punându-se astfel în 
valoare, frumuse ea i importan a limbii. Coordonatorii de proiect vor întocmi i aplica 
chestionare de identificare a gradului de satisfac ie a elevilor pe parcursul proiectului 
i vor solicita  propuneri de activit i ulterioare,  în eventualitatea continu rii 

proiectului i în anul colar urm tor. 
 Responsabili: coordonatorii de proiect 
 Beneficiari: elevii 
 Modalit i de evaluare: raport de activitate, chestionare 

 
 Activitatea nr. 3  

 Titlul activit ii:  Shakespeare’s  Day 
 Perioada de desf şurare: Aprilie 2017  
 Locul desf şur rii: Colegiul Economic „Mihail Kog lniceanu”, Focşani 
 Participan i: cadrele didactice, elevi. 
 Descrierea activit ii: În cadrul acestei activit i profesorii coordonatori vor realiza un 

material PowerPoint despre via a i opera marelui scriitor William Shakespeare. În 
acest sens se vor distribui broşuri care s  con in  informa ii despre William 
Shakespeare. Apoi, elevii  se vor organiza pe trei ateliere de lucru, în care sub 
îndrumarea i coordonarea doamnelor profesoare vor realiza traduceri de poezii în 
limbile folosite pe parcursul proiectului: englez , francez , român . Se va încerca i 
punerea în scen  a unei scurte piese de teatru. La avizierul şcolii se vor posta 
fotografii, pliante prin care se va marca evenimentul. 

 Responsabili: coordonatori de proiect 
 Beneficiari: elevii  
 Modalit i de evaluare: raport de activitate 

 
 Activit ile de promovare/mediatizare şi de diseminare: 

- se vor face fotografii şi se vor posta pe site-ul şcolii; 
- prezentarea feedback-ului primit atât de la elevi cât şi de la cadrele participante prin viu 
grai; 
- publicarea unor articole în revista colii i în presa local . 

 
 Rezultatele aşteptate ca urmare a implement rii proiectului, precum şi metodele de 

evaluare a acestor rezultate: 
- Deschiderea de noi orizonturi de cunoaştere; 
- Rela ionare pozitiv  şi constructivist  dintre profesori şi elevi, dar  mai ales a elevilor în 
situa ii diverse de înv are. 
- Chestionar de identificare a gradului de satisfac ie a elevilor la sfâr itul derul rii 
proiectului 

 
 Modalitatea de evaluare şi indicatorii de evaluare ai proiectului: 

- evaluarea gradului de implicare şi interesul copiilor pentru proiectul propus; 
- evaluarea impactului proiectului asupra participan ilor; 
- calitatea activit ilor şi fotografiile realizate. 

 
 



 Beneficiarii direc i şi indirec i ai proiectului: 
- elevii  
- profesorii  
- p rin i. 

 
 Continuitatea /sustenabilitatea proiectului: 

Profesorii vor continua men inerea vie a interesului fa  de educa ia pentru cunoa terea 
limbilor str ine predate prin lec ii interactive, serb ri şi alte proiecte extracurriculare. 

 
 Activit ile de promovare/mediatizare şi de diseminare: 

- se vor face fotografii şi se vor posta pe site-ul şcolii; 
- fotografii i pliante la avizierul colii; 
- articole publicate în revista colii i în presa local . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
915. PROIECT DE LEC IE 

 
Prof. T tulea Iuliana, Liceul Voca ional de Muzic  „ Tudor Ciortea” Bra ov 

 

 



 
 



 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
916. ACTIVITATE EXTRA COLAR  DE BUN  PRACTIC  

„S  NE SCHIMB M GARDEROBA” 
 

Prof. Ing. Textile-Pielărie, 
Lengyel Bianca-Cristina 

Liceul Tehnologic Jimbolia, Timi  
 

SCOPUL PROIECTULUI : Valorificarea proiectelor de colaborare cu firma MODA-TIM 
din Timi oara în vederea asigurarii calit ii programelor de formare profesional  

 
 int  şi obiective specifice  

 Ne-am propus s  dezvolt m i s  valorific m parteneriate cu agentii externi din judet, cu 
scopul identific rii i transferului de bune practici europene în formarea profesional , facilitarea 
tranzi iei de la şcoal  la via a activ  şi îmbun t irea inser iei pe pia a muncii, în special pentru 
absolven ii de la disciplinele tehnice specializarea Technician Designer Vestimentar. 
Obiectivele specifice pe care le-am urm rit au fost:  

1. Formarea şi exersarea abilit ilor profesionale ale participan ilor în contextual specific 
activit ii de confec ii textile.  

2. Promovarea dimensiunii europene a calit ii în educa ie i formare prin dezvoltarea unui 
parteneriat extern; 

3. Creşterea nivelului de competen  al cadrelor didactice pentru a r spunde noilor provoc ri şi 
pentru a pune în aplicare politicile şi strategiile educa ionale europene prin diferite metode 
de practic .  

4. Promovarea la nivel local şi na ional a exemplelor de bun  practic  identificate.  
5. Îmbun t irea mobilit ii profesionale.  
6. Deschiderea spre valorile culturale europene şi îmbun t irea competen elor lingvistice 

pentru o  bun  adaptare la un mediu socio-profesional. 
7. Împletirea cuno tiin elor acumulate la orele de preg tire practic  cu cele de la orele din 

atelierul coal . 
  

 Context şi definirea necesit ii unei astfel de practici  
 Atunci când vorbim despre calitatea form rii profesionale, ne referim cu prec dere la 
capacitatea acestor programe de a satisface beneficiarii direc ii sau indirec i ai serviciilor de 
formare. F r  îndoial , nevoile cele mai importante sunt legate de integrarea rapid  şi eficient  a 
absolven ilor pe pia a muncii.  
 Acest lucru presupune, pe de-o parte, ca organiza ia furnizoare s  cunoasc  nevoile reale de 

formare şi dinamica pie ei muncii. Pe de alt  parte, şi formabilul trebuie s  aib  
oportunitatea de a cunoaşte aceste nevoi, pentru a putea aprecia în ce m sur  aptitudinile şi 
competen ele sale actuale corespund cerin ele unor posturi.  

 Odat  cu intrarea României în Uniunea European , nevoile de formare profesional  s-au 
reorientat spre o pia  l rgit  a muncii. În acest context, proiectele de mobilitate 
educa ional  au oferit o şans  extraordinar  unor tineri din unit ile de înv mânt 
profesional şi tehnic de a efectua stagii de preg tire practic  în diferite loca ii ale agen ilor 
economici.  

 Începând cu anul 2015, Liceul Tehnologic Jimbolia a dorit s  ofere o dimensiune european  
serviciilor de formare profesional , prin îmbog irea experien ei sale cu exemple de bune 
practic  culese din sistemele de formare şi ocupare a for ei de munc  din judet cu o 
economie competitiv , iar participarea la proiectele de colaborare sunt foarte benefice in 
acest sens. 

 
 



 Descriere 
 S-au primit sub form  de sponsorizare, materiale din partea firmei ,,Moda-Tim,, din 
Timi oara, o serie de accesorii vestimentare cu ajutorul c rora elevii au realizat o colec ie de 
ansambluri vestimentare din hainele vechi sau care nu au mai fost purtate in ultimul timp de 
c tre ace tia i apoi au fost prezentate sub forma unei parade de mod  în cadrul liceului. La 
aceast  manifestare au fost prezente i cadre didactice din cadrul unit ii colare, reprezentan i 
ai agentului economic cu care am colaborat, mass media local  i alte persoane din acest 
domeniu al industriei textile. 
 Dovezi ale succesului  

 

 

 
 

 

                              



 
 

 
 

Resurse necesare  
Financiare: Agentul extern ,,ModaTim,, 
Materiale: materiale i produse vestimentare vechi (care nu mai sunt la mod ), nasturi, paiete, a e de 
cusut de diferite nuan e, curele din piele i înlocuitori, etc. 
 

Planuri pentru viitor  
 
 Ne dorim s  devin  o practic  ce se va realiza cel pu in o dat  pe an. Pentru aceasta c ut m 
noi parteneri, din jude .  
 

Observa ii privind implementarea  
 
 Acest model de practic  poate fi realizat de c tre oricare alt  şcoal , unde exist  cadre 
didactice dornice s  lucreze în echip , cu competen e tehnice i de management de proiect bine 
dezvoltate. Implementarea presupune riscuri. Acestea trebuie anticipate corect, asumate cu 
discern mânt i controlate.  
 

BIBLIOGRAFIE 
1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011  
2. Legea 87 / 2006 pentru aprobarea OUG 75 / 12.07.2005 privind asigurarea calit ii educa iei  
3. HG nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare provizorie a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, http://aracip.edu.ro;  
4. HG nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, 
acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie;  
5. HG nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă 
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar; 
 
  



 
917. PROIECTUL EDUCATIV – „PRIVE TE-NE!” 

 
ova Simona-Andreea, C.T.C. „N.Vasilescu-Karpen” Bac u 

 
ARGUMENT 

 
Omul civiliza iei contemporane este martorul, dar şi subiectul (ce suport  consecin ele) 

ciocnirii dintre dou  sisteme culturale gigantice, Gutenberg şi mijloacele moderne, şi depinde 
de el, respectiv, de conştientizarea acestei situa ii, pentru ca efectele ciocnirii s  nu fie 
catastrofice pe plan psihic şi spiritual. Dac  omul începutului genera iei Gutenberg nu îşi 
putea asuma responsabilitatea activ  pentru generarea unei interac iuni armonioase dintre 
tehnologiile sale, omul modern o poate face şi prin aceasta poate restabili echilibrul 
senzoriumului s u. Renun ând la rolul pasiv în gestionarea mijloacelor de comunica ie, omul 
modern trebuie s  îşi asume controlul ra ional al mijloacelor şi s  fac  o alegere conştient  a 
modelului de lume în care doreşte s  tr iasc , f r  îns  s  renun e în vreun fel la valorile 
înr d cinate în cultura tiparului. 

Pentru filozoful Marshall McLuhan, structura şi comportamentul uman apar zugr vite într-o 
lumin  ideal , în sensul c  omul tr ieşte într-o ,,armonie ideal ’’ cu sim urile sale. În 
prelungirea sim urilor omului, McLuhan aşaz  tehnologiile create de om, inclusiv mij loacele de 
comunicare. Astfel c , omul îşi comunic  gândurile, le exteriorizeaz  prin diferite mijloace: 
vorbire, sculptur , desen, tip ritur , fotografie etc. În acest sens, sus inând formarea de 
competen e prin realizarea de proiecte, fie ele individuale sau în grup, conducerea 
Colegiului Tehnic de Comunica ii ,,Nicolae Vasilescu-Karpen’’ Bac u le ofer  elevilor 
posibilitatea s  se exprime prin proiecte vizuale, valorif icându-şi creativitatea, deoarece era 
în care tr im acum este una vizual . 

 
SCOPUL  PROIECTULUI 

Scopul proiectului de fa  este acela de a promova înv area centrat  pe proiecte şi pe 
realizarea de produse ale muncii elevilor colegiului, în vederea exprim rii cunoştin elor 
dobândite şi a modului propriu de a vedea lumea, prin proiecte vizuale. 
 

OBIECTIVELE PROIECTULUI 
- stimularea activit ii de grup, respectiv, individuale; 
- aplicarea principiului înv rii prin proiecte; 
- dezvoltarea spiritului de echip ; 
- formarea de competen e prin realizarea de c tre elevi a unor produse ce vor fi expuse pe 

panourile şcolii; 
- dezvoltarea spiritului critic; 
- valorificarea creativit ii şi a imagina iei elevilor; 
- promovarea produselor muncii elevilor şcolii; 
- dezvoltarea spiritului competitiv. 

 
GRUP INT  

    Elevii claselor IX-XII ai C.T.C. ,,N. Vasilescu-Karpen’’. 
 

RESURSE 
1. temporale: proiectul se va desf şura în perioada 02.04.2012 – 15.06.2012. 
2. umane:  echipa managerial , elevi, cadre didactice, sponsori. 
3. materiale: afişe, fotografii, videoproiector, laptop-uri, CD-uri, PPT-uri, filme, camer  video, 

camer  foto, premii. 
4. spa iale: C.T.C. ,,N. Vasilescu-Karpen’’ Bac u. 



5. financiare: proiectul „Priveşte-ne!” este ini iat şi sus inut de conducerea şcolii, de c tre 
profesorii implica i şi de c tre sponsori. 
 

ACTIVIT I DE INFORMARE 
- consultan  între colaboratorii proiectului. 
- activit i expozi ionale la nivelul şcolii prin intermediul site-ului nostru www.ctcnvk.ro şi 

portal.ctcnvk.ro. 
- prin intermediul Radio Adolescen a din cadrul liceului. 

 
STRATEGIA DE REALIZARE 

- observa ia, dezbaterea, expunerea şi analiza rezultatelor activit ii; 
- lucrul individual şi în echip ; 
- interac iune între elevii şi profesorii implica i. 

 
EVALUAREA PROIECTULUI 

- diplome şi premii acordate elevilor pentru realizarea celor mai interesante proiecte expuse pe 
panourile şcolii. 
 

CRITERII DE EVALUARE (generale) 
- dinamica panourilor (schimbarea în mod constant a proiectelor expuse de c tre elevii şcolii). 
- voturile primite din partea celorlal i elevi ai şcolii. 
- panoul cu cel mai mare impact vizual, ce prezint  un echilibru între imagine, culoare şi 

informa ie. 
 

CRITERII DE EVALUARE (detaliate) 
 Maximum de punctaj: 10 puncte! 

 
- dinamica panourilor (schimbarea în mod constant a proiectelor expuse de c tre elevii 

şcolii) – maximum 3 puncte: 
 panouri nemodificate de la începutul perioadei derul rii proiectului în şcoal  

.................... 0 puncte 
 panouri care s-au modificat m car o dat  pân  la încheierea proiectului ............ 1 

punct 
 panouri care s-au modificat m car de dou  ori pân  la încheierea proiectului ............ 

2 puncte 
 panouri care s-au modificat de cel pu in trei ori pân  la încheierea proiectului ............ 

3 puncte 
 

- voturile primite din partea celorlal i elevi ai şcolii – maximum 3 puncte 
 între 50 şi 100 de voturi ................................................. 1 punct 
 între 100 şi 200 de voturi ............................................... 2 puncte 
 peste 200 de voturi ......................................................... 3 puncte 

 
- panoul cu cel mai mare impact vizual, ce prezint  un echilibru între imagine, culoare şi 

informa ii utile elevilor – maximum 4 puncte: 
 panoul ce cuprinde doar imagini şi fraze eliptice …………. 1 punct 
 panoul ce pune accent pe informa ia transmis , înso it  de doar câteva poze 

………… 2 puncte 
 panoul realizat din imagini şi informa ii par ial elaborate…... 3 puncte 
 panoul cu cel mai mare impact vizual, ce prezint  un echilibru între imagine, culoare 

şi informa ii utile elevilor, expuse corect şi coerent ................. 4 puncte 
 

http://www.ctcnvk.ro/


REZULTATE AŞTEPTATE 
- mobilizarea cât mai multor elevi în ac iuni de participare şi de colaborare. 
- valorificarea poten ialului creativ al elevilor prin implicarea în activit ile proiectului. 
- formarea abilit ilor de comunicare, de responsabilizare şi de interac iune social  a elevilor. 

 
 

918. COMUNICAREA ŞI NEGOCIEREA ÎN FIRMA DE EXERCI IU- PROIECT 
DIDACTIC 

 
Prof. Ec. Cîrcot  Roxana- Liceul Tehnologic de Marin  Gala i 

 
Proiectul unei secven e de lec ie cu activit i bazate pe organizarea clasei sub forma 

mini- întreprinderilor (un ‘joc’ în care elevii sunt grupa i în mini-firme şi în care aceste 
minifirme interac ioneaz  între ele).  
 
TEMA - Comunicarea şi negocierea în firma de exerci iu  
TIPUL LEC IEI: formare de priceperi şi deprinderi 
COMPETEN E SPECIFICE: 
 Aplic  elementele de comunicare verbal  şi nonverbal  în negociere; 
 Construie te strategia de vânz ri a firmei; 
 Utilizeaz  strategii, tehnici şi tactici de negociere. 
METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: Joc de rol 
MOD DE ORGANIZARE A ACTIVIT ILOR: 
 activitate pe grupe, elevii sunt grupa i în minifirme  
RESURSE MATERIALE: 
 cartonaşe colorate (câte 2 de o culoare); 
 oferte firma de exercitiu, calculatoare. 
DERULARE: 
Preg tire: 5 minute 
 cursan ii se grupeaz  în func ie de firmele de exerci iu din care fac parte; 
 moderatorul, profesorul,  distribuie câte un cartonaş colorat fiec rei firme;  
 firmele ce au cartonaşe identice formeaz  echipe de lucru pentru negociere; 
 prin libera alegere a cursan ilor, o firm  are rol de vânz tor, iar cealalt  de cump r tor.  
Dirijarea înv rii: aprox. 45 minute 
 fiecare echip  realizeaz  o negociere în vederea încheierii unui contract de vânzare- cump rare; 
 în urma parcurgerii etapelor procesului de negociere vor întocmi contractul de vânzare-

cump rare, ca rezultat al negocierii, cu urm toarele capitole:  
o p r ile contractante; 
o obiectul contractului; 
o durata contractului; 
o termene de livrare; 
o pre ul contractului; 
o modalit i de plat  şi condi ii; 
o condi ii de livrare; 
o for  major ; 
o clauza penal ; 

 câte un reprezentant din fiecare echip  de lucru prezint  contractul realizat. 
 
 
 
 



 
 
model: 

CONTRACT DE VÂNZARE- CUMP RARE COMERCIAL  
 

Încheiat ast zi .................. 
 la ...................................... 

 
I. P R ILE CONTRACTANTE 
1.1. S.C. ..........................................................................................., cu sediul social în (localitatea) 

....................................., str. ......................................, nr. .............., jude /sector ......................., 
înregistrat  la Oficiul ROCT sub nr. ........................... cod fiscal nr. ..............................., având 
contul nr. ..............................................................., deschis la…………….., reprezentat  de 
.............................................., cu func ia de ......................................., posesor act de identitate 
........................., în calitate de vânz tor, şi 

 
1.2. S.C. ......................................................................................, cu sediul social în (localitatea) 

..................................., str. ........................................., nr. .........,  jude /sector .........................., 
înregistrat  la Oficiul ROCT sub nr. ........................, cod fiscal nr. ..........................., având 
contul nr. ................................................................, deschis la ……………, reprezentat  de 
......................................................., cu func ia de ........................................, posesor act de 
identitate.........................., în calitate de cump r tor, 

 au convenit s  încheie prezentul contract de vânzare-cump rare, în urm toarele condi ii: 
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie trecerea din proprietatea vânz torului în proprietatea 

cump r torului, dup  ce acesta din urm  va pl ti pre ul cuvenit, a ..................... tone/metri 
cubi/metri liniari/buc i/perechi etc. 

 
III. DURATA CONTRACTULUI 
3.1. Prezentul contract se încheie pe o durat  de ..................... ani, începând cu data de ..................... 

pân  la data de ..................... . 
3.2. P r ile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract prin încheierea, în scris, a unui 

act adi ional, semnat de ambele p r i. 
 
IV. TERMENE DE LIVRARE 
4.1. Termenul de livrare a m rfii va fi cuprins între data de ..................... şi data de ....................., 

dar nu mai târziu de data de ...................... . 
4.2. Termenul de livrare a m rfii va putea fi decalat în cazul în care intervin evenimente 

neprev zute. 
4.3. Cu acordul scris al ambelor p r i contractante, în condi iile prezentului contract, se vor putea 

efectua şi livr ri cu anticipa ie. 
 
V. PRE UL CONTRACTULUI 
5.1. Valoarea total  a m rfii vândute este de ..................... lei. Pre ul, defalcat pe sortimente de 

produse, este cel men ionat în anexe.. 
 
VI. MODALIT I DE PLAT  ŞI CONDI II 
6.1. Plata pre ului va fi efectuat  de c tre cump r tor vânz torului, pe baz  de ............................., 

prin ..................... . 
 Cump r torul se oblig  s  întreprind  tot ce este necesar şi legal pentru a se efectua plata m rfii 

în conformitate cu prevederile prezentului contract. 



6.2. Plata se va efectua pân  la data de ....................., în ............................. . 
6.3. Documentele prin care se vor efectua pl ile sunt: ................................. . 
 
VII. CONDI II DE LIVRARE 
7.1. Marfa va fi livrat  pân  la data de ………………… . 
 
VIII. FOR A MAJOR  
8.1. Nici una dintre p r ile contractante nu r spunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea 

în mod necorespunz tor - total sau par ial - a oric rei obliga ii care îi revine în baza prezentului 
contract, dac  neexecutarea sau executarea necorespunz toare a obliga iei respective a fost 
cauzat  de for a major , aşa cum este definit  de lege. 

8.2. Partea care invoc  for a major  este obligat  s  notifice celeilalte p r i, în termen de .................. 
(zile, ore), producerea evenimentului şi s  ia toate m surile posibile în vederea limit rii 
consecin elor lui. 

8.3. Dac  în termen de .................. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu înceteaz , 
p r ile au dreptul s -şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract f r  ca vreuna 
dintre ele s  pretind  daune-interese. 

 
IX. CLAUZA PENAL  
9.1. În cazul în care una dintre p r i nu îşi îndeplineşte obliga iile contractuale sau şi le îndeplineşte 

în mod necorespunz tor, se oblig  s  pl teasc  celeilalte p r i penalit i daune-interese în 
valoare de ..................................., astfel: ................................................................. . 

 
VÂNZ TOR         CUMP R TOR 
 
 
Evaluarea activit ilor realizate de elevi în cadrul secven ei de lectie proiectat  anterior  
 
Evaluare şi feedback 
 fiecare grup  ofer  feedback unei alte grupe, care nu a mai primit feedback, inând cont de 

elementele ce formeaz  contractul de vânzare-cump rare, modul de completare a contractului, 
fiecare grup  va fi notat  în func ie de corectitudinea complet rii contractului de vânzare- 
cump rare, i de evaluarea realizat  pentru alt  grup , pentru modul de prezentare. 

 Fiecare elev va completa o fi  de evaluare privind elementele semnificative din contractul de 
vânzare- cump rare i va fi notat conform grilei.  

 Nota pentru aceast  activitate se va ob ine din media aritmetic  a notelor ob inute de grup  i de 
fiecare elev. 
 
Nr. crt. Întrebare R spuns 
1. Ce este norma juridic ?  
2. Prin ce atribute se individualizeaz :  

a) persoana fizic  
b) persoana juridic  

 

3. Defini i capacitatea de exerci iu a persoanelor 
fizice. 

 

4. Care este sinonimul cuvântului cutum .  
5. Identifica i r spunsul corect:  

 1. Care dintre elementele constitutive ale normei 
juridice precizeaz : 
a) sfera de activitate; 
b) conduita omului; 

 



c) urm rile înc lc rii normei juridice. 
2. În func ie de for a lor juridic , potrivit 
articolului 72 din Constitu ie, legile sunt: 
a) constitu ionale şi ordinare; 
b) organice şi ordinare; 
c) constitu ionale, organice şi ordinare. 

 
R spuns corect Punctaj acordat Punctaj realizat 
Norma juridic  este o regul  de conduit  general , 
impersonal  şi obligatorie, instituit  sau 
sanc ionat  de autoritatea public , aplicat  din 
conştiin a juridic  a oamenilor şi, în caz de 
abatere, prin constrângerea asigurat  de autoritatea 
public . 

2  

Persoana juridic  1  
- denumirea, sediul, na ionalitatea   

Capacitatea de exerci iu este aptitudinea persoanei 
de a-şi exercita drepturile şi de a-şi asuma obliga ii 
prin acte juridice proprii. 

1  

Obicei. 1  
1. 
a) - ipoteza 
b) – dispozi ia 
c) - sanc iunea 
c. 

 
 

1.5 
 

1,5 
+ 

2p.of 
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919. CURENTE CULTURALE / LITERARE ROMÂNE TI ÎN CONTEXT EUROPEAN 
ELEMENTE DE TEORIE LITERAR  

Op ional aprofundare 
 

Prof. Mariana Lişteveanu, Colegiul Na ional ,,Radu Greceanu”  
 
 

Prezentare  
 

Cursul opional de teorie literar a fost proiectat pentru clasa a XI-a, profilul real, urm rind 
formarea unor valori şi atitudini care s  contribuie la dezvoltarea unei personalit i autonome a 
elevilor, apte s -şi argumenteze propriile op iuni. 
 Principalele repere ale op ionalului sunt curentele literare, studiile unor reputa i teoreticieni 
ai literaturii, avand drept scop acela de a+l provoca pe elev s  participe la propriul proces de 
formare. 



 Acest op ional pune accent pe latura formativ  a înv turii, stimuleaz  gandirea creativ  a 
elevilor, asigur  un caracter flexibil programei.  
 Activit ile de înv are sunt adaptate la condi iile particulare ale clasei şi ale individualit ii 
elevilor. 
 Op ionalul propus urm reşte în mod special atingerea unui nivel al performan elor elevilor. 
 Au fost stabilite competen ele generale, valorile şi atitudinile, competen ele specifice şi 
con inuturile asociate acestor competen e. 
 De asemenea, au fost propuse sugestii metodologice-punand accent şi pe activit ile 
didactice de tip formativ şi performativ. 
 În partea final , op ionalul propune cateva modalit i de evaluare. 
 
 

920. MODALIT I PRACTICE DE UTILIZARE A METODELOR INTERACTIVE 
 

prof. Pruncu   Daniela Florentina, Liceul Tehnologic Sanitar Vasile Voiculescu, Oradea, jud. Bihor 
 

-rezumat- 
 

Studiul  limbii i literaturii române presupune utilizarea unei game variate de metode i 
procedee, oferite fie de practica colar  tradi ional , fie de didactica modern . Folosirea acestor 
metode i procedee trebuie s  fie determinat  de realizarea unei înv ri active, proces în care 
rela ia profesor-elev s  fie pus  sub imperativul activiz rii elevilor, profesorul îndeplinind rolul 
unui ghid competent i abil, care s  pun  discipolii s i în situa ii concrete de înv are prin efort 
propriu. 
 Avantajele metodelor interactive: 

 Transform  elevul din obiect în subiect al înv rii; 
 Este coparticipant la propria formare; 
 Angajeaz  intens toate for ele psihice de cunoaştere; 
 Asigur  elevului condi ii optime de a se afirma individual şi în echip ; 
 Dezvolt  gândirea critic ; 
 Dezvolt  motiva ia pentru înv are; 
 Permite evaluarea propriei activit i.  

Aplica ie la romanul Mara de Ioan Slavici  (clasa a IX a, capitolul Confrunt ri civice i 
etice ): 

Metoda p l riilor gânditoare este o tehnic  interactiv , de stimulare a creativit ii 
participan ilor care se bazeaz  pe interpretarea de roluri în func ie de p l ria aleas . Sunt 
6  p l rii gânditoare, fiecare având câte o culoare: alb, roşu, galben, verde, albastru şi negru. 
Membrii grupului îşi aleg p l riile şi vor interpreta astfel rolul precis, aşa cum consider  mai 
bine. Rolurile se pot inversa, participan ii sunt liberi s  spun  ce gândesc, dar s  fie în acord cu 
rolul pe care îl joac . Culoarea p l riei este cea care defineşte rolul.  

Grupa 1- P l ria ALB                
Prezint  lucrurile aşa cum sunt, f r  p reri personale, interpretare critic  sau emo ie.  
Este Obiectiv.   Este Povestitorul.  
 CERIN E:  

 Prezenta i date despre opera Mara i despre autorul acesteia.  
 Prezenta i pe scurt (10-15 rânduri) cele mai importante întâmpl ri din  opera Mara de Ioan 

Slavici.  
 Preciza i tema operei Mara.  
 Descrie i locul i timpul în care se petrece ac iunea, a a cum sunt ele prezentate în roman.  
 Numi i câteva personaje ale operei.  
 
 



Grupa-2- P l ria VERDE                                                      
Ofer  idei noi, solu ii.  
Este Gânditorul.      
  CERIN E:  
 Cum argumenta i faptul c  Ioan Slavici a ales-o ca personaj principal pe Mara?  
 De ce crede i c  Ioan Slavici a folosit romanul obiectiv pentru a prezenta întâmpl rile?  
 Identifica i tr s turile romanului tradi ional.  
 Preciza i tipul de narator, de nara iune, de focalizare i de viziune auctorial .  
Grupa-3- P l ria NEAGR :                                                                                
Identific  gre elile, punctele slabe, riscurile.  
Este Criticul. 
CERIN E:  
 Ce nu v-a pl cut la opera Mara de Ioan Slavici? Argumenta i-v  r spunsul!  
 Prezenta i modalit ile prin care este caracterizat  protagonista operei.  
 Personajul ilustreaz  tipul avarului? Care sunt tr s turile Marei ce demonstreaz  ”avari ia” 

acesteia?  
 Dac  Ioan Slavici v-ar acorda ansa s  schimba i un lucru ( i numai unul) la Mara, care ar fi 

acesta i de ce?  
Grupa-4- P l ria RO IE  
Spune liber ce simte fa  de o problem .                    
Este Psihologul.   
 CERIN E:  
 Analiza i st rile suflete ti contradictorii ale Persidei.  
 Dac  a i putea s -i da i un sfat Persidei în momentul în care ezit  între ra iune i sentimente, 

care ar fi acesta?  
 Prezenta i evolu ia personajului Tric .  
 Imagina i-v  c  sunte i camarazi de r zboi cu Tric  i prezenta i întâmpl rile prin care 

trece i, pe front, din perspectiva voastr . 
Grupa-5- P l ria GALBEN   
Gândire optimist , aduce solu ii.            
Este Creatorul. 
CERIN E:  
 Asocia i romanului Mara un alt titlu, potrivit din punct de vedere al:  

 Întâmpl rilor relatate; 
 Tipologiei personajului principal; 
 Propriilor impresii de lectur . 
 Imagina i-v  c  v-a i fi întâlnit cu Mara. Realiza i un dialog cu aceasta, de 5-10 

replici, prin care s  o convinge i s  v  dea banii strân i în cei trei ciorapi.  
 Imagina i-v  prin ce aventuri ar fi putut trece Persida/Tric  dac :  

 Persida s-ar fi c s torit cu teologul Codreanu.  
 Tric  ar fi murit pe front.  

Grupa 6- P l ria ALBASTR -  
Define te i clarific  problema.  Presupune control, organizare, alegerea solu iei  corecte.  
Este Moderatorul.   
CERIN E:  
  Prezenta i viziunea artistic  a autorului.  
  Comenta i semnifica ia titlului operei.  
  Explica i semnifica ia uciderii lui Hub r de c tre fiul s u nelegitim.  
  Explica i de ce opera Mara de Ioan Slavici face parte din capitolul Confruntări civice i 

etice.  
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921. TRANSDISCIPLINARITATE LA ORA DE 
LIMBA I LITERATURA ROMÂN  

 
prof. Loredana Gustea, Liceul Tehnologic ,,Anghel Saligny”,Municipiul Ploieşti 

 
DATE GENERALE 
*PROPUN TOR: prof. Loredana Gustea 
*ŞCOALA: Lceul Tehnologic ,,Anghel Saligny”, Ploieşti 
*DATA : decembrie 2016 
*CLASA : a X-a A    
*DISCIPLINA : Limba şi literatura român  
*TITLUL LEC IEI: Periplu în lumea mirifică a fulgului de nea  
*TIPUL LEC IEI:  mixt  - transdisciplinar  - de receptare a unui text liric prin raportare la 
tiin e i arte - accentul cade pe caracterul formativ - or  la alegerea profesorului 

*DURATA  LEC IEI: 50 minute 
*COMPETEN E GENERALE:  
2. Folosirea modalit ilor de analiz  tematic , structural  i stilistic  în receptarea diferitelor texte 
literare i nonliterare 
*COMPETEN E SPECIFICE: 
2.3. Identificarea i analiza elementelor de compozi ie i de limbaj în textul poetic 
2.4. Folosirea unor modalit i diverse de în elegere i de interpretare a textelor literare studiate 
*VALORI ŞI ATITUDINI 
- Cultivarea interesului pentru lectur , a pl cerii de a citi şi a gustului estetic în domeniul literaturii 
- Cultivarea unei atitudini pozitive fa  de comunicare şi a încrederii în propriile abilit i de 
comunicare 
*OBIECTIV SPECIAL 
- cultivarea receptivit ii literar–artistice a elevilor  
*OBIECTIVE  OPERA IONALE 
-COGNITIVE 
s  identifice elementele de compozitie ale unui text liric (titlu, vers, strofa, secven e 
poetice/tablouri) 
s  recunoasc  semnifica ia fulgului de nea în diverse domenii - tiin , literatur , arte   
s  asocieze unui text literar produse ale altor arte 
-AFECTIVE  
-s  pre uiasc  şi s  admire tezaurul de sensibilitate artistic  a crea iei literare române ti 
*STRATEGIA  DIDACTIC  
Metode şi procedee: 
-joc de spart ghea a - fulgi de nea 
-tehnica bulg relui de z pad  
-desenul / mandalele 
-poezia personal  
-teatrul de improviza ie / psihodrama 



-lectura expresiv  / recitarea 
-conversa ia euristic  
-înv area prin descoperire 
-expunerea 
-activitatea pe grupe / exerci ii 
2)   Mijloace de înv mânt: 
-Limba şi literatura român , manual pentru clasa a X-a, Editura Corint, autori: Marin Iancu, Ion 
B lu, Rodica L z rescu 
-fişele elevilor pentru rezolvarea probelor date ca sarcini în activitatea lor independent  
-laptop, internet şi videoproiector 
-volumul de poezii bacoviene 
3)   Forme de organizare a activit ii elevilor:  
-activitate frontal , în alternan  cu activitatea independent  individual  şi pe grupe 
*RESURSE 
1)  Oficiale: 
-Programa şcolar  la Limba şi literatura român , clasa a X-a  
-Planificarea calendaristic  i pe unit i pentru semestrul I 
-Limba şi literatura român , manual pentru clasa a X-a, Editura Corint, autori: Marin Iancu, Ion 
B lu, Rodica L z rescu 
 2)  Temporale: 
-50 minute 
3)  Bibliografie: 
-Constantin Parfene, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Ed. Polirom, Iaşi, 
1999 
-Loredana Gustea, Metode psihologice utilizate în studiul literaturii, lucrare metodico-tiin ific  
pentru ob inerea gradului didactic I, 2014 
DESF ŞURAREA  LEC IEI 
Moment organizatoric:          - 3 min. 
-asigurarea climatului necesar bunei desf şur ri a lec iei 
-joc de spart ghea a - fulgi de nea 
Verificarea cunoştin elor din lec iile precedente – actualizarea unor cunoştin e şi impresii de 
lectur          - 3 min. 
-se discut  liber cu elevii  
Anun area titlului lec iei şi prezentarea obiectivelor propuse: .   - 2 min. 
Profesorul anun  obiectivele. 
Familiarizarea cu con inutul operei literare / fixarea unor cunoştin e, prezentarea din 
perspective multiple a fulgului de nea - dirijarea acestui proces:  -36 min. 
pe parcursul demersului didactic se va asculta Iarna de Vivaldi  
ce sunt fulgii de nea? - tehnica bulg relui de z pad  (defini ii din perspectiv  subiectiv ) 
explicația tiințifică a apariției fulgilor de nea în forme diferite 
*imagini fulgi de nea sub microscop 
*filmuleț ,,Tehnologia" de formare a unui fulg de zăpadă, în călătoria spre pământ, la microscop 
*Masaru Emoto i cristalele apei 
ce culoare a  avea dac  a  fi un fulg de nea? color m; legenda culorii fulgului de nea 
*explicarea apariției fulgilor de nea de mai multe culori 
*explicații cu privire la simbolurile mandalelor i a irului lui Fibonacci 
*filmuleț de prezentare a mandalelor i a irului lui Fibonacci în natură 
exerci iu - Dac  a  fi un fulg de nea... - poezie personal  
*teatru de improvizație- perspectivele eului 
discu ie cu privire la modul de a percepe realitatea - subiectiv versus obiectiv, artistic versus 
tiințific 

Poezia Decembre de George Bacovia - lectur , melodie; analiz  pe text - fi  de lucru 



Evaluarea formativ :   - 2 min. 
Se cere elevilor să găsească un adjectiv prin care să caracterizeze lecția. 
Asigurarea reten iei şi a transferului-activitatea suplimentar : - 4 min. 
-se reaminteşte c  exist  o strâns  leg tur  între via , art  i tiin  
-se discut  cu elevii despre realitatea subiectiv  i realitatea obiectiv  
Se d  ca tem : 
Scrie i un text de 10-15 rânduri în care s  argumenta i apartenen a textului studiat la genul liric. 
 

 
 

DECEMBRE 
de George Bacovia 

 
1  Te uit  cum ninge decembre, 
2  Spre geamuri, iubito, priveşte - 
3  Mai spune s-aduc  j ratec 
4  Şi focul s-aud cum trosneşte. 
 
5  Şi mân  fotoliul spre sob , 
6  La horn s  ascult vijelia, 
7  Sau zilele mele - totuna - 
8  Aş vrea s  le-nva  simfonia. 
 
9   Mai spune s-aduc  şi ceaiul, 
10 Şi vino şi tu mai aproape - 
11 Citeşte-mi ceva de la poluri, 
12  Şi ning ... z pada ne-ngroape. 
 
13 Ce cald e aicea la tine. 
14 Şi toate din cas  mi-s sfinte, - 
15 Te uit  cum ninge decembre... 
16 Nu râde... citeşte-nainte. 
 
17 E ziu  şi ce întuneric... 
18 Mai spune s-aduc  şi lampa - 
19 Te uit , z pada-i cât gardul, 
20 Şi-a prins promoroac  şi clampa. 
 
21 Eu nu m  mai duc azi acas ... 
22 Potop e-napoi şi-nainte, 
23 Te uit  cum ninge decembre, 
24 Nu râde, citeşte-nainte. 

 
FI A DE LUCRU 
 
 
 
 
1. Men ioneaz  dou  teme / motive literare, prezente în text. 
2. Scrie expresii / locu iuni care con in cuvântul  foc. 
 
 
 
3. Precizeaz  dou  m rci lexico-gramaticale prin care se eviden iaz  
prezen a eului liric în textul dat. 
4. Scrie dou  enun uri pentru a ilustra omonimia cuvântului mân . 
 
 
 
5.Transcrie dou  cuvinte care apar in câmpului semantic al iernii. 
6. Precizeaz  rolul cratimei din structura s-aduc . 
 
 
 
7.Men ioneaz  un sinonim pentru sensul din text al cuvântului sfinte. 
8. Precizeaz  rolul punctelor de suspensie din aceast  strof . 

 
  



 
922. METODE DE CONSOLIDARE ALE LIMBII ENGLEZE ”THE GREAT TEACHERS”-PROIECT DIDACTIC 

 
Prof. Ghi  Claudia, Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”Piteşti 

 
LESSON PLAN 

 
Level: Advanced(3h/week) 
Class: 9th Grade 
Textbook: English my love 
Unit 7:Books-The Great Teachers 
Type of lesson: communicative teaching and learning of vocabulary-“false friends” 
Date: 14th of May 
Time: 50’ 

 
OBJECTIVES : 
 
- to develop speaking skills (to express one’s opinion, to provide arguments for / against a certain topic); 
- to infer meaning from the context (with emphasis on  ‘false friends’); 
- to develop reading skills (to scan a text for specific information).   

 
 STAGES OF 

THE LESSON 
TEACHER’S ACTIVITY STUDENTS’ ACTIVITY TIMING REMARKS 

1 Warm-up / 
Homework 
checking 

Greets the students, asks who is absent and why; 
checks the homework. 
  

Answer the teacher’s questions and show 
their homework to be corrected. 

 
5’ 

 

 
2
  

 
Lead-in  
 
 
 
 
 
 

‘Have you ever wondered why people read? Do 
you have a book-case at home? Is it big or small? 
If you don’t have one, how often do you go to the 
library ? Why (not)?’ – if not all the students 
seem to have understood the two words in bold, 
the teacher explains them in English:  

a. book-case – a piece of furniture at home, 
where books are arranged on shelves 

The students start a free conversation during 
which everyone can express his / her opinion 
or ask further questions depending on the 
course of the talking.  
 
 
 
 

 
 

5’ 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elicitation of 
the new words 
 
 
 
 

according to the owner’s criteria; 
b. library – 1. a building in which a 

collection of books, newspapers, 
magazines, CDs, etc. are kept for people 
to read, study or borrow; 2. a room in a 
large house where most of the books are 
kept (syn. ‘study’). – compare to ‘book 
shop’, a place where books are sold.  

Particular attention should be paid to ‘false 
friends’, that is to the words that seem to mean 
the same thing as the phonetically similar ones in 
Romanian, but actually have different meanings; 
in our lesson we can mention ‘library’, 
‘magazine’, ‘manual’, ‘directory’, ‘novel’ (Rom. 
‘roman’), ‘study’.     
Debate: ‘In a world dominated by computers and 
television, what two books would you choose if 
you were to go to a deserted island? Motivate 
your choice.’ (The teacher intervenes only if the 
students do not respect the rule of a debate, that 
is, to let the interlocutor speak without 
interrupting him in the middle of the sentence.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
The class is divided into groups of four; the 
members of each group try to make a 
common choice and appoint one student to be 
their spokesperson. The latter will present the 
reasons for choosing the respective books to 
the rest of the class, who –in their turn- can 
bring arguments against them.  

 
 
 
 
 

2’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As each group mentions the books they would 
take, the teacher asks them what type of books 
they are. If the answer is not correct, the teacher 
writes the proper words on the blackboard, 
followed by their explanation in English: 
Types of books (by the contents) : 1. fiction – 
stories or novels about imaginary people and 
events, as compared to other sorts of literature 
like history or poetry; 2. a reference book – a 
book, such as a dictionary or an encyclopaedia, 
that is looked up when one needs information; 3. 
a directory – a book or list of names, facts, etc., 

 
 
 
 
 
 
 
 
Copy the new words and the explanations in 
their notebooks, during which they are 
encouraged to give other examples for each 
type of book. (They may use the pictures in 

 
 
 
 
 
 
 

10’ 

 



 
 
3 

 
Presentation of 
the new 
vocabulary 

usually arranged in alphabetical order; 4. an 
anthology – a collection of poems or other 
writings, often on the same subject, that have 
been chosen from different books or writers; 5. a 
cookery book – a book on how to prepare food;  
6. a manual – a (small) book giving information 
about how to do something, especially how to use 
a machine; 7. a textbook / school book – a book 
which gives information about a subject, 
especially for use in school. 

exercise III.1, page 192)  

 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
Immediate 
creativity / 
feed-back 
 

 
 
 
 
 
 
Giving oral task: Ex. III.2, page 193. 

Do the task individually: 
Ex. III.2, page 193. What kind of book do 
you need to find the following: a. the 
meaning of a word (a reference book, a 
dictionary); b. a phone number (a directory); 
c. an interesting story (fiction); d. how to 
work a PC (a manual); e. tomorrow’s lesson 
about H2O (a school book); f. a 19th century 
poem (an anthology); g. the recipe for kidney 
pie (a cookery book); h. information about 
George Washington (an encyclopaedia).   

 
 
 
 
 
 
 
 

5’ 

 

 
 
 
 



 
923. PROIECT EDUCATIV – “S N TATE  ÎNAINTE DE TOATE” 

 
prof. Vlad Corina, LiceulTehnologic “CostacheConachi”, Pechea, jud. Gala i 

 
 

A. INFORMA II DESPRE UNITATEA DE ÎNV MÂNT 
 
Numele institu iei/unit ii de înv mânt aplicant:  

Liceul Tehnologic „Costache Conachi” 
 

Adresa complet : Str. Galati ,nr. 254,loc. Pechea, jud. Galati 
Nr. de telefon/fax: 0236/823504 
Site şi adres  poşt  electronic  : grscpechea@yahoo.com 
Persoan  de contact : Prof. Vlad Corina 
 

B. INFORMA II DESPRE PROIECT 
 
B.1. Titlul proiectului:        “S N TATE  ÎNAINTE DE TOATE” 

 
 
B.2. Categoria în care se încadreaz  proiectul: 

Educa ie pentru s n tate 
 
 

C. REZUMATUL PROIECTULUI  
 

a. Ce fel de activitate este : proiect educa ional 
b. Numar de elevi implicati: to i cei care î i doresc s  participe 
c. Activitati propuse : 
1.  Mens sana in corpore sano 

          2. Sanitarii pricepu i 
          3. Drogurile – o poveste fr  happy-end! 
       4. Pericolul din farfurie 
          5. Aflu azi pentru a m  proteja m ine – Sensibilizare si informare 
          6. Alcoolul nu te face mare! 
          7. Zoonozele – ce sunt,cum m  protejez? 

 
d. Parteneri : Dipensarul Uman al comunei Pechea, Doamna Doctor Vîrgolici Iulia  

                 coala Postliceal  ” Cristiana”, prof. Ro ca Irene 
                      Serviciul de Ambulan  Gala i, Bejenaru Geta 
                      Dispensar Veterinar, Dr.Lovin Mihai 
 



 
D. PREZENTAREA PROIECTULUI 

D.1. Argument justificare, context: 
In ciuda unei deschideri tot mai mari spre informatie, inclusiv spre cea de natura medicala, 

exista in continuare elevi si membri ai comunitatii putin informati in ceea ce priveste respectarea 
unor reguli igienice si prevenirea diferitelor  afectiuni umane. 
  Cunoastrea limitata a unor afectiuni conduce de cele mai  multe ori la discriminarea persoanelelor 
afectate. Sedentarismul , alimentatia neechilibrata si bogata in alimente de tip fast-food si-au lasat 
amprenta si asupra elevilor  scolii noastre. Iar  chiar daca drogurile si sarcinile nedorite nu sunt inca 
o problem , activitati de informare si responsabilizare pe aceste teme sunt intodeauna binevenite, 
tinand cont si de comunicarea relativ deficitara la acest capitol intre elevi si parinti. 
 

D.2. Obiectivul general /scopul : 
Antrenarea elevilor in activit i menite s  „contureze” un stil de viat  s n tos. 
 
 

D.3.  Obiectivele specifice ale proiectului : 
    1.1 Formarea unor  deprinderi igienice adecvate; 
    1.2 Practicarea unor activitati menite sa intretina si imbunatateasca  starea de  
    sanatate; 
    1.3 Imbunatatirea regimului alimentar; 
    1.4 Mediatizarea regulilor de acordare a primului ajutor in diferite situatii; 
    1.5 Adaptarea la  situatii speciale ; 
    1.6 Dezvoltarea  atitudinilor  responsabile fata de propria sanatate; 

D.4.  Grupul int  c ruia i se adreseaz  proiectul : 
Elevi ai claselor a VII a  , a X a, a IX a, a XIIa. 
 
 
D.5. Durata proiectului : 
Noiembrie 2016- iunie 2017 

 
 

924. AUXILIAR DIDACTIC: „ROMANUL EXPERIEN EI” 
 

Profesori: Ungureanu Irina, Cetean Ioan Emil de la Colegiul Economic „D.P.M”, Alba-Iulia 
 

Acest auxiliar s-a realizat în concordan  cu programa şcolar  vizând cele trei 
domenii:Literatur , Limb  şi comunicare şi Concepte opera ionale. 

Con inuturile din domeniul literaturii au urm rit modulul „Perioada interbelic -romanul 
experien ei –„Maitreyi” de Mircea Eliade.În ceea ce priveşte con inuturile din domeniul limbii şi 
comunic rii acestea au urm rit : familiarizarea cu noile norme lingvistice conform DOOM2; 
focalizarea pe formarea competen elor de comunicare scris  şi oral . 

Conceptele opera ionale vor sprijini demersul de în elegere şi interpretare a textului literar 
studiat. 

Con inutul auxiliarulului este accesibil elevilor, informa iile au fost clar organizate, 
ajutându-i pe elvi s -şi dezvolte gândirea , şi s  rela ioneze unul cu altul.În acest scop punctul de 
plecare în activitatea de înv are îl constituie experien a anterioar  a elevilor pentru ca abia apoi 
aceştia s  treac  la informa ii teoretice.Elevii re in mai uşor teoria dac  e legat  de evenimente din 
via a lor personal , cum ar fi în cazul acesta experien a iubirii sau a schimburilor culturale. 

Auxiliarul con ine : exerci ii, fişe de lucru, fişe de evaluare, care prin com inutul lor cultiv  
şi dezvolt  competen ele generale şi specifice ale elevilor.Finalitatea disciplinei limba şi literatura 
român  se realizeaz  eficient dac  îşi centreaz  procesul înv rii pe activitatea elevului.De aceea 



sunt de un real folos metodele şi instrumentele de consolidare a cunoştin elor elevilor, dar şi cele de 
evaluare.Este evident  necesitatea îmbin rii metodelor tradi ionale cu cele moderne. 

Evaluarea a urm rit cele trei tipuri : ini ial , continu  şi sumativ .Aceste exerci ii vizeaz  
felul în care elevii şi-au asimilat în mod corespunz tor achizi iile lingvistice în propria exprimare 
scris  şi oral . 

De asemenea, se va folosi şi o evaluare alternativ  realizat  prin : portofoliul scriitorului 
Mircea Eliade realizat individual de c tre fiecare elev; studiul de caz : „Modele epice în romanul 
interbelic”, realizat pe grupe de elevi şi proiectul „Un roman într-o machet ”realizat tot pe grupe de 
lucru. 

In fine, pot spune c  am încercat s  pun accentul pe în elegere textului citit şi pe 
interpretarea acestuia în func ie de experien a cultural  şi de via  a elevilor implicându-i în propria 
lor înv are. 
  
 

COMPETEN E 
 Competen ele generale urm rite sunt cele stabilite de programa şcolar  în vigoare, respectiv: 

 utilizarea corect  şi adecvat  a limbii române în diferite situa ii de comunicare 
 comprehensiunea şi interpretarea textului literar 
 situarea în context a textelor studiate prin raportare la epoc , curente culturale sau 

literare 
 argumentarea oral  sau în scris a unor opinii în diverse situa ii de comunicare. 

 
 

 
 OBIECTIVE: 

 S  aprofundeze tr s turile romanului experien ei. 
 S  îşi consolideze competen a de producere de text. 
 S  ilustreze conceptele opera ionale: autenticitate, tipicitate, verosimilitate, mimesis, 

sinceritate. 
 S  recunoasc  modul de expunere dominant din anumite fragmente date, argumentând 

folosirea acestora prin 1/2/3 caracteristici din fragmentele date. 
 S  analizeze contrastiv diferite situa ii de comunicare care apar în anumite fragmente. 
 S  defineasc  caracterul obiectiv sau subiectiv al unui roman . 
 S  faca distinc ia dintre diferite situa ii de comunicare: oral /scris ; direct /indirect ; 

obiectiv /subiectiv  . 
 S  eviden ieze rela ia autor-narator-personaje şi modalit ile prin care se realizeaz  

aceasta. 
 S  identifice , în fragmentele date, instan ele comunicarii. 
 S  participe activ la dezbatere, respectând regulile unei conversa ii civilizate, aducând 

argumente convingatoare în sprijinul celor sustinute, prin trimitere la opera studiat . 
 S  se interevalueze şi s  se autoevalueze . 

 
 
                        INFORMA II PENTRU PROFESORI: 
     

Stima i colegi, pentru o descriere clar  a rela iei dintre competen e, obiective şi activit ile 
de înv are v  rug m s  urm ri i tabelul de corelare de mai jos: 
 
 

Competen e Obiective Activitatea de înv are 



1.Situarea în 
context a textelor 
studiate prin 
raportare la epoc , 
curente culturale 
sau literare 
 
2.Comprehensiunea 
şi interpretarea 
textului literar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Argumentarea 
oral  sau în scris a 
unor opinii în 
diverse situa ii de 
comunicare. 
 
 
 
 
 
 
4.Utilizarea corect  
şi adecvat  a limbii 
române în diferite 
situa ii de 
comunicare 
 
 

1.S  stabileasc  locul şi rolul lui  
M.Eliade în literatura român  
 
 
 
 
 
2.1. S  aprofundeze tr s turile 
romanului experien ei 
 
 
 
 
 
2.2.S  defineasc  caracterul 
obiectiv sau subiectiv al unui 
roman 
 
2.3.S  ilustreze conceptele 
opera ionale: autenticitate, 
tipicitate, verosimilitate, 
mimesis, sinceritate. 
 
2.4.S  eviden ieze rela ia autor-
narator-personaje şi modalit ile 
prin care se realizeaz  aceasta 
 
2.5.S  recunoasc  modul de 
expunere dominant din anumite 
fragmente date, argumentând 
folosirea acestora prin 1/2/3 
caracteristici din fragmentele 
date 
 
3.1.S  analizeze contrastiv 
diferite situa ii de comunicare 
care apar în anumite fragmente 
 
3.2.S  participe activ la 
dezbatere, respectând regulile 
unei conversa ii civilizate, 
aducând argumente 
convingatoare în sprijinul celor 
sustinute, prin trimitere la opera 
studiat  
 
4.1.S  faca distinc ia dintre 
diferite situa ii de comunicare: 
oral /scris ; direct /indirect ; 
obiectiv /subiectiv  . 
 

1.Alc tuirea portofoliilor individuale; 
completarea fişei 1 
 
 
 
 
 
2.Elevii împ r i i pe dou  grupe vor 
demonstra caracterul exotic al 
romanului, eviden iind de asemenea 
modernismul scriiturii 
 
 
 
3.Completarea fişei de evaluare 
sumativ  
 
 
 
4.Evaluare formativ  pornind de la 
memoriile scriitorului pentru a reliefa 
asem n rile şi deosebirile cu romanul 
 
 
5.Caracterizarea personajelor şi 
eviden ierea rela iilor dintre ele 
folosind fişa de lucru 3, harta 
personajelor şi fişa de lucru 4. 
6.Fişa 2 vizând tipurile de comunicare 
în textul supus analizei 
 
 
 
 
7. Completarea tabelului cuprinzând 
diferite moduri de expunere 
 
 
8.Organizarea unei dezbateri pe citate 
critice prin împ r irea clasei în dou  
grupe: afirmatori şi negatori. 
 
 
 
 
9.Scriere imaginativ  pornind de la 
afirma iile lui Eliade şi r spunsul 
Maitreyei Devi. 
10.Realizarea unui eseu structurat de 
tip argumentativ. 

 



Întotdeuna înainte de abordarea studiului unui nou tip de roman( sau orice alt  specie 
literar ), consider m oportun  ca prim  activitate metoda portofoliului sau a studiului de caz prin 
care elevii strâng individual sau pe grupe informa ii despre un scriitor. 

Deoarece nu se mai foloseşte studiul monografic al autorilor e binevenit  aceast  metod  
fiindc  îi ajut  pe elevi s  se familiarizeze cu opera acestuia.Acest portofoliu este şi un instrument 
de evaluare realizat  de c tre profesor, dar şi permite o metaevaluare intercolegial  pe baza unei fişe 
de interevaluare. 

Evaluarea de tip diagnostic se face prittr-un test de verificare a lecturii elevii citind opera 
studiat  şi întocmind fişe de lectur  şi fişe de citate.Unele activit i sunt exclusiv bazate pe metode 
activ participative, cum ar fi: producerea de text prin scriere imaginativ , sau folositea internetului 
pentru ca elevii s  asocieze imagini specifice culturii indiene cu citate din roman. Astfel vor vedea 
cum se stabileşte raportul realitate-fic iune.Pentru aprofundare vor compara şi fragmente din 
memoriile scriitorului, roman şi r spunsul erounei din cartea „Dragostea nu moare”. 

Dezbaterile sunt necesare pentru dezvoltarea competen elor lingvistice iar activit ile pe 
grupe vor forma liderii şi vor ajuta la creearea unei st ri de comunicare interuman  şi comuniune 
spiritual . Elevii vor putea s -şi identifice punctele tari şi slabe şi s  le remedieze pe acestea di urm  
cu ajutorul colegilor.Profesorul va avea rolul unui mediator. 

Producerea mesajelor scrise îi va preg ti pentru evaluarea formativ  a competen elor mai 
ales eseul structurat pe care îl vor face individual. 
 
Bibliografie: 

1. Soare, Hadrian,  Soare, Gheorghe, Limba şi literatura român , Îndrum tor pentru noua 
program  şi noile manuale alternative, Editura Carminis, Piteşti, 2007. 

2. Crişan, Alexandru, Papadima, Liviu, Pârvulescu, Ioana, Zafiu, Rodica, Repere didactice 
pentru folosirea manualului de limba şi literatura român . Clasa a XI a, Bucureşti, 
Humanitas Educa ional, 2001. 

3. Goia, Vistrian, Ipostazele înv rii, Cluj Napoca, Cluj Napoca Star, 1999. 
4. Pamfil, Alina, Limba şi literatura român , Structuri didactice deschise, Piteşti, Editura 

paralela 45, 2003. 
5. Parfene, Constantin, Metodica studierii limbii române în şcoal . Ghid teoretico-aplicativ, 

Iaşi, Editura Polirom, 1999. 
6. Stoica, Adrian, Reforma evalu rii în înv mânt, Bucureşti, Editura sigma, 2000. 

 
 

925. PROIECT EDUCATIV - „DECLARA IA UNIVERSAL  A DREPTURILOR 
OMULUI” I IMPACTUL ASUPRA EDUCA IEI 

 
Prof. Ni u Carmen, Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”, Pite ti 

 
 „Declara ia Universal  a Drepturilor Omului” a fost adoptat  la 10 decembrie 1948, în 
cadrul celei de-a treia sesiuni a Adun rii Generale a Organiza iei Na iunilor Unite. Printr-un act 
istoric, Adunarea le-a cerut tuturor rilor membre s  publice textul Declara iei, care, ulterior, s  fie 
distribuit, expus, citit i comentat în coli i alte institu ii de înv mânt, f r  deosebiri, inând cont 
de condi ia politic  a rilor sau teritoriilor. De atunci, an de an, în lumea întreag  este celebrat  la 
data de 10 decembrie Ziua Interna ional  a Drepturilor Omului. 
 ARGUMENT 
 Drepturile omului pot fi definite, în general, ca acele drepturi inerente naturii noastre, f r  
de care nu putem tr i ca fiin e umane. Drepturile omului i libert ile fundamentale ne permit s  ne 
dezvolt m i s  ne utiliz m deplin calit ile noastre umane, inteligen a, talentul i con tiin a i s  ne 
satisfacem nevoile spirituale. Drepturile omului sunt bazate pe dorin a omului de a tr i într-o lume 
în care s -i fie respectat  demnitatea i în care s - i poat  folosi cât mai eficient calit ile fizice, 



intelectuale, socio-afective, morale i spirituale. Deci, drepturile omului nu constituie doar un 
sistem de norme juridice, ci i un ansamblu complex de rela ii morale în interiorul societ ii. 
 „Drepturile omului ne privesc pe noi to i” este unul dintre sloganurile care promoveaz  
sensibilizarea publicului spre drepturile omului, dar pentru a concretiza con inutul acestui slogan 
este nevoie de o activitate constant  prin care profesorii, împreun  cu elevii, pot încerca s  
construiasc  o societate fondat  pe drepturile omului. 
 Dreptul la educa ie este un drept fundamental al fiec rui copil, deoarece numai o educa ie de 
calitate poate s  asigure egalitatea de anse i dezvoltarea personalit ii copiilor. 
 Educa ia este atât un drept în sine, cât i o unealt  indispensabil  pentru realizarea celorlalte 
drepturi. Cu ajutorul educa iei, adul ii i copiii marginaliza i din punct de vedere social i economic 
pot ie i din s r cie i pot participa la via a comunit ii. 
 Educa ia reprezint  cea mai bun  investi ie pe care o poate face un stat. O minte educat  i 
activ , ce poate r t ci liber  peste tot, este una dintre bucuriile i recompensele existen ei umane. 
 Elevilor zilelor noastre nu le sunt con tientizate îndeajuns nevoia i posibilitatea de cultivare 
a respectului fa  de propria persoan  i fa  de ceilal i, în condi iile acept rii pluralismului, sub 
multiplele lui forme, economic, politic, religios, cultural, a atitudinilor pozitive fa  de o anumit  
valoare. Aceste competen e se pot cultiva prin cunoa terea i respectarea drepturilor omului, 
imperios necesare pentru un stil de via  calitativ din toate punctele de vedere: social, profesional, 
familial. 
 Este necesar ca elevii s  con tientizeze faptul c  educa ia înseamn  atât însu irea unor 
cuno tin e teoretice, cât i a unui anumit comportament etic acceptat de societate, dar vizeaz  i 
modelarea caracterului. 
 Educa ia copiilor i a tinerilor este o misiune delicat , la care trebuie s  participe cu eforturi 
sus inute atât coala, cât i familia. Cu alte cuvinte, educa ia se formeaz  mai întâi într-un mediu 
mai pu in formal, cum este familia (unde copilul înva  s  spun  adev rul, s  fie cinstit, s  aprecieze 
frumosul, s  respecte munca i s  se achite de responsabilit i), iar apoi se continu  în mediul 
institu ionalizat cum ar fi coala i biserica. 
 A adar, educa ia este un factor decisiv al form rii noastre, deoarece permite evolu ia 
armonioas  a personalit ii umane din punct de vedere spiritual, moral, social, cultural i economic, 
fiecare individ educat ad ugând un plus de valoare societ ii. 
  
TIPUL DE PROIECT: Proiect educativ la nivel de înv mânt 
  
DESCRIEREA PROIECTULUI: Marcarea zilei de 10 decembrie 1948 când a fost proclamat  
,,Declara ia Universal  a Drepturilor Omului” i impactul acesteia asupra educa iei. 
  
SCOPUL PROIECTULUI: Crearea unui mediu educativ în care metodele i rela iile care opereaz  
în procesul de formare a personalit ii tân rului democratic, reflect  valorile drepturilor omului.  
  
OBIECTIVE SPECIFICE: 
 1. Formarea aptitudinilor personale i sociale, prin dobândirea de cuno tin e despre sine, 
prin evaluarea i în elegerea propriilor motiva ii, în raport cu al ii; 
 2. Con tientizarea propriilor prejudec i; 
 3. Dezvoltarea capacit ii de a asculta i de a exprima propriile opinii, de a lua decizii prin 
utilizarea propriei judec i, de a se implica în rezolvarea conflictelor; 
 4. Con tientizarea p rin ilor i a comunit ii cu privire la calitatea muncii desf urate de 
elevi i de cadrele didactice; 
 5. Implicarea elevilor în activit i extra colare care s  cultive deschiderea spre creativitate i 
s  favorizeze schimbul de idei între elevi din diferite clase. 
  



IMPACTUL PROIECTULUI CA URMARE A ACTIVIT II SUS INUTE:: 
 1.Formarea unei percep ii corecte a elevilor asupra dreptului fundamental al omului la 
educa ie, având în vedere impactul pe care ea îl poate produce la nivelul fiec rui individ; 
 2. Cre terea interesului pentru cunoa terea i respectarea drepturilor omului, cunoscute fiind 
beneficiile pe care acestea le aduc la nivelul rela iilor interumane, dar i la nivelul întregii societ i; 
    3. Constituirea unei comunit i responsabile. 
  
GRUP INT : elevi din clasele a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a i cadre didactice 
  
ACTIVIT I:  
 1. Marcarea zilei de 10 decembrie 1948 prin referate, prezent ri Power Point, eseuri i 
crea ie literar ; 
 2. Dezbateri despre tema propus . 
  
MODALIT I DE DISEMINARE A REZULTATELOR: 
 1. Afi area programului în loc accesibil; 
 2. Expunerea unor afi e, colaje; 
 3. Realizarea unui album cu fotografii; 
 4.Desf urarea propriu-zis  a activit ii în data de 10 decembrie 2016; 
 5.Înmânarea de adeverin e elevilor i  profesorilor coordonatori. 
  
PROGRAMUL activit ii educative dedicate zilei de 10 decembrie cuprinde: 
 1. ,,România i Drepturile omului” – prezentare Power Point, analiz  i cercetare 
 2. Ce tim despre CEDO? – chestionare 
 3. Dreptul de a ti mai multe despre CEDO – referate 
 4. Atelier de lucru: „Toleran  i aceptare” 
 5. ,,Dreptul copiilor de a descoperi via a prin joc” – eseuri i crea ii literare 
 6. „Dreptul oamenilor de a avea visuri colorate” – eseuri 
 7. ,,Dreptul omului la libera exprimare” – eseuri 
  
EVALUAREA ACTIVIT II: 
 1. Evaluarea intern  se va face pe baza urm torilor indicatori ce vor fi analiza i: num r de 
elevi participan i, num r de cadre didactice participante direct i indirect la activitate; 
 2. Evaluarea extern  se va face pe baza aplic rii unui chestionar de opinie privind calitatea 
activit ilor educative desf urate, con inutul i modul de realizare al acestora; se vor solicita i 
sugestii pentru o mai bun  desf urare în viitor a unor astfel de activit i. 
 
 

926. PREZENTAREA OP IONALULUI „ FOLCLORUL DE LÂNG  NOI” 
 

Prof. Dora Florean, Colegiul Na ional ” Petru Rare ”, Beclean 
 
Arhaicul, trecutul e cel care defineşte o na ie. E ceea   ce o defineşte şi în acelaşi timp îi 

marcheaz  prezentul şi viitorul. Din nefericire, prezentul zilelor noastre asfixiaz  tradi ia şi trecutul, 
sub scuza modernit ii. În fapt, diverse motiva ii stau la baza umbririi cutumelor, cum ar fi de 
exemplu preocup rile cotidiene, occidentalizarea, emigrarea, urbanizarea satelor. Boga ia şi 
diversitatea universului rural   de odinioar , e eclipsat  treptat şi dat  uit rii, tocmai datorit  
dispari iei unei genera ii şi a mentalit ii ei creatoare, dar  şi datorit  ralierii la condi iile impuse de 
evolu ia fireasc  a omului spre modernitate. 

 
În plus, perturba iile perioadei de tranzi ie şi-au pus amprenta asupra form rii tinerei 

genera ii, incapabil  s   diferen ieze valorile pentru a le prelua pe cele veridice şi incapabil  s -şi 



creeze puncte de referin   care s  le asigure echilibru şi armonia interioar . Puterea de selec ie a 
valorilor se formeaz  gradat, în şcoal , sub îndrumarea profesorilor, c rora le revine dificila sarcin  
de a educa elevii în acest sens şi de a-i ajuta s  se des vârşeasc  ca personalit i capabile  de 
confruntare. Ast zi, copiii fug de lectur , fug de tradi ional, fura i fiind de „ mirajul civiliza iei”, de 
cultura altor popoare pe care o asimileaz  uşor, în lipsa altor repere culturale autohtone. Practicile şi 
obiceiurile noastre tradi ionale au fost îns  uitate undeva iar tinerii, chiar s  vrea, ajung cu greu la 
acest tip de informa ii. 

 
Op ionalul propus vizeaz  întocmai familiarizarea elevilor cu modul de desf şurare a unor 

ritualuri str vechi care mai exist  ast zi, multe dintre ele, doar în memoria bunicilor şi a 
str bunicilor noştri. Op ionalul cuprinde dou  mari p r i, Folclorul ritualurilor de trecere şi 
Folclorul obiceiurilor calendaristice, se adreseaz  elevilor din înv mântul liceal, clasele IX-XI., 
profil filologie şi a fost proiectat pentru o or  pe s pt mân  pe parcursul unui an şcolar. Am ales 
clasele cu profil filologie pentru c  acolo plaja orar  prevede introducerea unui op ional CDŞ.  

 
Consider c  temele propuse spre abordare vor stârni curiozitate şi interes din partea elevilor 

şi-i va ajuta, în aceeaşi m sur , s  cunoasc , s  în eleag  felul în care str moşii noştri treceau peste 
momentele cruciale ale vie ii: Naşterea, Nunta, Moartea, felul în care se manifestau în cadrul 
diferitelor s rb tori religioase, dar şi cu caracter laic.  

 
Pe de alt  parte, elevii vor fi îndruma i şi spre cercetarea tradi iilor şi obiceiurilor specifice 

satului din care provin sau din care provin bunicii lor. Elevii vor avea sarcina de a participa, pe 
grupe de lucru, la culegerea, clasificarea şi interpretarea materialului folcloric cu specific local. În 
felul acesta ei vor lua contact cu trecutul, cu o lume aproape apus , c ci cercetarea folclorului 
reprezint  nu numai o surs  de autocunoaştere a unui popor, ci şi o surs  de îmbog ire spiritual , o 
lec ie de în elepciune şi înv minte.  

 
Cultura popular  reprezint  astfel o uriaş  punte de leg tura între noi, cei de azi, şi to i cei 

care ne-au precedat. Ea e cel mai amplu şi impresionant cult al str moşilor, e dialogul perpetuu între 
generatiile noastre şi toate genera iile care dorm în pulberea p mântului. 
 
 

927. PROIECT DIDACTIC 
 

Prof. Lovin Maria, Liceul Tehnologic Anghel Saligny, Feteşti 
 
Data: 05 aprilie 2016 
 
Clasa: a XII – A - Tehnician operator tehnic  de calcul 
 
Obiectul: M1 – Planificarea şi organizarea produc iei 
 
Unitatea de înv are: Metode moderne de organizare a produc iei 
 
Subiectul: Metode de organizare a produc iei utilizând analiza drumului critic 
 
Tipul lec iei: mixt  
 
Obiective opera ionale: 
 
  



- obiective cognitive: 
 
S  identifice elementele unui graf; 
S  respecte regulile de desenare a grafului; 
S  identifice propriet ile unei activit i; 
S  in  cont de tendin ele de organizare modern  a întreprinderii; 
 
- obiective psihomotorii: 
 
S -şi formeze deprinderi de lucru specifice temei studiate; 
S -şi dezvolte gândirea logic , capacitatea de finalizare a sarcinii de lucru; 
 
- obiective afective: 
 
S  aprecieze corect solu iile oferite de colegi; 
S  se implice cu pl cere şi interes la toate etapele lec iei; 
Strategii didactice expunere, conversa ie, demonstra ie, brainstormingul individual, colectiv şi 
electronic; 
 
Material didactic: fişe de lucru, manuale, planşe, calculatorul, Internetul; 
 

Tabel de specificare a coresponden elor 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
III. Criteriul de optimalitate 
- obiectivele lec iei au fost atinse, deoarece am inut cont de nivelul clasei şi am lucrat diferen iat cu 
unii elevi. 
- timpul a fost corect dozat; 
- lec ia s-a desf şurat într-un climat optimist, de colaborare; 
Bibliografie: 
- Florina Stan - Planificarea şi organizarea produc iei – manual clasa a XII-a, ruta direct  şi cls. a 
XIII- A ruta progresiv  –-CD PRESS, Bucureşti, 2008; 
 
 
  



 
928. PROIECT  DIDACTIC  

- EUROPA - CARACTERIZARE FIZICO- GEOGRAFIC - 
 

prof. Iordache Elena Daniela 
Liceul Tehnologic Ioan Corivan, Hu i 

 
Unitatea de înv mânt : Liceul Tehnologic ”Ioan Corivan”, Hu i 
Disciplina : Geografia Europei, României i a Uniunii Europene 
Clasa : a XII- a  
Unitatea de înv are : Europa – caracterizare geografic  general  
Subiectul : Europa - caracterizare fizico-geografic  
Tipul lec iei : lec ie de consolidare, sistematizare i de aprofundare a cuno tin elor 
Scopul lec iei : fixarea cunoştin elor şi în elegerea elementelor de specificitate ale geografiei 
Europei 
Competen e generale : 

 S  identifice asem n ri i deosebiri spa io-temporale 
 S  identifice elementele principale ale reprezent rilor cartografice utilizate 
 S  completeze imagini cartografice lacunare 
 S  utilizeze nume şi termeni comuni şi proprii  

Obiective opera ionale : 
 O1 : s  cunoasc  principalele elemente ale pozi iei geografice şi ale rmurilor Europei 
 O2 : s  cunoasc  caracteristici ale reliefului, climei, hidrografiei, vegeta iei Europei 
 O3 : s  localizeze pe o hart  a Europei elemente legate de rmuri, relief, clim , 
 hidrografie, vegeta ie 
 O4 : s  realizeze conexiuni între condi iile de relief, clim , vegeta ie i faun , sol, pozi ia 
 fa  de ocean 
Resurse procedurale : conversa ia euristic , explica ia, algoritmizarea, compara ia, metoda 
cubului, icebreaking-ul 
Resurse materiale : Harta fizic  şi a resurselor Europei, atlas geografic general, fişe de lucru, flip-
chartul 
Forme de organizare a activit ii elevilor : pe grupe, frontal  
Bibliografie  :  

 Negu , Silviu i colab. (2000); „Geografia Europei, României i a Uniunii Europene” - 
manual pentru clasa a XII-a”, Ed. Humanitas Educational, Bucureşti 

 Dulam , Maria Eliza (2002); ”Modele, strategii şi tehnici didactice activizante”, Editura 
Clusium, Cluj-Napoca. 

 Ilinca, Nicolae (2008) ; ”Didactica geografiei”, Editura Corint, Bucure ti 
 
 
 

EUROPA - CARACTERIZARE FIZICO- GEOGRAFIC  
 

1. Descrie 
 

Descrie relieful Europei, men ionând : 
 

 Dou  aspecte specifice: 
1. ____________________________________________________________ 
 
2. ____________________________________________________________ 
 



 Câte dou  unit i de relief corespunz toare fiec rei trepte de relief: 
 Mun i : 

 a)  de încre ire 
- orogeneza caledonian  :  
- orogeneza hercinic  :  
- orogeneza alpin  :   
 b) vulcanici 
- inactivi :  
- activi :  

 Podişuri i dealuri : 
 

 Câmpii : 
 

 Dou  tipuri genetice de relief specifice : 
 

EUROPA – CARACTERIZARE FIZICO - GEOGRAFIC   
2. Compar  

 1.  Compar  climatul temperat oceanic cu cel temperat continental din Europa. 
 
 Climatul temperat oceanic Climatul temperat continental 

Localizare   

Temperatura 
medie anual  

  

Precipita iile  
 

 

Vânturi 
permanente 

 
 

 

 
          2. Compar   biopedoclimatic zona de tundră cu zona mediteraneană. 
 
           3. Compar  regimul de scurgere a râurilor din partea de vest a Europei cu a celor din sudul 
Europei. 
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3. Asociaz  

1. Asociaz  fluviile cu bazinele marine /oceanice c rora le apar in:   
Rhin      Oceanul Atlantic 
Volga      Marea Mediteran  
Dun rea     Marea Nordului 
Peciora     Marea Neagr  
Padul      Marea Caspic  
Rhone      Marea Alb  
Sena      Marea Adriatic  
Duero                                                Marea Azov 

        Marea Mânecii 
2. Se d  urm toarea list  de lacuri : L.Geneva, L.Râbinsk, L.Balaton, L.Bolsena, L. Por ile de Fier I, 
L.Como, M.Caspic , L. Ladoga, L.Nemi, L. Onega. Men iona i lacurile cu origine : 
- tectonic  :  
- glaciar  : 
- antropic  : 
- vulcanic  :  
- mixt  : 



3.  Realiza i coresponden a corect  între ara, marea/oceanul la care are ie ire i tipul de rm 
specific : 

rm cu delte, limane i lagune  Marea Nordului  Federa ia Rus  
rm cu fiorduri    Oceanul Arctic  Fran a 
rm cu riass     Marea Caspic    Croa ia 
rm dalmatic     Oceanul Atlantic  România 
rm cu delt      Marea Adriatic   Italia 

      Marea Neagr    Norvegia 
 

EUROPA - CARACTERIZARE FIZICO- GEOGRAFIC  
4. Analizeaz  

 1.  Analizeaz  factorii care determin  apari ia climatului subpolar în nordul continentului 
european. 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
2.  Analizeaz  factorii care determin  formarea munților tineri în sudul Europei. 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
3.  Analizeaz  factorii care determin  apari ia stepei în estul Europei. 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

EUROPA - CARACTERIZARE FIZICO- GEOGRAFIC   
 

5. Aplic  
1. Analiza i harta de mai jos i completa i casetele din schem  cu informa iile corespunz toare :  

peninsule  insule  golfuri 
1................................... 3.................................. 8................................... 
2................................... 6.................................. 9................................... 
4................................... 7.................................. 14................................. 
5................................... 10................................  
11................................. 12................................  
13................................. 15................................  

 

 
(sursa: „Geografia Europei - caiet pentru clasa a VI-a”, autor : S.Stan i colab., Ed.Art) 



 
2. Urm ri i tabelul de mai jos i preciza i :  
- treapta de relief predominant  
- raportul dintre a doua treapt  de relief ca extindere 
i treapta de relief cea mai extins  

- ponderea altitudinilor mai mari de 500 m din totalul 
suprafe ei Europei i da i exemplu de o unitate de 
relief din treapta 500 – 1000 m 
- raportul aproximativ dintre treapta de relief cea mai 
înalt  i treapta cea mai joas  i da i exemplu de o 
unitate de relief din treapta cea mai înalt  
 

Altitudini Treapt  de relief Pondere (%) 
-28 – 500 m câmpie 57 
200 – 500 m  câmpii înalte, dealuri i podi uri joase 27 
500 – 1000 m  dealuri înalte, mun i jo i 10 
 peste 1000 m mun i 6 

3.  Graficul al turat prezint  evolu ia temperaturii aerului i a  precipita iilor la sta ia meteorologic  
Bordeaux.  

 Preciza i  : 
a) valoarea maxim  a temperaturii medii lunare i luna în care se înregistreaz  
b) valoarea minim  a cantit ii de precipita ii lunare  i luna în care se înregistreaz  

 Încercui i litera corespunz toare r spunsului corect :  
3.1. Amplitudinea termic   are valori cuprinse între :  
a) 6-80C  b) 9 – 110C  c) 14 – 160C    d) 18 – 200C 
3.2. Diferen a dintre cea mai ridicat  i cea mai sc zut  cantitate de precipita ii medii lunare este: 
a) 30 – 34 mm  b) 40 – 44 mm  c) 50 – 54 mm    d) 60 – 64 mm 
3.3. Tipul de climat caracteristic sta iei meteorologice este :  
a) subtropical  b) temperat oceanic c) temperat continental excesiv d) subpolar 
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6. Argumenteaz  
 

 Argumenteaz  afirma iile de mai jos: 
1. Europa are un relief variat. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
2. Europa se înscrie, în cea mai mare parte, în zona de climă  temperată. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

3. Europa dispune de o rețea hidrografică bogat , neuniform repartizat . 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 



 

Nr
crt  

Obiective 
opera io-

nale 

Etapele   lec iei 
i resursele de 

timp 
Activitatea profesorului Activitatea elevilor 

 
Resurse Evaluare 

 
procedurale materiale 

1.   Moment organi-
zatoric (1-2`) 

-verific  prezen a elevilor, existen a cretei, 
a h r ii 
-verific  inuta elevilor şi aspectul clasei 
-stabileşte liniştea şi atmosfera propice 
activit ii 

-sunt aten i 
-se împart pe grupe 
 

-conversa ia   

2.   Captarea aten iei 
(3-4`) 

-solicit  elevilor s  numeasc  un element 
al cadrului natural  apar inând Europei, 
înva at la ore sau auzit din alte surse, care 
s  înceap  cu ini iala  prenumelui fiec ruia 

-dau  r spunsuri -icebreaking 
-conversa ia 
 

 
 
 

apreciere 
verbal  

3.   Anun area temei 
şi a obiectivelor 
opera ionale (1`) 

-scrie pe tabl  titlul lec iei 
-enun  obiectivele 
-distribuie fişele 

- primesc fişele  
- sunt aten i la instru-
ire 

- conversa ia 
- explica ia 

-fişe de 
lucru 
 

 

4.  O1,O2 
O3,O4 

Fixarea şi siste-
matizarea cunoş-
tin elor (30-35`) 

- cere elevilor s  completeze fişele 
conform instruc iunilor 
- supravegheaz  şi îndrum  elevii în 
realizarea sarcinilor 

- fiecare grup  
completeaz  câte o 
fiş   corespunz toare 
unei  fe e a cubului 
- liderii grupelor 
prezint  con inutul 
fişelor 
-noteaz  la tabl  
-indic  la hart  

-metoda 
cubului 
-explica ia 
-compara ia 
-lucrul în 
echip  

- fişe de 
lucru 
-harta 
fizic  şi a 
resurselor 
Europei 

apreciere 
verbal  

5.   Generalizarea i 
aplicarea (5`) 

-cere elevilor s   explice diversitatea  
faptelor geografice din Europa 

- reanalizeaz , sinte-
tizeaz  i explic  va-
rietatea geografic  în 
func ie de suprafa , 
diversitatea reliefului, 
a condi iilor de clim  
i de vegeta ie 

-conversa ia 
 

 aprecierea 
verbal  

6.   Aprecierea 
activit ii elevilor 
(1-2`) 

 - face aprecieri asupra activit ii elevilor, 
eviden iindu-i pe cei mai activi 
- noteaz  elevii cei mai activi  

- ascult  aprecierile -conversa ia  notarea 

7.   Încheierea 
activit ii (1`) 

Anun area temei urm toare 
Salutul 

-salutul -conversa ia   



 
929. PROIECT EDUCA IONAL ”CLUBUL DE ECHITA IE” 

 
Profesor Pavel Dan, Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor 

 
Liceul Tehnologic  Dorna Candrenilor este o unitate colar  reprezentativ  pentru zona de 

munte a rii i a jude ului Suceava, asigurând instruc ie i educa ie la înalte standarde de calitate 
pentru toate nivelurile de înv mânt. Cu o tradi ie i o istorie cultural  de peste 150 de ani, coala 
din Dorna Candrenilor este o coal  deschis , primitoare i prietenoas , preocupat  de promovarea 
valorilor na ionale i europene dar i de conservarea tradi iilor locale; vizeaz  dezvoltarea 
intelectual , social  i profesional  a tinerilor, contribuind la procesul de dezvoltare durabil  a 
spa iului rural montan. Reprezint  un mediu democratic i creativ de dezvoltare pentru to i i pentru 
fiecare; se bazeaz  pe angajare i performan , dialog deschis i permanent cu partenerii 
educa ionali i sociali.  

În contextul asum rii misiunii de a forma absolven i competen i, autonomi i responsabili, în 
m sur  s  decid  asupra propriei cariere i s  devin  cet eni europeni activi, în 1990 se înfiin eaz  
la Dorna Candrenilor prima coal  Postliceal  de Ghizi Montani Ecve tri din ar ; în perioada 
1991-1997 func ioneaz  coala Postliceal  de Tehnician în Agroturism Montan, de asemenea prima 
coal  de acest tip din ar ; din anul 2009 se introduce calificarea Tehnician în agroturism, ca 

oportunitate la cerin ele pie ei muncii din zon . 
Pentru stimularea interesului elevilor fa  de aceast  meserie, pentru completarea i 

diversificarea cuno tin elor i competen elor dobândite prin disciplinele de instruire teoretic  i 
practic , am ini iat i derulat Proiectul ”Clubul de echita ie”. 

Context: În activitatea de agroturism, înteprinz torul are 
obliga ia s  identifice şi s  exploateze toate resursele pentru 
agrement pe care le poate pune la dispozi ia turistului. În 
condi iile concrete din zona montan  a rii, agrementul hipic 
poate deveni o posibilitate atractiv  de diversificare a timpului 
liber, dar şi un avantaj concuren ial competitiv. 
 Echita ia este o activitate care îmbin  cunoştin e de 
biologie, zootehnie, etologie dar şi cunoştin ele de psihologie. 

Tinerii care vor practica echita ia ca sport sau ca agrement vor deveni mai pu ini timizi, mai siguri 
pe ei si mai încrez tori în propriile for e. Vor in elege mai bine comportamentul cailor şi îi vor 
îndr gi iar agrementul ecvestru sub diferite forme se va transforma într-un avantaj semnificativ în 
marketing-ul agroturistic.  

Pentru ca toate acestea s  se întample trebuie s  înv m mai întâi noi s  iubim şi s  
respect m aceste nobile animale; calul a fost din cele mai vechi timpuri un “partener” demn de 
respect, care a participat în paralel i împreun  cu omul la evolu ia societ ii, fiind implicat ca 
mijloc de munc , mijloc de transport, arm  de lupt  i chiar surs  de hran .  
 Obiectivul general al proiectului: Formarea i dezvoltarea la elevi a unor atitudini pozitive 
în comportamentul cu animalele domestice, prin exploatarea corect  a cailor în activit i de 
agrement i ca alternativ  de petrecere a timpului liber într-un mod util i pl cut, într-un cadru 
organizat i atractiv.  
 Obiectivele specifice ale proiectului: crearea unui 
cadru institu ionalizat  privind practicarea agrementului 
ecvestru cu toate implica iile sale de ordin psihologic i  
sportiv; dezvoltarea capacit ii elevilor de valorificare 
eficient  a resurselor de timp; formarea i dezvoltarea 
abilit ilor practice de abordare a cailor i exploatare a 
acestora pentru activit i de agrement; între inerea  
corespunz toare a cailor i echipamentelor de echita ie; 
dezvoltarea ata amentului fa  de animale, cultivarea unor 



atitudini de toleran  i cooperare; cultivarea respectului fa  de valorile locale i ale mediului 
înconjur tor; dezvoltarea spiritului de echip , abilit i antreprenoriale, voluntariat ecologic i 
educa ie civic ; responsabilizarea factorilor de decizie pentru sus inerea activit ilor extra colare. 

 Grup int : 35 elevi cu vârsta între 11 i 16 ani (15 
copii din familii de agricultori, 10 copii cu rezultate foarte 
bune la înv tur , 2 copii ce înregistreaz  risc de abandon 
colar, 3 copii provenind din familii de rromi i 5 copii din 

mediul urban), 2 cadre didactice, 2 p rin i posesori de cai i un 
agent economic implicat în dezvoltarea agroturismului. 
 Parteneri: Prim ria i Consiliul local Dorna 
Candrenilor, Direc ia Silvic  Suceava, Parcul Na ional 
C limani, Funda ia ” ara Dornelor”, Federa ia Agricultorilor 
de Munte ”Dorna”, Centrul de Formare, Inova ie i Dezvoltare 
în Carpa i – CEFIDEC Vatra Dornei.    
 Durata proiectului: 9 luni. 

 Activit i: ”Cal putere ... sub a” – seminar de mediatizare a proiectului, prezentarea 
obiectivelor, a rolului didactic i psihologic al activit ii de agrement ecvestru în rândul copiilor, a 
oportunit ilor de care dispune coala pentru implementarea i derularea ac iunilor; ”Despre cai, 
sport i educație” – curs teoretic de hipologie i echita ie; ”Dii, căluț!” – practica echita iei 
(amenajarea terenului, construirea unui manej, desf urarea edin elor de instruire practic , exerci ii 
de înc lecare-desc lecare, mersul la pas-trap-galop, pozi ia corect  a corpului în a, îngrijirea 
calului, între inerea harna amentului); ” i călare i pe jos!” – activitate în Centrul de Informare i 
Documentare din coal  (realizare portofolii, vizionare de filme, consultare materiale ilustrative, 
jocuri); ”Cai din țara legendelor” – excursie de documentare la hergheliile din Moldova i 
Dobrogea (Cisl u, Jeg lia, Mangalia); ”Cavalcada dorneană” – concurs cu public, cu probe 
teoretice i practice; ”Punct i de la capăt!” – activitate de diseminare. 
 Rezultate cantitative i calitative înregistrate ca urmare a derul rii proiectului: crearea unui 
club de echita ie cu sigl  proprie, având în dotare echipament specific de c l rie, echipamente 
birotice, portofolii, panou de prezentare, c r i i albume de specialitate, album foto, filme, afi e, 
pliante; asimilarea de c tre 40 persoane a cuno tin elor i competen elor de cre tere i exploatare a 
cailor  pentru agrement; petrecerea timpului liber într-un mod pl cut, atractiv i inedit; consolidarea 
rela iilor de colaborare cu p rin ii, agen ii economici i autorit ile locale; ameliorarea rezultatelor 
elevilor la disciplina Biologie i la disciplinele tehnologice; progres comportamental al elevilor 
timizi i cu deficien e de comunicare; integrarea în colectiv a copiilor rromi i a celor provenind din 
familii dezorganizate; îmbog irea orizontului de cunoa tin e culturale, geografice i istorice. 
 Monitorizarea  proiectului a fost centrat  pe  participarea la activit i a membrilor grupului 
int , nivelul atingerii obiectivelor propuse, folosirea eficient  a resurselor umane, materiale i de 

timp, nivelul de asumare a responsabilit ilor individuale i de grup, dezvoltarea rela iilor i 
reac iilor pozitive între membrii grupului. 
  Instrumente de evaluare: chestionare, catalog de 
prezen  la activit i, albume foto, filme, raport de evaluare, 
jurnal de club.  
 Concluzii: Echita ia este art , sport i tiin . 
 Echitația este arta prin care se încalec  i se conduce 
calul, se creaz  emo ii specifice i se ob in reflexe reciproce de 
colaborare cal-c l re . Arta c l riei presupune mult  instruire, 
educa ie, r bdare i perseveren , deoarece ea se des vâr e te 
de cele doua fiin e - omul i calul – fiecare cu voluntarismul i 
personalitatea proprie. 
 Echitația este tiintă deoarece cuprinde un ansablu de 
cuno tiin e teoretice i practice despre anatomie, fiziologie, 



etologie, biomecanic , genetic , ameliorare, nutri ie, patologie, constituind disciplina numit  
hipologie. 

Echitatia este sport deoarece presupune activitate fizic  bazat  pe antrenament, urm rind 
ob inerea unor performan e. Echita ia îmbin  utilul cu pl cutul, se practic  în aer liber, dezvolt  la 
tineri calit i fizice deosebite, dar i curajul, voin a, r bdarea, tenacitatea i capacitatea de a lua 
decizii. Echita ia este un sport formator de caractere. 
 
”We will never have to tell our horse that we are sad, happy, confident, angry or relaxed. He 
already knows – long before we do” (Marjike de Jong) 
 

BIBLIOGRAFIE 
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Mure an Gheorghe – Arta echita iei i cre terea cailor de sport, Editura Casa C r ii de tiin  Cluj-
Napoca 1997, pag. 26-104 
Pavel Dan – Tehnica echita iei. Note de curs, Programul de granturi pentru dezvoltare şcolar , GSA 
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930. PROIECT DIDACTIC 
 

Profesor Maria Valentina Lungoci, coala Profesional  Special  Codlea 
 
Disciplina: Limba şi literatura român  
Clasa: a XI - a 
Subiectul: Enigma Otiliei de George Calinescu. Portretul Otiliei 
Tipul lec iei: de formare de priceperi şi deprinderi 

Obiective opera ionale: 
a) Cognitive: 
- s  explice titlul romanului; 
- s  prezinte capitolul II; 
- s -şi reaminteasc  principalele personaje şi evenimente din romanul Enigma Otiliei de George 
C linescu; 
- s  relateze personajele, succint, într-o exprimare corect  şi coerent ; 
b) Psihomotorii: 
       - s -şi formeze deprinderile de comunicare scris  şi oral ; 
       - s -şi dezvolte gândirea şi limbajul; 
       - s -şi dezvolte aten ia concentrat , distributiv , spiritul de observatie; 
c) Afective: 
- s  manifeste spirit de colegialitate şi cooperare în cadrul echipei; 
- s  participe cu interes la activitate. 
Strategia didactic : 

a. Metode şi procedee: lectura expresiv  (a unor fragmente); conversa ia euristic ; înv area 
prin descoperire; problematizarea, conversa ia euristic  şi catihetic , explozia stelar , metoda 
p l riilor gânditoare, ciorchinele; 

b. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitatea frontal , îmbinat  cu activitatea 
individual ; evaluare frontal , autoevaluare; 

c. Mijloace de învăţământ: fişe cu citate extrase din opera comentat  şi din bibliografia critic ; 
fi e pentru cele ase echipe, pentru fiecare p l rie gânditoare 

d. Material bibliografic: 
C linescu George, Istoria literaturii de la origini până în prezent, 
Ilie Emanuela, Didactica literaturii române, Editura Polirom, Iaşi, 2008 ; 



Eftenie Nicolae, Introducere în metodica studierii limbii şi literaturii române, Piteşti, Editura 
Paralela 45, 2001. 
 

DEMERSUL DIDACTIC 
 

I. Organizare – Profesorul asigur  ordinea, disciplina şi prezen a clasei, se noteaz  absen ii 
II.  Actualizarea cunoştin elor anterioare  
Prin verificarea temelor elevilor, se reiau cunoştin ele esen iale privind subiectul romanului 
Enigma Otiliei de George C linescu. 
- aprecieri verbale privind realizarea temelor 
III.  Captarea aten iei elevilor 
Are loc o scurt  discu ie despre scriitorul George C linescu, autorul romanului studiat şi despre 
romanul Enigma Otiliei. Se eviden iaz  personajele romanului. 
IV.  Anun area subiectului lec iei şi a obiectivelor opera ionale 

- profesorul spune c  se va realiza portretul Otiliei, având ca text suport capitolul al II-lea 
V. Conducerea înv rii şi dobândirea noilor cunoştin e 

Romanul are ca tem  via a burgheziei bucureştene de la începutul secolulul al XX-lea 
surprins  în câteva din aspectele ei tipice, rela iile de familie, dezumanizate de goana dup  bani. 
Supunându-se la obiect, autorul înf işeaz  lumea de in torilor de capital şi pe aceea a ariviştilor, cu 
o ascu it  ironie critic . 

Lumea romanului graviteaz  în jurul singurului personaj viu cu adev rat: Otilia. Al turat altor 
personaje feminine ale literaturii noastre, Otilia impresioneaz  prin complexitatea sufletului, 
imprevizibilul care o înv luie, prin farmec şi delicate e. 

 
Metoda p l riilor gânditoare 
- La clasa a XI-a, într-o lec ie de caracterizare a unui personaj literar, elevii primesc 

urm toarele sarcini: 
-  

“Prezint  informa iile ştiute despre personajul X !”                                                   ( purt torul 
p l riei albe ); 
“Prezint  motiva ia op iunilor personajului !”                                                         ( purt torul 
p l riei galbene ); 
“Judec  atitudinea personajului fa  de celelalte personaje !”                                   ( purt torul 
pălăriei negre ); 
“Adu argumente de ordin afectiv în leg tur  cu op iunile personajelor !”                   ( purt torul 
p l riei roşii ); 
“Adu interpret ri numai / f  nişte afirma ii surprinz toare asupra faptelor personajelor !”  
                                                                                                                                      ( purt torul 
p l riei verzi ); 
“Speculeaz  unele dintre faptele lui, ordonând şi cele spuse de ceilal i colegi !”       (purt torul 
p l riei albastre) 
 
Clasa se împarte în 6 grupe, dup  num rul p l riilor. Timp de 10 minute vor r spunde la sarcina de 
lucru, dup  care vor comunica celorlal i solu iile g site. 
 
1. P L RIA ALB   
Povestitorul 

-    neutr ; 
-    trebuie s  ofere doar informa ii despre caz, ca un fel de computer sau ecran pe care acestea 

se deruleaz  pur şi simplu; 
-    ofer  o privire obiectiv  asupra faptelor discutate, limitându-se la a da informa ii despre 

subiectul ales;  



-    semnific  gândirea obiectiv ; 
 "Prezint  informa iile ştiute despre personaj ! " 
OTILIA 

- fiica vitreg  a lui moş Costache; 
- tân r  de  18-19 ani;  
- “Fa a m slinie cu nasul mic şi ochii foarte albaştri arat  şi mai copil roas  între multele 

bucle şi gulerul de dantel . Îns  în trupul sub iratic, cu oase delicate de ogar, de un stil 
perfect (…), era o mare liberate de mişc ri, o st pânire des vârşit  de femeie”. 

- e înscris  la Conservator şi studiaz  pianul; 
- Se plimb  cu tr sura lui Pascalopol. Accept  cadouri de la acesta. 
- Il p r seşte pe Felix pentru a se c s tori cu Pascalopol; 
- Se rec s toreşte cu un “conte, aşa ceva”. 

2. P L RIA GALBEN  - OPTIMISTUL 
1. este cea care ofer  o perspectiv  pozitiv  asupra semnifica iei; 
2. semnific  gândirea optimist ; 
3. trebuie s  se concentreze pe lucrurile pozitive, pe beneficiile şi valoarea faptelor, explorând 

concret şi clar sugestiile primite          
(“care sunt beneficiile…?, “dar obiectivele …?”) 
"Prezint  motiva ia op iunilor personajului"  

-     E bine c  Otilia l-a p r sit pe Felix pentru a se c s tori cu Pascalopol. 
1. -     Ea a folosit anii pe care Felix îi dedic  studiului, pentru a tr i în lux, r sf at  de un om 

care o iubea. 
2. -     P r sindu-l pe Felix, aflat la prima dragoste, Otilia devine pentru acesta o enigm . Dac  

ar fi fost împreun , dragostea lor ar fi disp rut treptat, şi ea şi-ar fi sacrificat inutil “anii cei 
mai frumoşi”. 

3. -      Are grij  de cariera lui Felix şi îl p r seşte tocmai pentru ca s   nu-i strice viitorul.  
3. P L RIA ROSIE   
- este cea care ofer  o perspectiv  emo ional  asupra faptelor abordate; 
- semnific  gândirea influen at  de afect; 
- trebuie s -şi expun  emo iile, sentimentele în leg tur  cu cazul, f r  a încerca s  le justifice  
        ( “sentimentul meu e c  …” ), “(nu ) îmi place c …”) 
- Sentimentul meu e c  Otilia este o persoan  superficial , incapabil  de o mare pasiune. 
- Nu-mi place c  Otilia se c s toreşte cu Pascalopol, deoarece cred c  face asta din interes, iar la 
b trâne e îl las  singur, ea rec s torindu-se. 
- Nu-mi place c  îl p r seşte pe Felix, pentru c  îl face s  sufere. 
- Nu-mi place de Otilia pentru c  e dezordonat , se plictiseşte repede şi-i place s  tr iasc  în lux, 
f r  s  munceasc  pentru el. 
4. P L RIA VERDE - CREATORUL  

•      cea care exprim  idei noi şi ofer  o perspectiv   
       productiv  asupra situa iei; 

•      semnific  gândirea creativ ; 
      ( “ce-ar fi dac  …?, “putem face asta şi altfel…?”) 
"Adu interpret ri  / f  nişte afirma ii surprinz toare asupra faptelor personajului"  

1. Via a lui Felix şi a Otiliei ar fi fost monoton  dac  s-ar fi c s torit. El ar fi înv at foarte 
mult şi n-ar fi avut timp şi nici bani ca s  o plimbe pe Otilia şi s -i asigure tot luxul cu care 
era obişnuit . 

2. Incercând s -i fac  pe plac fetei, Felix nu şi-ar fi urmat cu seriozitate studiile şi nu ar fi avut 
cu ce s  se între in  mai târziu. 

3. Otilia îl iubeşte pe Pascalopol deoarece, deşi foarte frumoas  şi admirat  de to i b rba ii, ea 
nu îi acord  aten ie decât acestuia. 

4. P r sindu-l, Otilia îi face un bine lui Felix, ambi ionându-l şi mai mult s  devin  o autoritate 
în domeniul medicinei. Prin c s torie cu o fat  bogat , Felix  intr  în lumea bun .  



5. P L RIA ALBASTRA  - LIDERUL 
-    Cea care exprim  controlul procesului de gândire, supraveghind, dirijând bunul mers al 
lucrurilor; semnific  gândirea speculativ . 
-    Purt torul acestei p l rii defineşte problema şi deduce întreb rile, formuleaz  ideile principale şi 
concluziile, într-un cuvânt monitorizeaz  bunul mers al lucrurilor  
        (“care e urm torul pas…?”, “haide i s  rezum m…” ). 
Haide i s  rezum m:  

1. Otilia nu e o enigm  pentru Pascalopol, aşa cum afirm  el, ci pentru Felix, aflat la prima 
iubire. 

2.   Este unul din cele mai complexe personaje feminine din proza româneasc . 
3. Este ipostaza feminin  a lui George C linescu; reprezint  feminitatea în procesul de 

formare. 
4.    Cel mai complex personaj al romanului, având urm toarele tr s turi: delicate e, tinere e, 
farmec, cochet rie, distinc ie, inocen  şi maturitate. 
5.     Personaj complex, cu un comportament derutant, împr ştiat  şi vis toare, amestec ciudat de 
atitudine copil roas  şi matur ; 
6.     Privit  în mod diferit de c tre celelalte personaje:  
Felix / “ideal ”:  “o fat  admirabil , superioar , pe care n-o înteleg”. 
Pascalopol / “femeia în devenire”:  ” A fost o fat  delicioas , dar ciudat . Pentru mine e o enigm .”, 
“o artist ”, “e ca o rândunic ”; 
St nic  / “spirit practic”:  “Deşteapt  fat , ... ştiu c  se descurc  în via !" ”, “spirit practic”; 
Aglae: “o z natic ”, “o dezm at ”, o stricat ” 
Otilia: “Eu am un temperament nefericit: m  plictisesc repede, suf r când sunt contrariat ”.  
Moş Costache / „feti a”: „fe-feti a mea, tu ştii c  numai pe tine te am. ie î i las tot… ce- i trebuie 
ie alt nume?"   

Georgeta / „domnişoara”:  „stimez pe Otilia numai dup  cum vorbeşti de ea"  
Aglae / „stricat ”:  „Proast  eşti, Aurico! S - i faci sânge r u pentru o dezm at !"   
6. P L RIA NEAGR  - CRITICUL 

- cea care ofer  o perspectiv  sumbr , judecând faptele;  
- semnific  gândirea critic , negativist ; 
- ofer  o apreciere negativ  a faptelor, punctând aspectele negative sau erorile acestora, dar şi 

pericolele demersurilor propuse.  
       (“nu e bine pentru c …”, “ne expunem la riscul ca …” ). 
Ne expunem la riscul de a o judeca greşit pe Otilia. 
    Fata nu e materialist , deoarece nu vrea banii lui Giurgiuveanu. Il alege pe Pascalopol pentru c  îi 
ofer  sprijin moral, un comportament aristocratic, delicate e şi în elegere. 

2. Poate, încercând prea mult s  o în elegem pe Otilia, ignor m şi distrugem farmecul 
misterului feminin. 

3. Ne erij m în judec torii Otiliei, f r  s  cunoaştem gândurile şi sentimentele ei, bazându-ne 
doar pe opinia celorlalte personaje, care este subiectiv . 

Conchidem cu completarea ciorchinelui: farmec, puritate, inteligen , intui ie, generozitate, 
nestatornicie, superficialitate, frivolitate, nonconformism feminitate; - caracter în formare; - enigm . 
Fişa de autoevaluare. (anexa) Activitate individualǎ 

VI.  Asigurarea feedback-ului 
- are loc pe parcursul lec iei, înt rirea f cându-se prin aprecieri verbale 
VII. Evaluarea formativ  
- ca activitate independent , elevii primesc o fiş  cu autoevaluare 

VIII. Asigurarea reten iei şi a transferului 
La sfârşitul lec iei elevilor li se va recomanda realizarea portretului Otiliei M rculescu, 
folosindu-se de noti e. 
 

  



Anex  
Haide i s  rezum m:  

1. Otilia nu e o enigm  pentru Pascalopol, aşa cum afirm  el, ci pentru Felix, aflat la prima 
iubire. 

2.   Este unul din cele mai complexe personaje feminine din proza româneasc . 
4. Este ipostaza feminin  a lui George C linescu; reprezint  feminitatea în procesul de 

formare. 
4.    Cel mai complex personaj al romanului, având urm toarele tr s turi: delicate e, tinere e, 
farmec, cochet rie, distinc ie, inocen  şi maturitate. 
5.     Personaj complex, cu un comportament derutant, împr ştiat  şi vis toare, amestec ciudat de 
atitudine copil roas  şi matur ; 
6.     Privit  în mod diferit de c tre celelalte personaje:  
 
Felix / “ideal ”:  “o fat  admirabil , superioar , pe care n-o înteleg”. 
Pascalopol / “femeia în devenire”:  ” A fost o fat  delicioas , dar ciudat . Pentru mine e o enigm .”, 
“o artist ”, “e ca o rândunic ”; 
St nic  / “spirit practic”:  “Deşteapt  fat , ... ştiu c  se descurc  în via !" ”, “spirit practic”; 
Aglae: “o z natic ”, “o dezm at ”, o stricat ” 
Otilia: “Eu am un temperament nefericit: m  plictisesc repede, suf r când sunt contrariat ”.  
Moş Costache / „feti a”: „fe-feti a mea, tu ştii c  numai pe tine te am. ie î i las tot… ce- i trebuie 
ie alt nume?"   

Georgeta / „domnişoara”:  „stimez pe Otilia numai dup  cum vorbeşti de ea"  
Aglae / „stricat ”:  „Proast  eşti, Aurico! S - i faci sânge r u pentru o dezm at !" 
 
 

931. PROIECT  
“TU ADUCI O FLOARE, ÎMPREUN  REALIZ M O GR DIN !” 

 
Prof. Bojoga Mirela Gabi, Prof. Neacşu Gabriela Eliza,  

Colegiul Tehnic De Industrie Alimentar  “Dumitru Mo oc”, Bucureşti 
 

Moto:“"Natura este o prezenţă însufleţită. Ea se contopeşte 
cu viaţa individului, face parte din fiinţa lui, participă la zbuciumul 
existenţei umane, este leagăn de formare şi ocrotire, tărâm de vis şi 
de împliniri.“  

   Nicolae Docsănescu  
 

Tema proiectului a luat naştere din dorin a de a reamenaja  şi înfrumuse a parcul liceului, 
dup  o îndelung  perioad  de reabilitare a unit ii şcolare şi a venit s  satisfac  dorin a elevilor de 
participare la muncile din parc, s -şi creeze şi între in  col ul verde din curtea liceului, în 
concordan  cu dragostea fa  de plante  şi mediu. Activitatea  s-a desf şurat în Parcul Colegiului 
Tehnic de Industrie Alimentar  „Dumitru Mo oc”.  

Scopul activit ii : revigorarea spiritului civic, promovarea valorilor de solidaritate, 
generozitate, lucru în echip , responsabilizarea a minimum 50% dintre elevi şi cadre didactice.  

 Obiectivele educa ionale ale activit ii:  
1. Formarea unei echipe de proiect alc tuit  din cadre didactice şi elevi;  
2. Realizarea planului de îndrumare al proiectului;  
3. Promovarea proiectului la clase prin intermediul materialelor publicitare;  
4. Coordonarea participan ilor la ac iunile de plantare şi reamenajare.  

La  aceast  activitate a participat  un num r total de 702 participan i, aproximativ 70 % 
dintre participan i fiind  reprezentat de elevi şi preşcolari din grupul int . 



 Activitatea a început, în func ie de planificare - o zi în s pt mâna “S  ştii mai multe, s  fii 
mai bun!” - plantarea, continuându-se pe perioada întregului an cu îngrijirea parcului.  

Proiectul a avut ca punct de plecare o idee discutat  de elevi în cadrul şedin elor de Consiliu 
al Elevilor şi anume s  schimbe imaginea cur ii liceului.  

Aşa c  ne-am gândit s  amenaj m, cu flori şi arbuşti, curtea şi intr rile Colegiului. Pentru 
început coordonatorul de proiect, împreun  cu reprezentan i ai dou  clase, au realizat schi a de 
proiect a parcului şcolii şi apoi au împ r it şi delimitat spa iul în loturi, astfel încât fiecare clas  (9-
13 înv mânt zi şi seral precum şi 9-11 înv mânt profesional) s  fie implicat  în proiect. În 
Consiliul Elevilor s-a organizat o extragere de bilete cu num rul lotului aferent clasei.  

Fiecare clas , îndrumat  de  c tre profesorul diriginte, şi-a stabilit modul de organizare 
(proiectare, achizi ionare flori, plantare) pentru activitate. Elevii au comunicat între ei, s-au 
organizat foarte repede, si-au împ r it sarcinile de lucru, s-au informat în leg tur  cu mediul în care 
tr iesc plantele, de pe Internet.  

Atât elevii cât şi profesorii au fost încânta i de idee, inând cont c  şcoala noastr  a fost în 
reabilitare şi avea nevoie de o schimbare. 

Prin aceast  activitate s-a realizat coeziunea dintre grupuri de elevi (îmbun t irea rela iilor 
interumane) din clase diferite. S-a realizat responsabilizarea atât a elevilor, a preşcolarilor cât şi a 
p rin ilor pentru un spa iu cât mai frumos amenajat: parcelare, cur area, s parea, greblarea, 
plantarea, r sadurilor de flori adaptate mediului, udarea, între inere.  

Elevii au participat activ şi eficient, fiind încânta i c  au un spa iu al lor construit cu suflet şi 
voin . Mobilizarea lor a fost extraordinar  inând cont c  au fost anun a i cu o s pt mân  înainte.  

A crescut stima de sine în rândul elevilor, au devenit mai responsabili, s-a înt rit 
parteneriatul şcoal -elevi-profesori-p rin i, imaginea liceului s-a îmbun t it, de asemenea climatul 
de lucru şi studiu.  

Activitate a devenit permanent , deoarece are ca scop, nu doar plantarea florilor, ci şi 
urm rirea atent  şi îngrijirea acestora.  

Au înv at s  lucreze împreun , s  proiecteze şi s  realizeze o gr din  de flori. Au înv at 
cum s  planteze şi s  foloseasc  unelte şi r saduri. S-au documentat cu privire la modul de plantare 
şi între inere a florilor în diferite condi ii de umbrire, sol, umiditate.  

Elevii s-au implicat voluntar în acest proiect, au dat dovad  de creativitate, fiind foarte 
entuziasma i de ceea ce au realizat, iar rezultatul a fost pe m sur . 
 
 

932. PROGRAM  CURS OP IONAL INTERDISCIPLINAR 
“STATISTICA ÎNTRE TEORIE I PRACTIC ” 

 
prof. Florentina Gusti, Liceul Tehnologic „SPIRU HARET” Targovi te 

 
clasa a XII-a S 
profil sportiv, specializarea fotbal 
1 or / s pt mân  
 

NOT  DE PREZENTARE/ ARGUMENT 
 

       Cursul propune o interferen  între dou  arii curriculare i prezint  trei teme care acoper  o 
anumit  zon  din domeniul tiin ific, realizând conexiuni  cu alte domenii decât matematica i 
economia. Op ionalul î i propune ca obiectiv major atât însu irea unor teorii specifice tiin elor 
economice fundamentale cât i aplica ii multiple în via a de zi cu zi . Motiva ia alegerii celor dou  arii 
curriculare în acest curs este faptul c  ele acoper  o parte a competen elor profesionale i de inser ie 
social , asigurând i deschideri c tre alte competen e : de comunicare i de analiz  statistic . 
Op ionalul acoper  cuno tin ele din ariile curriculare men ionate pentru a dezvolta toate noile 
competen e cerute de societatea cunoa terii : competen e de îmbinare a cuno tintelor matematice şi 



fundamentale din ştiin e şi tehnologii; competen e de tehnologia informa iei şi a comunica iei; 
competen e de comunicare în limba român ; competen e de comunicare în limbi str ine ; competen e 
sociale şi civice; spirit de ini iativ  şi antreprenoriat; competen a de a înv a s  înve i. 
     Acest curs a fost conceput s  ofere elevilor teme de reflec ie asupra lumii înconjur toare, s  atrag  
aten ia la aplica iile pe care tiin ele fundamentale le au în progresul tehnicii moderne.Temele sunt 
prezentate adecvat nivelului liceal, într-o form  cât mai accesibil , p strând îns  rigurozitatea 
tiin ific , proprie matematicii i tiin elor economice.  

       Cursul op ional ,, Statistica între teorie i practic ” este destinat elevilor de clasa a XII-a, de la 
filiera voca ional , profil sportiv din înv mântul liceal. Cursul prevede desf surarea unei ore de 
instruire în fiecare s pt mân , adic  30 de ore pe an, cu o organizare flexibil  a timpului de înv are.  
Acest curs op ional r spunde cerin elor noilor educa ii, având leg tur  explicit  cu educa ia pentru 
schimbare. Educa ia pentru schimbare este o form  a noilor educa ii care vizeaz  modelarea unei 
personalit i proactive, capabile s  ini ieze devenirea, s  o sesizeze/întâmpine adecvat şi s  o domine. 
Prin temele propuse doresc s  îi conving pe elevi c  ştiin ele exacte nu sunt ,,aride ‘’ şi c  ştiin a are 
frumuse ea ei, dar aceasta trebuie descoperit , iar cunoaşterea şi studiul tiin elor pot fi activit i 
pl cute şi utile.  În elegerea profund  în domeniul ştiin ei merge dincolo de memorarea faptelor 
izolate şi conceptelor. În elegerea ştiin ific  profund  include un sistem coerent de fapte, concepte, 
cercetare ştiin ific , şi o puternic  capacitate de rezolvare a problemelor. 
Cursul optional propus ofer  solu ii pentru un proces de predare–înv are-evaluare schimbat, de la 
începutul unui secol plin de provoc ri prin : 

 Reorganizarea preg tirii colare printr-o abordare integrat , interdisciplinar , 
 Dobândirea de c tre elevi a unor achizi ii diferite fa  de perioada anterioar , unificate prin 

rela ionarea tii elor fundamentale cu unele domenii umaniste, 
 Dobândirea unor competen e cheie ce decurg din perspectiva aplica iilor pe care le au 

tiin ele fundamentale în lumea real , 
 Modificarea rolului profesorului în procesul didactic din perspectiva unei noi abord ri 

asupra modalit ilor de prezentare a con inuturilor, din perspectiva unei cunoa teri unitare i 
a integr rii unor domenii conexe în via a real  , 

 Transferabilitatea competen elor i implica iile acestora asupra pred rii–înv rii-evalu rii 
prin dezvoltarea integrat  a competen elor digitale în cadrul disciplinelor studiate i 
utilizarea metodei proiectului în cadrul procesului didactic, 

 Oferirea unui nou mod de generare a con inuturilor înv rii care se bazeaz  pe interesele 
elevilor, este adaptat nivelului acestora, este adecvat atât pentru diferen ierea i 
personalizarea înv rii, cât i pe resursele didactice de care dispune coala. 

COMPETEN E GENERALE 
 
1. Identificarea rela iilor între no iunile matematice studiate. 
2.  Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situa ii   
concrete. 
3. Utilizarea conceptelor specifice tiin elor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoa tere 
i explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaa real . 

4. Aplicarea cuno tin elor specifice tiin elor sociale în rezolvarea unor situa ii-problem , precum i 
în analizarea posibilit ilor personale de dezvoltare. 
5. Manifestarea unui comportament social activ i responsabil, adecvat unei lumi în schimbare. 
6. Participarea la luarea deciziilor i la rezolvarea problemelor comunit ii. 
 
Competen e specifice Con inuturi 
 
 
1.1. Identificareaunormetode de colectare 
iinterpretare a datelor 

2.1. Interpretareacantitativ  a datelor 

 
o Culegerea, clasificarea i reprezentarea 

datelor statistice. 
o Interpretarea datelor statistice: parametrii de 

pozi ie. 



Competen e specifice Con inuturi 
statistice, cu ajutorulgraficelor i a 
diagramelor 
3.1. Utilizareadatelorstatisticepentru 
analiza de caz 
4.1. Transpunerea în limbaj matematic, prin 
mijloace statistice, a unor probleme 
practice 
6.1. Caracterizarea unor situa ii reale prin 
interpretarea statistic  a datelor 
 

o Metode matematice folosite în interpretarea 
datelor statistice: 

-compararea datelor statistice utilizând media i 
mediana 

      - indicatori statistici ai variabilelor cantitative. 
Studii de caz: reprezentarea i interpretarea datelor 
statistice publicate în urma desf ur rii unor sondaje 
i studii statistice pe teme sociale, economice sau din 

domeniul educa iei 

3.2. Utilizarea instrumentelor de 
studiere a pieei pentru identificarea 
domeniului de activitate i pentru 
estimarea parametrilor de optimizare a 
activit ii  

o Marketingul firmei; instrumente utilizate în 
studiul pieei (referitoare la produs, pre, 
plasare, promovare). 

 

5.1. Manifestarea responsabilit ii fa  
de angaja i, clien i i mediu 
5.2. Luarea deciziilor cu caracter 
economic, potrivit rolurilor asumate 
6.2. Interrela ionarea, în cadrul unei 
echipe, în vederea identific rii unor 
solu ii pentru problemele economice ale 
comunit ii 
 

 
o Monitorizarea planului propus;comparaia 

plan propus -plan realizat (analiza 
abaterilor): 

o Controlul eficienei i rentabilit ii. 
o Controlul rezultatelor pariale. 
o Planul strategic: 
o Evolu ia firmei pe termen mediu i lung. 
o Strategii de dezvoltare a firmei în 

contextulintegrrii României în Uniunea 
European. 

o Imaginea firmei:   
 Crearea i promovarea imaginii firmei. 
 Promovarea produselor prin reclam  i 

publicitate. 
 
 

VALORI ŞI ATITUDINI 
 
 formarea obi nuin ei de a recurge la concepte i metode matematice în abordarea unor 

situa ii cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme practice; 
 formarea motiva iei pentru studierea matematicii ca domeniu relevant pentru via a social ; 
 manifestarea disponibilit ii pentru receptarea informa iei ştiin ifice, statistice i economice; 
 manifestarea ini iativei şi a disponibilit ii de a aborda sarcini variate; 
 dezvoltarea unei gândiri deschise, creative şi a unui spirit de obiectivitate şi impar ialitate; 
 dezvoltarea sim ului analitic, a capacit ii de a aprecia si a analiza; 
 cultivarea creativit ii ca dimensiune a personalit ii în ansamblu, cu aplicabilitate în domeniul de 

activitate economic; 
 comportament economic activ i responsabil; 
 spiritîntreprinz tor. 

 
SUGESTII METODOLOGICE 

 
 folosirea unor metode care s  favorizeze rela ia nemijlocit  a elevului cu obiectele 

cunoa terii, prin recurgere la modele concrete; 



 crearea de situa ii de înv are care s  favorizeze interac iunile în cadrul grupului şi 
exprimarea notei individuale ale personalit ii elevilor, contribu iile personale, ceea ce va 
orienta procesul de evaluare a acestora; îmbinarea şi alternarea sistematic  a activit ilor 
bazate pe efortul individual al elevului  cu activit ile ce solicit  efortul colectiv; 

 coordonarea elevilor, prin sarcini de lucru clar precizate,  în procesul de investigare a 
resurselor culturale locale, astfel încât s  devin  capabili s  le integreze în sfera valorilor 
artistice na ionale şi universale; 

 accentuarea caracterului formativ al metodelor de înv are utilizate, în vederea cultiv rii 
poten ialului individual, a dezvolt rii de capacit i diferite (operare, asimilare, aplicare, 
autoevaluare); 

 însuşirea unor metode de informare şi documentare independent , care ofer  deschiderea 
spre autoinstruire, înv are continu . 
EVALUARE 

 Interevaluare prin eseuri tematice (“Statistica - necesitate sau  pierdere de timp?”); 
 Proiect: „ Realizarea unui studiu statistic” 
 Analizarea planului strategic al unei firme; 
 Realizarea unor reclame publicitare, în urma sondajelor pe teme economice. 

 
BIBLIOGRAFIE 

 Singer Mihaela, Manual Matematica M4, clasa a XII-a , editura SIGMA, Bucure ti, 2007, 
 Petre Nachila, C t lin Nachila, Andreea Nachila, Manual Matematica M4, clasa a XII-a , editura 
CREPUSCUL, Ploie ti, 2007, 
 Maria Liana L c tu ,George Paul L c tu , Manual Economie, clasa a XI-a (a XII-a ), editura 
CORINT, Bucure ti, 2006, 
 Elena B lan, Mariana Iatagen, Delia Olaru, Angela Tesileanu, Manual Economie aplicata, clasa 
a XII-a, editura HUMANITAS EDUCATIONAL, Bucure ti, 2010. 
 
 

933. PROIECT  DIDACTIC 
 

Prof. Dumitraşcu M d lina-Elena, Liceul Tehnologic Independen a 
 
 
Disciplina:Limba şi literature român  
 
Clasa: a X-a 
 
Data: 14.03.2016 
 
Unitatea de înv are: Lecturapoeziei 
 
Subiectul: Luceaf rul de MihaiEminescu 
 
Tipul lec iei:mixt  
 
Competen e generale: 
1. Utilizarea corect  şi adecvat  a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor, în diferite 
situa ii de comunicare 
2. Folosirea modalit ilor de analiz t ematic , structural şi stilistic  în receptarea diferitelor texte 
literare şi nonliterare 
3. Argumentarea scris  şi oral  a unor opinii în diverse situa ii de comunicare. 
 



Competen e specifice:  
1.4. Redactarea unor compozi ii despre textile studiate şi alc tuirea unor texte func ionale sau a 
unor proiecte; 
1.5. Utilizarea în exprimarea proprie, a normelor ortografice, ortoepice, de punctua ie şi folosirea 
adecvat  a unit ilor lexico-semantice, compatibile cu situa ia de comunicare; 
2.3. Identificarea şi analiza elementelor de compozi ie şi de limbaj în textul poetic; 
3.3. Elaborarea unei argument ri orale sau scrise pe baza textelor studiate. 
Obiective opera ionale:  
 Eleviivor fi capabili: 
O1: s  prezinte cadrul natural romantic în care are loc întâlnirea dintre Luceaf r şi fata de împ rat; 
O2:  s  descrie cele dou  ipostaze ale Luceaf rului; 
O3:  s  analizeze fragmente din poemul studiat; 
O4:  s  argumenteze refuzul fetei de împ rat de a-l urmape Hyperion în “lumea lui”; 
O5:  s -şi exprime opinia despre mesajul textului. 
 
Resurse educa ionale:  
- fişe de lucru pentru fiecare grup ; 
- sala de clas : 
- timp de lucru: 50 de minute. 

 
Strategia didactic  

a. Metode şi procedee: conversa ia, explica ia, analiza literar , înv area prin descoperire, 
cvintetul,  problematizarea, metoda „cubului”, argumentarea, jurnalul cu dubl  intrare. 
b. Forme de organizare a activit ii elevilor: activitate individual , frontal  şi pe grupe de elevi. 
c. Mijloace de înv mânt: fişe de lucru, text suport, caiet, tabl  , cret . 
d. Material bibliografic :  
„Limba şi literatura română”, manual pentru clasa a X-a, editura Sigma 
Valeriu Marinescu, „Metodica predării limbii şi literaturii române”, editura „România de mâine”, 
Bucureşti, 2004. 

 
Scenariul didactic 

 
1. Moment organizatoric(2 min.) 
Se stabileşte ordinea în clas . Elevii îşi vor preg ti materialele necesare desf şur rii optime a  
activit ii.Voi nota elevii absen i. 
 
2. Captarea aten iei(7 min.) 
Se va realiza cu ajutorul unui citat din critica literar  şi le voi cere elevilor s -şi exprime propria 
p rere în leg tur cu cele afirmate: „ Luceaf rul ” este considerat crea ia cea mai înalt  a poeziei 
eminesciene şi a poeziei româneşti, în general. În el se reg sesc „aproape toate motivele, toate ideile 
fundamentale, toate categoriile lirice şi toate mijloacele lui Eminescu, poemul fiind într-un fel şi 
testamentul lui poetic, acela care l mureşte posterit ii chipul în care şi-a conceput propriul lui 
destin”. (Tudor Vianu)  
Precizare: Criticul consider  c  „personajele” poemului sunt m şti lirice ale poetului; astfel, eul liric 
se proiecteaz  în diverse ipostaze lirice: 
Hyperion – geniul; tendin a de a atinge absolutul; 
C t lin – ipostaza uman ; 
Demiurgul – aspira ia spre universalitate; 
C t lina – muritorul care aspir  spre absolut. 
 
3. Anun area subiectului şi a obiectivelor (4 min.) 
Voi anun a tema şi voi scrie titlul lec iei pe tabl . Voi enumera obiectivele propuse. 



 
4. Dirijarea înv rii (20 min.) 
Clasa va fi împ r it  în şase  grupe decâte trei - patru elevi, corespunz toare celor şase  fe e ale 
cubului. Fiecare ehip  va avea de r spuns cerin elor de pe fişa de lucru aferent .Cele şase fe e ale 
cubului con in câte o sarcin : descrie, compar , analizeaz , asociaz , aplic , argumenteaz . Timpul 
de lucru este de zece minute, dup  care , un reprezentant al fiec rei grupe va prezenta concluziile la 
care a ajuns echipa.  
Sarcinile de lucru se reg sesc în Anexa 1. 
Ulterior le voi cere elevilor s  alc tuiasc  un cvintet referitor la un „personaj”  la alegere 
(Luceaf rul, fata de împ rat, C t lina, C t lin, Hyperion). 
 
5. Asigurarea feedbackului (5 min.) 
Se fac aprecieri şi observa ii privitoare la activitatea elevilor pe parcursul orei. Se apreciaz  
activitatea fiec rei grupe, dar şi contribu ia individual  a fiec rui elev. 
 
6. Evaluarea activit ii (7 min.) 
Pentru acest moment al lec iei le voi cere elevilor s  alc tuiasc  un jurnal cu dubl  intrare. Pentru a 
realiza un asemenea jurnal, elevii trebuie s  trag  o linie vertical  pe mijlocul unei foi de hârtie. În 
stânga vor nota o strof  din poem sau un grupaj de strofe care i-a impresionat. În partea dreapt  vor 
scrie ce i-a determinat s  aleag  acele strofe.  
La ce i-a f cut s  se gândeasc ? De ce i-a intrigat? Poate c  le-a amintit de ceva din propria lor 
experien , poate au fost de acord cu ideea exprimat  acolo. 
 
7. Asigurarea reten iei şi a transferului (5 min.) 
Le voi cere elevilor ca sarcin  de lucru pentru acas  s  exprime , în scris, câteva concluzii personale 
asupra valorii”Luceafărului”. 
 
Bibliografie: 
Limba şi literatura română, manual pentru clasa a X-a, editura Sigma 
Marinescu Valeriu, Metodica predării limbii şi literaturii române, editura „România de mâine”, 
Bucureşti, 2004. 
 
  



 
934. PROIECT DIDACTIC 

 
Profesor Şerban Aurora, Liceul Tehnologic ,,Anghel Saligny” - Feteşti 

 
Data:  
Clasa: a X - a A 
Obiectul: Limba şi literatura român   
Subiectul: Ion, de L. Rebreanu; Ion între Glasul p mântului i Glasul iubirii - proces literar ; 
Tipul lec iei: de aprofundare; 
 
COMPETEN  GENERAL : Argumentarea în scris sau oral a propriilor opinii asupra unui text 
literar sau nonliterar;   
VALORI ŞI ATITUDINI :  
Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice prin lectura textelor; 
Cultivarea sensibilit ii prin receptarea dramatizat  a operei literare. 
 
COMPETEN E SPECIFICE: sus inerea argumentat  a unui punct de vedere într-o discu ie 
 
COMPETEN E DE REFERIN : La sfârşitul lec iei,  elevii trebuie: 
   a) cognitive :  
CC1: s  caracterizeze sintetic personajele Ana şi Ion, f când apel la secven ele narative discutate şi 
la p reri critice; 
 CC2 : s  întocmeasc  dosarul procesului care, în final, va cuprinde : o prezentare sumar  a cazului 
pus în dezbatere – Ion între Glasul p mântului şi Glasul iubirii. Este Ion vinovat moral pentru 
moartea Anei? - depozi iile martorilor şi rezumatul anchetei, rechizitoriul procurorilor şi pledoariile 
ap r torilor şi o concluzie - verdict asupra cazului dezb tut;  
CC3 : s  formuleze concluziile procesului dezb tut şi s  exprime opinii despre complexitatea 
personajelor implicate; 
CC4 : s  utilizeze limbajul specific eroilor c r ii, respectiv registrul stilistic adecvat situa iei de 
comunicare de tip juridic ;  
b) afective : 
CA1 : s  dovedeasc  interes şi motiva ie intrinsec  pentru lectur  prin şansa pe care le-o ofer  
procesul literar de a deveni ,,judec torii’’ personajelor c r ii; 
CA2: s  joace rolurile stabilite, exprimând atitudini şi reac ii potrivite personajelor pe care le 
întruchipeaz . 
METODE ŞI PROCEDEE: - jocul de rol, proiectul (etapa de prezentare a produselor şi evaluarea 
final ), studiul de caz, problematizarea, conversa ia euristic , discu ia colectiv  şi dezbaterea, 
explica ia, povestirea, descrierea. 
FORME DE ACTIVITATE : frontal , pe echipe; 
 MIJLOACE DE ÎNV MÂNT: laptop, videoproiector, ecran proiec ie, dosarul  procesului, 
citate elocvente din text, secven e din ecranizarea ,,Blestemul p mântului – blestemul iubirii”, regia 
Mircea Mureşan,  

RESURSE: - psihice: capacit ile normale de receptare şi înv are ale elevilor de clasa a X-a; 
- temporale: 50 min.; 
 - bibliografice:  
1. Chiprian, Cristina şi Ciuperc , Livia (2002): Alternative didactice, Editura Spiru Haret, Iaşi;  
2. Cr ciun, Corneliu (2004): Metodica predării limbii şi literaturii române în gimnaziu şi liceu, 
Editura Emia, Deva; 

     3.  Rebreanu, Liviu, Ion, Bucureşti, Editura 100+1 Gramar, 1997; 
     4.  Romoni Nicolae Adrian (coord), Limba şi literatura română- auxiliar pentru clasa  a X-a 
structurat pe modelul E.R.R. 



 
SCENARIU DIDACTIC 

 
Moment organizatoric :  
- Preg tirea elevilor pentru sus inerea, în bune condi ii, a activit ii; organizarea şi decorarea s lii 
pentru crearea atmosferei specifice unei s li de tribunal ; 
 
 
Captarea aten iei :  
            - Se citesc versurile poetului Paris Mamuleanu, scrise în secolul al XIX-lea, apoi li se cere 
elevilor s  selecteze, din versurile date, o idee reg sit , un secol mai târziu, în romanul Ion de Liviu 
Rebreanu. 
- mod de organizare a activit ii : frontal ; 
 
Enun area temei şi a obiectivelor lec iei, precum şi a competen elor şi abilit ilor pe care elevii 
trebuie s  şi le formeze sau s  le aprofundeze, trasându-se, astfel, firul lec iei ; 
- descrierea sarcinilor de lucru şi notarea titlului lec iei pe tabl  ; 
 
Actualizarea no iunilor şi a conceptelor – ancor  :  
-    metode : proiectul, demonstra ia ; 
- mod de organizare a activit ii : frontal ; 
-   Elevii au avut de preg tit proiecte despre destinele personajelor Ion şi Ana. Se vor prezenta 
proiectele realizate. 
 
Dirijarea înv rii:  
- Grefierul anun  dosarul pentru procesul ce urmeaz  s  aib  loc şi face apelul p r ilor aflate în 

proces ; Preşedintele Comisiei de anchet  informeaz  Instan a cu privire la subiectul cazului 
dezb tut anun ând ,,capetele de acuzare” pentru Ion Pop al Glanetaşului; anchetatorul rezum  
faptele. 

- Informa iile prezentate sunt desprinse din ac iunea romanului, pe baza cercet rilor întreprinse pe 
echipe, în cadrul proiectului ,,Ion între Glasul p mântului şi Glasul iubirii ” 

-  metode : jocul de rol, dezbaterea, proiectul – finalizare, explica ia, povestirea, descrierea, 
problematizarea, colajul; 
- mod de organizare a activit ii : frontal şi pe echipe ; 
- mijloace didactice : scene extrase  din ecranizarea ,,Blestemul p mântului – blestemul iubirii”, 

regia Mircea Mureşan, planşe, fişe de verdict, flipchart; 
- audierea ,,martorilor’’ acuz rii şi ai ap r rii se va desf şura sub form  de dezbatere în care 

procurorii şi avoca ii îşi construiesc cazul prin formulare de întreb ri, având şi dreptul de a 
interveni cu obiec ii şi comentarii; aceştia lucreaz  în echip , schimbându-şi argumentele şi 
contraargumentele în func ie de cum se deruleaz  procesul; ultimul audiat va fi inculpatul; 

- în timpul audierii se vor utiliza secven e din film care s  puncteze principalele ac iuni sau 
atitudini care incrimineaz  sau ap r  acuzatul; 

- dup  fiecare audiere, ceilal i vor nota pe caiete tr s turi ale personajelor Ana şi Ion, aşa cum 
reies ele din discu ii; se vor cita p reri ale criticilor literari care s  confere autoritate discursului 
argumentativ sus inut de fiecare elev; astfel, şi critica literar  va deveni martor – cheie în 
judecarea lui Ion; 

- fiecare elev va juca rolul în care a fost distribuit, utilizând registrul stilistic potrivit: colocvial, 
regional, respectiv juridic; 

- dup  terminarea cercet rii judec toreşti, judec torul d  cuvântul p r ilor pentru dezbaterile de 
fond: rechizitoriul acuz rii şi pledoaria final  a ap r rii; 

 
 



Feedback-ul: 
-    metode: conversa ia euristic , problematizarea, explica ia; 
- mod de organizare a activit ii : frontal ; 
- Completul de judecat  delibereaz , iar judec torul anun  verdictul şi stabileşte sentin a de 

condamnare; 
-  se realizeaz  o dezbatere cu întreaga clas  asupra procesului şi asupra sentin ei, stabilindu-se 
consecin ele nefaste ale comportamentului personajului principal, dar şi aspectele pozitive ale 
caracterului acestuia; 
 
Evaluarea propriu – zis : 
-  se fac aprecieri realiste, stimulatoare şi încurajatoare referitoare la modul în care completul de 
judecat  şi p r ile aflate ,,în proces’’ s-au preg tit, şi-au îndeplinit rolurile şi asupra calit ii 
dezbaterilor purtate ; 
- se noteaz  elevii care s-au eviden iat în mod special prin argument ri corecte, complete, 

pertinente.  
 
Asigurarea reten iei şi a transferului: se realizeaz  prin precizarea temei pentru acas : Realiza i 
un eseu nestructurat, de dou  pagini, cu titlul Vinov ia moral  a lui Ion – cauze şi efecte 
 
 

935. BROŞURA „45 DE EXERCI II PENTRU O LIMB  ROMÂN  CORECT ” 
 

prof. Banu Petronela, Liceul tehnologic ”Anghel Saligny” Feteşti – Ialomi a 
 

ARGUMENT 
 
 
 
          Lucrarea „45 de exerci ii pentru o limb  român  corect ” propune o modalitate  sintetic   
u or de aplicat, de a parcurge  materia  prev zut  de programa  colar   pentru  ciclul liceal, 
valorificând  atât  cuno tin ele teoretice cât i pe cele practice ale elevilor. 
         Trebuie  precizat  faptul  c  bro ura de  fa   este rezultatul  muncii sus inute a elevilor din 
clasa a XI-a C, pe parcursul anului colar 2015-2016, sub îndrumarea  d-nei profesoare, Banu 
Petronela. 
        Bro ura se adreseaz  tuturor elevilor de liceu, indiferent de profilul urmat, exerci iile fiind de 
un real folos si absolven ilor care se preg tesc s  sus in  proba scris /oral  a examenului de 
maturitate, Bacalaureatul. 
        Prima parte a lucr rii con ine 8 teste, fiecare având itemi diferi i, dar accesibili elevilor 
(variante diferite de r spuns, de completare, de asociere etc), testele  fiind  grupate în  func ie  de  
câteva  domenii  ale  limbii prev zute  în  programa  de limba  român  (IX-XII), precum  i  în cea  
de  bacalaureat: ortografie, ortoepie, punctua ie, lexic. Partea a doua propune i câteva sugestii de 
rezolvare a exerci iilor. 
        Varietatea i complexitatea testelor fac din lucrarea de fa  un instrument de lucru eficient 
celor care vor s  st pâneasc  mai bine limba român , celor  dornici de performan . 
        A adar, bro ura se vrea un instrument pentru activitatea de la clas , dar i o provocare a 
elevilor de a nu fi doar simpli receptori, ci i creatori de limb , într-o bun  zi. 
 
 
  



 
936. CERCUL DE FOLCLOR – “ FLOARE DE COL ” 

 
Prof. Voinea Maria – Colegiul Tehnic “Dimitrie Dima”, Piteşti 

 

 
 
 

ARGUMENT 
Folclorul românesc reprezint , în arta poporului român, un capitol de o mare bog ie, 

varietate, vitalitate şi de un înalt rafinament estetic. 
Cercul de folclor propune o serie de activit i destinate elevilor pasiona i de cercetare 

folcloric , dornici de l rgirea orizontului intercultural-folcloric şi de art  popular . 
                   În cadrul acestui cerc, cunoştin ele nu  constituie un scop în sine, ci un mijloc de 

informare şi de dezvoltare a poten ialului creator al elevilor, prin formarea unor capacit i şi 
deprinderi intelectuale şi a unei atitudini de cunoaştere, bazate pe dezvoltarea spiritului  de 
observa ie, a memoriei, a independen ei de gândire şi a creativit ii. 
                         Aşadar, activitatea cercului “Floare de col ” are o dimensiune instructiv-educativ  şi 
urm reşte cultivarea, în rândul elevilor, a dragostei pentru folclor, prin conservarea, promovarea 
tradi iilor şi a obiceiurilor din zona de provenien , dezvolt  elevilor tr s turi de caracter, precum 
sârguiun a, punctualitatea şi constiinciozitatea şi aprofundeaz  tr s turi ce exprim  atitudinea 
tinerilor fa  de societate, fa  de munc , fa  de ei înşişi. 
OBIECTIVUL GENERAL/ SCOPUL:  
L rgirea orizontului cultural, în domeniul cercet rii folclorice, cunoaşterea obiceiurilor şi tradi iilor 
locale argeşene. 
PERIOADA PROPUS  SPRE DESF ŞURARE:  
- octombrie 2016 – iunie, 2017 
OBIECTIVE CADRU: 

1. Dezvoltarea capacit ii de receptare a mesajului oral; 
2. Dezvoltarea capacit ilor interpretative; 
3. Cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi ustensile; 
4. Dezvoltarea spiritului de echip  şi al colabor rii. 

 
1. Dezvoltarea capacit ii de receptare a mesajului oral 

Obiective de referin  Exemple de activit ide înv are 
1.1 s manifesteinterespentruaspectelefolcloruluiromânesc; 
1.2 s desprind informa iidintr-un text de natur folcloric  

( datinişiobiceiuri); 
1.3 s manifeste, constant, 

interespentrulecturaunorobiceiuri legate de 
datelecalendaristice; 

1.4 s  redea, cât mai fidel, zic tori, proverbe şi ghicitori. 

- explorarea universului folcloric al 
copiilor; 
-  exerci ii de citire explicative; 
- exerci ii de stimulare a capacit ii de 
comunicare a elevilor, prin 
promovarea schimbului de informa ii 
profesor – elev; 
- exerci ii de exprimare a propriilor 



gânduri, opinii, sentimente, în leg tur  
cu personajele şi coordonatele spa io- 
temporale din obiceiurile înv tate; 
- exerci ii de memorare şi de redare 
expresiv ; 
- exerci ii de dic ie. 

 
2. Dezvoltareacapacit ilor interpretative 

Obiective de referin  Exemple de activit ide înv are 
2.1 s cânte, individualşiîngrup, cântecelegate de 
s rb torilecalendaristice, 
respectândcerin eleuneiintona iişidic iicorecte; 
2.2 s cânte, acompaniindu-se cu diverse obiecte 
sonore; 
2.3 s  manifeste interesşivoin , 
încadrulactivit ilor; 
2.4 
s împ rt şeasc celorlal icolegisatisfac iaprilejuit de 
interpretareaproduc iilorfolclorice. 

- exerci iide intona ie; 
 
- exerci ii de memorare; 
 
- interpretareavocal , individual sauîngrup, 
înso it  de recuzit folcloric ; 
 
- participarea şi exprimarea artistic , la 
diferite s rb tori; 
 
- discu iiîngrup. 

 
3. Cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi ustensile 

Obiective de referin  Exemple de activit ide înv are 
3.1s  utilizeze tehnici simple de prelucrare 
şi construc ie din diverse materiale; 
3.2 s  foloseasc  materiale tradi ionale  

- exerci ii de confec ionare a unor m şti; 
- exerci ii de vopsire a ou lor de Paşte; 
- exerci ii de selectare şi utilizare  a materialelor de 
lucru. 

 
4. Dezvoltarea spiritului de echip  şi al colabor rii 

Obiective de referin  Exemple de activit ide înv are 
4.1s cunoasc şis apliceregulile de 
organizareşidesf şurareamanifest rilorfolcloriceşi 
a vizitelorînmuzee; 
4.2 s  manifeste ini iative în rela iile 
interpersonale, în grupul de lucru în care îşi 
desf şoar  activitatea. 

- dialog pe tema cerin elor de organizare a 
manifest rilor folclorice şi a vizitelor la muzee; 
- exerci ii de lucru în echip ; 
- activit i în grup, pentru realizarea produselor 
folclorice. 

 
CON INUTURILE ÎNV RII 

1. Folclorulcopiilor 
*Ghicitori, proverbe, zic tori 
*Datini şi obiceiuri legate de unele date calendaristice ( Sf. Dumitru, Sf. Andrei, Sf. 

Nicolae; s rb torile de iarn : Cr ciunul - Colindele, Pluguşorul, Steaua, etc. - , Sf. Vasile, Sf. Ion; 
Dragobetele; Floriile; Paştele; Sf. Gheorghe) 

2. Cântece şi dansuri populare 
* Interpretarea unor cântece populare argeşene, cu sau f r  acompaniament 
*Înv area unor dansuri folclorice argeşene 
3. Activit i cu diverse materiale din natur  şi auxiliare 
*Steaua/ Sorcova 
*M şti  
*Ou  de Paşti 



4.Vizit  la Muzeul din Goleşti/ Muzeul din Cîmpulung/ Muzeul din Curtea de Argeş 
– sec ia de etnografie şi art  popular   

 
STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMAN  

Obiective de referin  Exemple de activit ide înv are 
 

1. 1.Dezvoltarea capacit ii de receptare a 
mesajului oral 
2.Dezvoltarea capacit ilor interpretative 
3.Cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici 
de lucru cu diverse materiale şi ustensile 
4.Dezvoltarea spiritului de echip  şi a 
colabor rii 

 
 

- Utilizarea diverselor forme folclorice în 
desf şurarea unor şez tori, serb ri. 
- Interpretarea vocal , dup  auz, a unor 
obiceiuri folclorice  pentru copii, 
respectând o emisie şi o dic ie corect  . 
- Aplicarea corect  a tehnicilor de lucru 
cu materiale naturale sau auxiliare. 
-Aplicarea regulilor stabilite în 
desf şurarea şez torilor, şi a 
spectacolelor, în rela iile cu colegii. 
 

 

 
 
MODALIT I  DE  EVALUARE: 
1. Programeartistice; 
2. Spectacole; 
3. Concursuri; 
4. Expozi ie de evaluare a proiectului (Portofoliitematice, fotografii, înregistrări audio -

video); 
5. Revistaliceului 

 
PLANIFICAREA ACTIVIT ILOR CERCULUI DE FOLCLOR             

“ FLOARE DE COL  ” 
Nr. 
crt. 

Activitatea desfăşurată Luna 

 1.  Întrunire ini ial :  
 Acordul asupra planului de ac iuni; 
 Distribuireasarcinilorşiatemelor; 
 Acordul asupra limitelor de timp; 
 Stabilireastrategiilorde evaluare ; 
 Procurarea unor materiale de lucru (p nuşi de porumb, fire 

colorate de lân , pene diferite etc.); 
 Alc tuirea ansamblului folcloric al colegiului; 
 Stabilirea şi desf şurarea unui program de repeti ii al ansamblului 

folcloric al colegiului. 

septembrie 

 2. Spectacol artistic – dansuripopulareargeşene - încadrulproiectului 
multilateral Comenius „Learning through having fun and creativity” 
Spectacol artistic – dansuripopulareargeşene – încadrulprogramului 
cultural-artistic organizat cu ocazia 
“ZilelorColegiuluiTehnicDimitrieDima”  

octombrie 



S rb toarea Sf. Dumitru – importan / semnifica ie 
Obiceiuri de Sf. Dumitru, înArgeş. (eseuri, fotografii) 

 3. Obiceiuri de iarn . Şez toare: ghicitori, proverbe, zic tori 
Steaua/ sorcova – împodobireastelei/ sorcovei; cântece de stea/ 
sorcova, colinde 

noiembrie 

 4.  Şez toare – “În jurul bradului de Cr ciun” . Masca de Anul Nou. decembrie 
 5. Înv area unor dansuri populare  ianuarie 
 6. Cântecul popular argeşean. Audi ie. Inv are. 

Obiceiuri de Dragobete – Sărbătoarea iubirii 
februarie 

 7. Decorarea unor vase în stil tradi ional. 
Vizit  la Muzeul Jude ean Argeş ( Sec ia de etnografie). 

martie 

 8. Motive populare din costumul na ional. Observare. Descriere. 
Simboluri şi semnifica ii. Vizit  la Muzeul 
ViticulturiişiPomiculturiiGoleşti 

aprilie 

 9. Preg tire pentru participare la concursuri de folclor. mai 
10. Expozi ie cu produse realizate în cadrul cercului de folclor iunie 

 
 

937. PROIECT DIDACTIC 
 

Profesor S m reanu Ionela-Mihaela, Liceul Teoretic „ Ion Cantacuzino” Pite ti 
 
Clasa: a X-a E 
Disciplina: Istorie 
Data: 24.05.2016 
Unitatea de invatare: ,,De la confruntare la globalizare’’ 
Lectia: Prabusirea comunismului inEuropa 
Scopul lectiei: de a-i determina pe elevi sa inteleaga esenta experientei comunista precum si 
importante exceptionala a anului 1989  
Organizarea spatiului de instruire si a resurselor: 
 a) Locul de desfasurare: Cabinetul de informatic  
 b) Clasa omogena, cu potential intelectual normal 
Material didactic:  harta Europei - ,,Razboiul Rece’’, materiale ppt, manual, Atlase istorice. 
Metode de predare: conversatia euristica, problematizarea, demonstratia, invatarea prin cooperare, 
descoperirea, dezbaterea,modelarea 
Competente generale: 
1. utilizarea eficienta a comunicarii si a limbajului de specialitate 
2. aplicarea principiilor si a metodelor adecvate in abordarea surselor istorice 
Competente specifice; 
1. construirea de afirmatii pe baza surselor si formularea de concluzii relative la surse 
2. plasarea evenimentelor si proceselor istorice intr-un context istoric romanesc, eoropean sau 
universal 
3. exprimarea de opinii in limbajul adecvat istoriei 
Obiective operationale: 
Elevii sa: 
1. localizeze pe harta tarile comuniste europene, apoi de pe alte continente 
2.  precizeze care au fost trasaturile totalitarismului comunist, folosindu-se de documente, dar si de 
cunostintele dobandita in lectiile anterioare 
3.  descopere si sa analizeze semnele crizei regimului comunist 
4.  enumere factorii care au generat criza economica a sistemului socialist 
5. sa alcatuiasca o friza cronologica a prabusirii regimurilor socialist-totalitare din Europa  
 



Nr. 
crt. 

Momente-
le  

lectiei 

Activitatea 
profesorului 

Activitatea  
elevului 

Strategii 
didactice 

Forme de 
evaluare 

1 Momentul 
organiza-
toric 

Consemnarea absentelor, enuntarea 
scopului lectiei si pregatirea 
climatului socio-afectiv necesar 
actului invatarii. 

Elevii de serviciu comunica absentii 
Pregatirea fiselor de lucru 

  

2 Reactuali-
zarea, 
sistemati-
zarea si 
esentializa
-rea 
cunostin-
telor 

Profesorul va adresa cateva 
intrebari: 
1.Argumentati oportunitatea 
infiintarii ONU 
2.Care considerati ca este cel mai 
important organism ONU? 
Argumentati-va alegerea. 
3.Numiti o cauza a ,,Razboiului 
Rece si argumentati optiunea facuta. 
4. Enuntati o criza politica din 
perioada ,,Razboiului Rece’’ 

 
1. – ineficienta SN 
     - necesitatea fauririi unei organizatii 
internationale care sa disputa de instrumentele 
necesare pentru a apara pacea si securitatea in 
lume 
2. Consiliul de Securitate are un rol important 
in rezolvarea operativa a problemelor lumii 
contemporane 
3. – amenintarea comunismului… 
4.- criza rachetelor 

Conversatia 
euristica 

Evaluarte 
predictiva 

3 Dobandi-
rea noilor 
cunostinte 

Anuntarea lectiei noi, precum si a 
competentelor specifice si a 
obiectivelor operationale. 
1.Care este primul stat comunist din 
istorie? 
2.Care sunt statele in care s-au 
instaurat regimuri comuniste dupa 
1945? 
3.Analizati trasaturile regimurilor 
comuniste postbelice, prin raportare 
la modelul stalinist. 
 
4.Care sunt revoltele anticomuniste 
din ,,blocul comunist’’? 
4.Care este rolul lui Gorbaciov in 
istoria universala? De ce? 

 
 
 
1-2.Elevii identifica si localizeaza pe harta 
statele comuniste din Europa si de pe alte 
continente. 
3.Elevii identifeca, cu ajutorul imaginilor si 
documentelor, urmatoarele trasaturi ale 
comunismului:distrugerea societatii civile, 
teroarea, partidul unic, cultul personalitatii, 
ideologia marxist-leninista, economie etatizata 
(colectivizare, planificare-planuri cincinale) 
4.Elevii enunta aceste revolte folosind 
imaginile-document. 
Reformele gorbacioviste – dezghetul 
comunismului. 

 
 
 
 
Invatarea prin 
descoperire 
 
 
 
Demonstratia 
 
Comparatia 
descoperirea 
 
Conversatia 
euristica 

 
 
 
 
Evaluare 
formativa 
Reactualiza-
rea 
cunostinte-
lor 
anterioare 
 
 
 
 
 



5.Alcatuiti ofriza cronologica a 
prabusirii regimurilor socialist-
tatalitare din Europa 
6.Care este semnificatia anului 
1989? 
7.Interpretati diagramele care 
reprezinta rezultatele alegerilor din 
Romania din 20 mai 1990.  
8.Cu ce alte evenimente din istoria 
universala este comparabil anul 
1989? Motivati de ce! 

1989 – Polonia, RDG, Cehoslovacia, Ungaria, 
Bulgaria, Romania 
 1991- URSS 
 
1989 – sfarsitul comunismului si triumful 
societatii civile. 
7.Elevii comenteaza rezultatele alegerilor  
8.Elevii pot compara anul 1989 cu alte 
momente din istoria universala: 476,1789... 
 
 

Descoperirea 
 
 
Problematiza 
rea 
Dezbaterea 
Comparatia 

Evaluare 
formativa si 
sumativa 
 
 
Evaluare 
formativa 

4 Realizarea 
feed-
backului 

O incercare de condamnare a 
comunismului 

Exercitiu: ,,Imaginativa ca sunteti contemporani 
ai regimurilor comuniste est-europene, dar traiti 
intr-un stat din Occident. Formulati cateva fraze 
in care sa condamnati comunismul, aratand ca 
1989 a insemnat o poarta catre libertate 

 Evaluare 
formativa 

5 Tema 
pentru 
acasa 

In finalul lectiei se fac aprecieri 
asupra calitatii prestatiei elevilor si 
vor fi notati 

Elevii vor avea de pregatit tema:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
938. „O CARTE PENTRU FIECARE”- CERCUL DE LECTUR   

 
Prof. Cristina ul  

Colegiul Na ional Pedagogic „ tefan Odobleja”, Drobeta Turnu Severin, Mehedin i 
Prof. Elena Bo tin  

Colegiul Economic „Theodor Costescu”, Drobeta Turnu Severin, Mehedin i 
 

Argument 
 F urirea acestei activit i în afara orelor de curs a ap rut din dorin a de a-i schimba pe elevi, 
f cându-i s  citeasc  mai mult, îndreptându-i spre lectura atât de folositoare spiritului i devenirii 
armonioase. 
Cu to ii, indiferernt de disciplina pe care o pred m, trebuie s  credem cu fermitate c  lectura poate 
înc  mai cuceri foarte mult teren, dac  profesorul g seşte strategia adecvat  şi puntea de 
comunicare cu elevul. 
 F r  a minimaliza şi, chiar, f r  a exclude dintre sursele de lectur  calculatorul, ne-am 
propus o mai bun  apropiere a elevului de carte, de atmosfera pl smuit  în fiecare lectur . 
Cele dou  institu ii au avut ca preocupare permanent  stimulare acestui act de cultur , organizând în 
acest sens Cenacluri literare, Concursuri de Crea ie i chiar Concursuri de recit ri. Mai mult chiar, 
tot în urm rirea aceluia i obiectiv, i anume, stimularea lecturii în rândul elevilor, am decis 
executarea unui parteneriat care s  ajute în gestionarea mai eficient  a problemei în cauz .  
 Nu facem altceva decât s  continu m munca şi efortul înaintaşilor, dasc li deosebi i şi cu o lung  
carier  în aceste  şcoli. 
 A adar, scopul nostru este acela de a-l transforma pe elev într-un adev rat beneficiar  de 
lectur , conştient de valoarea şi importan a c r ii în des vârşirea personalit ii lui, de rolul pe care-l 
ocup  carte în rela ionarea cu lumea din jur, cu restul universului. 
 
Scopul proiectului: 
 Formarea gustului pentru lectur  al elevului; 
 Formarea unor criterii axiologice proprii prin care s  disting  singur ce şi când s  citeasc ; 
 Formarea unui inventar de instrumente de analiz  a operei literare care s -l ajute s  comunice 

mai bine cu el însuşi şi cu cei din jurul lui. 
 Dezvoltarea valen elor morale, religioase, patriotice şi artistice 
 Educarea sentimentelor 
 
Coordonatorii proiectului:  
Prof:Cristina ul - Col.  Na .  Pedagogic tefan Odobleja                 
Prof. Elena Bo tin -  Col. Economic Theodor Costescu 
Obiectivele proiectului: 
 Descoperirea, f r  constrângerile “catalogului” a pl cerii de a citi 
 Cultivarea în rândul elevilori a lecturii de plcere  
 Stimularea   interesului pentru literatura român  si universal  
 Resuscitarea  interesului pentru actul lecturii 
 S  efectueze diferite activit i împreun  
 S  stabileasc  rela ii de prietenie 
 S  manifeste interes pentru aplicarea cunoştin elor dobândite în diverse situa ii 
 
Grupul int :  elevii claselor a IX-a şi a X-a ai şcolilor 
Durata: 1 an 
Parteneri în desfasurarea proiectului:  
 Biblioteca colilor implicte 
 Biblioteca Jude ean  “Theodor Costescu” 



 
Oportunitati in desfasurarea proiectului 
 Existenta unui profesor- documentarist sau a unui bibliotecar  
 To i elevii sunt înscrişi la bibliotec   
 Existenta unui s li specializat  pentru lectur  ce poate asigura mobilierul, atmosfera, personalul 

necesar desf şur rii  
 
Riscuri in derularea proiectului: 
 Programul şcolii este în dou  schimburi ceea ce impune desf şurarea ac iunii în zilele de 

sâmb t  
 Inapeten a – ini ial  – pentru lectur  a tuturor elevilor; de aceea se impune un efort mai mare 

din partea echipei manageriale pentru atragerea şi convingerea lor 
 Spa iul de desf şurare al s lii de lectur  este prea mic, iar programul nu include zilele de 

sâmb t  
 Riscul aglomer rii şi suprasolicit rii elevilor 

 
AC IUNI: 
 Vizitarea celor dou  unit i partenere: biblioteca jude ean  şi CCD Dolj 
 Preg tirea lecturilor artistice pentru prezentare cu diferite ocazii; 
 Desf şurarea unor activit i artistice  
 Realizarea unor expozi ii cu lucr rile realizate împreun ; 
 Desf şurarea unor jocuri tematice; 
 Concurs de recit ri – „Cel mai bun recitator”; 
 Popularizarea acestor ac iuni cu ajutorul televiziunii locale; 
 Excursii în împrejurimi 
EVALUARE: 
 Desf şurarea unor activit i comune sub forma unor jocuri şi programe artistice; 
 Apreciere asupra colabor rii în modul de lucru, în prezentare  produsele realizate; 
 Acordarea unor diplome copiilor care s-au eviden iat; 
 Realizarea expozi iei cu lucr rile copiilor în şcoal ; 
 Popularizarea ac iunilor cu ajutorul televiziunii locale. 

 
Etape în derularea proiectului: 
 Aplicarea unui chestionar vizând interesul pentru lectur  al elevilor în colaborare cu profesorul 

psiholog al şcolii şi cu directorul educativ 
 Analiza si interpretarea datelor 
 Stabilirea calendarului de activitati pe sem I si al II-lea 
 Formarea echipei de proiect 

Calendarul activitatilor cercului de lectură 
 

1. Întâlniri lunare în ultima sâmb t  din lun : se ascult  crea iile copiilor, sunt 
comentate de colegii lor şi de profesorii îndrum tori. 

2. Sunt selectate cele mai bune crea ii pentru a fi popularizate 
3. Întâlniri cu scriitorii olteni. 
4. S rb torirea zilei Limbii române – 24 noiembrie 2008 printr-un program special 

(conceput şi executat de elevi) 
5. Întâmpinarea Naşterii Domnului şi a s rb torilor de iarn . 
6. Revigorarea patriotismului autentic – 24 ianuarie 
7. Mărţişor – prieten drag! 
8. În aşteptarea sfintelor s rb tori pascale 

 
  



 
939. OP IONAL TIC: IMPLEMENTAREA DATELOR STRUCTURATE 

 
Prof. Sîrbu Petronela, Liceul Teoretic “Emil Racovi ”- Vaslui 

 
Tipul cursului: Op ional intracurricular 
Aria curricular : Tehnologii 
Disciplina: TIC 
Durata: 1 an 
Clasa: a XI-a 

Argument 
 

Transform rile societ ii româneşti din ultimii ani, dezvoltarea şi r spândirea informaticii, 
p trunderea elementelor moderne de comunica ii şi tehnologii informatice în ara noastr , impun o 
preg tire diversificat  a tinerilor în acest domeniu. Disciplina „Tehnologia informa iei şi 
comunica iei”, trebuie s  asigure dobândirea unor cunoştin e de utilizare a calculatorului şi a unor 
medii informatice de lucru, de tehnologia informa iei şi comunic rii la nivel de cultur  general , 
necesare unor activit i cu caracter aplicativ utile în mediul în care tinerii îşi vor desf şura 
activitatea. 

Pornind de la faptul c nu exist  domeniu de activitate unde s  nu se prelucreze şi s  nu se 
transmit  informa ii atât în cadrul domeniului respectiv cât şi spre exteriorul lui, afirm m c  azi 
informa ia este foarte pre ioas , ea trebuie stocat , prelucrat  şi transmis  în condi ii care asigur  
corectitudine şi exactitate, deci la nivel profesional.  

Informatica a p truns ast zi în cele mai variate domenii, deci indiferent de profesia pe care o 
va alege un tân r, la viitorul lui loc de munc , în mileniul III, cu siguran  va avea nevoie de 
cunoaşterea modului de utilizare a unor instrumente informatice.  

Tehnologia informa iei, prin specificul ei, este esen ial legat  de lucrul individual pe un 
calculator, deci dezvolt  deprinderea de a lucra individual. Pe de alt  parte, prin intermediul 
re elelor de calculatoare este posibil schimbul de informa ii între mai mul i utilizatori de 
calculatoare mult mai eficient decât prin orice alt  metod  clasic .  

Educarea elevilor în spiritul unei activit i desf şurate în grup, în colaborare se finalizeaz  
prin predarea TIC orientat  pe proiecte. Obişnuirea elevilor cu responsabilit i, cu r spunderea 
privind finalizarea propriei munci şi asigurarea înl n uirii unor elemente realizate în paralel, îi va 
preg ti în mod cât se poate de clar pentru o activitate pe care cu siguran  o vor întâlni în viitor.   

Elevii claselor a XII–a, profil uman (ştiin e sociale, filologie) au alocat pentru aceasta 
disciplin  câte o or  pe s pt mận , or  în care este prevazut, pentru întreg anul şcolar, doar Pagini 
Web, deşi elevii sus in la sfârşitul clasei a XII-a, examenul de Competen ele Digitale, ce con ine 
subiecte din Arhitectura unui sistem de calcul, , Word, Excel, PowerPoint, Access. 

Acest op ional ȋ i propune studiul unor no iuni mai complexe ale programelor de aplica ie 
din pachetul Microsoft Office, aprofundarea no iunilor legate de formarea de deprinderi ale elevilor, 
precum i prelucrarea/formatarea ȋn timp scurt a unor fi iere de diferite tipuri  deja create, pregatirea 
elevilor pentru sus inerea Competen elor Digitale i nu numai.   

Acest curs ofera elevului de clasa a XI-a  posibilitatea de aprofundare a unor no iuni cerute 
la competen ele digitale, obligatorii la sfȃr itul liceului dar mai ales ca pregǎtire pentru via a socialǎ 
i profesionalǎ de dupǎ absolvire.  

Utilizȃnd TIC ȋn procesul de ȋnvǎ are-predare, elevul devine constructor al unei realitǎ i noi, 
descoperǎ noi posibilitǎ i de explorare a realitǎ ii, ȋ i adapteazǎ treptat propriile reac ii la lumea 
ȋnconjuratoare.  

Rǎmȃne ca profesorul clasei sǎ decidǎ ritmul atingerii obiectivelor i gradarea parcurgerii 
con inuturilor. 
 

Competen e generale (Obiective cadru): 



 
Dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unui sistem de calcul şi-a softului specific 

 Elaborarea unor produse soft care s  dezvolte spiritul inventiv şi creativitatea       
 

Competen e specifice: 
 

Aplicarea opera iilor elementare şi a conceptelor de baz  ale aplica iei Excel 
Utilizarea op iunilor de formatare şi gestionare a datelor din foile de calcul 
Utilizarea formulelor şi a func iilor  
Utilizarea corect  a op iunilor de tip rire a unei foi de calcul  
Utilizarea unor tehnici şi procedee de realizare de grafice şi diagrame 
Realizarea de import obiecte 
Realizarea unor aplica ii practice 
Crearea şi utilizarea formularelor  
Utilizarea informa iilor dintr-o baz  de date  
Crearea şi utilizarea rapoartelor  
Realizarea unor aplica ii practice 

 
Con inuturi: 

 
Editoare de calcul tabelar  

 
 

 
 

 

ad ugare antet şi subsol, introducere numere pagin , etc.  
 

-o celul : numere, text, simboluri  
 

unei celule sau a unui grup de celule adiacente sau neadiacente, a unei linii, a unui 
rând  

-o alt  celul  a aceleiaşi foi de calcul sau a altei foi 
de calcul active sau între registre  

e sau a unui grup de celule adiacente, a unei linii, a unui rând  
 

 
 

 
 

 
-o celul   

mp r iri  
 
 

 
 

rire  

a unui registru de calcul  
 



au a unui grafic  
 

 
-un registru de calcul  

 
unor tabele pentru diferite activit i  

 
Baze de date  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
-o tabel   

r-o tabel   
-o baz  de date  

-o baz  de date  
 

 
 

ului într-un formular  
-un formular  

 
 

 
 

 unei interog ri multiple  
 

 
-o interogare  

 
 

carea unui raport  
 

-un raport, total-raport, subtotal-raport  
 

 
Modalit i de evaluare: 

 
- observarea sistematic  a elevilor,  
- munca independent ; 
- sondajul,                                        
- investiga ia,  
- lucrul în echip ,  
- autoevaluare 
- probe orale, scrise,  



- probe practice,  
- proiecte 
 
Bibliografie: 

1. Con inuturile şi enun urile subiectelor de bacalaureat de la proba de competen e digitale din 
sesiunile iunie 2014 şi iunie 2015; 
2. Con inuturile Syllabus 1.0 (5.0) ECDL; 
3. Mariana Miloşescu, Manual Tehnologia informa iilor şi a comunica iilor clasa a IX-a, Editura 
didactic  şi pedagogic  2009 
4. Mariana Miloşescu, Manual Tehnologia informa iilor şi a comunica iilor clasa a X-a, Editura 
didactic  şi pedagogic  2009 
5. Daniela Oprescu, Manual Tehnologia informa iilor şi a comunica iilor clasa a IX-a, Editura 
Niculescu  2011 
6. Daniela Oprescu, Manual Tehnologia informa iilor şi a comunica iilor clasa a X-a, Editura 
Niculescu  2011 
 
 
 



 
940. ANALYSE D’UN PASSAGE D’UN CONTE CONNU 

 
prof. Vintil  Sanda Mihaela, Liceul tehnologic R chitoasa, Comuna R chitoasa, Jude ul Bac u 

 
Professeur : Vintil  Sanda Mihaela 
Lycée Technologique R chitoasa, 
 Bac u, Roumanie 
5e classe, Niveau A 1 
1. Présentation du contexte  

 
1.1  Public cible   

 âge et niveau scolaire : 11 ans, Ve classe, 3e année d’étude du FLE, Niveau A1 du CECR 
 profil langagier des élèves: roumain- renforcé, français-débutant,  
 il y a des enfants qui connaissent un peu l’italien. 

 
1.2  Langues présentes dans le contexte scolaire  

Les élèves parlent bien le roumain, leur langue maternelle et ils étudient le FLE, Niveau A1 du CECR, ayant des connaissances minimales de langue 
étrangère.  
A l’école, en Ve classe, les élèves étudient 5 heures par semaine la langue maternelle, le roumain et 2 heures par semaine le français. 
2. Description générale de l’activité  
 

2.1  Type de travail  
 
Au début, on commence par une activité en ligne, existante sur le site: 
http://www.unilat.org/DPEL/Intercomprehension/Itineraires_romans/Modules/Module2/index.htm . Il s’agit du conte Le chat botté, de Charles 

Perrault. On propose une première écoute du conte en français, puis en roumain, et aussi en italien.  
On cherche à trouver une voie vers la mémoire du groupe, pour analyser l’intérêt pour l’âme de l’être humain, pour développer les habiletées 

émotionnelles, pour démontrer la victoire des valeurs intellectuelles et esthétiques. 
On propose le premier exercice qui consiste à coller les images dans l’ordre des faits.  
On va continuer l’activité, conçue en style propre. 

 
 nom du matériel didactique et de l’activité : Analyse d’un passage d’un conte connu 
 

http://www.unilat.org/DPEL/Intercomprehension/Itineraires_romans/Modules/Module2/index.htm


Caractéristiques de l’activité créée 
 nom donné à l’activité : Analyse d’un passage d’un conte connu, en trois langues romanes 
 type de support : papier ou numérique: papier- fiches de travail 
 langue(s) visée(s) : plusieurs langues, une seule langue, la langue de référence: français, italien, roumain 
 activités langagières : compréhension de l’écrit, production écrite ou orale. 
 Production écrite: créer un petit dialogue entre les autorités et les fils du meunier pour partager les biens. 
 compétences linguistico-communicatives plurielles ou monolingues : -saisir l’information explicite de l’écrit, 

-reconstituer l’organisation explicite du document; 
-découvrir l’implicit d’un texte; 
-lire et écouter un petit texte en trois langues différentes; 
dimension : lexicale, grammaticale, pragmatique, interculturelle 

 Les élèves seront capables à: 
-identifier le titre en deux langues étrangères, 
-trouver une image qui n’appartient pas au conte proposé; 
-identifier les noms des animaux présentés dans le passage donné, en trois langues et de compléter un tableau,  
-identifier les noms des métiers présentés dans le passage donné, en trois langues et de compléter un tableau,  
-identifier les noms des membres de la famille, présentés dans le passage donné, en trois langues et de compléter un tableau,  
-transposer les catégories gramaticales en langues étrangères, 
-comparer une phrase donnée en roumain avec ses variantes en français et en italien;  
-donner des renseignements comme: la langue parlée, le pays, la capitale et la nationalité. 

2.2  Genre textuel : conte- extraits d’un conte 
2.3  Thématique : les animaux; la famille; les métiers 
2.4  Types d’exercices : tableaux comparatifs à compléter, questions ouvertes / fermées, etc. 

 
 
3.1  Durée 2 heures.  1CLASSE 1H-50 minutes 



 
 
 
 

  

Le Chat 

Botté 

 

Il gatto con 

gli stivali 

 

Motanul 

încălțat 
 



 

 
1. Identifie les langues dans lesquelles est écrit le titre du conte: 

 
 

 
 
 

 
  

1. Le Chat Botté      

2. Il gatto con gli stivali 

 

3. Motanul încălțat 
 



 
Le Maître Chat ou 

Le Chat Botté 
de Charles Perrault 

 
A. Identifie les langues dans lesquelles est écrit le titre du conte: 

 
 

 
 
 
 
 

 
Réponse: 1- Le Chat botté –en français; 
                  2- Il gatto con gli stivali- en italien; 
                  3- Motanul Înc l at- en roumain. 
  

1. Le Chat Botté      

2. Il gatto con gli stivali 

 

3. Motanul încălțat 
 



 
B. L’une de ces images n’appartient pas à ce conte. Laquelle? 

 
a) b) 

 
c) 

 
d) 

e) f) g) h) 

 
 
 
 
 



 
941. LESSON PLAN: THE CYCLE OF LIFE – LITERATURE CORNER 

 
Prof. Andrei Elena, Colegiul Economic Buz u 

 
Date: 
Teacher:  
Class: X (2 classes/week) 
Number of students: 
Students’level: upper intermediate 
School:  
Time of lesson: 50 min 
Textbook: Upstream Upper Intermediate 
Unit 10: The Cycle of Life. Reading: Literature Corner 
Lesson Aims: 
* creating interest in the topic of the lesson; 
* promoting discussion and expressing opinions on life of young girls in the igth century; 
* reading for details; 
* practising the new vocabulary; 
* fostering fluency. 
Activity 1 . Warming up (T-ST; 5 min) 
Aim: increasing Ss' interest in the topic. 
Procedure:  
* T explains the task and allows Ss time to read the text about Louise May Alcott and helps 

them with any unknown vocabulary if necessary. T reads out the questions and elicits answers from 
around the class (Ex. 1/182). 

Activity 2 . Reading (IW, PW; 22 min) 
Aim: developing reading skills. 
Procedure:  
* Ss read lines i - 12 of the extract and, in pairs, discuss what the girls' 'experiment' probably 

involved. T elicits answers from Ss around the class (Ex. 2a/i82); 
* 7 sentences have been removed from the extract. Ss have to choose from the sentences 

given (A - I) the one which fits each gap. T explains the tasks and focuses on the example. T asks 
Ss to explain why sentence I hits in gap o, and allows Ss some time to read the text and the missing 
sentences silently and complete the task. T checks Ss' answers (Ex. 2b/i82); 

* Ss discuss in pairs what helped them insert each missing sentence. T elicits from Ss 
around the class what helped them to match the missing sentences (Ex. 3/182); 

* T explains the task and allows Ss time to complete the exercise, working out meaning 
from context. Ss match the highlighted words with their meaning., then read the article again and 
find the similes used. T checks Ss' answers around the class (Ex. 4, page 183). 

Activity 3 . Text Analysis (IW; 20 min) 
Aim: developing speaking skills and using vocabulary in context. 
Procedure:  
* T explains the task and allows Ss time to explain the bold parts in the phrases taken from 

the passage, in their own words. T encourages Ss to work out the meaning from the context. T 
checks Ss' answers around the class (Ex. 5/183); 

* What does 'semi-autobiographical' mean? T reads out the rubric and elicits answers from 
Ss around the class (Ex. 6a/i83); 

* T explains the task and allows Ss time to complete the task then asks individual Ss to tell 
which adjectives best describe Mrs. March and her daughters with justifications (Ex. 

6b/i8s); 
* T helps when necessary. 



Activity 4 . Homework (Ex. 9/183) (T-ST; 3 min) 
Aim: improving Ss' ability of writing a paragraph. 
Procedure:  
* T asks Ss to write a paragraph telling how the life of the average girl today differs from 

that described in the extract, thinking in terms of duties, leisure and ambitions. 
 
 

942. „CASA NOASTR  – NATURA” 
PROIECT LOCAL  DE EDUCA IE INCLUZIV  

 
prof. Romaşcu Gianina, Liceul Teoretic „ Mihail Kog lniceanu” Vaslui 

 
COORDONATOR DE PROIECT: 
-prof. Romaşcu Gianina, Liceul Teoretic „ Mihail Kog lniceanu” Vaslui 
 
PARTENERI: 
- Inspectoratul Şcolar Jude ean Vaslui 
- Casa Corpului Didactic Vaslui 
- Prim ria şi al i factori ai comunit ii locale 
- Liceul teoretic „ Mihail Kog lniceanu” Vaslui 
- Centrul Şcolar de Educa ie Incluziv  „Elisabeta Polihroniade” Vaslui 
 
Grupul ţintă: 
- Elevi din cadrul Centrului Şcolar de Educa ie Incluziv  „Elisabeta Polihroniade” 

Vaslui 
- Elevi din cadrul Liceului Teoretic „Mihail Kog lniceanu” Vaslui 
- familiile elevilor implica i în proiect 
- institu iile şcolare implicate în procesul de educare, recuperare, compensare, 

integrare a copiilor cu deficien e 
 
Motivaţia proiectului: 
- deriv  din necesitatea implic rii elevilor în activit i ce au drept scop men inerea unui 

mediu s n tos şi curat în şcoal , curtea şcolii şi în spa iul aferent acestora, precum şi în 
sensibilizarea factorilor educa ionali şi a comunit ii locale fa  de copiii cu cerin e educative 
speciale. 

Scopul proiectului: 
- conştientizarea  problemelor legate de mediu 
- dezvoltarea spiritului civic şi a capacit ii elevilor de a lua decizii 
- stimularea copiilor pentru a desf şura activit i care s  duc  la intercunoaştere şi 

socializare 
- însuşirea unor norme de comportament pozitiv fa  de copiii cu nevoi speciale 
- schimbarea imaginii privind persoanele cu dizabilit i prin integrarea lor socio – 

cultural  
 
Perioada de desfăşurare: 2 ani  
 
Resurse umane: 
- cadre didactice 
- elevi ai celor dou  clase 
- p rin ii copiilor 
- reprezentan i ai inspectoratului şcolar şi ai autorit ilor locale 
- al i parteneri care sprijin  derularea proiectului 



 
Resurse financiare:autofinan are 
 
Metode:conversa ia, observarea spontan  şi dirijat , demonstra ia, jocul, înv area prin 

descoperire, problematizarea, exerci iul. 
 
CON INUTURI ŞI ACTIVIT I: 
 
1. Deschiderea festiv  – prezentarea scopului, partenerilor şi a activit ilor propuse. 
2. Activit i: 
- confec ionarea unor ecusoane cu denumirea proiectului 
-analiza problemelor legate de mediu prin discu ii şi dezbateri 
- desf şurarea unor ac iuni ecologice de colectare a deşeurilor din curtea şi din 

împrejurimile şcolii 
- conştientizarea interdependen ei dintre om şi natur , cultivarea dragostei fa  de 

natur  prin desf şurarea unui program artistic 
    
3. Ce putem face pentru protejarea mediului înconjur tor? 
Obiective: 
- educarea elevilor în spiritul respectului fa  de natur  
- formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi atitudinilor necesare ocrotirii mediului 

înconjur tor 
- adoptarea ini iativei individuale şi de grup în realizarea proiectului 
- s  în eleag  necesitatea leg turilor de prietenie cu al i copii 
- s  manifeste toleran  şi prietenie fa  de cei din jur 
Activit i: 
Formarea unor grupe de elevi ai celor dou  şcoli şi împ r irea unor pliante privind protec ia 

mediului înconjur tor. 
Colectarea unor deşeuri refolosibile ( hârtie, sticle, PET – uri) şi valorificarea lor. 
 
4. Un copil, o floare, o minune – ac iune de plantare de flori în ghivece 
Obiective: 
-s  participe activ la plantarea florilor în ghivece 
- s  identifice c i prin care poate contribui la men inerea unei vie i s n toase  a 

plantelor  
- s  – şi formeze comportamente de respect şi în elegere fa  de copiii cu dizabilit i 

Activit i: 
Plantarea florilor în ghivece în cadrul celor dou  şcoli implicate. 
Discu ii privind denumirea plantelor cultivate, caracteristicile lor, modul de înmul ire şi 

îngrijirea lor. 
 
4. „ SALVA I NATURA!” 
Obiective: 
- s  reprezinte prin desen efectele benefice sau nocive ale activit ii copilului asupra 

mediului apropiat 
- s  identifice principalele probleme legate de protec ia mediului înconjur tor 
- s  conştientizeze efectele ac iunii omului asupra mediului înconjur tor 
- s  dezvolte interes pentru cunoaşterea semenilor lor. 
Activit i: realizarea unei expozi ii cu desene pe  teme ecologice ale elevilor celor dou  

şcoli. 
  



 
5. Casa noastr , NATURA! 
Obiective:  
- s  identifice sursele de poluare a mediului şi efectele factorilor poluan i asupra 

organismului uman 
- s  prezinte solu ii de protec ie a mediului înconjur tor 
- s  eviden ieze frumuse ea naturii şi fenomene din natur  printr – un program artistic 
- s  – şi dezvolte dorin a de a tr i în bun  în elegere cu al i copii 
 
Activit i: 
Desf şurarea unui program artistic la care s  participe elevii celor dou  clase, p rin ii lor, 

cadre didactice. 
Prezentarea factorilor poluan i şi a efectelor lor prin imagini pe calculator. 
6. Sa admir m m re ia naturii! 
Obiective: 

- s  cunoasc  principalele puncte de interes turistic din jude ul Vaslui 
- s  observe frumuse ile naturii 
- s  – şi dezvolte interesul pentru natur  şi pentru om, în scopul dorin ei de protejare a mediului 
- s  între in  rela ii de prietenie şi cu copiii care manifest  dificult i de integrare în societate 

Activit i: 
Organizarea unei excursii în cadrul jude ului Vaslui. 
 
7. Finalizarea proiectului 
Activit i: 
Prezentarea unor portofolii ale elevilor care s  cuprind  produse ale activit ilor realizate: 

CD – uri, desene, ecusoane, fotografii, crea ii ale elevilor. 
La aceast  activitate particip  elevii celor dou  clase, cadre didactice, reprezentan i ai ISJ 

Vaslui. 
 
 

943. PROIECT DE LEC IE 
 

Profesor Alexandru Roxana Monica, Liceul Tehnologic “Anghel Saligny”, Gala i 
 
DATA : 06.04.2016 
 
CLASA : a X-a A 
 
DISCIPLINA : Psihologie 
 
SUBIECTUL : Etapele dezvolt rii personalit ii 
 
TIPUL LEC IEI: de recapitulare şi sistematizare a cunoştin elor 
 
COMPETEN E DERIVATE: 

psihologice ale personalit ii 
prin lucrul pe grupe 

 
Strategii didactice: 
 
 
 



RESURSE PROCEDURALE: 
a) metode şi procede: conversa ia, înv area prin descoperire, fişe de lucru cu sarcini diferite pentru 
fiecare grup  
b) forme de organizare: individual, pe grupe, frontal 
 
RESURSE MATERIALE: 
manualul, papusile Matrioşka, coli de flip-chart, markere, text, calculatoare, acces la Internet, 
bolduri 
 
BIBLIOGRAFIE: 
Psihologie-manual pentru clasa a X-a, Editura Corint; 
Psihologie-manual pentru clasa a X-a, Editura Humanitas; 
 
EVOCAREA 
Voi asigura condi iile necesare pentru buna desf şurare a lec iei. Se face prezen a. Activitatea 
debuteaz  cu prezentarea papuşilor Matrioşka (jucărie din lemn, păpuşă viu colorată, goală pe 
interior, în care sunt introduse alte păpuşi, mai mici, identice), asezate în fa a elevilor, pe stadii de 
dezvoltare. Trei elevi din clasa sunt ruga i s  vin  în fa a clasei, s -şi aleag  o papus , s  îşi 
imagineze în ce etap  se încadreaz  şi s  fac  un efort de memorie, s  îşi aminteasc  un moment din 
via a lor tr it la acea vârst . 
Se prezint  apoi titlul lec iei (se scrie titlul lec iei pe tabl ) şi obiectivele urm rite. 
Timpul de lucru este de 5 minute. 
 
REALIZAREA SENSULUI 
Se împarte clasa în trei grupe. Fiecare grup  va avea la dispozi ie un bol cu bile ele, pe care sunt 
notate diverse afirma ii despre stadiile dezvolt rii personalit ii. Grupele vor avea de caracterizat 2 
etape folosindu-se de afirma iile reg site pe bile ele. Elevii trebuie s  identifice afirma iile potrivite 
pentru fiecare stadiu. De asemenea, bile elele se vor lipi pe un panou personalizat cu imagini 
reprezentative stadiului descris. Liderul grupei va prezenta informa iile colegilor. 
În cazul în care grupa respectiv  nu a identificat toate afirma iile potrivite, membrii celorlalte grupe 
sunt ruga i s  completeze. 
Timpul de lucru este de 20 de minute, iar prezentarea materialului nu trebuie s  dureze mai mult de 
5 minute. 
Total timp al acestei secven e de lectie de 35 minute. 
 
REFLEC IE 
Dup  prezentarea informa iilor de c tre liderul grupei, profesorul adreseaz  urm toarea întrebare:  
- Crede i c  maturitatea cumuleaz  experien a tuturor vârstelor anterioare asemeni p puşii 
Matrioşka? 
Se fac aprecieri si comentarii. Timpul este de 3 minute. 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

dup  trei ani se contureaz  componentele de baz  ale personalit ii 

 

în preşcolaritate încep să se formeze primele trăsături de caracter ( respectul faţă de alţăă, 
hărnicia, autonomia, independenţa, iniţiativa etc.); 

în cazul unei înzestrări native speciale, chiar în preşcolaritate , aptitudinile pot atinge niveluri 
înalte şi se pot exprima în rezultate remarcabile 

aptitudinile se dezvoltă în şcolaritatea mică sub influenţa sistematică a procesului instructiv - 
educativ 

modelele şi cerinţele parentale joacă un rol foarte important  ; 

- încep s  fie evidente diferen ele individuale în manifestarea personalit ii , iar cunoaşterea 
acestora este foarte important  pentru optimizarea educa iei şcolare şi familiale de la aceste 
vârste. 

 

- odat  cu intrarea la şcoal  se dezvolt  tr s turi caracteriale ca: sârguin a, conştiinciozitatea, 
punctualitatea, autoexigen a etc. 

 

în gr dini  se dezvolt  sociabilitatea, disponibilitatea la colaborarea cu altul 

 



 
944. PROIECT EDUCA IONAL 

VALEN E MULTIPLE ALE JOCULUI 
 

Prof. Coman Mariana, Colegiul Tehnic Napoca, 
Prof. OprişNicoleta, Colegiul Tehnic Napoca 

 
1. Argument 

 In cadrul acestui proiect se urm reşte ȋnvǎ are prin joc a unor no iuni de limba şi literatura 
romȃn , matematic , geografie, design vestimentar, folosind instrumente TIC.Acest proiect se 
leag  de necesitatea, exprimatǎ de elevi, de a gǎsi o legǎturǎ între clasic/canonic şi modern/liber, 
valorificând astfel mesajul interdisciplinarit ii şi totodat  se extinde sfera în elegerii prin 
noutatea perspectivei asupra creativit ii, jocului. Dovada c  jocul pe calculator e simbolul 
epocii contemporane e incontestabil , la o simpl  observare a recrea iei şcolare sau în mijloacele 
de transport. Cu ajutorulelevilor se caut   alternative pentru comunicare, nu pentru izolare. 

 
2. Obiectivele proiectului  

 
Obiectivul general  
 Valorificarea poten ialului educativ al activit ilor didactice, prin demersuri didactice 
interdisciplinare. 
 
Obiective specifice  
 
 Folosirea modalit ilor de analiz  tematic , structural  şi stilistic  în receptarea textului literar 
 Argumentareaînscrisşi oral a unoropinii în diverse situa ii de comunicare 
 Comparareaunor argument diferitepentruformulareajudecǎ ilorproprii 
 Folosireainstrumentelor TIC  
 Dezvoltarea competen elor de comunicare, de lucru în echip , de transfer de informa ii i 

competen e în situa ii noi de înv are 
 Dezvoltarea creativit ii elevilor 
 Însuşirea unor no iuni teoretice prin joc. 

 
3. Grupul int   
Grupul int  va fi format din elevi din clasa a IX-a T2 de la Colegiul Tehic Napoca. 
  
4. Echipa proiectului  
Echipa proiectului este format  din profesori de limba i literatura român , matematica, geografie, 
TIC de la Colegiul Tehnic Napoca. 
. 

5.Activit ile proiectului  
5.1.  Postfa  lecturii 
5.2. Jocul pe calculator -  Înv area prin joc. 
5.3. Jocul tradi ional 
5.4. Jocurile copil riei – jocul sportiv 

 
  6.   Descrierea activit ilor 

6.1.  Postfa  lecturii 
Prin aceast  activitate s-a urm rit folosirea modalit ilor de analiz  tematic , structural  şi 

stilistic  în receptarea textului literar, precum şi argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse 
situa ii de comunicare. Pornind de la texte date se creeaz  caligrame ce contureaz  tema desprins  
din text. Elevii vor fi ȋmp r i i pe grupe şi vor lucra atȃt la calculator cȃt şi pe calculator ȋn Paint.  



 
6.2. Jocul pe calculator  -  Înv area prin joc 
              Activitatea s-a desf urat cu elevii claselor a IX-a sub form  de prezentare i 
dezbatere i s-a discutat despre jocul pe calculator, despre dependen a de jocuri. Sunt 
subliniate p r ile pozitive ale jocului pe calculator, dar şi pericolele dependen ei de joc.  

Folosind jocul pe calculator elevii pot ȋnv a no iuni de algoritmic , de logic  
matematic , de geografie, pot s işi perfec ioneze modalit ile de a combina culorile folosind 
şabloane. Elevii sunt ȋmp r i i ȋn grupe şi vor juca on-line diferite jocuri : Code with Anna 
and Elsa pentru algoritmica, jocuri educative de pe site-ul toporopa.eu, pentru Geografia 
Europei, jocuri de logica matematica, ȋşi descarc  şabloane cu diferite inute vestimentare pe 
care le coloreaz  respectȃnd anumite cerin e. 
 
6.3.Jocul tradi ional 

Activitatea s-a desf urat cu elevii claselor a IX-a  sub form  de prezentare. Au fost 
prezentate zone folclorice din ar , specificul dansului popular din aceste zone, dar şi 
dansuri populare din Europa. Elevi din clasa a XI – a de la Colegiul Tehnic Napoca,  care 
fac parte dintr-un ansamblu folcloric au prezentat diferite dansuri populare. 

 
6.4. Jocurile copil riei – jocul sportiv 
 A fost f cut  o prezentare a Jourilor Olimpice, atȃt cele antice, cȃt şi cele moderne, 
iar activitatea desf şurat  a fost Olimpiada Jocurilor. Elevii au fost ȋmp r i i ȋn grupe şi au 
avut loc ȋntreceri sportive de fotbal, baschet, volei, dar şi jocuri ale copil riei ca prinsa, 
ascunselea, baba oarba, ra ele şi vȃn torii, şotron. 

 
7. Concluzii 

Valoarea lec iei este atât de natur  informativ  cât şi de natur  formativ . În primul palier 
importan a rezid  în descoperirea unor noi valen e în receptarea operei literare: valorificarea inedit  
a simbolurilor, leg tura literatur - tehnologie modern , iar al doilea palier este relevant, pentru c  
pune în prim plan confruntarea subiectivǎ cu dimensiunea eticǎ şi socialǎ, aşadar obiectivǎ, a temei 
propuse . Elevii au ocazia s -şi argumenteze ideile şi atitudinile, s  exerseze conven iile unei 
comunic ri fluente şi corecte . 
           Predarea interdisciplinar  apare ca necesitate a dep irii grani elor artificiale între diferite 
domenii de activitate. Argumentul care pledeaz  pentru interdisciplinaritate const  în aceea c  ofer  
o imagine integrat  a lucrurilor care sunt, de regul , analizate separat. Problemele cu care ne 
confrunt m în viata profesional , social  sau personal  impun judec i i decizii care nu sunt, de 
regul , limitate în jaloanele disciplinare. Aceste probleme au un caracter integrat, iar rezolvarea lor 
impune corela ii rapide i semnificative, prin urmare, pentru preg tirea eficient  a tinerilor în 
vederea integr rii lor în societate, se impune desf urarea cât mai multor proiecte educa ionale care 
s  contribuie la educarea lor în acest sens. 
 
 
 
  



 
945. “ÎMI  E  DESTUL  S   ŞTIU  C   POT” 

(F.Dostoievski) 
 

Prof. P traşcu Mihaela Camelia, Colegiul Tehnic,,Ion Holban“Iaşi 
 
Titlul proiectului : “Îmi e destul s  ştiu c  pot” - concurs na ional de terapie ocupa ional  
Organizator : Colegiul Tehnic“Ion Holban”Iaşi 
Ini iatorii proiectului : Prof.P TRA CU MIHAELA CAMELIA 
                                    Prof.PURICE OANA CRISTINA 
Colaboratori : Cadrele didactice – inv mântul special gimnazial de la Colegiul 
Tehnic“I.Holban”Iaşi 
                       (profesori-educatori, profesori psihopedagogie special ,psihologi,profesori desen, 
pro- 
                       fesori educa ie tehnologic ) 
Motto: “N-AM S-AJUNG PE CULME?SE POATE FOARTE BINE. 
              DAR VREAU S  URC ATÂTA CÂT AM S  POT PRIN MINE!”(Edmond E.A.Rostand) 

 
Argument: 
            Proiectele in parteneriat au un con inut transdisciplinar deoarece prin realizarea proiectului 
se ating obiectivele de referin  ale mai multor arii curriculare.Astfel activit ile propuse prin 
parteneriat sunt extinse spre alte zone din afara şcolii,elevii având posibilitatea de a se apropia de 
realitatea cotidian  şi f cându-se cunoscu i in comunitate.Se formeaz  în acest fel deprinderi de 
munc  în echip , fiecare elev contribuind la succesul echipei şi fiind format s  accepte şi p rerile 
altora. Prin munca în echip  se asigur  mai multe oportunit i de participare şi inter-rela ionare ale 
elevilor. 
           Parteneriatul între elevi trezeşte interesul pentru informare, cercetare, cunoastere, 
comunicare, relationare, dezvolt  spiritul de colaborare şi intrajutorare, spiritul de competi ie, 
sporeşte încrederea in for ele proprii,creeaz  cadrul propice pentru a înv a unul de la cel lalt şi de a 
exprima p rerile, gândurile,bucuriile şi speran ele. 
           Proiectul,prin activit ile desf şurate,îşi propune s  diminueze sentimentul de inferioritate, 
de respingere şi de evitare resim ite la elevii cu cerin e speciale,s  realizeze un climat socio-afectiv 
pozitiv,constructiv menit s -i motiveze s  se implice în ac iunile propuse.Acest tip de activit i 
ofer  elevilor posibilitatea de a înv a s  comunice deschis,s  cear ,f r  re ineri,ajutor la nevoie şi 
de a inv a s  fie toleran i aşa cum o cere societatea.De asemenea,parteneriatul este o modalitate 
benefic  şi necesar  de a înv a s  socialize cu comunitatea, aspect general valabil, nu doar pentru 
elevi. Parteneriatul poate fi şi un adev rat schimb de experien  pentru cadrele didactice. 
Scopul:  
           Dezvoltarea abilit ilor practice prin activit i de terapie ocupa ional  şi valorizarea elevilor 
cu     
           dizabilit i pentru a le induce sentimentul de utilitate şi satisfac ie a lucrului bine f cut, a 
opti- 
            mismului şi încrederii in for ele proprii. 
Obiectivele proiectului: 
          *dezvoltarea abilit ilor cadrelor didactice de a organiza activit i de promovare a talentului şi   
            fanteziei la copii 
          *proiectarea şi realizarea de activit i care incurajeaz  interac iunea deschis  şi responsabil  
între  
            profesori şi elevi 



          *derularea unor ac iuni care s  vin  în sprijinul unei mai bune integr ri a elevilor cu 
dizabilit i     
            în cadrul comunit ii locale şi nu numai 
       *formarea unei imagini de sine pozitiv  a elevilor cu dizabilit i 
       *dezvoltarea rela iilor de colaborare între to i participan ii la proiect 
       *popularizarea experien ei curriculare şi extracurriculare a cadrelor didactice indrum toare 
       *realizarea de expozi ii publice cu lucr rile elevilor 
Obiective specifice: 
      *s  realizeze picturi/desene,colaje cu tema dat  
      *s  realizeze lucr ri de abilitare manual ,respectiv quilling cu tema corespunz toare etapei 
Grupul int : 
       * elevii claselor V – VIII din înv mântul special 
       * cadrele didactice indrum toare din şcolile speciale din întreaga ar  
Resurse: 
       *umane : - elevii claselor V – VIII din înv mântul special 
                       - cadrele didacitice din şcolile speciale 
       *materiale : - foi de desen,acuarele,creioane colorate,frunze,lemn,lut,foarfece,carton,vat ,hârtie  
                           glace, polistiren,cret ,plastic material textil, hârtie creponat ,semin e,materiale 
reci-                                      
                           clabile,metal sub diferite forme 
                           - diplome, adeverin e de participare 
                           - recompense 
      *informa ionale : - popularizarea proiectului în şcoala, ISJ Iaşi şi CCD Iaşi   
                                   - promovarea proiectului pe internet : www.didactic.ro, www.linkedIn.com     
                                    www.eduterapie.wordpress.com , www.facebook.com, 
                                    www.colegiultehnicionholbaniasi.wordpress.com ,   
                                     www.colegiutehnicionholban.ro 
       *de timp : 15 oct. 2012 – 30 mart. 2013 
Etapele concursului: 
Etapa I : “TOAMNA – IMAGINA IE ŞI ÎNDEMÂNARE” 
Perioada de desf şurare : 15 oct. – 30 nov. 2012 
Sec iuni: 1) Pictur /desen – peisaj de toamn  
                2) Quilling – tip tablou format A4 – flori de toamn  
Etapa a II-a : “PRIMAVARA” 
Perioada de desf şurare : 15 febr. – 30 mart. 2013 
Sec iuni : 1).Pictur /desen – flori de prim var  
                 2).Quilling – felicit ri 1-8Martie 
                 3).Colaj materiale reciclabile – peisaj de prim var  
Regulamentul concursului: 
* concursul vizeaz  doar elevii din înv mântul special gimnazial 
* cadrele didactice pot opta pentru înscrierea la o etap  a concursului sau la ambele                 
* se vor expedia prin poşt  într-un plin A4: 
         -lucr rile elevilor 
         -fişa de înscriere 
         -acordul de parteneriat în original, în 2 exemplare 
         -plicul A4 autoadresat şi timbrat corespunz tor 
* acordul de parteneriat in original, 2 exemplare, se va încheia între reprezentan ii şcolii 
organizatoare  
   şi reprezentan ii fiec rei şcoli participante 
* fiecare etap  a concursului presupune o nou  înscriere parcurgând to i paşii 
* fiecare cadru didactic indrum tor se poate înscrie la concurs cu max. 3 elevi, fiecare elev cu max. 
2  

http://www.didactic.ro/
http://www.linkedin.com/
http://www.eduterapie.wordpress.com/
http://www.facebook.com/
http://www.colegiultehnicionholbaniasi.wordpress.com/
http://www.colegiutehnicionholban.ro/


   lucr ri pe sec iune 
* în cazul in care 2 cadre didactice func ioneaz  în echip  la aceeaşi clasa,acestea nu se vor înscrie 
pe  
   fişe cu aceiaşi elevi 
* lucr rile vor fi realizate cu materiale şi tehnici de lucru la alegere,dar respectând tematica fiec rei  
   etape a concursului 
* lucr rile care nu vin la timp şi care nu respect  tematica concursului NU vor intra în competi ie 
* lucr rile înscrise în concurs nu se restituie 
* data limit  de primire a plicurilor cu lucr rile elevilor şi toate documentele  solicitate este,pentru  
   etapa I, 28 NOV. 2012, respectiv 28 MART. 2013 pentru etapa a II-a. 
* to i elevii participan i înscrişi conform regulamentului vor fi premia i cel pu in cu diplom  de  
participare. 
* se vor acorda elevilor premiile I, II, III şi men iuni pentru fiecare nivel de clas , f r  a ine cont de 
nivelul de vârst  sau grad de deficien  
* pe fiecare diplom  va fi men ionat şi numele cadrului didactic îndrum tor 
* cadrele didactice îndrum toare vor primi,la finalul fiec rei etape la care s-au înscris,o adeverin  
de participare, dac  vor respecta regulamentul concursului. 
Plicurile candida ilor vor fi expediate pe adresa şcolii organizatoare: 
COLEGIUL TEHNIC”ION HOLBAN”IAŞI 
STR.PANTELIMON HALIPA NR.16 
IAŞI COD 700656 
JUDETUL IAŞI 
 (pentru prof.P traşcu Mihaela Camelia şi prof.Purice Oana Cristina) 
Rezultate aşteptate: 
              *realizarea de expozi ii publice cu lucr rile elevilor 
              *participarea unui num r cât mai mare de elevi din ar  
              *sensibilizarea comunit ii locale prin lucr rile expuse 
              *valorizarea abilit ilor artistico-plastice ale elevilor cu dizabilit i 
              *atragerea unui num r mare de vizitatori 
Evaluarea şi sustenabilitatea proiectului: 
               *fotografii şi discu ii cu elevii şi cadrele didactice pe www.didactic.ro pe blogul 
ini iatorilor  
                 proiectului www.eduterapie.wordpress.com,pe adresa electronic  eduterapie@yahoo.com 
şi  
                 pe site-uri de socializare ( www.facebook.com, www.linkedIn.com, www.twitter.com ) 
               *continuitatea proiectului şi a colabor rii viitoare pe plan na ional 
Diseminarea proiectului: * revista şcolii 
                                        * rapoarte ISJ Iaşi 
                                        * articole în presa local  
                                        * www.didactic.ro 
                                        * blogul ini iatorilor proiectului www.eduterapie.wordpress.com 
                                        * www.colegiultehnicionholbaniasi.wordpress.com  
                                        * www.facebook.com  
                                        * www.colegiultehnicionholban.ro 
                                        * www.linkedIn.com 
Bugetul proiectului: * surse personale 
                                 * sponsoriz ri 
Finalitatea proiectului:* realizarea de expozi ii cu lucr rile elevilor 
                                    * premierea lucr rilor pe nivel de clas  
                                    * realizarea unui portofoliu pentru cele dou  etape anterioare ale concursului 
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946. PATRULA VERDE – ACTIVIT I DE CUR ARE A SPA IULUI  VERDE ŞI 

PLANTARE DE FLORI 
  

prof. Rudic  Gabriela, Colegiul Tehnic ,, Ion Holban”, Ia i 
 
     1.Tipul activit ii extraşcolare : Formarea autonomiei personale.   
     2.Obiectivul activit ii: Consolidarea deprinderilor de existenţă activă în mediul familial prin 
activit i        
         practice de cur are a spa iului  verde, plantare şi  îngrijire a florilor din curtea şcolii. 
     3.Profesori colaboratori: prof. Amari ei Octavia cu elevii clasei a IV a A, prof.Gîrtan Nicoleta cu 
elevii  
        clasei a VIII-a A,B şi prof.Str inu Andra cu elevii  clasei a V-a A 
    4.Profesori  coordonatori: prof.Purice Oana,  prof. Ştefan Adelina Ramona, prof.Rudic  Gabriela, 
prof.  
       P traşcu Mihaela, prof. Bulai Clara Bianca, prof. Gheorghi  Veronica. 
    5.Data desf şur rii: 19.04.2016 
    6.Durata activit ii: 3 ore  
    7. Grupul int : grupa preg titoare , clasele a VI-a A, B,VIIIa C (DMS), a X-a D (DMS).  
    8.Parteneri implica i: p rin ii elevilor de la clasele participante  în proiect. 
 
 
                                                                                                                                                            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

947. PROIECT EDUCA IONAL ,,CIVILIZA IE ROMÂNESC  ŞI CULTUR  

DEMOCRATIC ” 

 

Prof. Marilena Ana Draia, Liceul Tehnologic ,,Ovid Densusianu”, C lan, HD 

 

Ast zi solidaritatea uman  este perceput  des ca un concept care nu pare s  se încadreze 

standardelor societ ii moderne, consumiste care promoveaz  competi ia şi individualismul. Îns  în 

contextul exacerb rii terorismului au început s  fie vehiculate tot mai mult concepte ca toleran , 

educa ie pentru solidaritate, incluziune, nondiscriminare, integrare, comportament (pro)social. La 

începutul mileniului al treilea, se simte tot mai mult nevoia promov rii culturii democratice, care 

are în spate ideea c  o societate democratic  are legi şi institu ii care func ioneaz  pe principii 

democratice, cu cet eni care în eleg cum func ioneaz  democra ia şi care accept  valorile şi 

principiile democratice. 

Deci, nu trebuie s  lase democra ia doar la nivelul înalt al principalelor institu ii ale statului, 

ci trebuie coborât  la nivel individual, unde s  fie identificate şi stimulate competen ele de care are 

nevoie o persoan  pentru a-şi exercita bine rolul de cet ean într-o societate democratic . 

,,Civiliza ie româneasc  şi cultur  democratic ” este un proiect ini iat de Liceul Tehnologic 

,,Ovid Densusianu” din C lan, şi urm reşte crearea unei coeziuni între elevii şi cadrele didactice din 

diferite regiuni ale României. Coeziunea presupune mai mult decât colaborarea pornit  de la 

parteneriatele încheiate între unit ile şcolare: se bazeaz  pe sim minte mai profunde, care implic  

prietenii durabile, realizate atât între elevi,cât i între cadrele didactice. 

Al turi de parteneri serio i i foarte implica i, proiectul a fost un real succes! Elevi din patru 

unit i colare (Liceul Tehnologic ,,Ovid Densusianu” C lan, Şcolile Gimnaziale din Boşorod şi 

Bretea Român , din jude ul Hunedoara, şi Şcoala Gimnazial  din Bod, jude ul Braşov) s-au întâlnit 

în spa ii importante din punct de vedere istoric şi au rela ionat foarte bine! Detaliile v  invit s  le 

urm ri i în prezentarea ppt ataşat ! 

Pentru edi ia a II-a a proiectului avem deja parteneri foarte interena i, precum Episcopia 

Devei ṣi Hunedoarei, Muzeul de arheologie, Istorie şi Etnografie Hunedoara, Muzeul Civiliza iei 

Dacice şi Romane Deva. De la aceştia avem promisiunea deschiderii unui sit arheologic la poalele 

Dealului M gura, de unde dacii au exploatat şi transportat roc  pentru ridicarea cet ilor din 

Complexul Mun ilor Or ştiei. Astfel, elevii care ne vor vizita vor putea particip  al turi de noi la 

s p turi arheologice realizate sub supravegherea unui cercet tor - arheolog. 

Şi celelalte activit i pe care le vom preg ti vor fi la fel de incitante! 

R mâne doar s  ne contacta i pentru a ne cunoaşte şi a ne împrieteni! 



Lumea se schimb , evolueaz , iar cet eanul secolului XXI trebuie s  prezinte noi atitudini 

care s -l ajute în valorizarea demnit ii umane şi a drepturilor omului.. Proiectul ,,Civiliza ie 

româneasc  şi cultur  democratic ” prin activit ile pe care le va desf şura va promova concepte 

noi, ca auto-eficien  şi toleran  la ambiguitate, pentru c  numai aşa vom cl di o Europ , o lume 

unit  în diversitate. 

 

 
948. REVISTA ”UNIVERSUL SPECIAL” 

 
Prof. Vîlcu Daniela 

Centrul colar de Educa ie Incluziv  ”Sfânta Filofteia” tef ne ti, Arge  
 

Revista Universul Special este şansa pe care noi, profesorii Centrului Şcolar de Educa ie 

Incluziv  „Sfânta Filofteia” - Ştef neşti, precum şi colaboratorii o avem, aceea de a ne face 

cunoscute activit ile importante, experien ele.  

Fiecare dintre noi este purt torul unor particularit i ce nu pot fi defecte sau anormalit i, ci 

sunt caracteristici, r spunsuri personale la solicit rile mediului. Unicitatea vine din ecua ia 

subiectiv  a fiec ruia, dar şi din stilurile de înv are, ritmurile dezvolt rii, tr s turile personale, 

capacit ile, competen ele şi comportamentele fiec ruia. 

Revista este înregistrat  ISSN i are periodicitate anual . 

Revista Universul special este revista tuturor acelora care au ceva de spus spre a ne fi de 

folos!  

 
  



 
949. PROIECT EDUCATIV 

“Bunul sim ” 
 

prof. Marcoci Daniela - Colegiul Economic ,, Ion Ghica ,, Bac u 
 

Moto „ Educaţia este cea mai puternică armă care poate schimba lumea”, 
(Nelson Rolihlahla Mandela) 

 

 
 
A.Denumirea proiectului : “Bunul sim ”, 
2. Tipul de educa ie - educa ie 
3. Tipul de proiect – local 
 
B. Aplicantul 
1. Date de contact Colegiul Economic „Ion Ghica” Bac u 
Adresa complet : str. 9 Mai, nr. 104, cod poştal 600026 
Nr. de telefon/fax: 0234 510435 
Site şi adres  poşt  electronic : www.colegiuleconomicbacau.ro, colegiul_ec_bc@yahoo.com 
Coordonator: prof. Marcoci Daniela 
Echipa de proiect: profesorii dirigin i 
Locul de desf şurare: Colegiul Economic „Ion Ghica” Bac u 
 
C. Context 

Şcoala de ine un rol important în rezolvarea problemelor de comportament, însuşi actul de 
predare – înv are fiind un proces rela ional, a c rui gestiune se înscrie în ceea ce unii autori numesc  
managementul clasei şcolare. W. Weber defineşte managementul clasei drept „setul de activit i 
prin intermediul c rora profesorul promoveaz  comportamentul adecvat al elevului şi elimin  
comportamentul inadecvat, dezvolt  rela ii personale bune şi un climat socioemo ional pozitiv în 
clas , stabileşte şi men ine o organizare eficient  şi productiv  a clasei” [13, p. 286]. 

Pe fondul schimb rilor pe care le traverseaz  societatea româneasc , în încercarea de c utare 
şi cristalizare a identit ii, şcoala are un rol primordial în refacerea identit ii sociale şi valorizarea 
poten ialului uman, în concordan  cu direc iile europene. 

Astfel, un management defectuos al clasei şcolare, care presupune o lips  de adaptare a 
practicilor educa ionale la o popula ie şcolar  considerabil schimbat , poate fi originea unor 
comportamente violente ale elevilor. 

Se consider  form  de devian  orice comportament al elevilor care încalc  normele şi 
valorile şcolare prev zute în regulamentele şcolare şi de ordine interioar  şi care afecteaz  
desf şurarea în bune condi ii a procesului instructiv-educativ. Al turi de conduitele interzise de 
Regulamentul elevilor, mai pot fi considerate forme de devian  şcolar : negativismul, ostilitatea şi 
provocarea la adresa autorit ilor şcolare, violen a îndreptat  împotriva colegilor sau/şi a 
profesorilor, insubordonarea, sabotarea sau neparticiparea la programul şcolar, calomnia, fuga de la 
şcoal , copiatul, suicidul. 

Ştim cu to ii rolul şcolii şi al pofesorilor în formarea şi educarea tinerilor ce vor conduce 
societatea de mâine. Vorbim de violen , vorbim de cauzele violen ei, de faptul c  elevii nu se pot 



adapta la cerin ele impuse de regulamente şi legi, dar nu reuşim s  îi in elem, nu reuşim s  le oferim 
iubirea de care ei au nevoie, s -i facem s  se cunoasc  Un vechi proverb englezesc spune: 
„Polite ea nu cost  nimic şi cump r  orice!” 

Nu suntem singuri pe p mânt! Tr im într-o comunitate. Indiferent de ras  sau de locul 
unde ne afl m, exist  reguli universale de comportament în societate, care implic  o inut  moral  şi 
o prezen  fizic , în armonie cu mediul din jur, cu obiceiurile şi regulile generale de convie uire, 
bazate pe respectul reciproc. 

Felul cum ne prezent m, cum vorbim, cum reac ion m în toate împrejur rile, ne dezv luie 
mentalitatea, educa ia, cultura, caracterul nostru. 

Omul nu trebuie s  uite un lucru: pe el însuşi! Polite ea men ine un climat pl cut între 
oameni şi pune frâu izbucnirilor r ut cioase sau brutale, prin acest „tabu” care este bunul sim . 

Un alt mediu care ar trebui s  încurajeze bunul sim  şi s  educe oamenii în acest sens este 
mass media. familie.Scoala doreşte s  aduc  în aten ia elevilor valorile cu adev rat importante 
pentru români: bun  creştere, respectul pentru cei din jur, faptele bune. Pentru c  e important s  
mânc m bine este la fel de important s  ne bucur m de gesturile bune pe care le oferim şi le 
primim, la rândul nostru de la ceilal i. 

Cel mai important este s  ne autocunoaştem aşa cum suntem în realitate, pe baza unor reale 
capacit i sau defecte, pentru a putea adopta un comportament adecvat nu numai în familie, ci şi la 
şcoal , serviciu şi în societate. 

Reuşind s  ne autocunoaştem şi s  ne autocontrolam, autoperfectionându-ne continuu, 
putem reuşi uşor s  facem distinc ia dintre adev r şi minciun , dintre aparent şi real, dintre posibil şi 
imposibil. 
 
D. Descrierea proiectului  
1.Scopul proiectului - Formarea deprinderilor pentru îmbun t irea comportamentului şi dezvoltarea 
sim ului critic al elevilor, antrenarea gândirii creative, formarea psiho-socialǎ a adolescentului, 
dezvoltarea abilitǎ iilor de lucru în echip , dezvoltarea abilitǎ iilor de comunicare în diverse 
contexte, încrez tori în for ele lor, s  fie dinamici, operativi, politicoşi, surâz tori, iar în raporturile 
cu cei din jur, s  fie plini de bun voin  şi discre ie, cu o anumit  toleran  pentru felul de a fi al 
altora, integra i într-un comportament civilizat de inut  civic . 
2. Obiectivele 

  
 

re a elevilor în diverse contexte comunica ionale 
-elev, elev-profesor. 

3. Grup int : 
Direct: Elevii claselor a IX-a, a X-a, a XI-a,şi a XII-a 
- Profesorii care îşi desf şoar  activitatea la Colegiul Economic "Ion Ghica" Bac u, 
- P rin ii elevilor de la Colegiul Economic "Ion Ghica" Bac u 
Indirect: elevi ai colegiului, cadre didactice, p rin i, membri ai comunit ii locale. 
4. Durata: An colar : 2016-2017, 
5. Descrierea Activităţilor 
 
 
 
 
 
 
 



 
Perioada/ 

Activitatea 
Ac iune Responsabili Monitorizare/ evaluare 

 
2 – 6 Decembrie 2016 

 
Pregǎtirea proiectului 

Pregǎtirea proiectului,  
Discu ii cu colegii, 
redactarea proiectului, 
stabilirea echipei de 
elevi care se implic  

Profesorii Marcoci Daniela , 
Cartas Vasilica; Anca Lungu Oprea,Puscaşu Liliana, 
CiuchiMihaelaVoicu Cornelia, Tecuceanu Stefan - Ioan, 
Gabor Gabriel, Gheorgiu Florin, ,  MaziluMihaela, Ilinca 
Elena Smaranda, Toderi aMihaela, Ciorb  Maria, Partenie 
Alina, Buznea Daniela, Co aAnca - Andreea, 
DriuSerafinescu Ana - Maria, Mitrofan Carmen, 
NazaretSorina, Rǎu ǎ Liliana 

 
Discu ii cu colegii privind 
stadiul preg tirii proiectului 

 
9 -20 Decembrie 2016 

 
« Nu fumatului ! » 

Popularitatea activit ii 
la: 
- avizierul scolii,  
-  radio. 
-  orele de dirigin ie,  
-  sala de festivit i 
Discu ii cu elevii şi 
profesorii la orele de 
dirigen ie, 
-afişaj în fiecare clas  cu 
“Îndatoririle elevilor” 
“M suri in vederea 
combaterii fumatului “ 
- spot publicitar,  
- afiş la avizierul şcolii, 
corp A 

 
prof. Gabor Gabriel, Gheorghiu Florin 
Marcoci Daniela 
Prof. coordonatori, dirigin ii claselor,   
Elevii claselor a  a IX –a,  X-a, XI-a 
 

 
Monitorizare/evaluare; 
 
-comunicare prin emaill cu 
dirigin ii,  
- observare directǎ în s lile de 
clas   

 
   6 – 17 Ianuarie 2016 
 
 « Dar nu uita  de 
s rb tori,  
românes fii bun! » 

 

Popularitatea activit ii 
la: 
- avizierul şcolii,  
- radio. 
- orele de dirigin ie 
Activitǎ i: 
- afişe, poze cu activitǎ i,  

 
Prof. Tecuceanu Ştefan –Ioan 
Marcoci Daniela 
Prof. coordonatori, dirigin ii claselor, 
Elevii claselor a  a IX –a,  X-a, XI-a 
 

 
Monitorizare/evaluare; 
 
 -comunicare prin emaill cu 
dirigin ii,  
 



- dona ii acordate in 
perioada s rb torilor de 
iarn . 

 
 20 – 31 Ianuarie2017 
 
« Suntmândruc sunt 
ROMÂN »  

Popularitatea activit ii 
la: 
- avizierul şcolii,  
- radio. 
- orele de dirigin ie 
Activitǎ i: 
- afişe,  
- poze cu activitǎ i 
desf şurate cu ocazia 
zilei de 24 Ianuarie, Ziua 
Unirii  

 
Prof. Botezatu Iuliana, Marcoci Daniela, 
Prof. coordonatori, dirigin ii claselor, 
Elevii claselor a  a IX –a,  X-a, XI-a 
 

 
Monitorizare/evaluare; 
 
 -comunicare prin emaill cu 
dirigin ii,  
 

10 – 22  Februarie2017 
 
«Comunicarea de 
bunsim  »  

Popularitatea activit ii 
la: 
- avizierul şcolii,  
- radio. 
- orele de dirigin ie  
Activit i: 
- afişe, la avizierul şcolii 
corp A, 

 
Prof.Marcoci Daniela, Cartas Vasilica, Toderi  Mihaela 
Prof. coordonatori, dirigin ii claselor, 
Elevii claselor a IX –a,  X-a, XI-a , XII -a 
 

 
Monitorizare/evaluare; 
 
 -comunicare prin emaill cu 
dirigin ii,  
 

 
24Feb – 07 Martie2017 
 
« Agresivitateaverbal » 
 

Popularitatea activit ii 
la: 
- avizierul şcolii,  
- radio. 
- orele de dirigin ie 
Activitǎ i: 
-afişe,  
-referate, la avizierul 
şcolii corp A, 

 
Prof.Marcoci Daniela 
 Puşcaşu Liliana, Lungu-Oprea Anca 
Prof. coordonatori, dirigin ii claselor, 
Elevii claselor a IX –a,  X-a, XI-a , XII -a 
 

 
Monitorizare/evaluare; 
 
 - comunicare prin emaill cu 
dirigin ii,  
Profesorii coordonatori, se vor 
implica direct elevii şi dirigin ii 

 
10 – 22 martie2017 
 

Popularitatea activit ii 
la: 
- avizierul şcolii,  

 
Prof. Marcoci Daniela 
Mitrofan Carmen 

 
Monitorizare/evaluare; 
 



« Suntmândrucǎsuntele
vla Colegiul Economic 
« Ion Ghica »   
 

- radio. 
- orele de dirigin ie  
Activitǎ i: 
- afişe la avizierul şcolii 
corp A, 
- referate. 

Prof. coordonatori, dirigin ii claselor, 
Elevii claselor a IX –a,  X-a, XI-a , XII -a 
 

 -comunicare prin emaill cu 
dirigin ii,  
Profesorii coordonatori, se vor 
implica direct elevii şi dirigin ii 

 
 24 – 31 martie2017 
 
Analiza SOWT 

Analiza SOWT a 
ac iunilor proiectului, 
concluzii, recomand ri 
şi propuneri de 
imbun t ire a activitǎ ii. 

 
Prof.Marcoci Daniela 
 coordonatori, dirigin ii claselor, 
Elevii claselor a IX –a,  X-a, XI-a , XII -a 

 

 
 
E 7. Rezultatele Aşteptate 
 

Pe parcursul desf şur rii proiectului şi la finalulu s u se aşteapt  ca elevii s  ştie şi s  aplice bunele maniere atât în şcoala cât şi în afara ei. 
Scoala doreşte s  aduc  în aten ia elevilor valorile cu adev rat importante pentru români: bun  creştere, respectul pentru cei din jur, faptele bune. În 
acest sens se urm reşte dezvoltarea abilit ii de comunicare a elevilor în diverse contexte comunica ionale, l rgirea orizontului informa ional al elevilor 
în toate domeniile şi nu în ultimul rând implicarea elevilor în ac iuni extraşcolare pe diverse teme de cultur  civic . 
 
 
 
 



 
950. AMPRENTA PERFORMAN EI 

 
Prof.dr. Anca Irena B lan 

Liceul Tehnologic ,,Ion Mincu” Vaslui 
 

 
Magia muntelui a reprezentat dintotdeauna un simbolul al succesului. Când contempli 

lumea de pe un pisc înalt i abrupt, orizontul pare f r  de sfâr it, perspectivele se deschid iar 
aceast  priveli te î i ofer  o atitudine mental  pozitiv  puternic , 
incluzând mai multe posibilit i de ac iune.  

Urcu ul este anevoios, iar pe traseu condenseaz  toate emo iile 
posibile: team , frustrare, exaltare, încredere. Alegem în via  o cale pe 
care o str batem singuri sau împreun  cu al ii i privim spre vârfuri. 

Dorin a de a ajunge pe vârful muntelui se reg se te în fiecare dintre noi. Dar unii simt c  au 
foarte pu in  putere s  schimbe lucrurile. 

 Sentimentele negative, pe care unii elevi le tr iesc din cauza criticii  i autoevalu rii 
negative, pot constitui obstacole în calea ob inerii succesului. Un obiectiv valoros în calea 
s dirii încrederii îl constituie eliminarea nepl cerilor i a temerilor care pot debloca calit ile 
elevului.              
   Capacitatea de a men ine un proces de gândire plin de resurse, de a- i asuma în 
totalitate o perspectiv  a eului i a celuilalt, ne poate trans forma modul în care gândim pentru 
a descoperi utilitatea adopt rii acestor pozi ii perceptuale. Este imperios necesar, s  schimb m 
con tient perspectiva eului i a celuilalt, ceea ce ne va permite s  planific m rela ionarea cu 
elevii, în vederea g sirii unor baze pentru în elegere i stimularea încrederii în sine.  
    Un element cheie pentru construirea unei atitudini mentale pozitive puternice, îl 
constituie modalitatea de a ne evalua performan a. Societatea ne determin  s  facem atât de 
multe compara ii încât ne întreb m dac  nu exist  cumva ceva pozitiv în acest tip de abordare. 
Succesele celorlal i reprezint  modele valoroase pentru noi i demonstreaz  c  este posibil. 
Când elevul începe s  descopere matematica sau o tiin  a naturii, trebuie încurajat deoarece 
exist  pericolul, în ceea ce prive te compara iile cu al ii, a unor abord ri de tipul: ,, Nu sunt 
suficient de bun”, ,, Nu voi reu i niciodat  s  fac asta”, ,, Sigur cel lalt are un talent 
înn scut”. 
    Calea spre victorie este reflectat  de progresul propriu. Dac  elevul vizualizeaz  
mental doar compara ia cu sine, acesta este unul dintre cele mai frumoase daruri pe care un 
educator îl poate face. Folosind ca surs  de inspira ie realiz rile celorlal i, înv ând s  se 
bucure de succesul celor care reprezint  modele ale excelen ei i netratându-le ca inte ale 
invidiei, este posibil s  fie la rândul lor modele de succes pentru alte genera ii.  

 Dac  abord m o singur  modalitate de a face ceva, suntem robo i. Dac  avem la 
dispozi ie alternative, avem o dilem . Dac  în mod cert avem de ales i dispunem de 
flexibilitatea mental , pornim în propria noastr  c l torie vizualizând perspectiva de 
ansamblu. 
    În rela ia cu elevii încrederea este crucial . De ce ar trebui un elev s  aib  încredere  



într-un educator? Cum se cl de te aceast  încredere? Dac  elevul nu î i con tientizeaz  
suficient limitele, valorile i obiectivele, exist  pericolul s  capete încredere acordat  în mod 
eronat. 
    Educatorul trebuie s  abordeze existen a elevului în toate dimensiunile sale – via  
personal , s n tate, rela ii, emo ii. Fiecare cuvânt pe care îl rostim conteaz , deoarece reflect  
ceea ce gândim, iar gândul exprim  realitatea a a cum o vedem. Armonizarea limbajului 
corporal i a tonului vocii, va ajuta elevul s  în eleag  în mod incon tient, c  depunem 
eforturi sincere pentru a explora lumea lui. 
    Dac  ne confrunt m adesea cu probleme de comunicare în rela iile cu elevii, motivul 
ar putea fi acela c  nu tim cum s  reac ion m la ceea ce exprim  ace tia. Uneori exis t  
tendin a de a nu-i asculta cu adev rat, profit m de timpul în care ne vorbesc pentru a ne 
preg ti r spunsurile. 
    Este important s  ne ascult m pe noi în ine, s  identific m i s  în elegem sursa 
emo iilor noastre, s  ne cunoa tem i s  ne respect m limitele. Devenim mai deschi i fa  de 
elevi dac  având con tiin a nevoilor i dorin elor, a for ei i sl biciunilor noastre, vom ti s  
reducem la t cere propriul discurs egoist i s  încerc m s  în elegem tr irea emotiv  a 
elevului care ne vorbe te. 

Fiecare dintre noi poate contribui la crearea unei lumi în l toare. S  veghem ca un 
copil s  nu fie defavorizat în raport cu ceilal i, s -l ajut m s  solu ioneze o problem  utilizând 
principiul echit ii, s  lu m decizii echitabile, s  protest m împotriva unei  sanc iuni 
nemeritate aplicate unui copil, s -l ajut m sa se reg seasc , s -i prezent m caracteristicile 
înving torilor, s  îi trezim entuziasmul s  viseze, s  ob in  responsabilitate în ceea ce prive te 
propria motiva ie, de a g si calea personal  de a- i transforma visul în realitate. 
 

Bibliografie: 
 Faber Adele & Mazlish Elaine, Cum să-i asculți pe adolescenți i cum să te faci 

ascultat, Editura Curtea Veche, Bucure ti, 2010; 
 Templar Richard, Cele 100 de reguli ale educării copilului, Editura Rentrop & 

Straton, Bucure ti, 2008; 
 Scott K. Steven, Pa i simpli către vise imposibile, Editura Curtea Veche, Bucure ti, 

2000; 

 Andreas Steve, Faulkner Charles, NLP i succesul, Editura Curtea Veche, 
Bucure ti, 2006. 

 
 
  



 
951. MANAGEMENT EDUCA IONAL, LEADERSHIP, FORMARE 

 
prof.  B lan Remu - Doru 

 
Educa ia este unul dintre fenomenele care a ap rut o dat  cu societatea uman , suferind pe 

parcursul evolu iei sale, modific ri esen iale. De la ac iunea empiric  de preg tire a tinerei genera ii 
pentru via a social , educa ia a parcurs un drum lung devenind o adev rat  ştiin  cu statut propriu. 
Epoca actual  a informatiz rii, a c l toriilor interplanetare, a interdependen elor culturale, 
economice sau de alt  natur , pune probleme cu care omenirea nu s-a confruntat niciodat  în istoria 
sa. 

Obiectivat  în cele trei ipostaze (formal , nonformal  şi informal ), educa ia este chemat  s  
formeze personalit i uşor adaptabile la nou, creative şi responsabile. 

Realitatea contemporan  demonstreaz  c  rolul şcolii nu numai c  nu s-a diminuat, ci a 
devenit tot mai complex. Ideile libert ii, desc tuş rii, umanismului şi creativit ii în educa ie ne 
îndeamn  s  distrugem zidul de nep truns al gândirii, care ani în şir a creat stereotipii eronate. 

Lumea contemporan  se caracterizeaz  printr-o evolu ie rapid  şi imprevizibil  a ştiin ei şi 
tehnicii, generând o gigantic  mişcare de idei, de inven ii şi descoperiri, o creştere exponen ial  a 
informa iei şi a tehnologiilor de vârf.  Acestea au drept consecin  informatizarea societ ii, 
restructurarea şi reînnoirea unor demersuri pluridisciplinare, din toate sectoarele vie ii sociale. 

Educa ia nu poate rezolva singur  totalitatea problemelor lumii contemporane dar f r  
contribu ia sistemelor educative, nu  pot fi solu ionate  temeinic şi durabil gravele probleme actuale, 
fiind necesar  o ac iune conjugat  cu celelalte subsisteme ale sistemului social: cel economic, 
politic, cultural etc. 

Sub umbrela reformei în educa ia din România s-au desf şurat o multitudine de experimente 
care nu au avut ca scop decât cosmetizarea sitemului şi nu o reform  care s  sus in  întregul sistem 
educa ional, în contextul adapt rii ofertelor de educa ie la pia a muncii şi la nevoile societ ii bazate 
pe cunoaştere. 

Un nivel superior de educa ie ofer  o mobilitate mai mare în ceea ce priveşte schimbarea 
profesiei, respectiv adaptarea la schimb rile de pe pia a muncii generând înv area de abilit i noi şi 
competen e prin care s  poat  r spunde provoc rilor economiei globale şi concuren ei. 

Dezvoltarea sistemului de formare profesional  continu , adaptat nevoilor pie ei muncii şi 
unei economii bazat  pe cunoaştere, necesit  informa ii relevante privind evolu ia meseriilor şi 
profesiilor, tendin ele de evolu ie a pie ei muncii, nevoile de competen e şi calific ri ale 
companiilor, gradul de corelare între cererea şi oferta de for  de munc  şi identificarea lipsurilor, 
oferta de programe a furnizorilor de formare profesional  şi adecvarea acesteia la nevoile 
solicitan ilor. 

Educa ia joac  un rol esen ial în formarea resursei umane şi în determinarea şansei 
individului din punct de vedere economic. Pentru a profita la maximum de extinderea şi integrarea 
rapid  a tehnologiilor de vârf, sistemul educa ional românesc trebuie s  fie la în l ime, la fel ca şi 
sistemul social sau cel guvernamental. Acesta nu trebuie s  pun  piedici indivizilor care urm resc 
s -şi îmbun t easc  educa ia sau formarea profesional . 

Educa ia şi formarea constituie apanajul progresului social. Un factor important al creşterii 
economice îl constituie creşterea nivelului de educa ie şi al for ei de munc . Acest imperativ este 
sus inut de îmbun t irea şi actualizarea permanent  prin programe de formare continu  a 
abilit ilor, cunoştin elor şi competen elor relevante pentru pia a muncii. 

Radiografia sistemului de înv mânt românesc reliefeaz  o serie de  neconcordan e între 
ofertele furnizorilor de educa ie şi solicit rile pie ei muncii. Se impune necesitatea investirii în 



formarea ini ial  şi continu  a resursei umane printr- o abordare de tip înv are pe tot parcursul 
vie ii, creşterea rolului parteneriatelor în educa ie, creşterea atractivit ii form rii profesionale,  
îmbun t irea calit ii managementului educa ional şi a sistemului de asigurare al calit ii. 

Una dintre direc iile prioritare ale reformei înv mântului o constituie descentralizarea la 
nivelul sistemului de înv mânt, un demers dinamic din perspectiva dezvolt rii durabile şi a 
globaliz rii educa iei, care presupune responsabilizare, implicare, gândire strategic  şi control, 
având menirea s  creeze un sistem de înv mâmt organizat conform reglement rilor europene în 
ceea ce priveşte asigurarea calit ii procesului instructiv-educativ, accesul liber, egal şi deplin al 
tinerilor la sistemul educa ional, adecvarea ofertei educa ionale la interesele şi nevoile beneficiarilor 
direc i şi indirec i. 

Managementul educa ional presupune abordarea prioritar  a trei direc ii: managementul 
politicilor institu ionale, managementul resurselor şi managementul programelor. 

Managementul educa ional îşi contureaz  esen a prin valorificarea conceptelor eleborate din 
perspectiv  economic , social , psihosocial  în arealul educa iei şi al şcolii devenind din punct de 
vedere cantitativ o activitate psihosocial  cu un contur distinct. Acesta devine un instrument 
generator de viitor, de performan  şi eficien  care conduce la identificarea unor strategii care s  
fac  fa  schimb rilor actuale precum şi de a previziona şi proiecta ameliorarea diverselor situa ii 
care pot apare în viitor. 

Adaptarea la nevoile în permanent  schimbare şi la evolu iile rapide din economie şi 
societate impune un  management din ce în ce mai intuitiv practicat de un manager intuitiv, partizan 
al muncii în echip , care s  constituie motorul tranzi iei, care ştie s  descrie viitorul, care creeaz  o 
speran  puternic  în jurul c reia poate gravita resursa uman  . 

În contextul tranzi iei de la schimb ri rare şi superficiale la schimb ri numeroase şi profunde 
şi acceler rii vitezei de ac iune şi ca urmare a nevoii de schimbare se prefigureaz  apari ia acestui 
manager de tip soft care posed  sim ul urgen ei şi construieşte o viziune creatoare, aspect vital al 
func ion rii sistemelor organiza ionale. 

Pornind de la premisa c  oricine ştie s  conduc  oamenii, organiza iile contemporane 
investesc cel mai adesea în dezvoltarea abilit ilor de leadership. Aceasta este îns  o premis  
riscant , pentru c  practicile de management au impact direct asupra eficien ei atât financiare, cât şi 
a serviciilor organiza iei. Deşi no iunile de leadership şi management nu sunt sinonime, ele sunt 
departe de a fi incompatibile. 

Se porneşte de la ideea c  cele dou  practici de a conduce, de leadership şi management sunt 
complementare şi unii pledeaz  pentru modelul leadership şi management integrat pentru 
eficientizarea activit ii în organiza ii. Nevoia îmbin rii calit ilor de lider cu cele de manager 
devine din ce în ce mai presant . Ob inerea succesului organiza ional poate fi realizat  de 
managerul-lider în care aceeaşi persoan  ar trebui s  realizeze integral şi maximal atat func iile 
leadership-ului cât şi pe cele ale managerului. 

Numeroase studii şi experien e practice au scos în eviden  unele aspecte referitoare la 
natura şi rolul schimb rii procesului de management în organiza ii. Declanşarea procesului de 
schimbare este ini iat  de necesitatea schimb rii şi continu  cu manifestarea dorin ei de schimbare, 
acumularea cunoştin elor necesare, formarea abilit ilor şi consolidarea schimb rii. 

Politicile educa ionale din România eviden iaz  o nou  realitate, în care serviciile 
educa ionale sunt adresate tuturor actorilor sociali pe baza principiului accesului în mod egal la 
educa ie. De ce se impune imperios nevoia de schimbare? S  privim realitatea! 

Exist  o lume care aşteapt  s  fie descoperit   în fiecare tân r. Numai cel care nu se afl  
închis în propria sa lume reuşeşte s-o descopere. 

Genera ia actual  şi-a propus s  ofere educabilului oportunit i în vederea dezvolt rii sociale 
şi profesionale. Conştientiz m  c  aceşti tineri au nevoie s  inventeze, s  înfrunte riscuri, s  sufere 



decep ii, s  aib  timp liber şi s  se bucure de via . Ne imagin m ce mult depind creativitatea, 
fericirea, îndr zneala şi siguran a viitorului adult de matricele memoriei şi de energia emo ional  a 
t n rului ? Am în eles c  modificarea modalit ilor de interac iune interpersonal  prin înlocuirea 
contactului uman direct cu cel imediat de computer sau telefonul mobil, determin  privarea de o 
serie de modele comportamentale, de posibilitatea ajust rii şi adecv rii comportamenelor la 
contextul social în care tr ieşte tân rul. 

Am creat pentru el o lume artificial  şi  pl tim scump pentru asta. Speram ca, în secolul al 
XXI- lea, tinerii s  fie întreprinz tori, s -i ajute pe ceilal i şi s  iubeasc  arta de a gândi îns  mul i 
tr iesc înstr ina i, nu se gândesc la viitor, nu sunt entuziaşti şi nu au proiecte de via . 

Oamenii nu au înv at cum s  vorbeasc  despre ei înşişi, le e team  s  se deschid  şi tr iesc 
încorseta i în propria lor lume. P rin ii şi copiii tr iesc izola i, rareori plâng împreun , sau vorbesc 
despre visele, bucuriile şi frustr rile lor. 

Profesorii şi elevii sunt împreun  în sala de clas , dar deseori sunt str ini unii fa  de ceilal i. 
Se ascund în spatele c r ilor, calculatoarelor. Este oare vina noastr ? 

Tinerii înva  cum s  opereze cu fapte logice, dar nu ştiu cum s  abordeze eşecurile şi 
insuccesele, înva  s  rezolve probleme de matematic , dar nu ştiu s -şi rezolve conflictele 
existen iale. 

Tinerii nu identific  repere la care s  se raporteze, valorile şi modelele se modific , 
modelele reale lipsesc cu des vârşire. Nu e întâmpl tor c  au pierdut pl cerea de a înv a astfel 
încât şcoala a încetat s  mai fie o aventur  pl cut . Societatea în care tr im, bombardeaz  
informa ional într-o manier  agresiv , invadând aproape orice spa iu de via  al copilului, de la cel 
familial pân  la cel educa ional, iar mesajul are mai curând un caracter formativ în sensul construirii 
unei persoane capabile de a deveni un consumator precoce. 

Tinerii sunt confuzi din cauza volumului mare de informa ie pe care trebuie s  o proceseze 
şi nu au abilit ile necesare de filtrare a informa iei şi luare a deciziilor. 

În educa ie lipseşte câteodat  ingredientul emo ional. Tinerii ştiu rareori s -şi recunoasc  
limitele, s  empatizeze. Se contureaz  o tendin  de fragilizare emo ional  a acestuia. Ne vom limita 
s  observ m pasivi cum tinerii devin victime ale sistemului creat de societatea noastr  ? 

R spunsul îl constituie imperativul  schimb rii culturii organiza ionale, implicarea la toate 
nivelurile şi comunicarea, reprezentând elementele definitorii în vederea ob inerii 
comportamentelor pozitive actuale şi de perspectiv  în societatea cunoaşterii. 
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953. PREDAREA INTERACTIV  FOLOSIND SOFTUL EDUCA IONAL 

 
Autor: ing. prof. Mariana Stîrcu  - Colegiul Tehnic Energetic, Cluj-Napoca 

 
În contextul moderniz rii şi perfec ion rii înv mântului românesc şi mai ales a şcolii de 

azi, este necesar şi obiectiv utilizarea tehnologiei informa iei în înv mânt. Utilizarea 
calculatorului devine un nou mijloc de instruire atât în ceea ce priveşte utilizarea programelor şi 
limbajele informatice cât şi a necesit ii utiliz rii programelor specializate în procesul de instruire. 

Informatizarea înv rii este cerut  de via , pentru c  aproape toate profesiile necesit  
utilizarea calculatorului într-un fel sau altul. Elevii de gimnaziu au ore de ini iere pe calculator -
editoare de texte şi de imagini, iar elevii de liceu sunt ini ia i în utilizarea pachetelor de programe 
necesare profesiei pe care au ales-o. Astfel, elevii care au ales “filiera tehnologic ” sunt ini ia i în 
utilizarea  programelor pentru desenare asistat  de calculator şi anume programul AutoCAD . De 
aceea, dup  p rerea mea, este foarte important ca şi procesul de instruire s  poat  fi  „ programat " 
pornind de la premisa c  predarea-înv area constituie un schimb continuu de informa ii dirijat şi 
controlat în permanen  prin intermediul conexiunii inverse. 

Softul educa ional folosit în predarea interactiv  este realizat de mine, acum câtva timp, 
deoarece la momentul respectiv nu exista nici un manual pe care s -l pot folosi în activitatea de 
predare-înv are-evaluare. Acest soft este  destinat elevilor care studiaz  modulul „Utilizarea 
aplica iilor de tip CAD”.  

La deschiderea acestui soft educa ional cu  navigatorul  Microsoft Internet Explorer apar 
dou  cadre, care vor fi în permanen  afişate pe ecran. Aşa cum se poate observa  în figura 1 , 
cadrul din dreapta cuprinde con inutul softului realizat  sub forma unui cuprins, asem n tor cu cel al 
unei c r i. Materialul este organizat pe capitole (unit ile de înv are)  şi subcapitole (lec ii) care se 
pot parcurge ecran cu ecran. Cadrul din stânga cuprinde un index alphabetic unde se g sesc no iuni 
de baz  din Autocad, no iuni tratate pe parcursul site-ului. Deoarece acest site are aplicare practic  
la lec ii, rolul acestui cadru este acela de a putea fi c utate rapid unele comenzi predate anterior , pe 
care elevul fie le-a uitat, fie nu le-a în eles suficient la momentul respectiv. Având în vedere faptul 
c  unele din paginile site-ului se deruleaz  pe mai multe ecrane, acestea au fost prev zute cu 
etichete pentru ca informa ia solicitat  de c tre elev s  apar  întotdeauna în partea de sus a ecranului 
din dreapta.  

 

Fig. 1: Prezentarea general  a 
softului educa ional 



 
În cadrul pred rii interactive folosind softul educa ional prezentat mai sus, activitatea 

desf şurat  de c tre profesor şi activitatea desf şurat  de c tre elevi în cazul pred rii lec iei  
«  Racord ri şi teşiri » este prezentat  în tabelul  de mai jos. 

 

Activitatea profesorului Activitatea elevului 

1.Prezint  tema „Racord ri si teşiri ” şi  
sarcinile didactice. 
2.Rezerv  spa iul şi timpul pentru 
realizarea sarcinilor de lucru. 
3.Discut  cu elevii despre comenzile 
studiate, modalit ile prin care acestea pot 
fi lansate în execu ie şi posibilit ile de 
aplicare. 
4.Asist  la autoevaluarea elevilor. 
5.Ajut  elevii în rezolvarea aplica iilor din 
curs. 

 

1.Studiaz  documenta ia şi identific  
comenzile pentru desenarea racord rilor şi 
teşirilor, modalit ile prin care acestea pot 
fi lansate în execu ie şi posibilita ile de 
desenare. 
2.Deschide Programul Autocad şi  aplic  
comenzile solicitate. 
3.Dup  expirarea timpului stabilit  îşi 
aplic  testul de verificare online. 
4.Aplic  cunoştin ele noi dobândite în 
rezolvarea aplica iilor din curs. 

 
 La început  elevii studiaz  individual  suportul de curs (figura 2), într-un timp dat si aplic  

comenzile studiate. 

.  
 Dup  expirarea timpului stabilit se discut  tema cu întreaga clasa, apoi elevii completeaz  

online testul de  verificare ataşat lec iei (figura 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2:Suportul teoretic pentru lec ia 
“Racord ri şi  teşiri”  
 

Fig. 3: Testul lec iei “Racord ri şi  teşiri”  
 



 
Dac  testul este trecut cu bine de c tre fiecare elev, acesta poate  trece la rezolvarea 

aplica iilor practice integratoare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În predarea lec iei folosind softul educa ional se îndeplinesc  urm toarele principii 

pedagogice moderne: 
 Principiul paşilor mici şi al progresului gradat, ceea ce  presupune fragmentarea 

materiei în unit i elementare, în secven e simple, accesibile, logice. 
 Principiul verific rii imediate,ceea ce înseamn  c  elevul are posibilitatea s -şi 

verifice imediat şi de fiecare dat , corectitudinea r spunsurilor, prin compara ie cu r spunsul bun. 
 Principiul particip rii active şi repet rii integrate, în sensul c  fiecare secven  reclam  

şi o aplica ie , ceea ce oblig  elevul s  lucreze cu informa ia dat  în scopul stoc rii imediate . 
 Principiul ritmului propriu de înv are, în sensul c , lucrând independent fiecare elev 

progreseaz  în ritmul propriu de înv are, dup  posibilit ile lui reale. 
 In concluzie, medoda aleasa asigur  o înv are individualizat , interactiv  oferind 
posibilitatea realiz rii concomitente şi imediate a mai multor evenimente şi obiective didactice si 
anume receptarea, in elegerea, int rirea, aplicarea şi evaluarea pe baza c reia se poate realiza  
autoreglajul. 
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Fig. 4: Aplica iile lec iei “Racord ri şi  teşiri”  
 



 
954. ORIZONTUL LOCAL, CEA DINTÂI PATRIE A COPILULUI 

 
prof. înv. primar Bribete Cornelia 

Colegiul Na ional,,Mircea Eliade” Re i a 
 
 

Dat  fiind importan a educ rii şi form rii personalit ii elevilor, se impune alegerea celor 
mai eficiente strategii prin care noi, cadrele didactice, putem contracara influen ele negative asupra 
acestora. Elevul trebuie provocat s  fie receptiv la nou, s  vibreze în fa a frumuse ilor naturii şi s  
aprecieze valorile trecutului. 

Ca activitate extracurricular , excursia colar  are multiple valen e de informare i de 
educare a elevilor,prin multitudinea de aspecte ale vie ii–istorice, sociale, geografice, culturale–pe 
care le înglobeaz , contribuind la adâncirea şi ,,ancorarea” în realitatea mediului natural şi social 
explorat direct. Con inutul didactic al excursiilor este mai variat şi mai laborios decât al activit ilor 
din clas , având un caracter atractiv, şcolarii participând cu însufle ire la asemenea ac iuni. 
 Excursia de studiu are ca scop principal l rgirea orizontului didactic, realizând leg tura între 
teorie şi practic . Acest tip de activitate anticipeaz  intuirea, cunoaşterea general , favorizând 
succesul înv rii. Are avantajul de a facilita observarea elementelor mediului în ansamblul lor, cu 
interrela iile specifice, uşurând deducerea cauzelor care le-au generat. Este una dintre cele mai 
atractive, pl cute şi utile activit i de recreere şi odihn  activ , facilitând contactul direct cu mediul, 
aceasta presupunând o percepere activ  a unor zone geografice, istorice, culturale, religioase, a unor 
peisaje, ac ionând direct asupra acestora. Prin aceste ac iuni, copiii dobândesc informa ii, îşi 
formeaz  deprinderi i reprezent ri, tr iesc experien e de înv are. 

Având o importan  deosebit , excursia d  posibilitatea elevilor s -şi verifice şi s -şi 
aprofundeze cunoştin ele de literatur  şi art , de istorie, contribuind astfel la corelarea 
interdisciplinar  a no iunilor însuşite în lectura suplimentar , ofer  posibilitatea de a-i ini ia pe în 
cercetarea ştiin ific  în concordan  cu aptitudinile lor.  

Vizitarea unor obiective economice contribuie la verificarea şi consolidarea cunoştin elor 
tehnice, la cunoaşterea înf ptuirilor istorice i economice din ara noastr , dezvolt  dragostea fa  
de eforturile f uritorilor de bunuri materiale şi spirituale,contribuie la creşterea r spunderii 
profesionale pentru p strarea şi conservarea echilibrului mediului înconjur tor, pentru p strarea şi 
promovarea tradi iilor i obiceiurilor poporului român. 

Excursia este o chintesen  a muncii educative. Ea uneşte în chipul cel mai fascinant toate 
laturile educa iei, p trunde cu toate acele gânduri nespuse sau neîmplinite în alte activit i. 
Interdisciplinaritatea pe care o favorizeaz  excursia este mult mai eficient  şi mai permisiv  decât 
cea pe care o realiz m în mod obişnuit într-o or  de curs. Desf şurarea activit ilor cu elevii în 
orizontul local accesibilizeaz  trecerea de la gândirea concret  la cea abstract  şi invers, constituind 
locul cel mai eficient pentru exemplificare şi experimentare, pentru în elegerea cauzalit ii 
fenomenelor şi evolu ia lor în timp. Se realizeaz  st ri afective, tr iri emo ionale şi sentiment de 
ataşament fa  de locurile natale. George Vâlsan afirma: „Orizontul local este cea dintâi patrie a 
copilului…” 

Programul ,,S  tii mai multe, s  fii mai bun” ofer  cadrul propice pentru implicarea elevilor 
în astfel de activit i de înv are, dar i recreative în acela i timp. Ca urmare, anul trecut colar, o zi 
din s pt mâna dedicat  acestui program a fost destinat  unei excursii de studiu. 

Sub genericul ,,Orizontul local, cea dintâi patrie a copilului”, am pornit de diminea  i 
mult  voie bun  s  cunoa tem locuri i oameni noi. Întrucât era prima ie ire pe un traseu mai lung 
pentru colarii mei de clasa I, am ales ruta Re i a-Boc a-Timi oara-Buzia -Lugoj-Soceni-Re i a.  

Obiectivele excursiei au vizat: 
•formarea unor reprezent ri despre relief, ape, vegeta ie, faun , organizare administrativ-

teritorial  a zonelor de pe traseul stabilit; 



•cultivarea sentimentelor de dragoste pentru frumuse ile, bog iile p mântului românesc, 
pentru istoria acestui neam; 

•formarea unor deprinderi de comportare corect , civilizat , de integrare în structura unui 
grup turistic, de cooperare şi respect.                    

De-a lungul unei zile, elevii au fost implica i în diverse activit i care au urm rit: 
- observarea unor elemente ale mediului natural, social i cultural de pe traseul Re i a- 

Boc a-Timi oara-Buzia -Lugoj-Soceni-Re i a; 
- corelarea interdisciplinar  a informa iilor despre animale i mediul lor de via  (vizitarea 
Gr dinii Zoologice din Timi oara); 
- observarea elementelor specifice unei gospod rii r ne ti din zona Banatului (vizitarea 

Muzeului Satului B n ean din Timi oara); 
- descrierea procesului de func ionare a unei unit i comerciale de tip fast-food (vizitarea 

,,dincolo de tejghea” a fast-food-ului Mac Donalds ,,Orizont” din Timi oara). 
Evaluarea activit ilor desf urate pe parcursul excursiei s-a desf urat în ziua urm toare 

prin redactarea unor articole care au fost publicate în revista elevilor din şcoal , realizarea unor 
desene/postere cu obiectivele vizitate,organizarea unei expozi ii tematice i efectuarea turului 
galeriei, întocmirea unui album foto, inscrip ionarea unui CD i diseminarea pe blogul clasei a celor 
mai  interesantemomente surprinse pe parcursul întregii zile. 

Am putut remarca preferin a micilor colari pentru excursie, participarea lor în num r mare, 
dar i interesul manifestat pentru cunoa terea a cât mai multe informa ii despre obiectivele vizitate. 
Acestea sunt argumente suficiente pentru a demonstra c  elevii sunt dornici de a cunoaşte cât mai 
multe lucruri noi, în mod direct, c  se simt relaxa i iîncânta i de a-şi petrece timpul în mijlocul 
frumuse ilor naturii, c  tr iesc sim iri dintre cele mai intense în contactul direct cu tezaurul de valori 
al înaintaşilor, c , în acest cadru, prieteniile şi colegialitatea cunosc noi dimensiuni. 

Subliniind rolul excursiei în activitatea didactic , marele geograf George Vâlsan afirma: „S  
nu uita i c  patrie şi iubire sunt simple cuvinte, dac  nu te-ai dus singur s  te înfr eşti cu p mântul 
şi cu poporul din care faci parte.”  
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955. DIFERENŢIEREA CONŢINUTURILOR DE MATEMATICĂ
PRIN COMPUNERI DE PROBLEME

înv. Spiridon Rodica Gabriela
Școala Gimnazială Nr. 5 Brașov

Pentru a ne putea desăvârși, realiza și actualiza, pentru a trăi conștient, pentru a putea
contribui activ la modelarea lumii, avem nevoie de creativitate. Creativitatea poate fi utilă
individului în orice domeniu și situație a vieții sale. Decisiv în această privință este modul creativ de
a pune problema. Întrebările egocentrice, pătrunse de autocompătimire, cum ar fi: De ce tocmai mie
a trebuit să mi se întâmple acest lucru? De ce trebuie să duc eu la îndeplinire această acțiune?, nu au
un caracter creativ. Dimpotrivă, individul  creativ se întreabă: Ce pot întreprinde în această situație?
În ce mod pot folosi această situație? Acceptarea concepției că viața este un proces și un produs al
propriei creativități, este un act de conștiință pe care individul îl poate realiza numai dacă vede și
premisele viitorului.  Rezolvarea și compunerea de probleme matematice dezvoltă flexibilitatea
gândirii, fluența ideativă și asociativă, capacitatea de redefinire și creșterea interesului pentru
problemele reale ale vieții.

Pentru cultivarea creativitaţii la toţi elevii clasei, indiferent de nivelul lor de cunoştinţe la
această disciplină, este bine ca în cadrul activităţilor rezolutive, profesorul să utilizeze activitatea
diferenţiată de  compunere a problemelor  de matematică. Astfel toti elevii clasei vor reuși, în
funcţie de propriile cunoştinţe şi posibilităţi intelectuale să compună probleme, respectând anumite
cerinţe date şi astfel vor rezulta în urma activităţii de compunere mai multe probleme având grade
de dificultate diferite, deci conţinuturi diferenţiate.

În continuare, voi exemplifica diverse tipuri de compuneri de probleme care se pot folosi la
munca diferenţiată, la fiecare dintre clasele: CP, I și a II-a, având fiecare exemplu câte două sau trei
grade de dificultate.

Exemple: clasa pregătitoare
0.1. Tipul compunerii: Compunerea de probleme după imagini, tablouri, sau obiecte concrete
Cerinţa profesorului: Compuneţi o problemă după următoarea imagine:

Nivel scăzut
Într-o parcare era o mașină și au mai venit 8 mașini. Câte mașini sunt în total în parcare?
Nivel mediu
Dintr-o parcare a plecat o mașină, iar 8 au rămas. Câte mașini au fost la început?
Nivel ridicat
Dintr-o parcare a plecat o mașină, iar 8 au rămas. Câte mașini ar mai trebui să plece, ca numărul
celor rămase să fie mai mic  cu 1 decât al celor care au plecat?
0.2. Tipul compunerii: Compunerea de probleme cu indicarea operaţiilor ce trebuie efectuate
Cerinţa profesorului:
Cerinţă de nivel mediu: Compune o problemă care să se rezolve printr-o operaţie de scădere.
Soluţie:
Pe o farfurie sunt  10 mere. Amalia mănâncă 3 mere. Câte mere mai rămân pe farfurie?
Cerinţă de nivel ridicat: Compune o problemă care să se rezolve printr-o adunare şi o scădere.
Soluţie:



În grădina bunicii erau 6 lalele. Vântul a smuls 2 flori din rădăcină, iar bunica văzând aceasta a mai
plantat încă 4 lalele. Câte flori sunt în grădină?

Exemple: clasa I
1.1. Tipul compunerii: Completarea întrebării unei probleme
a) Cerinţa profesorului: Compuneţi întrebări care să fie potrivite textului următor:
Maria are 5 baloane roșii, iar fratele ei, Ionuţ,  are 7 baloane albastre.  Din totalul baloanelor se
sparg 3.
Nivel mediu
Câte baloane au cei doi frați?
Nivel ridicat
Câte baloane au mai rămas după ce s-au spart cele 3 baloane?
1.2. Tipul compunerii: Probleme cu date incomplete

a)  Cerinţa profesorului: Completaţi datele problemei:
Mircea a avut 15 lei. Din ei a cumpărat o carte. Câți lei i-au mai rămas lui Mircea?
Nivel scăzut
Mircea a avut 15 lei. Din ei a cumpărat o carte cu 6 lei. Câți lei i-au mai rămas lui Mircea?
Nivel mediu
Mircea a avut 15 lei. Cu 3 lei a cumpărat un stilou și cu 5 lei a cumpărat o carte. Câți lei îi rămân?
b) Probleme de completare a datelor când se cunoaște întrebarea:
Nivel scăzut
Victoria a plecat cu trenul în tabără. A pornit la ora.... și a ajuns la ora 18. Câte ore a călătorit?
Nivel mediu
Liliana are ... nuci. Ea îi dă fratelui  10 nuci, iar mamei  7 nuci. Cu câte nuci mai rămâne?
Nivel ridicat
Într-o livadă sunt .... pomi. Din ei ... sunt meri, ... sunt peri, iar restul cireși. Câți cireși sunt?
1.3 Tipul compunerii: Probleme cu date numerice precizate
a) Cerinţa profesorului: Compuneţi o problemă folosind următoarele numere: 11, 7, 2.
Nivel mediu
Într-un tufiș stăteau  11 iepurași,  dintre care  au fugit  7 și apoi 2. Câți iepuri au rămas?
Nivel ridicat
La o librărie s-au adus într-o zi, 11 caiete de matematică, cu 7 mai multe caiete de limba română şi
cu două mai puţine blocuri de desen. Câte caiete  s-au adus la  librărie în acea zi?

Exemple: clasa a II-a
2.1. Tipul compunerii: Compunerea de probleme după o formulă numerică
Cerinţa profesorului: Compuneţi o problemă după următoarea formulă numerică:

3 x 8 - 8=
Nivel scăzut
Aflați diferența dintre  triplul numărului 8 și 8.
Nivel mediu
Dorina are 8 ani, iar fratele ei, Marius, de 3 ori mai mulţi decât ea. Cu câți ani este mai mare Marius
decât Dorina?
Nivel ridicat
Tata a cules 3 lădițe a câte 8 kg de mere. Câte kg de mere au rămas dacă a vândut  un număr de
kilograme egal cu împătritul celui mai mic număr par?
2.2. Tipul compunerii: Compunerea de probleme prin aranjarea fragmentelor acestora într-o
ordine logică

Nivel scăzut Nivel ridicat
 şi cu 25 mai puţine narcise.
 Câte flori  erau în total?
 Într-o grădină  erau 45 de  lalele.

 Câţi pruni a plantat?
 5 vişini şi câţiva pruni.
 În total el a plantat 15 pomi.
 Bunicul a plantat 7 meri,



2.3. Tipul compunerii: Compunerea de probleme după o formulă literală
a) Cerinţa profesorului: Compuneţi o problemă după următoarea formulă literară: axb-axc =
Nivel mediu
Cu cât este mai mare triplul numărului 7 decât dublul său?
Nivel ridicat
Matei are 10 jucării, Maria, sora sa, are de 3 ori mai multe, iar Tudor, fratele celor doi are de două
ori mai multe jucării decât Matei. Cu câte jucării are mai multe Maria decât Tudor?
a)Cerinţa profesorului: Compuneţi o problemă după următoarea formulă literară: a + b x a =
Nivel mediu
Aflați  suma dintre 3 şi produsul numerelor 4 şi 3?
Nivel ridicat
O pisică are 4 picioare, iar un păianjen de 2 ori mai multe. Câte picioare au împreună cele 2
animale?
b) Cerinţa profesorului: Compuneţi o problemă după următoarea formulă literală: a:b+c=
Nivel mediu
Antonia are 10 bomboane. Ea împarte cu prietena ei bomboanele în mod egal. Văzând acest gest,
mama îi dă 4 bomboane Antoniei şi o felicită pentru gestul frumos. Câte bomboane are Antonia
acum?
Nivel ridicat
Un miriapod are 8 picioare. Dacă înjumătăţim numărul picioarelor acestuia şi apoi adunăm numărul
picioarelor unui câine, obţinem numărul de picioare ale unui păianjen. Câte picioare are un
păianjen?

Exemplele oferite în această lucrare constituie doar o mică parte din numeroasele posibilități
de strategii utilizate în predarea matematicii la ciclul primar și ilustrează modul în care se poate
lucra cu elevii, pentru a le forma  competenţe specifice, pentru a le cultiva stilul creativ de muncă.
Profesorul creativ îndeamnă elevii să caute noi conexiuni între date, să asocieze, să-și imagineze, să
gasească soluții la probleme, să facă pesupuneri nebănuite, să perfecționeze ideile altora și să
orienteze aceste idei în direcții noi.
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956. SĂNĂTATEA COPILULUI ADOLESCENT
PRIN PRACTICAREA ACTIVITĂŢILOR SPORTIVE

Prof. Vîrlan Luminiţa Mihaela, Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Vaslui, Vaslui

„MENS SANO IN CORPORE SANO”

Înţelepciunea strămoşilor a dus la fenomenul de masă care este SPORTUL din zilele
noastre. Persoanele care vor să-şi menţină forma fizică, care doresc să recupereze un tonus pierdut
sau care vor să piardă greutate, recurg la sport sau la forme de mişcare înrudite cu acesta. Nu în
ultimul rând, semenii noştri loviţi de năpastă recurg la mişcare pentru  recuperarea handicapurilor
înăscute sau dobândite. Pe toţi sportul, mişcarea, ne face să ne recâştigăm demnitatea, cheful de
viaţă prin reintegrarea mai bună în societate, prin capacitatea de a ne face…

Să ne simţim mai bine!
Am recurs la acest preambul pentru a arăta încă o dată în plus importanţa acestui fenomen,

SPORTUL, la care în ultima vreme aderă tot mai multă populaţie.
Un lucru, însă ar trebui să ne preocupe pe noi, adulţii şi în special pe cei antrenaţi în acest

sistem ,,sănătatea tinerei generaţii”. Sunt de părere că aici ar trebui să-şi unescă  forţele părinţii,
cadrele didactice din  unităţile de  învăţământ de orice fel şi la toate nivelele,prin multitudinea de
forme de practicare a exerciţiului fizic, dar nu în ultimul rând  implicarea la nivel de ţară în
promovarea acestui fenomen prin amenajarea şi construirea de baze sportive, spaţii de joacă pentru
copii,parcuri, care nu pot fi decât utile practicării mişcării şi astfel întărirea stării de sănătate.

În ceea ce-i priveşte pe copii, viitorii adolescenţi şi apoi tinerii nostri,la vârsta şcolară nu le
trebuie permis să-şi petreacă sărbătorile şi timpul liber între masa de lucru şi televizor.Organizaţi
lucrul în aşa fel ca temele şi lecţiile să nu ia mult timp. La nevoie, dacă observţi că ,,nu reuşeşte”,
consultaţi medicul şi găsiţi o soluţie. Se  spune  că  cei tari  la  gimnastică  nu  sunt  în  mod
obligatoriu  genii , opinie  total  greşită. Nici cei tari la  teme, palizi  şi  plăpânzi, primii  în  clasa
lor, nu vor  fi  negreşit  cei  care  vor  reuşi  în mod  strălucit  în  viaţă!

Medicii  constată  că  salturile  în  talie  se  fac  în  vară  sau  după  vacanţa  petrecută  la
munte , chiar în  lunile  de  iarnă . Sportul  alimentaţia , soarele  şi  razele  ultraviolete  au  un  rol
important . Aerul , lumina  şi  soarele  sunt de neînlocuit.

Este necesară  o  bună  respiraţie . Este indispensabil  ca  un  copil să  înveţe  să  respire
bine. Desigur, respiraţia  este  un  act  automat, dar  poate  perfecţiona  treptat  prin  exerciţiu.
Copilul  care respiră  prost  are  umerii înguşti, toracele  strâmt , gura  deschisă, ,faţa  palidă  şi
este  nervos. Copilul  care  respiră  bine  este  calm , are  pieptul  şi  umerii  largi , iar fata  este
rumenă .Învăţând  copilul  să  respire  pe  nas, se  evită  o  mare  parte  din  guturaiuri, angine , gripe
şi  alte  boli  ale  nasului  şi  gâtului. Când  un  copil  respiră  pe  gură  aerul  rece , umed  sau  uscat,
intră cu brutalitate  şi  pătrunde  direct  în  plămâni. Când  este  inspirat  pe  nas  este asanat, uscat
sau  umidificat, încălzit  sau  răcorit  şi  debarasat  de  praf  care  este reţinut  de  firişoarele  de  păr
ale  nasului. Copilul  se  ofileşte  când  este  privat de  aer , soare  şi  mişcare, condamnat  să  stea
închis  în  casa , la  o  viaţă  sedentară . El  trebuie  deprins  să  iubească  aerul, apa , mişcarea ,
eforturile , exerciţiile  fizice .

Insuficienţa  respiratorie  este  considerată  ca  o  ,,boală  profesională  a  şcolarului”.
Această  boală  îi  atinge  pe  80%  dintre  ei. Pentru prevenire se recomandă: ,,Să  ia  aer!”  în
fiecare  zi , la  ieşirea  din  clasă  este  bine  ca  elevul  să  meargă  puţin  pe  jos . Aceasta  valorează
de 10  ori  mai  mult  decât  dacă  foloseşte  autobuzul. Şcolarul  are  nevoie  de cel  puţin  1/4  de
ora  de  destindere  după  imobilitatea  din  clasă  cu  aer poluat.

Dacă  la  şcoală  ora  de  educaţie  fizică  se  fac  în  aer  liber  copilul  nu  trebuie ,,scutit”
sub  nici  un  pretext. Cocoloşind  copilul  prea  mult , nu-i facem  nici  un  serviciu, el  va deveni



mai  răsfăţat  şi  mai  fragil. Dacă  scoala  nu  a  prevăzut  ceva , parinţii (de  recomandat  tatăl) vor
face  cel  puţin  o  dată  pe  săptămână  împreună  cu  el  o  plimbare  mai  lungă. Drumeţia  prin
pădure, contactul  cu  natura  sunt  adevărate  cure  de  relaxare  şi  înfrumuseţare. În  vacanţă , cât
mai mult  în  aer  liber.  Dacă  părinţii  nu  pot  să  plece  cu  copilul  nu  trebuie  să  ezite  să-l
trimită  în  tabere  de  vacanţă  sau  într-o gospodărie  rurală  la  rude  sau  prieteni  vara,  cât  şi
iarna .

Administrarea  activităţilor  sportive  se  face  în  raport  cu  nevoia  de  mişcare. Se alege
un  sport  care-i  educărespiraţia. Dacă  şcolarul  are  dificultăţi  respiratorii, părinţii  se  vor
consulta  cu  medicul  şi  cu  profesorul  de  educaţie  fizică .

În  ceea  ce  priveşte  băile  de  aer , se  ştie  că  pielea  este  şi  un  organ  de  respiraţie. Prin
miile  de  pori  ea  absoarbe  aerul  şi  elimină  otrăvuri. Pentru ca  pielea  să  respire, un  copil  nu
trebuie  înfofolit. Baia  de  aer  este  tot  aşa  de  bine  făcătoare,  ca  şi  baia  de  soare  sau  baia  de
apă.

Atenţie  mare  la  nevoia  copilului  de a  dormi. Activitatea  şcolară  nu  trebuie  să se  facă
pe  seama  timpului  de  stat  în  pat. Orele  de  somn  trebuie  respectate  cu  stricteţe. Nu  este
permis  ca  un  copil să  se  culce  târziu  din  cauza  lecţiilor, televizorului  sau  unor  seri  încărcate
ale  familiei.

Nevoia  de  mişcare
Organismul  copilului  are  nevoie  de  mişcare. Sportul  are  o  influenţă  favorabilă  asupra

oxigenării  globulelor  rşii , circulaţiei  sângelui  şi  digestiei. Un  copil  sportiv  creşte  mai  bine, el
are  poftă  de  mâncare, asimilează  mai  bine  alimentele. Un copil  sportiv  este  mai  echilibrat
fizic (mşchi  puternici,articulaţii  suple, spate  drept, abdomen  plat, talie  mai  subţire, mişcări  mai
graţioase, reflexe  mai  bune .

Se  alege  sportul  care  convine  copilului.Cât  mai  multă  mişcare  afară  din  casă! Copii
au  nevoie  de  activitate  fizică:să  participe  la ,,treburile”  gospodăriei, să  alerge, să  sară, să  se
caţere. Nu  trebuie  să  trăiască  închişi  în  casă.

Cum  îşi  termină  temele, vor fi ,,scoşi” afară să  se  joace  într-o  curte  şi  chiar  pe  o
sradă  sau  chiar  pe  o  alee,chiar  dacă  acestea  ar  contraria  dorinţa  de  ordine  şi  curăţenie  a
unor  locatari. Din  păcate  în  oraşe  spaţiile  de  joc  sunt  tot  mai  limitate, iar  strada  reprezintă
un  loc  unde  pot  surveni  accidente.

Sportul
Toţi  părinţii  ştiu  astăzi  că  sportul  este  bun  pentru  sănătate  şi  mai  ales  că  este

indispensabil  dezvoltării  armonioase  a  copilului. Un  copil  sportiv  este  mai  sănătos.  Exerciţiile
fizice  îl  fac  să  transpire  abundent , favorizând  şi  accelerând  eliminarea  toxinelor  care otrăvesc
organismul.

Scopul  exerciţiilor  fizice  nu  este de a-l  face  să  dobândească  forţă, ci  de a-i  dezvolta
,,tonusul de  susţinere”, adică  de a-i  căli o  musculatură  capabilă  să-i  susţină  scheletul  şi  de  a-i
ajuta  dezvoltarea  armonioasă  a  scheletului.

Sportul  este  cel  mai  bun  mijloc  de  a  lupta  împotriva  prejudiciilor  vieţii  scolare,
îndeosebi  contra  deformării  coloanei  vertebrale,  care  constituie  o  boală  profesională  a
şcolarului .Nu  se  face  un  singur  sport, deoarece  se  favorizeză  dezvoltarea  unora  din  părţile
corpului  în  detrimentul  altora.

Nu  trebuie  lăsat  orice  copil  să  se  consacre  competiţiei.  Un  sport, oricât  ar fi  de
binefăcător  practicat  până  la  exces la  această  vârstă  în  plină  creştere, este  contrar  dezvoltării
armonioase. Numai  în  cazurile  cu  totul  excepţionale,se  admite  pentru  unele  individualităţi (cu
vocaţie şi  cu  rezistenţa  deosebită fizică  şi  psihică) antrenament  intensiv  de  competiţie.

Copilul  trebuie  să  se  odihnească  suficient
Activităţile  şcolare sunt  deja  acaparante. Nu trebuie  supraîncărcaţi  cu  activităţi

extraşcolare. Un singur  sport, dar  bine  ales, este  suficient. Orele  de sport  nu  trebuie  să
angreneze  o oboseală  excesivă ,din cauza  unor  orare  prea  îcărcate  sau  eforturi  mari. Înainte de
practicare  a  unui  sport  trebuie  consultat  medicul  deoarece unele  sporturi,  excelente  pentru



copiii  sănătoşi,  pot  fi  cu  totul  contraindicate  în  caz  de  afecţiuni  ale  inimii,plămânilor,
ficatului, rinichilor  sau  ale  coloanei  vertebrale.

Iată câteva  activităţi  sportive  benefice  copilului,viitor adolescent:
Atletismul
Dezvoltă  cutia  toracică  şi  favorizează  o  bună  respiraţie, permiţând  organismului  să  se

oxigeneze  din  plin,este  exerciţiul  ideal  de  preparare  a  tuturor  sporturilor, dezvoltă  supleţea  şi
rezistenţa.De  asemenea,  echilibrează  sistemul  nervos, face  să  lucreze  armonios  toţi  muşchii
corpului.Contrar  a  ceea  ce-şi  închipuie  unii  părinţi,atletismul  convine  perfect  fetelor, cărora  le
dă  supleţe  şi  siluieta  elegantă. Cursele  de  alergare  constituie  un  foarte  bun  exerciţiu  pentru
respiraţie, circulaţietoţi  muşchii  corpului  şi  reprezintă  unul  din  cei  mai  buni  stimulanţi  ai
creşterii.

Aruncarea  dezvoltă  îndemânarea, concentrarea  şi  detenta.
Săritura  dezvoltă  detenta, contribuie  la  formarea  de  muşchi  fini  şi  lungi,căleşte

gleznele  şi  fortifică  articulaţia  gambelor.
Nataţia
Nataţia  se  recomandă  atât  fetelor  cât  şi  băieţilor. Dintre  toate sporturile, înotul  este

cel  mai  complet. Are  marele  inconvenient  că  se  practcă  în  cea  mai  mare  parte  a  anului  în
interior  de  aceea  trebuie  completat  cu  o  activitate  în  exterior.Înotul  dă  o  capacitate
respiratorie  excepţională, redresează  spatele  şi  întăreşte  musculatura  care  susţine  coloana
vertebrală.Favorizează  creşterea  în  lungime  şi  extensia  muşchilor.

Bicicleta
Până  la  8 ani  exerciţiile  cicliste  trebuie  să  se  mărginească  la  ocoluri  în  grădini,parcuri

sau  pe  trotuarele străzilor din  jurul casei. De la  8 la 9 ani  poate  fi  lăsat  să  facă  plimbări  mai
lungi şi  abia  peste  12 ani  sunt  permise  circuite  mai  lungi.practicat  ca  joc  este  perfect, el  dă
rezistenţă şi  constituie o  gimnastică  ideală  pentru  gambe  şi  coapse , inclusiv  pentru
articulaţiile de  la  şolduri  genunchi  şi  glezne.

Jocurile  cu  balonul (volei,handbal,baschet)
Şi  la  fete  şi  la  băieţi , voleiul  se  începe  devreme,ele  sunt  deosebit  de utile  între  12

şi  16  ani.Sunt  sporturi  de  elongaţie, făcând  să  lucreze  toţi  muşchii corpului  pe  care  îi
dezvoltă  în  lungime. Sunt  exerciţii excelente  pentru  muşchii  spatelui  şi  dau  o  bună susţinere
a  coloanei  vertebrale,favorizează  o  siluietă  zveltă  şi  elegantă,cultivă  îndemânarea  şi
rapiditatea  reflexelor,dezvoltă  spiritul  de  echipă,stimulează  creşterea  iar  pentru  fetelor  le  vor
forma  un  bust  frumos, umeri  armonioşi, coapse  subţiri, glezne  şi  gambe fine.

Canotajul
Canotajul  este  un  sport  complet  la  care  participă  toţi  muşchii  corpului (braţe,

abdomen, spate, gambe), ceea  ce  duce  la  o  dezvoltare  armonioasă. Canotajul  fortifică
musculatura  membrelor, măreşte  elasticitatea  articulaţiilor  şi  este,  mai  ales, un  exerciţiu  foarte
bun  de  disciplină  respiratorie.

Gimnastica
Gimnastica se recomandă la fete şi baieţi de 6 pana la 8 ani .Nu trebuie confundată cu

simpla cultură fizică . Este un spot complet care duce la o stăpânire a corpului aproape perfectă.
Dezvoltă la maximum supleţea şi agilitatea. Pentru fete este deosebit de recomandat, este unul din
sporturile care creează cele mai frumoase tipuri de sportive. Aceasta disciplină sportivă dă graţie,
eleganţă siguranța gesturilor. De la jocurile olimpice, în general, şi după succesele gimnastelor
noastre, este o tentaţie mare pentru unii parinţi de a incerca sa facă din fetele lor gimnaste de
performanţa.

Ca  pentru  orice  sport,  în  general, şi  pentru  gimnastică  în special,  alegerea  se  va  face
de  către  specialişti, cu  discernământ,pe  baza  unei atente  selecţionări. Singurul  inconvenient  ar
fi  că  se  practică  în  sală, deci  trebuie  completat  cu  alt  sport  în  aer  liber  sau  cu vacanţe
petrecute în  climat  alpin  şi  marin.



Dansul
Este  un  sport  care  începe  foarte  devreme, în  jur  de  3 ani pentru dansul  ritmic  şi  la  6

sau  7  ani pentru  dansul  clasic.
Dansul  clasic  dă  încredera  în  sine, siguranţa, stăpânire  de  sine, graţie, şi eleganţă.

Constituie  una  din  cele  mai  bune  şcoli  de  răbdare. Dansul  clasic  învaţă  pe  copil  să-şi
cunoască  forţa  fizică  şi  duce  la  o  musculatură  tip  fus. Este  deosebit  de  util  pentru  fetiţele
complexate, nervoase, timide, permiţându-le să  evoluieze  favorabil,  să  se  exterioreze  şi  să
dobândească  încredere. De  asemenea, este bun  pentru  băieţii  şi  fetele  care  se  încadrează  mai
greu  într-un  grup  social  şi  pentru  cei  care  sunt  mai  puţin  înzestraţi  fizic, dându-le  supleţe,
graţie, uşurinţă  şi  un  minim  de  cochetărie.

În  concluzie…
Indiferent  de  vârstă,  activitatea  fizică  are  un  rol  important  în  păstrarea  sănătăţii  şi  în

menţinerea  unei  stări  bune. Părerea  că  activitatea fizică  este  numai  pentru  sportivi  este
complet  greşită. Este  bine  ca  fiecare  dintre  noi  să-şi  păstreze  o  formă  fizică  bună, pentru  a
se  menţine  sănătos  şi  chiar  pentru  a  se  vindeca  de  unele  boli. Păstrarea  formei  fizice  prin
sport  oferă  omului  trei  avantaje  majore-rezistenţă, forţă  şi  supleţe.

Deci, pentru  a  avea  o  societate  sănătoasă  trbuie  să  ne  asumăm  cu  toţii grija  pentru
copiii,adolescenţii,mai  târziu  tinerii  noştri  şi  toate  celelalte  categorii  de  vârstă,  să-i
determinăm  să  practice  cât  mai  mult sport, pentru că  numai  într-un  corp  sănătos  va  exista  şi
o  minte  sănătoasă.

957. TEORIA STADIALĂ A LUI PIAGET ŞI DEZVOLTAREA INTELIGENŢEI

Prof. Vlaica Mariana
Grădiniţa ,,Otilia Cazimir”, Baia Mare, jud. Maramureş

Aşa cum spune Atkinson, majoritatea părinţilor sunt conştienţi de modificările intelectuale
care au loc pe parcursul procesului de creştere a copiilor lor, dar, deseori au dificultăţi în descrierea
naturii acestor schimbări (Atkinson, 2002, pag.95 ). Modalităţile actuale de descriere psihologică a
schimbărilor cognitive sunt profund influenţate de teoria psihologului elveţian Jean Piaget (1896-
1980), unanim recunoscut ca fiind unul dintre cei mai remarcabili oameni de ştiinţă ai secolului al
XX-lea.

Anterior lui Piaget, gândirea psihologică referitoare la dezvoltarea cognitivă a copilului era
tributară perspectivei maturizării biologice (perspectivei care acordă o importanţă copleşitoare –
aproape exclusivistă- componentei ereditare) şi perspectivei învăţării ambientale (care acordă o
importanţă –aproape exclusivă- mediului). Piaget îşi concentrează atenţia pe interacţiunile dintre
abilităţile naturale ale copilului, existente ca rezultat al maturizări sale, şi interacţiuni acestuia cu
mediul .

Piaget consideră copilul un participant activ la procesul dezvoltării şi nu ca un participant
pasiv în care se acumulează efectele dezvoltării sale biologice şi stimuli care i se impun din
exterior. El, în particular, consideră copilul ca un om de ştiinţa curios care conduce experimente ale
lumii pentru a vedea ce se întamplă. Rezultatele acestor experienţe în miniatură conduc copilul către
elaborarea unor ,,teorii”, pe care Piaget le denumeşte –scheme -, despre modul de funcţionare a
mediului fizic şi social. După întâlnirea unui obiect sau a unui eveniment nou copilul încearcă să-l
înţeleagă în termenii schemelor preexistente asimulându-i un nou eveniment, iar Piaget denumeşte
acest proces –asimilare- . Dacă schemele anterioare nu se potrivesc noului obiect, atunci copilul, ca
un veritabil om de ştiinţă, le va modifica şi astfel îşi va extinde  teoria sa despre lume, Piaget
denumeşte acest proces de revizuire a schemei- acomodare (Piaget şi Inhelder,1969, pag. 18).
Datorită acestor principale caracteristici ale teoriei dezvoltării copilului, chiar şi acei psihologi care
l-au contestat din mai multe puncte de vedere, acceptă fără nici o urmă de îndoială atât activismul
copilului, o fiinţă aflată într-o căutare permanentă de informaţii cât şi importanţa interacţiunilor



dintre maturizarea biologică şi mediu. Mulţi dintre psihologii contemporani preocupaţi de
dezvoltare folosesc metoda interviului empiric, situaţie care reflectă puternica influenţă a lui Piaget
.

Pe baza observaţiilor sale, Piaget era convins că abilităţile de gândire şi raţionament ale
copiilor evoluează sub forma unei succesiuni de patru mari stadii calitative distincte, fiecare dintre
ele fiind alcătuit la rândul său de mai multe substadii :

a) Stadiul senzoriomotor (de la naştere la 2 ani)
În acest stadiu, copilul experimentează lumea mai ales prin percepţii imediate şi  prin

activitate fizică, fără o gândire aşa cum o cunosc adulţi .Până la vârsta de 8 luni copilul nu deţine
conceptul de permanenţă a obiectului. În timpul acestei perioade copilul poate ajunge să facă :
diferenţierea dintre propriul corp în raport cu alte obiecte .
recunoaşte propria persoană ca agent al acţiuni şi apar primele acte intenţionate.
sesizează permanenţa obiectelor ,realizează faptul că obiectele continuă să existe
chiar şi atunci când sunt ascunse privirii.

O data cu achiziţia conceptului obiectului şi a celorlalte mijloace de cunoaştere, cum ar fi
memoria şi limbajul, se încheie stadiul senzoriomotor. Acum copilul poate anticipa viitorul şi poate
gândi despre trecut.

b) Stadiul preoperaţional ( de la 2-7 ani )
Este stadiul de dezvoltare cel mai intens studiat de către Piaget. Acesta marcheaza o

perioadă lungă de tranziţie care culminează cu apariţia gândirii operaţionale. Astfel, copilul aflat în
acest stadiu preoperaţional, odată cu dezvoltarea limbajului poate să :
-reprezinte obiecte prin imagini şi cuvinte ;
-clasifică obiectele în funcţie de o singură trăsătură: de ex., gruparea tuturor obiectelor roşii,
indiferent de formă, sau a tuturor pătratelor ,indiferent de culoare;
-totodata, copilului îi persistă gândirea egocentrică: are dificultăţi de prelucrare a unui  punct de
vedere care aparţine unei alte persoane.

Copilul aflat la această vârsta nu este capabil să diferenţieze între exagerările sau
minciunile deliberate, oportuniste şi cele inocente.
c) Stadiul operaţiilor concrete (de la 7-11 ani)
Principalele trăsături ale acestui stadiu sunt :

-gândirea logică în legătură cu obiectele sau fenomenele;
-achiziţionarea conservări numerelor (la 6 ani ), a cantităţii (7 ani ) ,a greutăţii (9 ani );
-clasificarea obiectelor după mai multe caracteristici şi ordonarea acestora în serii, după o singură
caracteristică, cum ar fi mărimea.

Stadiul operaţiilor concrete poartă aceasta denumire întrucât copilul trebuie să manipuleze şi
să experimenteze obiecte reale, cu scopul de a rezolva problemele într-o manieră logică. Copilul
începe să înţeleagă că anumite reguli sunt convenţii sociale, adică înţelegeri colective care pot fi
stabilite arbitrar şi modificate dacă toată lumea este de acord. Realismul moral înregistrează un
declin, în sensul că aprecierea moralităţii se face luând în considerare atât elemente ,,subiective”,
cum ar fi intenţiile personale, dar şi convingerea pedepsei ca fiind o alegere umană şi nu un fapt
inevitabil sau divin.

d) Stadiul operaţiilor formale (dupa 11 ani )
Către vărsta de 11-12 ani, copilul ajunge la modelul de gândire a adultului, devenind capabil

să raţioneze în termeni simbolici. Piaget denumeşte această perioadă stadiul operaţiilor formale.
Principalele trasături ale acestui stadiu sunt:
-gândire logică, abstractă şi testarea sistematică a ipotezelor;
-preocupări în legatură cu viitorul, cu problemele ipotetice şi cele ideologice.

Piaget consideră că esenţa acestui stadiu al dezvoltări cognitive este luarea în considerare a
tuturor ipotezelor, observarea consecinţelor pentru fiecare ipoteză şi confirmarea sau infirmarea
acestor consecinţe. Apariţia operaţiilor formale coincide cu cel de-al patrulea şi ultimul stadiu al
înţelegerii regulilor morale. Acest stadiu este marcat de un caracter ideologic al raţionamentului
moral, referitor la societate în general şi nu la situaţii personale sau interpersonale.



Critici la adresa lui Piaget
În ciuda faptului că Piaget însuşi a considerat identificarea celor patru stadii drept partea cea

mai puţin importantă a teoriei sale, acestea au fost predate mulţi ani, profesorilor care lucrau în şcoli
de stat, ca motivaţie pentru a le cere copiilor să efectueze doar activităţile corespunzătoare
perioadelor de dezvoltare.Teoria lui Piaget este foarte cunoscută în psihologie, de mulţi ani, dar
dovezi recente sugerează că gândirea copiilor ar fi mult mai sofisticată decât susţinea el.

Criticile mai generale la adresa  acestei teorii se concentrează asupra faptului că, Piaget
consideră copiii ca fiind activi în totalitate în încercarea lor de a înţelege mediul. Teoria sa a avut
implicaţii importante pentru mulţi educatori, care, luând teoria ,,ad litteram”, consideră că varianta
optimă constă în ai lăsa pe copii să ,,descopere” şi să înveţe despre mediul lor acţionând ei înşişi, cu
un minim de supraveghere şi de intervenţie din partea adulţilor. Copilul nu trebuie constrâns să
urmărească planul profesorului sau să construiască anumite lucruri, ci trebuie să fie încurajat să
meargă într-o direcţie proprie.

O altă implicaţie care derivă din această teorie este că fiecare copil are propriul său ritm de a
trece prin perioada de dezvoltare, deci nu poate fi ,,împins” de profesor. Nicky Hayes şi Sue Orrell
în ,,Introducere în psihologie” (1997, pag. 21), spun că Jerome Kagan critică abordarea  lui Piaget
pentru eşecul de a recunoaşte rolul important jucat de mediul domestic al copilului şi de societatea
în care trăieşte, în promovarea dezvoltării sale intelectuale. În opinia sa, copilul ar putea învăţa prin
intermediul influenţelor exterioare, la fel cum poate învăţa din propriile sale acţiuni.

Există mai multe critici la adresa metodelor lui Piaget. Mai întai, utilizarea metodei
interviului clinic ridică semne de întrebare asupra valorii materialului adunat în astfel de interviuri.
În timpul interviurilor, el nu a folosit întrebări predefinite, ceea ce poate fi perceput şi ca un avantaj,
deoarece le-a permis copiilor să se exprime singuri cu cuvintele lor. Totuşi, nu există nici o cale
prin care să se determine influenţele pe care le-a exercitat Piaget asupra copiilor, fie prin întrebările
pe care le-a pus, fie prin interpretarea răspunsurilor lor. O dovadă mai recentă provenită de la alţi
cercetători, sugerează  existenţa capacităţii copiilor de a raţiona logic cu mult înainte de vârsta
menţionată de Piaget.

Evaluarea teoriei lui Piaget
Chiar dacă caracterul său este sumar, prezentarea studiilor lui Piaget ar trebui să fie totuşi

suficientă pentru a oferi o imagine asupra contribuţiei majore pe care aceasta a avut-o la dezvoltarea
psihologiei. Această teorie a revoluţionat perspectiva psihologică  asupra dezvoltării copilului şi a
inspirat un număr mare de cercetători, de-a lungul timpului. Numeroase studii transculturale au
sprijinit opinia lui Piaget conform căreia stadiile dezvoltării cognitive sunt aceleaşi pentru copiii din
diverse ţari şi culturi ( Birch,A.,2000, pag. 25).

Prin intermediul unor metode de cercetare noi şi complexe, s-a dovedit că Piaget a
subestimat abilităţile copiilor de vârstă antepreşcolară şi şcolară. Multe dintre probele actuale de
testare a teoriei stadialităţii necesită existenţa unor abilităţi operaţionale şi a unor cunoştinţe, deci,
dacă un copil nu deţine aceste abilităţi nu poate obţine scoruri mari la unele probe ( ex. : cum ar fi
cele de atenţie, memorie şi nivel de cunoştinţe ).  Există totuşi situaţii în care, deşi posedă aceste
abilităţi, un copil  poate avea eşec la testare din cauza implicări unor alte abilităţi, irelevante pentru
proba respectivă.

Criticată sau elogiată, stadialitatea piagetiana rămâne punct obligatoriu în intersecţia
teoriilor dezvoltării cognitive. Practic, ea nu poate fi ocolită, fiind principalul element de raportare
şi referinţă  (Atkinson ,2002, pag. 102).

Dezvoltarea inteligenţei
Conform lui Piaget (Psihologia inteligenţei, 1965, pag.172) gândirea în stadiul ei de

formare, fiind o continuare a inteligenţei senzoriomotorii, porneşte de la diferenţierea
semnificanţilor şi se sprijină, deci, în acelaşi timp, pe inventarea simbolurilor şi pe descoperirea
semnelor. Cu cât un copil este mai mic, cu atît sistemul acestor semne colective, oferite de-a gata, îi
va fi mai neîndestulător, deoarece aceste semne verbale, parţial inaccesibile şi greu de dominat, vor
fi mult timp inapte să exprime individualul, asupra căruia subiectul rămîne centrat. Prin urmare,
spune Piaget, atâta timp cît domină asimilarea egocentrică a realului la activitatea proprie, copilul



va avea nevoie de simboluri: de aici, jocul simbolic, sau jocul de imaginaţie, forma cea mai pură a
gîndirii egocentrice şi simbolice, asimilarea realului la interesele proprii şi exprimarea realului
datorită folosirii de imagini, modelate de eul copilului.

Odată cu apariţia limbajului, pînă pe la 4 ani, trebuie să distingem o primă perioadă de
dezvoltare a gîndirii, pe care o putem numi perioada inteligenţei preconceptuale şi care se
caracterizează prin preconcepte sau participări, iar pe planul raţionamentului în formare, prin
„transducţie" sau raţionament preconceptual.

De la 4 la 7 ani, asistăm la coordonarea treptată a raporturilor reprezentative, deci la o
conceptualizare în creştere, care va conduce copilul, de la faza simbolică sau preconceptuală, pînă
în pragul operaţiilor.
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958. PROIECT EDUCAŢIONAL ,,UN COPIL VOIOS, ESTE UNUL SĂNĂTOS”

ACTIVITĂŢI OPŢIONALE - EDUCAŢIE SANITARĂ

Prof. Vlaica Mariana
Grădiniţa ,,Otilia Cazimir”, Baia Mare, jud. Maramureş

ARGUMENT

Pentru a pune baze trainice formării unui comportament igienic, trebuie să învăţăm copilul,
de la cea mai fragedă vârstă să fie îngrijit, să respecte reguli de igienă personală, să se obişnuiască
cu un regim raţional de alimentaţie.

Deprinderile elementare de igienă trebuie imprimate de timpuriu pentru a deveni elemente
ale modului de viaţă cotidian. Deprinderile  igienice o dată formate, îi dau copilului siguranţă în
acţiune, încredere în posibilităţile lui, chiar îi formează o oarecare independenţă.  Lipsa
deprinderilor igienice creează dificultăţi în respectarea regimului din grădiniţă,  îngreunează
activitatea educatoarei.

Modul de abordare a acestor activităţi pleacă de la ideea că este bine pentru copii să
înţeleagă că sănătatea nu înseamnă numai absenţa bolii, ci şi un mod de viaţă echilibrat. Formarea
deprinderilor igienice începe în familie şi este completată în grădiniţă,  iar mai târziu, în şcoală.

Recunoscând rolul exemplului personal, al dialogurilor şi al activităţilor aplicative de
exersare a deprinderilor igienice, activitatea opţională aleasă desfăşurată în grădiniţă are un rol
formativ deosebit, prin stimularea motivaţiei intrinseci,  stând la baza comportamentului civilizat al
adultului de mâine.

Tocmai datorită acestor lucruri spuse mai sus, am hotărât să desfăşor la grupa mea acest
opţional.Un opţional în care să încerc să-i învăţ pe copii, să-şi formeze deprinderile necesare pentru
viaţa sănătoasă de mâine.



959. DEZVOLTAREA SOCIABILITĂŢII PRIN JOC ŞI ACTIVITĂŢI DISTRACTIVE

prof. Pocea Carolina
Grădiniţa Nr. 38, Constanţa

,,Omul, după afirmaţia lui Ch. Darwin, este o fiinţă socială, sociabilitatea constituind o
condiţie pentru progresul social şi o sursă de forţă pozitivă morală”. Locul pe care îl ocupă fiecare
individ în grupul din care face parte, tipuri de relaţii socio-afective, statutul social, expansivitatea,
indică gradul de sociabilitate al acesteia. Concomitent cu forţele de sociabilizare implicate în
activităţile ocupaţionale, jocul şi achiziţiile distractive au adus o contribuţie importantă şi continuă
la dezvoltarea sociabilităţii, mai ales în perioadele primei şi celei de-a doua copilării.

Analizând modul cum se integrează copilul în joc se vede atât fizionomia sociabilităţii sale
cât şi caracteristicile statutului sau social dobândit sau căpătat de un membru al colectivului şi de
toţi împreună. J. L . Moreno este autorul şi creatorul unor teste speciale(testele sociometrice) şi al
metodelor “psihodrama” şi “sociodrama”, aducând o contribuţie serioasă în procesul de cunoaştere
a dinamicii grupului, al locului fiecărui individ în cadrul grupului, a tipului de conduite afective,
morale, sociale care predomină, a intensităţii şi stabilităţii acestor emoţii. Alături de alţi cercetători
ca Ch. Darwin, H. Wallon, Ch. Bühler, el a pus în evidenţă evoluţia reacţiilor sociale la copii. În
esenţă, din aceste cercetări reiese că în primul an de viaţă copilul poate percepe pe altul, iar
răspunsul sau este exprimat prin zâmbet ca expresie emoţională spontană ce poate fi considerată
reacţie pozitivă socială.

Jocul presupune formarea unui grup (spontan) în care să se instaureze diviziuni
ocupaţionale. Deci, grupul social are un rol uriaş în formarea sociabilităţii. H. Wallon ajunge la
concluzia că grupul este indispensabil pentru copil nu numai pentru învăţarea comportamentului
social, dar şi pentru faptul că grupul face conştient pe copil de posibilităţile şi capacităţile sale, de
poziţia pe care o ocupă în cadrul grupului, de sentimentele altora faţă de el şi ale lui faţă de alţii. Ca
atare, grupul este terenul practicii sociale.

La vârsta de peste 2 ani copii se joacă alături acelaşi joc sau un joc asemănător, dar fără a
coopera între ei (joc paralel). De la 3 ani încep să apară grupuri spontane de joc cu caracter de
cooperare activă în care devine evidentă simbolistică de grup. Diviziunea sociala din joc sub forma
diviziunii de roluri permite reconstituirea conduitelor specifice fiecărui rol într-un context mai larg
care reproduce viaţa socială. Cooperarea capătă continuitate, se nuanţează în relaţii sociale.

Pe terenul de joc mobilul alegerii partenerilor de joc se schimbă dintr-un mobil afectiv într-
un mobil legat de motivaţii mai largi şi mai complexe. Foarte rare sunt cazurile când un copil
preferă pe un alt copil dar fiind respins de el nu acceptă să se joace cu altul ci preferă să se joace
singur. În joc, copiii se acceptă, se tolerează reciproc. Gradul de reciprocitate este mai mare în joc
decât în alte tipuri de situaţii. Astfel jocul devine terenul stimulării coeziunii ocupaţionale,care
permite să se dezvolte sociabilitatea. Astfel, H. Wallon spunea “colectivitatea presupune un act de
alegere între mai mulţi copii de vârste şi sexe diferite în funcţie de interesele imediate, cum ar fi de
exemplu jocul”.

Majoritatea copiilor din grupa mică, în primul moment al integrării unui colectiv, au un
statut social şi un grad de expansiune mai redus; spre sfârşitul anului şcolar, când copilul este bine
integrat în colectivitate, el poate alege şi la rândul său poate fi ales, gradul lui de expansiune şi
statutul său social cunoscând o reală creştere. Relaţiile sociale cu ceilalţi copii devin amicale şi
afectuoase, grupul de joc fiind constituit între 2-5 copii. Sunt evidente tendinţele de solitudine la
unii copii şi în acelaşi timp tendinţe de predominare ale altora, apărând copii cu aptitudini de
conducători.

După unii autori apar 2 tipuri de comportament de conducători: conducători competenţi
(care se impun datorită priceperii lor de a se juca) şi copii ce se impun prin forţă (uneori aceştia sunt
mai în vârstă decât colegii lor). Deci, se poate concluziona că, în general, copilul devine sociabil în
măsura în care el este pus în situaţia de a fi sociabil. Factorul afectiv, într-o mare măsură,



favorizează sau defavorizează, accelerează sau împiedică stabilirea de relaţii sociale. Copiii care din
punct de vedere afectiv sunt timizi, anxioşi, reuşesc cu greutate să stabilească relaţii de la început cu
persoanele cu care vin în contact; este necesară o perioadă de adaptare pentru a învinge anxietatea şi
reţinerea care la început îl pot izola de ceilalţi. Şi copiii care din punct de vedere afectiv sunt
reţinuţi, controlaţi, stăpâniţi, dar trăiesc afectiv situaţia în care se află la un moment dat, reuşesc cu
mai multă uşurinţă să stabilească şi să întreţină relaţii cu mai mulţi copii, în general cu cei din jurul
lor. Capacitatea de control şi stăpânire a reacţiilor impulsive favorizează o capacitate de
sociabilitate bine dezvoltată, ei reuşind să intre uşor în relaţii cu un număr mai mare de copii din
colectivul din care fac parte şi să fie la rândul lor acceptaţi de mai mulţi copii.

Acei copii care sunt indiferenţi din punct de vedere ai angajării afective se joacă mai mult în
jocurile de construcţii, aceste jocuri implicând mai mult componente intelectuale de tipul
observaţiei, atenţiei, imaginaţiei şi chiar gândirii.

În concluzie, putem spune că grupa preşcolară mică (3-4 ani) se caracterizează ca o
colectivitate la care cooperarea este redusă, expansivitatea şi statutul social mic în relaţiile obişnuite
şi în relaţiile de joc.

La nivelul următor de vârsta (4-5 ani) se observă o creştere a statutului social şi a gradului
de expansiune mai ales în condiţiile de joc, fiind vorba de creşterea în bună parte a adaptabilităţii.
Se dezvoltă unele forme de sociabilizare exprimate prin cooperare, excluziune, rivalitate, afirmare,
dependenţă, supunere ca urmare a creşterii individualităţii, dar şi a intercorelaţiilor colective.
Grupele constituite numai din fete sau numai din băieţi sunt mai stabile. Când grupul este combinat,
numărul membrilor grupului creşte până la 6-7 copii, apar grupele de joc cu un caracter mai larg
care cuprind copii şi de diferite vârste. Cooperarea în joc este în creştere, se manifestă o uşoară
tendinţă de rivalitate a conducătorilor de joc, mai mult la băieţi decât la fete. Relaţiile armonice sunt
cele care predomină. Formarea grupelor de joc este determinată de felul jocului. La acest nivel de
vârstă se pare că nu este vorba de un conducător precis, cunoscut de copiii care organizează jocul, ci
mai mulţi copii îşi reunesc dorinţele de a juca acelaşi joc. Când grupul este format, cel care a propus
jocul are într-un fel rol de conducător. El împarte rolurile mai mult după gradul de prietenie.
Relaţiile sociale de cooperare predomină.

Între 6-7 ani sociabilitatea evoluează mult. Copiii se apropie fără reticenţe unii de alţii, se
stabilesc repede relaţii spontane ce seamănă cu relaţiile de prietenie ce vor apare mai târziu. Acestor
relaţii pline de afecţiune le lipseşte însă stabilitatea. Şi reacţiile de excludere, de antipatie, de
simpatie, de violenţă, de afirmare, de dependenţă, de supunere se accentuează, ele având însă un
caracter instabil. La aceasta vârstă “conducătorul” jocului este cunoscut, acceptat şi apreciat. Copiii
îl apreciază ca bun, exigent sau slab. Alegerea presupune criterii noi. Conducătorul slab este după
părerea copiilor acela care alege pe toţi copiii fără să facă o selecţie. Conducătorul exigent este
acela care ştie bine jocul, regulile şi rolurile jocului şi care nu încurcă jocul.

Un alt tip de conducător de joc este conducătorul sentimental, la care predomină factorul
afectiv în alegerile partenerilor de joc (apare mai multe la fete). Conducătorul indulgent nu face
selecţie serioasă, el nu alege; el este interesat să se joace şi să aibă cu cine se juca. Grupul sau este
în general larg, poate intra oricine indiferent de sex şi de vârstă. Acest tip de grup are o expansiune
mare, dar se destramă repede.

În concluzie, relaţiile sociale la copiii de vârsta preşcolară, apar în joc într-o formă
direcţionată, sub forma de relaţii reciproce dintre participanţii la o acţiune structurată prin funcţiile
rolului. Copilul găseşte prin rolul din joc expresia unei relaţii sociale în care sunt implicaţi adulţii.
Odată cu rolul pe care îl joacă preia cu el tot fondul social pe care rolul îl conţine. Acest act de
asimilare a relaţiilor sociale permite să se dezvolte odată cu sociabilitatea atât conştiinţa, cât şi
personalitatea copilului înţeleasă şi ca o totalitate a relaţiilor sociale. În numeroase lucrări de
psihologie infantilă se vorbeşte de dezvoltarea intensă a personalităţii copilului între 3-7 ani, de
faptul că jocul constituie un fel de substanţa nutritivă a dimensiunilor personalităţii, punându-se mai
ales accentul pe aspectul acţional, ocupaţional al jocului.



Prin joc – prin rolul integrat în subiectul unui joc – copilul “pipăie” societatea oamenilor 
mari. Se constituie astfel punţile de acces spre înţelegerea marii societăţi a adulţilor şi se realizează 
momente primare de integrare în ea. 
 

BIBLIOGRAFIE 
H. Wallon, Evolutia psihologica a copilului, Editura  Didactica si Pedagogica 
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960. MIJLOACE MODERNE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE 
 

Prof. Alexandrescu Claudia-Mariana 
Liceul Teologic Târgu Jiu, Jud. Gorj 

 
În contextul societăţii actuale, confruntată cu numeroase şi complexe provocări, profesorii 

sunt chemaţi „să părăsească algoritmul monoton al rutinei”, să apeleze cu curaj şi responsabilitate la 
aplicarea creativă a noilor paradigme (cognitivismul, socioconstructivismul, practicianul reflexiv) în 
proiectarea şi realizarea activităţilor educative. Aşa se explică orientarea didacticii moderne către 
dezvoltarea unei metodologii centrate pe elev, pe demersuri interactive ce respectă profilul 
psihologic de vârstă şi individual al elevului, trebuinţele şi ritmul propriu de învăţare.     

În didactica „tradiţională”, predarea era abordată din perspectiva „activismului” 
profesorului, funcţionând ca un scop în sine. În prezent, definirea şi explicarea predării reprezintă 
un demers complex care trebuie să satisfacă atât cerinţele abordării riguros ştiinţifice dar şi o 
deschidere către o pedagogie praxiologică, „autentică” centrată pe optimizarea proceselor de 
învăţare şi evaluare. După cum subliniază Ion Neacşu (1990), predarea capătă o structură 
funcţională şi eficientă dacă induce un proces autentic de învăţare, motivând elevii să se implice în 
activităţi care necesită efort susţinut, înţelegere, asimilare de cunoştinţe, priceperi, deprinderi, 
atitudini; astfel, predarea şi învăţarea se manifestă ca procese coevolutive, progresele şi regresele la 
nivelul uneia având consecinţe asupra celeilalte. 

Iată câteva metode moderne de predare-învățare care ar putea să fie folosite de către 
profesori în procesul instructiv-educativ: 
- Învățarea  cu ajutorul  software – ului Active Inspire - Software-ul, Activ Inspire, permite 
profesorilor să aducă lecţii de un suflu nou prin intermediul orelor interactive, şi a tablei multi - 
media. Intensificarea colaborării de grup şi lucrul în echipă, în sala de clasă, cu ajutorul sistemelor 
Prometeic Active Inspire de răspuns şi de  creare de  lecţii diferenţiate umplute cu activităţi bogate, 
duc la atragerea  atenţiei întregii clase şi determinarea tuturor elevilor să lucreze cu plăcere.   
-Metoda cubului - este o strategie care facilitează analiza unui subiect din diferite puncte de 
vedere. Metoda poate fi folosită în orice moment al lecţiei și oferă elevilor posibilitatea de a-şi 
dezvolta competentele necesare unor abordări complexe.  Poate fi folosită cu orice tip de subiect sau 
orice grupa de vârsta.  
-Metoda știu-vreau să stiu-am învățat este o strategie de conştientizare de către elevi a ceea 
ce ştiu,sau cred ca ştiu, referitor la un subiect şi totodată a ceea ce nu ştiu, sau nu sunt siguri că stiu, 
şi ar dori să ştie sau să înveţe; poate fi folosită în prima parte a unei lecţii – actualizarea     vechilor 
cunoştinţe - evocarea; activează elevii şi îi face conştienţi de procesul învăţării;oferă elevilor 
posibilitatea de a-şi verifica nivelul cunoştinţelor 
-Metoda “Asaltului de idei” Brainstormingul este o metodă care ajută la crearea unor idei şi 
concepte creative şi inovatoare. Pentru un brainstorming eficient, inhibiţiile şi criticile suspendate 
vor fi puse de-o parte. Astfel exprimarea va deveni liberă şi participanţii la un proces de 
brainstorming îşi vor spune ideile şi părerile fără teama de a fi respinşi sau criticaţi. Un 
brainstorming durează în jur de o jumătate de oră şi participă în medie 10 elevi sau grupuri de 
minim 10 elevi. Se expune un concept, o idee sau o problemă şi fiecare îşi spune părerea despre cele 



expuse şi absolut tot ceea ce le trece prin minte, inclusiv idei comice sau inaplicabile. O variantă a 
brainstormingului este brainwritingul.  
-Prezentările elevului -împărţiţi în grupuri, elevii vor pregăti o prezentare pe o anumită temă. Ar fi 
bine ca tema principală care este studiată să fie împărţită, astfel că fiecare grup să aibă o subtemă 
diferită. Nu informaţi grupurile cu privire la subtema pe care o vor primi decât după ce cunosc tema 
ca întreg pentru a vă asigura că nu intră în prea multe amănunte. Elevii pot studia materialul 
aplicând una dintre strategiile descrise mai sus. 
 - Exemplate explicative (Caroll, 1994) – pentru predarea aptitudinilor-un exemplu este un model 
de exerciţiu sau un exemplu lucrat. Această strategie poate fi folosită in cazul majorităţii materiilor, 
de la matematică la lucru manual. Încercaţi această metodă în cazul calculelor, lucrărilor scrise, 
testelor cu întrebări şi răspunsuri, studii de caz, eseuri, lucru manual etc. 

Dat fiind faptul că  trăim intr-o epocă a vitezei ,atunci când informatiile pot ajunge la 
destinatar în  doar câteva  momente, fapt ce înlesnește rapiditatea lucrului  efectuat, utilizarea 
calculatorului de către profesori și elevi  este utilă  și în același timp necesară. Acest lucru se 
datorează, în exclusivitate, progresului științific, care în perioada  contemporană s-a dezvoltat foarte 
intens, fapt ce a permis tercerea unor acțiuni clasice în spațiul virtual, prin intermediul noilor 
tehnologii informaționale. 

În ultimii 50 de ani computerele au suferit câteva schimbări esențiale,atât la nivel de 
tehnologie ,cât și la nivel de domenii în care pot fi aplicate noile tehnologii informaționale. În 
momentul de față aceste tehnologii au pătruns în sistemul uzual al aproape fiecărui om, punând baza 
societății post moderne. 

Un segment foarte important în care se folosesc noile tehnologii este procesul instructiv- 
educativ. Noile tehnologii de informare și comunicare ocupă un loc tot mai important în 
societate,asfel încât s-a pus problema integrării lor și în învațământ. 

În prezent majoritatea școlilor,universităților și centrelor de informare dispun de 
calculatoare atât pentru nevoile de ordin administrativ cât și pentru activitatea didactică propriu-
zisă,Noile tehnologii de informare și comunicare propun noi posobilități de documentare ,de 
învățare și de formare,permitând accesul nelimitat și rapid la cultură. 

Folosirea tehnologiilor de informatie și comunicare presupune articularea a trei  aspecte  
complementare tehnologie ,metodologie și pedagogie.  

Accesul imediat și nelimitat la informație este un avantaj evident al noilor tehnologii și în 
special a internetului ,care permite elevilor din toate colțurile lumii să stabilească mai ușor contacte 
în vederea schimbului de idei și informații cu caracter pedagogic și cultural,pentru a coopera și 
derula proiecte educative. 

Corespondența electronica,videoconferințele, grupurile de discuție,blogul e-book-ul sunt 
doar câteva mijloace de comunicare oferite de internet ce permit atât profesorului cât și elevului să 
iasă din cadrul tradiționalal sălii de clasă pentru a se deschide spre lume. Deși virtuală această 
fereastră spre  lume permite   elevilor să se conecteze la valorile culturii universale. 

Atracția noilor tehnologii de comunicare asupra tinerilor poate fi exploatată pentru a-i 
motiva să învețe mai mult și mai eficient. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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961. PROIECT EDUCAȚIONAL 

,,MÂNUȚE PRICEPUTE” 
 

PROF. DINULESCU BEATRICE 
 GRĂDINIȚA NR 273 BUCUREȘTI 

 
MOTTO: ,,Copilăria e o lume aparte; pentru noi o lume ciudată, fantastică, ireală, pentru cei 

ce fac parte din ea, dimpotrivă, una reală si plină de armonie.” -Eugen Heroveanu 
 

INIŢIATOR/ COORDONATOR DE PROIECT: 
 PROF. DINULESCU BEATRICE 
 
DOMENIUL  EXPERIENŢIAL ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ 

• DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE- ACTIVITĂTI PRACTICE 
      -EDUCAŢIE ECOLOGICĂ 
 

 ARGUMENT 
“…copii sunt creativi în mod natural şi doar aşteaptă atmosfera propice pentru a-şi manifesta 
creativitatea”, concluziona cercetătorul  I.C.Gowan în urma unor studii efectuate. 

Pornind de la aceste afirmaţii pertinente, am încercat să demarăm un proiect în care 
imaginaţia creatoare a copilului să poată fi valorificată în activități menite să-i stimuleze simțul 
practic, estetic, să-i îmbogățească cunoștințele. 

Proiectul se vrea o constientizare atât a copiilor cât și a cadrelor didactice participante 
asupra frumuseților naturii, o întoarcere la materia brută pe care aceasta ne-o poate oferi, precum și 
la cele pe care le putem obține prin reciclare și recondiționare. 

Plecând de la premisa că se pot obtine lucruri deosebite îmbinând elemente pe care ni le 
oferă natura cu atâta generozitate (semințe, frunze, flori, piatra, lemnul ,etc), cu cele obținute prin 
reciclarea deseurilor vom încerca să conştientizăm totodată necesitatea gestionării chibzuite a 
resurselor pe care Pamântul ni le-a pus de-a lungul  timpului la dispoziție. 

Activitățile practice contribuie la dezvoltarea imaginației, a spiritului de observație, a 
atenției și a gustului estetic. Materialele pentru aceste activități sunt foarte ușor de procurat, ele 
aflându-se peste tot în jurul nostru. Copiii le descoperă în mod spontan, natural și încep să se 
exprime prin artă cu mult  înainte de a învăța la grădiniță: un simplu băț și nisipul umed devin dintr-
o dată pensula și șevaletul, o cutie goală se transformă într-o mașină, o sticlă de plastic, în cea mai 
frumoasă păpușă.  

Un adult poate nu găsește întotdeauna creația copilului prea atractivă, dar pentru acesta 
opera sa este plină de semnificație.Copilul nu este interesat atât de produsul final cât de cel al 
execuției. Repetând acest proces în mai multe rânduri, copilul învață să-și perfecționeze achizițiile 
motrice și să câștige încredere în capacitățile sale. 
    “Ca să fii dascălul altora, trebuie să fi fost tu însuţi ucenic destulă vreme.” (proverb latin) 

 SCOPUL  PROIECTULUI Valoricarea creativităţii copiilor şi implicarea acestora în activităţi 
menite să le formeze comportamente şi atitudini ecologice orientate spre asigurarea calităţii 
mediului înconjurător. 
 

 OBIECTIVE PENTRU COPII: 
 Stimularea curiozităţii şi a dorinţei de transformare şi valorificare a materialelor naturale şi 

refolosibile prin confecţionarea unor lucrări şi obiecte. 
 Dezvoltarea unor abilităţi manuale prin îmbinarea plăcută a muncii fizice cu cea intelectuală 
 Formarea unei atitudini ecologice active şi responsabile care să permită manifestarea unei conduite 

adecvate în relaţia cu mediul, prin acţiuni concrete de refolosire a deşeurilor colectate; 



 Consolidarea capacităţii de cunoastere şi înţelegere a problemelor legate de reciclarea, 
recondiţionarea şi refolosirea deşeurilor din mediul înconjurător, stimularea curiozităţii pentru 
investigarea şi descoperirea soluţiilor practice de utilizare a acestora; 

 
 OBIECTIVE PENTRU CADRELE DIDACTICE:  
 Promovarea unor activităţii extracurriculare în rândul părinţilor şi a comunităţii locale. 
 Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat deja existente şi abordarea altora. 
 Planificarea unor activităţi în parteneriat cu reprezentanţi ai comunităţii locale şi cu alte instituţii. 

 
 RESURSELE PROIECTULUI: 

a) umane:  copii preșcolari, cadre didactice, părinți 
b) de timp: durata proiectului-1 an (septembrie 2015- iunie 2016), cu posibilitatea reinoirii anuale 
c) materiale: -unelte şi materiale specifice activităţilor practice/ plastice      
-materiale din natură (seminţe, frunze, flori, conuri, ghinde, castane, nuci, etc) 
-materiale reciclabile (cutii, hartie, cartoane, sticle de plastic, etc) 
d.) financiare: sponsorizări ale părinților, donații, autofinanțare 
e.) spațiu: sala de grupă, curtea grădiniței, Parcul Sergiu Celibidache (Dr. Taberei), alte locații în 
funcție de tematica acțiunilor planificate. 

 GRUP ŢINTĂ: 
 Copiii din învăţământul preprimar (grupa mare B) 
 Cadre didactice (Dinulescu Beatrice, Nistor Roxana) 
 Părinţii; 
 Comunitatea locală. 
 PARTENERI: 

- Reprezentanți ai comunității locale: Asociația Părinților din Grădinița Nr. 273, Consiliul 
Local Sector 6, Primăria Sector 6 

- Casa Corpului Didactic București- prof. Metodist Silvia Borțeanu 
 
 ETAPELE PROIECTULUI: 

1. Proiectarea temelor lunare de activități cu preșcolarii 
2. Derularea proiectului pe baza calendarului activităților (lunar) cu participarea copiilor, 

părinților și partenerilor 
3. Evaluarea proiectului 

                                            
 SUSTENABILITATE ŞI DURABILITATE: 
    Posibilitatea continuării proiectului şi în anul următor. 
 

 
 Octombrie 2015 

„Prietenii mei necuvântători”-realizarea unor lucrări reprezentând animale, din materiale naturale 
sau reciclabile (Ziua Internațională a Protecției Animalelor) 

 Noiembrie 2015 
     „Simfonie de toamnă”- lucrări reprezentând aspecte de toamnă (din materiale naturale) 
 

 Decembrie 2015 
      ,,Iarnă frumoasă, iarnă argintie”- lucrări specifice sarbătorilor de iarnă (din materiale naturale) 

 Ianuarie 2016 
     ,,In lumea basmelor”-realizarea de costume de bal cu materiale din  natura sau/si reciclabile 

 Martie 2016 



        „Pe aripi de primăvară”- realizarea din materiale naturale sau/şi reciclabile de mărţişoare şi/sau 
obiecte ce pot fi dăruite drept cadouri mamelor sau bunicilor. 
 

 Aprilie 2016 
      „La mulţi ani, Terra!”-realizarea de lucrări din materiale reciclabile în care să reprezinte 
Pământul aşa cum îl percep ei. 
 

 Mai 2016 
         „Natura văzută prin ochi de copil”-finalizarea proiectului expoziție la nivel de unitate 
    

 REZULTATE SCONTATE: 
 Stimularea curiozităţii şi dorinţei copiilor de a crea şi transforma obiecte originale.  
 Organizarea unor acţiuni comune între copiii și părinți 
 Formarea unor atitudini pozitive, a unor aptitudini ecologice active și responsabile a copiilor, 

părinților și a tuturor celor implicați  
 

 MONITORIZARE: 
- diseminare în cadrul Comisiei Metodice din grădiniță 
- completarea documentelor specifice proiectului (fișa de monitorizare, raport etc) și 

prezentarea lor în cadrul Consiliului de Administrație al unității. 
- Inregistrari video, fotografii, consemnari în jurnal, portofolii etc 
 

 EVALUAREA PROIECTULUI se va realiza prin: 
- Expoziție și album de fotografii realizate în timpul desfășurării proiectului 
- portofoliul și jurnalul proiectului – cu lucrări practice realizate de copii în timpul 

proiectului 
- CD cu înregistrarea unor evenimente din proiect 
 

Evaluarea va fi: 
- curentă (la sfârșitul fiecărei activități) 
- finală (la sfârșitul proiectului) 

 
Materiale / instrumente de evaluare:  
-chestionare pentru părinți 
-portofolii 
-produse ale activității copiilor 
-jurnal de reflecții 
 

 MEDIATIZARE 
- avizierul grupei  
- diseminarea proiectului în sesiuni de comunicări stiintifice, simpozioane, publicații 

pentru preșcolari și cadre didactice. 
 

 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
- proiectul poate continua și în următorii ani, prin lărgirea listei de parteneri și atragerea 

de sponsori. 
 
  



962. PROIECT DIDACTIC 
 

prof.  Mihalcea Elena 
Școala Gimnazială „Petru Comarnescu” Gura Humorului 

 
Disciplina: Limba şi literatura română 
Aria curriculară: Limbă şi comunicare 
Subiectul lecției: Mihai Eminescu- poet național. Tehnici de receptare a textului literar din 
perspectivă transdisciplinară. 
Tipul lecţiei: mixtă 
Clasa: a VII-a A 
Grup țintă: 25 de elevi 
Data:  
Locul de desfășurare: sala de clasă 
Durata: 50 minute  
 
Competenţe generale: 

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare. 
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de 

comunicare monologată şi dialogată. 
3. Receptarea  mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse. 
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite 

contexte de realizare, cu scopuri diverse. 
 
Competenţe specifice: 
1.2. sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context; 
1.4. aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat; 
2.5. participarea la diferite situaţii de comunicare, manifestând o atitudine favorabilă progresiei co-
municării; 
3.1. diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit; 
3.3. sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite; 
4.1. redactarea textelor cu destinaţii diverse; 
4.2. utilizarea unui lexic diversificat, recurgând la categoriile semantice studiate şi la mijloacele de 
îmbogăţire a vocabularului, pentru exprimarea nuanţată; 
4.3. înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat, utilizând corect semnele ortografice şi de 
punctuaţie; 
 
MOTIVAȚIA: 
 

Este o lecție valoroasă, pentru că oferă elevilor posibilitatea de a reflecta asupra unor citate 
texte, imagini dintr-o perspectivă transdisciplinară. Totodată importanța mesajului pe care îl 
transmite textul poetic este acela, că fiecare dintre ei trebuie să descopere importanța valorilor 
naţionale. 

Operele literare ajută elevii să devină conștienți de propria gândire și de folosirea limbajului 
personal, dezvoltând astfel, interesul față de comunicarea interculturală și cultivând sentimente de 
dragoste făță de scriitor și opera lui. 
 
Obiective operaţionale: 

• COGNITIVE: 
1. să precizeze principalele date biobliografice ale poetului român Mihai Eminescu; 
2. să identifice sentimentul de factură naționalistă din textul poetic dat; 
3. să explice semnificația anumitor versuri din poezia „Ce-ți doresceu ție, dulce Românie”;  



4. să realizeze un desen, pornind de la versurile din poezia dată; 
5. să explice în termeni proprii mesajul poeziei; 
6. să creeze un dialog fictiv cu poetul Mihai Eminescu; 
7. să recite poezii din opera scriitorului Mihai Eminescu. 

●    AFECTIVE: 
       1.   Să participe afectiv la lecție; 
2.  Să accepte solicitările profesorului și să se mobilizeze pentru realizarea lor. 
 
Strategia didactică:  
 
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, problematizarea, argumentarea, rebusul, cadranelor, 
joc de rol, expunerea, texte calchiate, dramatizarea. 
Mijloace de învățare:fișe de lucru diferențiate, tabla, caietele elevilor, planșe, markere, 
retroproiector. 
Forme de organizare a activității:activitate pe grupe, activitate frontală, activitate individuală. 
 
Bibliografie:  

- Programa şcolară pentru clasa a VI-a (revizuită 2009); 
- Natalia CIMPAC, Abordări interdisciplinare,Revista Limba Română , Nr. 3, anul XXIV, 

2014.  
 
  



SCENARIU DIDACTIC 
Momentele 

lecției 
Timp Ob. 

Op. 
Conținutul instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor Forme de 
organizare 

Resurse 
procedurale 

EVOCAREA 
9 

Moment 
organizatoric 

1’  Fac prezența și asigur condițiile 
optime pentru buna desfășurare 
a lecției. 

Elevii se pregătesc pentru 
începerea orei. Și se 
organizează în grupe de câte 
5-6 elevi. 

 Conversația   

 
Captarea 
atenției 

6’ O1 
 
O2 

Prezint pe o planșă  un rebus, a 
cărui rezolvare va indica titlul 
lecției- EMINESCU. (anexa 1) 

Prin intermediul conversației 
euristice, elevii ies la tablă și 
completează rebusul. 

Activitate 
frontală 

Conversația 
 
 
Rebusul 

Aprecieri 
verbale 

Anunțarea 
temei și a 

obiectivelor 

3’  
 

Anunț elevii că pe parcursul 
lecției ne vom concentra asupra 
cunoașteriiunei opere literare, 
aparținând  poetului Mihai 
Eminescuși la sfârșitul orei, vor 
fi capabili să înțeleagă 
importanța valorilor naționale. 

Elevii ascultă cu atenție 
obiectivele și notează titlul 
lecției în 
caiete:MihaiEminescu- 
poetnațional.  

Activitate 
frontală 

Conversația  
 
Explicația  

 

Actualizarea 
cunoștințelor 

5’ O1 
 
 
 
 
 
 
O2 

Solicit elevilor să-și amintească 
câteva informații legate de viața 
și opera lui Mihai Eminescu și îi 
rog să privească cu atenție  
prezentarea powerpointului. 
Precizez elevilor, că așa își vor 
reaminti despre viața și opera 
marelui scriitor Mihai Eminescu. 

Eleviirăspund la întrebările 
profesorului. Un elev va citi 
informațiile de pe ecran. 

Activitate 
frontală 

Explicația 
 
 

Conversația 
 
 

 

Aprecieri 
verbale 

REALIZAREA 
SENSULUI 

 
 

Dirijarea 
învățării 

25’ O3 
 
 
 
O4 

Distribui fiecărei grupe, fișe de 
lucru diferențiate, urmând ca ei 
să identifice sentimentul 
patriotic transmis de mesajul 
poetic al poeziei „Ce-ți doresc 
eu ție, dulce Românie”.Prin 
intermediul metodei cadranelor, 

Elevii ascultă cu atenție 
profesorul. Ei vor răspunde la 
întrebări, completând pe o 
fișă. Liderul grupei va citi 
rezolvarea cerinței de pe 
planșă. 
Un alt elev va merge la tablă 

Activitate 
pe grupe 

Cadranelor 
 
 

Conversația 
 
 

Argumentarea 

Analiza 
răspunsurilor 
 
 
 
 
 



solicit grupelor să răspundă la 
cerințade pe fișă. 
 
 Voi pune elevilor la dispoziție 
cele mai cunoscute imagini din 
viața și activitatea lui Mihai 
Eminescu, pe care urmează să le 
plasesze pe harta României, în 
funcție de așezarea geografică.  
Precizare: dacă este nevoie îi voi 
ajuta pe elevi să rezolve sarcinile 
de lucru. 
 
Un elev va spune câteva cuvinte 
cu privire la întreaga activitate, 
după care invită în fața clasei 
toți elevii pentru a comemora 
167 de ani de lanaşterea Marelui 
Poet, valorificând textul 
eminescian prin participarea la 
un montaj literar-artistic dedicat 
poetului Mihai Eminescu. 

pentru a rezolva următoarea 
cerință de pe fișă. 
 
 
Elevii numiți de profesor, vor 
plasa pe harta României, 
imaginile din viața și 
activitatea lui Eminescu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toți elevii vor participa la 
acest montaj literar-artistic. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Explicația 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Joc de rol 

 
 
 
 
 
 
 

Aprecieri 
verbale 

REFLECȚIA 
Asigurarea 
retenției și a 
transferului 

5’ O4 După acest moment artistic 
(pentru a fixa informațiile), invit 
doi elevi să prezinte un discurs 
despre marele poet național- 
Mihai Eminescu. 

Elevii vor prezenta discursul. 
 
 

Activitate 
frontală 

 
 
 

Conversația 
 
 

 

Aprecieri 
verbale 

 

EXTENSIA 
5 

Evaluarea 
activității  

 

2’  Elevii vor primi o câte o 
diplomă de participare pentru 
activitatea desfășurată în cadrul 
acestei activități dedicate 
marelui poet național- Mihai 
Eminescu. 

 
 
 
 
 
 

Activitate 
individuală 

Conversația Înmânarea 
diplomelor 

 
 

Aprecieri 
verbale 

  



 
963. PROIECT  DE  ACTIVITATE 

 
prof. înv. preșcolar, NEGOESCU  MARIANA 

GRĂDINIŢA ,,STROP DE ROUĂ” SECTOR  4 BUCUREŞTI 

 
 
GRUPA: Mică ,, Piticii  Voinicii” 
TEMA ANUALĂ: ,,Când ,cum şi de ce se întâmplă?” 
TEMA  SĂPTĂMÂNALĂ: ,, Legume de primăvară - Ridichea” 
DOMENIUL  DE ACTIVITATE: Domeniul Ştiinţǎ  (DŞ- Cunoaşterea mediului) 
TEMA ACTIVITATII:,, Ridichea - observare”. 
FORMA DE REALIZARE: : Activitate pe domenii experienţiale (ADE) 
FORME DE ORGANIZARE:  frontal; 
TIPUL ACTIVITĂŢII: dobândire de noi cunoştinţe 
SCOPUL  ACTIVITĂŢII:  -  formarea unor reprezentări corecte despre ridiche  , prin  exersarea  
                                                   analizatorilor vizual,  tactil, olfactiv şi gustative;     
                                                -  stimularea curiozităţii pentru   investigarea mediului  înconjurător. 
                                               
OBIECTIVE  OPERAŢIONALE: 
 O1. Sǎ  descopere caracteristicile specifice legumelor de primăvară(ridichea) prin folosirea 
analizatorilor vizual, tactil, olfactiv. 
 O2. Sǎ  recunoască părţile componente ale ridichiei. 
 O3. Sǎ  respecte  reguli de igienă referitoare la consumarea acestei legume. 
 
 STRATEGII  DIDACTICE: 
 
       Metode şi procedee: -  explicaţia,   
                                          -  demonstraţia, 
                                          -  observaţia, 
                                          -  conversaţia. 
                                          -  expunerea. 
                                          -  problematizarea. 
 
      Materiale  didactice: un copil de la altă grupă îmbrăcat în ridiche, 2 coşuri cu legume de 
primăvară( ridichi, salată, ceapa verde, spanac, usturoi verde, ceapă roşie castravete,) 2 boluri 
transparente şi 1 bol pentru salata de primăvară, 1 ridiche în ghiveci, laptop, CD ,  imagini şi  planşe 
cu legume de primăvară, flipchard, un cuţit,un fund, 2 furculiţe, 1 lingură, sare, oţet,ulei, 1 pereche 
mănuşi, ridichi cu rădăcină, tulpină şi frunze, recompense – medalioane cu ridichi şi bomboane de 
ciocolată. 
    LOC DE  DESFĂŞURARE: sala de grupă. 
    DURATA: 15-20 min. 
 
  



 

 
 
 

EVENIMENTELE 
ACTIVITĂŢII 

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC 
 

STRATEGII 
DIDACTICE 

EVALUAREA 
 

 
1. Momentul 
organizatoric. 

Se asigurǎ condiţiile optime 
necesare desfǎşurǎrii activitǎţii:  

• aerisirea sǎlii de grupǎ; 
• aranjarea  scǎunelelor în 

semicerc; 
• pregǎtirea mesei cu  

materialul didactic. 
• introducerea copiilor în 

sala de grupă 

  

 
2.Reactualizarea 

cunoştinţelor. 

 
Voi purta o scurtǎ conversaţie 
despre ceea ce am învǎţat în zilele 
trecute ( legume de primăvară). 

 
 

Conversaţia 

 
 

Verificare oralǎ 

 
 
 
 
 
 
 

3. Captarea atenţiei 

 
 
 
Captarea atenţiei  se  face prin 
intrarea unui copil  mai mare  
îmbrăcat în ridiche cu un coş 
încărcat cu legume de primăvară. 
,,- Bună ziua dragi copii. Eu sunt 
Rodica Ridichea. Am venit la voi 
la grupă deoarece am auzit  că 
sunteţi copii  cuminţi, deştepţi şi 
vă plac activităţile din grădiniţă.” 
Educatoarea le spune copiilor că 
Rodica  Ridichea are un cadou 
pentru ei. Ea le  prezintă coşul cu 
legume şi începe să scoată câte o 
legumă pe care copii trebuie să o 
denumească. Fiecare răspuns va fi 
aplaudat. Pentru ridiche 
educatoarea spune o ghicitoare: 
 
 
 
,,Are frunze, lucru mare 
Rădăcina-i de mâncare. 
Roşie şi bucălată 
O amesteci în salată.”( Ridichea) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conversaţia 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Verificare oralǎ 



 
 

4. Anunţarea temei şi 
a obiectiv elor. 

Educatoarea le spune copiilor cǎ 
astăzi  vor observa ridichea care 
este o legumă de primăvară şi vor 
învăţa din ce este alcătuită şi cum 
o putem folosi la mâncare.La 
sfârşitul activităţii  vor primi ca 
recompensǎ medalioane cu ridichi 
şi  bombonele de ciocolatǎ. 

 
 

Explicaţia 

 

 
 

5.Intuirea materialului 
didactic 

 
 
 

 
 
Copiii sunt întrebaţi ce materiale 
didactice se aflǎ pe mǎsuţǎ. 
Materialele expuse pe măsuţă 
sunt: un coş mare cu legume de 
primăvară ( ceapă verde,  usturoi 
verde, ridichi, salată, spanac, 
castraveti),  un cuţit, un fund de 
tocat,  laptop,  2 boluri  
transparente  cu ridichi 1 bol 
pentru salată,1 ridiche în ghiveci, 
2 furculiţe, sare, oţet,ulei, 1 
lingură, 1 pereche mănuşi. 
 

 
 

 
Conversaţia 

 
 
 
 

 
 
 

Observarea 
comportamentului 
copiilor 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   6. Dirijarea     
      învǎţǎrii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Educatoarea  împarte copiilor 
toate ridichile cu rădăcină şi 
frunze din bolul transparent. 
 
 
Copii ce aţi primit ? 
 
Ce este ridichea? 
 
Ce culoare are ridichea? 
 
 
 
Hai să pipăim ridichile,cum sunt 
la pipăit ? 
 
Separat pe măsuţă educatoarea ia 
o ridiche şi demonsrează copiilor 
faptul că ridichea se rostogoleşte. 
 
Ce   formă are ridichea? 
 
 
Cu ce seamănă ridichea? 
 
 
 

 
 
Exerciţiul 
 
 Conversaţia 
 
 
Noi am primit o 
ridiche. 
Ridichea este o 
legumă. 
Ridichea are culoare 
roşie. 
 
 
Ridichile sunt tari. 
 
 
 
 
 
 
Ridichea are formă 
rotundă. 
 
Ridichea seamănă 
cu o minge, o bilă 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observare curentǎ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De care parte a ridichiei ţin eu 
acum? 
 
Ce culoare au frunzele? 
 
 
Cum este frunza ridichii când o 
pipăim? 
 
 
Educatoarea  arată copiilor o 
ridiche în ghiveci o smulge  şi le-o 
arată.  
 
 
Care  parte de la ridiche se 
mănâncă? 
Priviţi rădăcinile, ce observaţi? 
 
 
 
 
Educatoarea taie în faţa copiilor o 
ridiche de   coajă   şi le 
demonstrează faptul că ridichea 
are  coajă de culoare roşie  iar în 
interior miezul este de culoare 
albă.  
 Pe urmă educatoarea serveşte 
copii cu ridichi curăţate şi spălate 
pentru a fi gustate. 
 
În acest timp ce copii gustă  la 
laptop sunt vizualizate imagini cu 
prezentări power point despre 
ridiche. 
 
Ce gust au ridichile ? 
 
Sfat: Înainte de a fi consumate 
legumele trebuie spălate şi 
curăţate. 
Copii ridichile le consumăm cu 
coajă deoarece conţin multe 
vitamine. 

Acestea sunt 
frunzele. 
 
Frunzele au culoarea 
verde; acestea sunt 
crestate pe margine. 
Frunza este aspră 
 
 
 
Aceasta este o 
ridiche. 
 
 
 
Noi mâncăm 
rădăcina ridichi 
Pe suprafaţa ei se 
află nişte firişoare 
albe cu ajutorul 
cărora extrag hrana 
din pământ. 
Ridichea are o coajă 
roşie iar în interior 
are un miez de 
culoarea albă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ridichile au gust 
bun, iute, acrişor. 
 
Înainte de a fi 
mâncate ridichile 
trebuie spălate bine 
şi curăţate. 

 
7.Obţinerea 

 performanţei. 
 
 

 Sinteza finală. 
Sinteza finală o voi efectua 
împreună cu copiii referindu-ne la 
părţile componente, însuşiri, locul 
unde creşte (grădină), cine o 
îngrijeşte (grădinarul), cum o 
îngrijeşte (o uda, curăţă 

 
 

Dialogul 
          Conversaţia 

 



buruienele din jurul ei ca să aibă 
soare, lumină), reguli de igienă 
referitoare la consumul acestei 
legume.Copiii vor realiza un 
puzzle din patru bucăţi ce  
reprezintă ridichea (2 puzzle A3, 
4-5 copii). 

 
8. Încheierea 

activitǎţii. 

În încheiere educatoarea găteşte o 
salată cu legume de primăvară. 
Se fac aprecieri frontale iar  copiii 
vor primi ca recompensǎ  
medalioane cu ridichi şi 
bomboane de ciocolatǎ. 

 
 

 Conversaţia. 

 
Recompense 

Aprecieri globale. 
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Vişeu de Sus , Maramureş

58

23. COMUNICARE DIDACTICĂ Educatoare:Zaharia Elena
Gradinita Cu P.P. Nr.2 Barlad

59

24. ACTIVITĂŢILE MUZICALE DIN GRĂDINIŢĂ Prof.înv.preşc.Dorca Laura
Prof.înv.preşc.Negrea Eugen Iulian

Grădiniţa P.P.Nr.25 Baia Mare

60

25. METODE ȘI TEHNICI MODERNE FOLOSITE ÎN Prof. Înv. Preșc. Alina Bădescu 62



ACTIVITĂȚILE
DE EDUCARE A LIMBAJULUI LA PREȘCOLARI

Prof. Înv. Preșc. Camelia Tuță
Grădinița Nr. 138, București

26. DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII PRIN JOCURI
DIDACTICE

Prof.pt.inv. preș.Dirlea Raluca
Educ. Ranca Rodica

Gradinița cu program prelungit nr. 2 Aiud

64

27. ACTIVITĂŢI INTEGRATE ÎN GRĂDINIŢA DE
COPII

Educ. Grasu Iulica
Gradinita Nr. 7 Motru, Gorj

66

28. APLICAREA METODELOR ACTIVE ŞI
INTERACTIVE ÎN

ÎNVÂŢĂMÂNTUL  PREŞCOLAR

Educatoare – Vintilescu Loredana
Gradinita Nr.7 Motru, Gorj

68

29. PERSONA DOLLS – CHEIŢA CE DESCUIE MULTE
LACĂTE

Prof. înv. preşcolar Burciu Elvira
G.P.N. nr. 4, BUZĂU

69

30. STRATEGIILE INTERACTIVE ÎN PROCESUL
INSTRUCTIV-EDUCATIV DIN GRĂDINIȚĂ

Popescu Adriana,profesor pt.înv.preșcolar
Popescu Laura, profesor pt.înv.preșcolar

Grădinița nr.185,București

71

31. METODE ȘI INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN
CADRUL CERCETĂRII PRIVIND REALIZAREA

LUCRĂRII METODICO-ȘTIINȚIFICE PENTRU
OBȚINEREA GRADULUI DIDACTIC I

Prof. înv. preşcolar Maria Farcaș
Liceul Teoretic ,,Gh. Lazăr” Avrig-Grădiniţa cu P.P. Nr. 3

Avrig

74

32. VALORIFICAREA JOCULUI ÎN EXERSAREA
ROLURILOR SOCIALE

Prof. Cristina Ciocănel
Şcoala Gh. Lazăr - Corbu

Prof. Elena Ciupercă
Grădiniţa nr.24 - Constanţa

75

33. IMPORTANȚA METODELOR MODERNE ÎN
ÎNVĂȚARE

Dumitrescu Nicoleta
Profesor pentru învăţământul primar şi preşcolar

Grădiniţa nr. 272

78

34. IMPORTANȚA DEZVOLTĂRII GÂNDIRII
LATERALE LA VÂRSTE FRAGEDE

Prof. Inv. Presc. Delia Luminița Manolache
Prof. Inv. Presc. Lidia Cîmpanu

Sc. Gimnazială „Alexandra Nechita”- VASLUI

81

35. CONTEXTE ŞI INSTRUMENTE PENTRU
DEZVOLTAREA

GȂNDIRII  LATERALE LA COPILUL PREŞCOLAR

Educatoare: Leu Gabriela- Valentina
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.13

Structură a Şcolii Gimnaziale ,,M. Sadoveanu” Huşi

84

36. GRĂDINIŢA-UNIVERSUL PREŞCOLARILOR Prof. înv.preşc.Băluţă Mihaela 87



Liceul SanitarAntim Ivireanu,Rm.Vâlcea
37. ÎNVĂŢAREA COLABORATIVĂ LA VÂRSTA

PREŞCOLARĂ
Prof. Negru Paraschiva Grădiniţa Cu Program Prelungit Nr.11,

Structură Grădiniţa Cu Program Normal Nr.12
88

38. MODELE DE INTEGRARE A CONTINUTURILOR
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR ÎN VEDEREA

APLICĂRII NOULUI CURRICULUM ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREPRIMAR

Prof. Petrovici Daniela
Grădiniţa cu Program Normal Bursuci

Com. Epureni – Jud. Vaslui

92

39. ACTIVITĂŢILE MATEMATICE PRIN CORELAŢII
INTERDISCIPLINARE

Prof. Înv. preșc. Briciu Marcela, Grădiniţa cu P.P.Nr.29,
Braşov

Prof. Înv. preșc. Grigore Lucia, Grădiniţa cu P.P.Nr.29, Braşov

95

40. METODELE ŞI PROCEDEELE EDUCAŢIEI
MORALE

Prof. Roseti Gabriela Sorina
Grădiniţa cu P.P. Nr. 8 Bârlad

99

41. ROLUL LITERATURII PENTRU COPII ÎN
FORMAREA PREȘCOLARULUI

Prof. Șișcă Sorina/ prof. Onofrei Victorița
Grădiniţa cu P.P. Nr. 8 Bârlad

101

42. STIMULAREA DEZVOLTĂRII CREATIVITĂŢII
LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ

Prof. Popa Lenţa
Grădiniţa cu P.P. Nr. 8 Bârlad

103

43. CREATIVITATEA ARTISTICĂ
Modalităţi de stimulare  a creativităţii la preşcolari

Prof. Cucu Chiriac Irina
Grădiniţa P.N. Somuşca, Com. Cleja, Jud. Bacău

105

44. STIMULARE CREATIVITĂŢII PRIN
INTERMEDIUL ACTIVITĂŢII DE EDUCAȚIE

PLASTICĂ

Prof. Tănasă Gica
Grădiniţa cu P.P. Nr. 8 Bârlad

108

45. MODERNIZAREA ŞI RIDICAREA CALITĂŢII
EDUCAŢIEI ÎN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ LA

NIVELUL STANDARDELOR EUROPENE

Educatoare:Patrichi Ana-Maria
Grădinița cu P.P. Nr.2 Bârlad

110

46. IMPORTANŢA DEZVOLTĂRII GÂNDIRII
LATERALE DE LA VÂRSTE FRAGEDE

Prister Cristina – Mihaela
Grădiniţa cu P.P. nr. 2 – Bîrlad

111

47. PRINCIPII ŞI TEHNICI PROMOVATE DE NOUL
CONCEPT:

VISIBLE LEARNING

Prof. înv.preşcolar.: Ţurcanu Gina
Grădiniţa cu P.P. NR. 2, Bîrlad

113

48. ACTIVITĂȚILE OUTDOOR ÎN GRĂDINIȚĂ Prof. Înv. Preșc. Radu Nicoleta
Grădinița P.P. ”Norocel” Constanța, județul Constanța

116

49. EFICIENŢA ACTULUI INSTRUCTIV – EDUCATIV
-

MODALITĂŢI DE ABORDARE ÎN GRĂDINIŢĂ

Prof.înv.preșcolar Simion Cristina
Grădinița cu program normal nr. 34 Constanța

119



50. PARTENERIATUL EDUCAŢIONAL DINTRE
GRĂDINIŢĂ ŞI FAMILIE

Prof. Nela Miron –Şcoala Gimnazială,,Sf.Maria”Botoşani
Grădiniţa ,,Licurici”Botoşani-structură

122

51. ACTIVITATEA INTEGRATĂ – MIJLOC DE
DEZVOLTARE A CREATIVITĂŢII

DIDACTICE ÎN PROCESUL DE ÎNVĂŢARE

Educatoare: Crivineanu Nicoleta
Grădinița Cu P.P. Nr.4, Slatina

124

52. CALITATEA SERVICIILOR PROFESORULUI
- Profesorul de calitate -

Prof. Voicu Ana, Școala Gimnazială Răzvad
Structura Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Răzvad
Prof. Dumitru Georgeta, Școala Gimnazială ,,Mircea

Sântimbreanu”, București

126

53. UTILIZAREA METODEI INSTRUIRII ASISTATĂ
DE CALCULATOR ÎN GRĂDINIŢĂ

Prof. Florescu Elena
Grădiniţa nr. 272, Bucureşti

128

54. ARGUMENT PENTRU UTILIZAREA
METODELOR ACTIV - PARTICIPATIVE ÎN

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

Prof. pt. înv. preşc. Radu Camelia
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 Bârlad

129

55. BUNE PRACTICI IN DOBÂNDITE DIN
ACTIVITATEA CU CEI MICI

Profesor înv.Preșcolar:CanteaVasilica
Profesor înv.Preșcolar:Cernea Iulia Roxana

132

56. INIȚIATIVE  DIDACTICE
METODE INTERACTIVE DE GRUP

Prof. pt. înv. preșc. Șovea Rodica
G.P.N. „Peștișorul de Aur” Zlatna

133

57. PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂŢARE CA
PROCES DE COMUNICARE

Profesor Învățământ Preșcolar Stoian Alina Loredana,
Grădinița cu Program Normal Nr. 7 Medgidia, Județul

Constanța

135

58. DEZVOLTAREA CREATIVITATĂȚII LA VÂRSTA
PREŞCOLARĂ

Ed.Furtună Florentina
Grădinița P.P.Nr.1 Huși

137

59. METODE ȘI PROCEDEE MODERNE DE
REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR ÎN

GRĂDINIȚELE DE COPII

Prof. Macovei Cristina
G.P.P. „Pinocchio”, Fălticeni

139

60. CARACTERUL STIMULATIV AL
ACTIVITĂŢILOR PE CENTRE DE INTERES

Prof. înv. preșc. Țăranu Titiana-Aura, Grădinița PP Nr.2 PJ
Timișoara structură Grădinița PP Nr.1

Prof. înv. preșc. Dubău Delia, Grădinița PP Nr.2 PJ Timișoara
structură Grădinița PP Nr.1

141

61. ACTIVITATEA INTEGRATĂ - MIJLOC DE
DEZVOLTARE A CREATIVITĂŢII DIDACTICE ÎN

Educatoare: Crivineanu Nicoleta
GrᾸdinița Cu P.P. Nr.4, Slatina

144



PROCESUL DE ÎNVĂŢARE
62. EDUCAREA COPIILOR PRIN INSTRUMENTELE

ARTEI – DRAMATIZARE
Prof. Popa Liliana/Balan Adela
Grădinița cu P.P. NR.17 Vaslui

146

63. GRĂDINIȚA - LOCUL DE UNDE COPIII ÎNVAȚĂ
SĂ CUNOASCĂ LUMEA

Prof.înv.preșc. Popovici Carmen - Florentina
Grădinița Nr. 185, Sector 5, București

148

64. PROIECTUL DE PARTENERIAT- O MODALITATE
DE DEZVOLTARE A ABILITĂŢILOR SOCIALE

ALE COPIILOR CU CES

Profesor consilier şcolar Anca Olariu
Profesor învăţământ primar Alexandru Pârliţeanu

Liceul Tehnologic”Ovid Densuşianu”Călan

149

65. INIŢIATIVE DIDACTICE Prof.Înv.Preşc. Vasile Floriana Gabriela
G.P.N. Vişina Nouă, Jud.Olt

153

66. NOI PERSPECTIVE ÎN ACTIVITĂȚILE DE
CUNOAȘTERE ȘI

PROTEJARE A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Profesor  învățământ preşcolar Popa Florina
Școala Gimnazială ,, Costea Marinoiu ’’,Ocnele Mari

155

67. IMPORTANȚA UTILIZĂRII METODELOR
DIDACTICE MODERNE ÎN PREDAREA

MATEMATICII LA PREȘCOLARI

Educatoare Vleju Niculina
Școala Gimnazială Timișești

157

68. FORMAREA ŞI PERFECŢIONAREA
DEPRINDERILOR MOTRICE DE BAZĂ

Prof. Înv. Preşc. Găinescu Aurora Maria
Grădiniţa Nr. 185, Bucureşti

160

69. CALITATEA ÎNCEPE DE LA NOI, DASCĂLII! Prof. Blaga Adina
Șc.Gim.Șieu-Odorhei, BN

162

70. REPERE ONTOGENETICE ÎN DEZVOLTAREA
COMPETENŢEI EMOŢIONALE LA PRESCOLARI

Prof. înv preşc.Buia Daniela-Oana-G.P.P.Sîngeorz-Băi,
Bistriţa-Năsăud

Prof. înv. preşc. Grapini Ionela- G.P.P.Sîngeorz-Băi, Bistriţa-
Năsăud

164

71. FANTEZIE, DIBĂCIE, CREAŢIE LA VÂRSTA
PREŞCOLARĂ

Educatoare Spatariu Culiţa
Şcoala Gimnazială Nr.1 sat Lunca Banului, judeţul Vaslui

167

72. EDUCAŢIA COPILULUI ÎN SPIRITUL
VALORILOR NAŢIONALE

Profesor: Creangă Alina
G.P.P. ,,Prichindel”, Suceava

170

73. ACTIVITĂŢILE INTEGRATE ÎN GRĂDINIŢĂ Profesori înv. preşcolar:   Antonovici Stefania, Tudoran Doiniţa
Grădiniţa „Floare albastră”, Bucureşti

173

74. STRATEGII DE ÎNVĂȚARE PRIN COOPERARE Balaure Mariana Eugenia 175



G.P.P. Nr. 7 Dr. Tr. Severin, Mehedinti
75. ACTIVITAŢILE EXTRAŞCOLARE –MIJLOC DE

DEZVOLTARE  A CREATIVITAŢII LA VÂRSTA
PREŞCOLARĂ

Prof. înv. preșc.: Borș Cornelia
G.P.N. Nr.1 Pogănești, com. Stănilești

178

76. EFICIENŢA  APLICĂRII  METODELOR
INTERACTIVE ÎN GRĂDINIŢĂ

Educatoare: Pascal Marinela
G.P.N. Chersăcosu

181

77. ACTIVITAŢILE EXTRACURRICULARE ÎN
GRĂDINIŢĂ

Prof.Inv. Preşcolar Cristina Pufulete
Grădiniţa Cu P.N. Nr. 39 Ploieşti

184

78. DEZVOLTAREA COMUNICĂRII  PRIN JOC LA
COPIII PREȘCOLARI

Prof. înv. preșcolar,  Bobârnat Gabriela
Grădinița de Copii nr.4 Huși

186

79. METODE TRADIŢIONALE DE EVALUARE Prof. Înv. Preşc.: Cornea Irina
Liceul Tehnologic ,,I. C. Petrescu” Stîlpeni

G.P.P. Stîlpeni

188

80. STUDIU PRIVIND DEPISTAREA UNUI COPIL CU
ÎNALT POTENŢIAL CREATIV

Prof. Înv. Preşc. Ceauşescu Iuliana-Elena
G.P.P. Stîlpeni

190

81. FORMAREA UNEI ATITUDINI POZITIVE FAŢĂ
DE MEDIU PRIN ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE

ÎN GRĂDINIŢĂ

Cordoș Daniela-G.P.P. Sîngeorz- Băi
Ureche Adela-G.P.P. Sîngeorz- Băi

192

82. MODERNIZAREA ŞI EFICIENTIZAREA
STRATEGIILOR DIDACTICE APLICATE ÎN

PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV

Prof.inv.prescolar, Enache Mirabela 196

83. MODALITĂŢI DE ABORDARE INTEGRATĂ LA
NIVELUL

COPILULUI PREŞCOLAR

Profesor înv. Preşcolar Albu Liliana
Gradiniţa cu P.N. nr. 9 Huşi

200

84. NECESITATEA EDUCAȚIEI ARTISTICE ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

Prof. înv. preș.:Dragusanu Atena
Gradinita cu P. P. nr. 18 VASLUI

202

85. FACTORII DE BLOCAJ AI CREATIVITAŢII Inst.Popovici Virginica
Grad.cu P.P. nr. 18 Vaslui

204

86. PORTRETUL DASCĂLULUI EUROPEAN Prof.înv.preșcolar Buciu Elena
Grădinița cu program prelungit „Căluțul de mare” Constanța

206

87. NOILE THNOLOGII PENTRU EDUCAȚIA
PREȘCOLARILOR

Prof. Sorescu Cătălina
Școala Gimnazială Răzvad, Loc.Răzvad, Jud.Dâmbovița

208



88. STRATEGII  PENTRU AUTOEVALUARE ÎN
GRĂDINIȚĂ

Profesor învățământ preșcolar, Cătălina Bobârcă
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Bârlad

211

89. METODELE DIDACTICE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PREŞCOLAR

Prof.Sîngiorzan Sorina-Grădinița P.N.Hodoș, jud. Timiș
Prof. Constantin Ionela-Grădinița P.P.Nr.7 Lugoj, jud. Timiș

212

90. IMPORTANȚA METODELOR DIDACTICE
UTILIZATE ÎN ACTIVITĂȚILE MATEMATICE LA

PREȘCOLARI

Prof. Pruteanu Dana
Școala Gimnazială Cleja, Grădinița Somușca

215

91. EDUCAREA LIMBAJULUI PRIN RECEPTAREA
TEXTELOR LITERARE

Prof.înv.preșc.Bălțatu Ana-Maria
Gradinita cu P.N. 4, Husi, jud.Vaslui

217

92. ACTIVITĂŢILE ECOLOGICE, PREMISĂ A
DEZVOLTĂRII SPIRITULUI CIVIC LA

PREŞCOLARI

Prof. inv. preșc. Toniță Constanda,Gradinița cu P.P. Nr. 2
Bîrlad

Prof. înv. preșc. Cazacu Mihaela,Grădinița cu Program Normal
com. Alexandru Vlahuță

219

93. DRAGOSTEA SI COMPETENTA PARINTILOR CA
EDUCATORI

Paun Georgiana, Gradinita P.P. Nr 15 Sibiu 221

94. ÎNVĂŢAREA  ACTIVĂ  ÎN  ÎNVĂŢĂMĂNTUL
PREŞCOLAR

Prof.Grosu Gabriela & prof. Chiosa Viorica
Grădiniţa cu P.P. nr. 17,Vaslui

223

95. PARTENERIATUL GRĂDINIŢĂ – FAMILIE-
SOCIETATE

Prof. VARGA OTILIA
Grădiniţa PP Nr.3 Structura PP+PN Nr.1 Petroşani

225

96. MODALITĂŢI DE STIMULARE A CREATIVITĂŢII
LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ

Prof. Stoian Cătălina-Mihaela
Grădiniţa cu program prelungit Nr. 10 Huşi, Jud.Vaslui

229

97. STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE Prof. înv. preșc. Roșca Ioana
Prof. înv. preșc. Gherman Gabriela

GPP nr 56 „Lotus” Oradea

231

98. PARTITURA MIȘCĂRII Varga Tunde
Kirei Gabriella

C.S.E.I.”Bonitas”, Oradea

235

99. ROLUL GRADINIȚEI IN ASIGURAREA
ȘANSELOR EGALE LA EDUCAȚIE

Brasoveanu Ramona Emilia
Gradinita Nr. 206, Bucuresti

237

100. INSTRUIREA DIFERENŢIATĂ- STRATEGIE
DIDACTICĂ ACTIVĂ

Prof. Înv. preşcolar BERCEA  CAMELIA
Liceul Sanitar ,,Antim Ivireanu’’Rm.Valcea

G.P.P. Nord 1

239

101. NOU ŞI MODERN ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ Prof. Înv. preşcolar BADEA ALINA
Liceul Sanitar ,,Antim Ivireanu’’Rm. Valcea

241



G.P.P. Nord 1

102. DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII PRIN
ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE

Vasilescu Mihaela
Liceul Sanitar “Antim Ivireanu” – GPP Nord 1, Râmnicu

Vâlcea

243

103. UTILIZAREA  STRATEGIILOR  INTERACTIVE ÎN
ACTIVITĂŢILE DIN GRĂDINIȚĂ

Profesor invăţământ preşcolar Ciurescu Mihaela
Gradiniţa cu p.p. nr.2 Bârlad

245

104. ACTIVITĂȚI MODERNE
PENTRU PREȘCOLARII CU DIFICULTĂŢI DE

ÎNVĂŢARE

Prof. Amza Oana
Grădinița cu P.P. Nr. 7, Drobeta Turnu Severin

246

105. ABORDAREA INTEGRATĂ A CONŢINUTURILOR
ÎN CONTEXTUL APLICĂRII NOULUI

CURRICULUM LA NIVELUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
PREŞCOLAR

Prof. Preşc. Diaconu Cornelia
Gr.  Cu P.P.Nr. 18. Vaslui

248

106. EDUCAŢIE MORALĂ – “BANUL MUNCIT” Prof. Înv Preşcolar Drugă Geanina
Prof. Înv Preşcolar Vişan Ecaterina
Grădiniţa „Prichindel” - Bucureşti

251

107. STRATEGII  MODERNE DE PREDARE –
ÎNVĂŢARE ÎN VEDEREA ASIGURĂRII

CALITĂŢII  ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR

Prof. Înv.preşcolar Arhire Marilena
Gădiniţa cu Program Normal nr.4 Huşi

252

108. CREATIVITATEA  PRIN ACTIVITĂŢI
ARTISTICO-PLASTICE LA PREŞCOLARI

Prof. Lukacs Maria Daniela şi Miriţescu Loredana
G.P.P. 56 Oradea, Bihor

255

109. JOCUL DIDACTIC ȘI IMPORTANȚA ACESTUIA
ÎN DEZVOLTAREA COPILULUI

Dincă Iulia Mădălina - profesor învăţământ preșcolar
Opincaru Raluca Gabriela - profesor învăţământ preșcolar
Grădinița cu program normal Iazu – Cojasca, Dâmbovița

257

110. NOI TENDINȚE ÎN EDUCAȚIE PRIN PROIECTELE
INTERNAȚIONALE

Prof. Angheluță  Elena
Grădinița cu Program Normal ”Pinocchio” Costinești

260

111. ŞCOALA – MICUL MEU UNIVERS G.P.P. “Trei Ursuleţi”, Oradea
Prof. Înv. Preşc.: Brăinaş Daniela-Monica

262

112. INIȚIATIVE DIDACTICE- METODE MODERNE Prof.Calăfir Viorica Loredana
Prof.Trașcă Violeta

Grădinița Cu P.P Nr.7
Dr.Tr.Severin

263

113. INIȚIATIVE DIDACTICE- LA GRANIȚA ÎNTRE Prof. Jiplea Suzana Gabi 268



CLASIC ȘI MODERN Grădinița Cu P.P Nr.7
Dr.Tr.Severin

114. DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR
SOCIO-EMOŢIONALE LA COPIII PREŞCOLARI

Prof. Ana Nodea
Prof. Corina Postelnicescu

G.P.P. “Aripi Deschise”, Piteşti

272

115. 115. GRĂDINIȚA – MICUL MEU UNIVERS Prof. Înv. Preșc. Olău Teodora Ramona
G.P.P.Trei Ursuleți ,, Oradea

274

116. ROLUL ŞCOLII ÎN EDUCAŢIA
MULTICULTURALĂ ŞI
INTERCULTURALĂ AL

ELEVILOR

Prof. Popovici Viorica Nicoleta
Grădinița cu program prelungit  Trei Ursuleți

275

117. GRĂDINIȚA –MICUL MEU UNIVERS Prof. psihopegagog : Horga Florina Sanda
G.P.P. Trei Ursuleți Oradea

277

118. METODE CLASICE VS METODE INTERACTIVE Prof.înv.preşcolar Bogdan-Ianki Monica
Prof.înv.preşcolar Roşca Ioana

Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Trei Ursuleţi” Oradea

279

119. ȘCOALA ROMÂNEASCĂ DE CALITATE -
MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN SISTEMUL DE

ÎNVĂŢĂMÂNT

Petrescu Alina Mariana
GPP „Trei Ursuleți ” Oradea

281

120. METODE INTERACTIVE FOLOSITE ÎN
GRĂDINIŢĂ ÎN CADRUL ACTIVITĂŢILOR

EXTRACURRICULARE MATEMATICE

Prof .Înv .Preșcolar Popa Alicia
G.P.P.,, Trei Ursuleți ,, Oradea

282

121. EDUCAȚIE FĂRĂ PEREȚI- NOUĂ NE PLACE
OUTDOOR !

Prof. Radu Doina – Grădinița P.P. Nr. 13- Iași 285

122. OCAZII ŞI MODALITĂŢI DE A COMUNICA CU
PĂRINŢII

Prof.consilier.şcolar Ailenei Cristina Andreea
C.J.R.A.E. Neamţ/Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu ”

Roman

286

123. EXEMPLE DE ABORDĂRI MATEMATICE
INTERDISCIPLINARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL

PRIMAR

Prof. pt. înv. primar Crișan Camelia
Liceul Teoretic „N. Bălcescu”

288

124. IMPORTANȚA METODELOR INTERACTIVE DE
GRUP ÎN ACTIVITĂŢILE DIN GRĂDINIȚĂ

Educatoare:Matei Anişoara
Centrul Scolar de Educaţie Incluzivă Nr.1 Bacău

291

125. METODE CARE SPORESC FLEXIBILITATEA
ÎNVĂŢĂRII

Prof. înv. primar  Pirianu Constanţa
Şcoala Gimnazială Filiaşi, jud. Dolj

294



ŞI ASIGURĂ ACCESUL LA EDUCAŢIE
126. METODELE INTERACTIVE – MIJLOC EFICIENT

DE ASIMILARE ŞI APLICABILITATE A
INFORMAŢIILOR

Institutor: Ioţa Cornelia Ionela
Şcoala „Ioan Grecescu” Brădeşti

296

127. NOU ȘI VECHI ÎN EDUCAȚIE Prof. Demeter Aurelia
Școala Primară Crivadia

300

128. EDUCAŢIA ECOLOGICĂ – EDUCAŢIE PENTRU
SĂNĂTATEA PĂMÂNTULUI

Înv.Arhire Sorina,Școala Gimnazială ,Nr.1,Sat Văleni 301

129. DINAMICA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT Prof.Truşcă Maria, Şc.,,Costea Marinoiu,, Oc.Mari, Jud.Vâlcea 304
130. EDUCAŢIA MORALĂ - DIMENSIUNE A

EDUCAŢIEI
Prof.înv.primar Barbu Diana Elena

Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare”, Vaslui
306

131. ASPECTE PRACTICE ALE DISCIPLINEI
COMUNICARE

ÎN LIMBA ROMÂNĂ LA CLASA PREGĂTITOARE

Lăscoiu Claudia-Maria
Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva

310

132. ROLUL ŞCOLII ÎN CADRUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
REFORMATOR

Prof.dr. Sabin STANCU, Seminarul Teologic Liceal Ortodox
“Neagoe- Vodă”,
Curtea de Argeş

Prof. Stancu Janina, Şcoala Gimn. „N. Iorga”, Piteşti

313

133. FORME DE ORGANIZARE DIFERENŢIATĂ A
INSTRUIRII

CLASEI DE ELEVI

Prof. Cîmpeanu Valentina
Prof. Drăghici Daniela

Scoala Gimnaziala Creteni, Valcea

315

134. ROLUL EDUCAŢIEI ÎN COMBATEREA
VIOLENŢEI

Prof. înv. primar Frunzăreanu Ionica
Şcoala Gimnazială Plopii-Slăviteşti

318

135. ELEMENTE DE INTERDISCIPLINARITATE ÎN
LECȚIA DE GEOGRAFIE

Stanca Cristina - Ionela - Școala Gimnazială Sadova
Stanca Valentin – Vicențiu – Liceul Teoretic Bechet

320

136. EDUCAŢIA ECOLOGICĂ ŞI ROLUL ACESTEIA ÎN
CADRUL PROGRAMELOR INSTRUCTIV-

EDUCATIVE DIN ŞCOALĂ

Prof. Înv. Primar. Ioanei Elena
Şcoala Gimnazială Nr. 2, ,,Luca Arbure”

321

137. METODE INTERACTIVE   ÎN ACTIVITATEA
DIDACTICĂ DIN CICLUL  PRIMAR

Prof invăţământ primar Vişan Mioara
Şcoala Gimnazială’’ Constantin  Brancuşi ”, Bucureşti

324

138. TRANSDISCIPLINARITATEA ȘI JOCUL
DIDACTIC

Dobîrcianu Cătălina, învăţător - Școala Gimnazială Nr.1 Sat
Văleni

326

139. METODELE ACTIV- PARTICIPATIVE ȘI ROLUL
ACESTORA ÎN CADRUL TRIADEI PREDARE-

Moroiu Cerasela-Ioana, Școala Profesională Scânteia 328



ÎNVĂȚARE –EVALUARE
140. METODOLOGII DE PREDARE - ÎNVĂŢARE -

EVALUARE, CENTRATE PE ELEV
Prof. ȋnv.  primar: Ciolan Eugenia, Şcoala Gimnazială
,,Manolache Costache Epureanu’’, Bârlad, Jud. Vaslui

330

141. DEZVOLTAREA  DEPRINDERILOR DE
COMUNICARE SCRISĂ

LA ELEVII DIN CLASELE PRIMARE

prof. Balan Lăcrămioara, Şcoala Gimnazială Nr. 12 Botoşani 332

142. ROLUL DE LIDER AL PROFESORULUI Luana – Elena Gheorghe
Școala Gimnazială Nr.1 Amzacea

336

143. DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII LA VÂRSTA
ŞCOLARĂ MICĂ

PROGRAM EDUCATIV EXPERIMENTAL
,,FANTEZIE, ZÂMBET ŞI CULOARE!”

Prof. înv. primar Darie Simona
Şcoala Gimnazială Garvăn, judeţul Tulcea

337

144. ,,ŞCOALA PĂRINŢILOR” –PROIECT DE SUCCES
ÎN EDUCAŢIA DE TIP EUROPEAN

Prof. Nechifor  Gabi
Şcoala Gimnazială Nr. 12 Botoşani

341

145. UTILIZAREA INTERNETULUI ŞI A ÎNVĂŢĂRII
ASISTATE  DE CALCULATOR LA  CLASELE  I-IV

Prof. Dragomir Marioara – Școala Gimnazială Făcăeni,
Ialomița

344

146. CARTEA CLASEI NOASTRE prof. înv. primar Coman Malvina
Şcoala Gimnazială” I.P. Reteganul” Sîncel/ Alba

347

147. ASIGURAREA CALITĂȚII  ÎN  ÎNVĂȚĂMÂNT,  UN
DRUM  SIGUR   SPRE  SUCCESUL ȘCOLAR

prof. înv. primar- Maimuţ Elena-Simona
Şcoala Gimnazială Nr.1- Motru

350

148. CREATIVITATE ŞI INOVAŢIE ÎN ACTIVITATEA
ŞCOLARĂ

Prof.înv.primar Tiucă Mariana
Şc.Gim.”N.Bălcescu”/Drăgăşani/Vâlce

351

149. RELAȚIONAREA ȘI COMUNICAREA DIDACTICĂ Profesor Buduruță Maria Claudia, C.J.R.A.E. Botoșani 352
150. IMPORTANŢA METODELOR ŞI PROCEDEELOR

ACTIVE
ÎN CADRUL LECŢIEI

Burcea Angela, Șc.Gimn.188 București 356

151. INIŢIATIVE DIDACTICE Prof. înv. primar: Moldovan Ana- Izabela
Şcoala Gimnazială “Vasile Moldovan”- Târnaveni

358

152. VALOAREA EDUCATIV - FORMATIVĂ A
ÎNVĂŢĂRII MATEMATICII

Prof.Trandafir Filofteia
Şcoala Gimnazială Budești

359

153. TRANSFERUL ŞI APLICABILITATEA
CUNOŞTINŢELOR DE GEOMETRIE

prof.inv.primar, Raizu Alina-Nadia
Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Vaslui

361

154. ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE prof.înv.primar Lungu Mirela, Școala Gimn. Nr. 188 București 363



ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII COPIILOR
155. ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ STEP BY STEP Ionescu Melania / Ştirbu Aurica

Şcoala Gimnazială ,,Alexandra Nechita’’ Vaslui
365

156. INTRE DISCURSUL MANUALELOR / DISCURSUL
DIDACTIC SI  PROFESIONALISM

Temneanu Corneliu, Școala Gimnazială Nr.12 Botoșani 369

157. STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE Prof. inv. primar. Petrescu Ana – Maria, Şcoala Gimnazială Nr.
4, Lugoj

372

158. IMPLICAŢIILE JOCULUI DIDACTIC MATEMATIC
ÎN REALIZAREA EDUCAŢIEI INTELECTUALE

Înv.Ciubotariu Gabriela
Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Vaslui

373

159. STRATEGII CREATIVE ÎN LUCRUL CU FAMILIA prof.:  Maxim Gabriela, Şcoala Gimnazială „Al. Vlahuţă” Iaşi 374
160. METODELE INTERACTIVE ÎN ACTIVITATEA

DIDACTICĂ
Prof. Înv. Primar Stamatoiu Ancuța
Școala Gimnazială Nr.2 Motru,Gorj

379

161. TIC - ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV Blaj Ioana Corina
Şcoala Gimnazială Cerneşti

382

162. INSTRUIREA ASISTATĂ DE CALCULATOR –
AVANTAJE ŞI DEZAVANTAJE

Profesor Șovre Dinuța
Şcoala Gimnazială Cernești- Maramureș

383

163. METODELE DE PREDARE-INTRE
TRADITIONALISM SI MODERNISM

Gazdag Andra-Scoala Gimnaziala nr. 1 Mirzanesti,jud.
Teleorman

384

164. PREDAREA INTERACTIVĂ CENTRATĂ PE ELEV Mirancea Georgiana-Scoala Gimnaziala nr. 1 Mirzanesti,
jud. Teleorman

386

165. METODELE INTERACTIVE DE PREDARE Chirescu Loredana-Scoala Gimnaziala nr. 1 Mirzanesti,  jud.
Teleorman

389

166. MANAGEMENTUL LECŢIEI ÎN INSTITUŢIILE DE
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

Ianku Anemona, Ianku Bogdan, Școala Gimnazialǎ nr.2
Voivozi

391

167. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN

MEDIUL RURAL

Prof. înv primar Deak Alina
Prof. înv. primar Deak Ştefan Tiberiu
Şcoala Gimnazială Dumbrava, Timiş

394

168. ROLUL CADRULUI DIDACTIC ÎN ŞCOALA
ROMÂNEASCĂ

Prof.înv.primar Miu Adela
Şcoala Gimnazială Nr.1 Cocu
Comuna Cocu,Judeţul Argeş

396

169. DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR - CHEIE
SPECIFICE MATEMATICII

PRIN ACTIVITĂŢI CU CARACTER APLICATIV

Prof. Bargan Gheorghe, Școala Gimnazială ”Al. Vlahuță” Iași 398



170. LECTURA LITERARĂ SUPLIMENTARĂ – între A
FI sau A NU FI

Prof. Anton Diana, Şcoala Gimnazială „Al. Vlahuţă”- Iaşi 401

171. PREDAREA INTEGRATĂ A CUNOȘTINȚELOR ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

Prof.inv. primar Dumitriu Valentina, Școala Primară
Nr.1Sarata-Basarab

405

172. OPTIMIZAREA PREDĂRII-ÎNVĂŢĂRII
CUNOŞTINŢELOR GEOGRAFICE PRIN

INTERMEDIUL METODELOR ŞI TEHNICILOR
INTERACTIVE

Prof. învăţământ primar Pop L. Mărioara
Şcoala Gimnazială Nr.2 Leşu-Luncă

Judeţul Bistriţa-Năsăud

408

173. ROLUL JOCULUI EMOTIONAL ÎN REGLAREA
COMPORTAMENTULUI ELEVULUI DE CLASĂ

PREGĂTITOARE

Prof.înv.primar:Marin Elena Simona,Școala Gimnazială
”Anton Pann” ,Ploiești

411

174. DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ÎN PROCESUL
INSTRUCTIV-EDUCATIV

Prof. Rădulescu Sorina, Șc. Gimn. Nr.1, Săcele 413

175. METODA NATURALĂ – O PRACTICĂ
INOVATOARE

Prof. înv. primar Pop Elena
Școala Gimnazială Cleja

Școala Gimnazială Somușca – structură, Județul Bacău

417

176. BASMUL ELEMENT DE FORMARE A
VALORILOR ATITUDINALE ȘI ESTETICE

Înv.Borș Adi Luminița
Școala Gimnazială „Ștefan Ciobotărașu” Lipovăț

420

177. METODE DE REZOLVARE DE PROBLEME PRIN
STIMULAREA CREATIVITĂȚII – STUDIUL DE

CAZ

Prof. înv. primar: Barbu Alina-Carmen
Școala Gimnazială,,VasilePârvan”, Bârlad, jud. Vaslui

423

178. ÎNVĂȚĂREA PRIN JOC LA CLASA
PREGĂTITOARE

Prof. Înv. Primar Andreescu Camelia
Școala Gimnazială Nr. 81 București

425

179. PLĂMĂDIREA LUTULUI CU SUFLET DE COPIL prof. înv. primar Arsene Constanţa, Şcoala Gimnazială Anton
Pann-Ploieşti, jud. Prahova

427

180. INIŢIATIVE  ÎN APLICAREA UNOR  STRATEGII
DIDACTICE  EFICIENTE

Prof.înv. primar  Balan Laura, Liceul Teoretic ,,Grigore
Moisil”, Timişoara

429

181. MATEMATICA-PRIETENA MEA Prof. Sângeorzan  Ana
C.S.E.I. Nr. 1 Bistriţa, Jud. Bistriţa-Năsăud

432

182. LEGĂTURA DINTRE ȘCOALĂ ȘI FAMILIE
ASIGURĂ SUCCESUL ȘCOLARULUI

Donea Mioara, Școala Gimnazială ”Ion Creangă”, Huși,
jud. Vaslui

437

183. INTERACTIVE ACTIVITIES USED IN THE
CLASSROOM

Șipoș Delia Minerva
Liceul Tehnologic Nr 1 Popești,  structura Școala Gimnazială

Nr 2 Voivozi

440



184. METODE ACTIV-PARTICIPATIVE APLICATE ÎN
MATEMATICĂ

Prof. Agape Magdalena, Școala Gimnazială "B.P. Hașdeu", Iași 443

185. AVANTAJELE ÎNVĂŢĂRII PRIN COOPERARE Prof. Înv.Primar Martin Mariana
Şcoala Gimnazială Nr.142, Bucureşti

445

186. DEPĂŞIREA BLOCAJELOR DE
COMUNICARE- DEZIDERAT AL

COMUNICĂRII EFICIENTE

Prof.înv.primar Bogasieru Cosmina
Şcoala Gimnazială Nr. 4 Lugoj, Timiş

449

187. STIMULAREA CREATIVITĂȚII PREȘCOLARILOR
ȘI ȘCOLARILOR MICI

Ștefan Livioara Ionela
Școala Gimnazială Nr.33,Galați

452

188. SPECIFICUL VORBIRII ŞI SCRIERII LA
ŞCOLARUL MIC

Prof.inv.primar Tout Gabriela,Şcoala Gimnazială ,,Grigore
Moisil” Satu Mare

454

189. INIȚIATIVE PENTRU DEZVOLTAREA
COMPETENȚELOR CHEIE ÎN ȘCOLILE

EUROPENE

Profesor învățământ primar:Vermeșan Dănuța, Școala
Gimnazială Sudriaș, Structură Școala Primară Jupani

456

190. FACTORI DE EDUCAȚIE PERMANENTĂ PENTRU
INTEGRAREA ELEVULUI ÎN SOCIETATE

Inst.Galan Claudia
Școala Gimnazială,,V.I.Popa”Bârlad

458

191. METODE TRADIŢIONALE ŞI MODERNE DE
PREDARE

ŞI ÎNVĂŢARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

Prof.Înv. Primar Briglezan Loredana Diana
Liceul Tehnologic “Octavian Goga” Jibou

460

192. DIAGNOSTICAREA ȘI EVALUAREA
DIFICULTĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

Prof. Învățământ primar, Costea (Igaș) Cristina Daniela, Șc.
Gim. ”Domnița Maria” Bc.

462

193. IMPORTANŢA JOCULUI DIDACTIC
ÎN DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ELEVILOR

LA CLASELE MICI

Prof. înv. primar  Sighişorean Mioara Elena
Şc Gimn. Nr. 1, Sãcele , jud. Braşov

464

194. IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR DE SPRIJIN
EDUCAŢIONAL ŞI CONSILIEREA PĂRINŢILOR

Prof.itinerant/de sprijin, Miron Ioan
Liceul Tehnologic Special ,,Sf.Stelian” Botoşani

467

195. ÎNVĂŢAREA DRAMATIZATĂ Popa Carmen-Cristina
Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Petroşani

470

196. INADAPTAREA ȘCOLARĂ – PROBLEMĂ A
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ROMÂNESC

- studiu de caz-

Înv. Tanasă Doina, Școala Gimnazială
”Dimitrie Cantemir” Vaslui

473

197. CUM STIMULĂM APETITUL COPILULUI
PENTRU LECTURĂ?

Inst. Înv. Primar Dragomir Camelia, Şcoala Gimnazială Nr.1
Săcele, Jud. Braşov

474



198. CALITATEA SERVICIILOR PROFESORULUI
- Profesorul de calitate-

Prof. Voicu Ana, Școala Gimnazială Răzvad
Structura Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Răzvad
Prof. Dumitru Georgeta, Școala Gimnazială ,,Mircea

Sântimbreanu”, București

476

199. CONTRIBUŢIA ACTIVITĂŢILOR
EXTRAŞCOLARE LA PREGĂTIREA PENTRU

VIAŢĂ A ELEVILOR

inst. Petcu Adriana
Şcoala Gimnazială Beuca

478

200. ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ  ȘI ROLUL SĂU
INTEGRATIV ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ

Prof. înv. primar : Dinu Ramona Elena
Școala Gimnazială, Comuna Scorțeni

479

201. JOCUL DIDACTIC – METODĂ INTERACTIVĂ DE
FORMARE A COMPETENȚELOR DE

COMUNICARE LA ELEVI

Profesor învățământ primar Iorucu Constanța
Colegiul Național Mihai Eminescu, Structură Școala

Gimnazială nr. 2 Constanța

481

202. UTILIZAREA METODELOR ACTIV-
PARTICIPATIVE ÎN PREDAREA NUMERELOR

RAȚIONALE

Popa Mădălina–Școala Gimnazială,Sat Dîrvari 485

203. JOCURI MATEMATICE  CE POT FI FOLOSITE
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

Prof.înv.primar Ştefan Ionela
Şcoala Gimnazială Deveselu, Olt

488

204. VALENŢELE EDUCATIVE ALE METODELOR
INTERACTIVE PENTRU UN ÎNVĂŢĂMÂNT

EFICIENT

Prof.înv.prim.Mihai Elisabeta Paula,Şcoala Gimnazială Nr. 3
Popeni, Com.Zorleni

489

205. ACTUL PREDĂRII , ÎNTRE TRADIȚIONAL ȘI
MODERN

Înv. Gr.I Ṭoncu Maricela -Cerasela
Prof.inv.primar gr.I  Dumitru Vasile

Școala Gimnazială ,,N.Gh.Lupu,, Arsura

492

206. PICTURA PE STICLĂ –
ALTERNATIVĂ ÎN DEZVOLTAREA

CREATIVITĂȚII

Prof. înv. primar Duca Daniela – Lic. Tehnol. ”I.C.Petrescu”
Stâlpeni

494

207. PROIECTUL, METODĂ ALTERNATIVĂ DE
EVALUARE

Prof. înv. primar  Judit Schropp
Școala Gimnazială Nr. 4 Lugoj

497

208. EDUCATORUL ȘCOLAR – SURSĂ  DE
MOTIVARE A ELEVILOR

ÎN ATINGEREA DE PERFORMANȚE
SUPERIOARE

Prof.Înv.Primar: Andreianu Elvira-Ioana, Școala Gimnazială
Slivilești

500

209. FOLOSIREA METODELOR ALTERNATIVE
DE EVALUARE LA CICLUL PRIMAR

Prof. înv. primar Marcela Tudor
Şcoala Gimnazială Nr. 38 ,,Dimitrie Cantemir”

501



Constanța
210. VALENȚE  EDUCATIVE  ALE  METODELOR

INTERACTIVE
Grădinaru  Aglaia- Liliana ,

Şcoala   Gimnazială ,, Mihail Sadoveanu” Vaslui
505

211. CREATIVITATEA, IZVOR DE INSPIRAȚIE Profesor pentru învăţământ primar Morun Valentina,
Școala Gimnazială ”Constantin Gh. Marinescu”

506

212. METODE DE LUCRU, LA CLASĂ, CU COPIII CU
TULBURĂRI DIN SPECTRUL AUTISMULUI

Ilie Sorina-Școala Gimnazială Specială”Constantin Păunescu” 509

213. ABORDAREA TEXTELOR LITERARE ÎN CICLUL
PRIMAR

Țabǎrǎ Petronela, Școala Gimnazialǎ ,,Mihail Sadoveanu”,
Vaslui

511

214. MODALITĂŢI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A
COMUNICĂRII ÎN CADRUL GRUPULUI

Dan Ingrid Arabella
Liceul Teoretic Mircea Eliade Lupeni

514

215. PROIECTUL DE PARTENERIAT- O MODALITATE
DE DEZVOLTARE A ABILITĂŢILOR SOCIALE

ALE COPIILOR CU CES

Profesor consilier şcolar Anca Olariu
Profesor învăţământ primar Alexandru Pârliţeanu

Liceul Tehnologic”Ovid Densuşianu”Călan

516

216. FORMAREA ȘI EDUCAREA INTERESULUI
PENTRU MATEMATICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL

GIMNAZIAL

Prof. Panaet Anca-Elena-
Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu”, sat Laza

519

217. DIFERENŢIEREA CONŢINUTURILOR DE
ARITMETICĂ PRIN CALCUL MINTAL

profesor învățământ primar Păvălucă Gabriela
Școala Gimnazială nr. 5 Brașov

521

218. ACTIVITĂŢILE DE TIP OUTDOOR ÎNTRE
RELAXARE ŞI ÎNVĂŢARE

Pop  A. Mărioara
Şcoala Gimnazială Nr.1 Leşu

Jud. Bistriţa-Năsăud

526

219. PARTICULARITĂȚI ALE EVALUĂRII
CUNOȘTINȚELOR DOBÂNDITE PRIN

ACTIVITATEA DE   PREDARE – ÎNVĂȚARE A
ISTORIEI

Pip.Alina Teodoru, Școala Gimnazială Ștefan cel Mare,Vaslui 527

220. METODE INTERACTIVE Înv. Săcuiu Georgeta
Prof.înv.primar Bucur Dorina

Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Banea,, Măcin, Tulcea

529

221. ROLUL COMUNICĂRII ÎN FORMAREA
DEPRINDERILOR DE SCRIERE CORECTĂ

Prof.înv.prim.Curcă Elena-Lăcrămioara
Şcoala Gimnazială”Tiberiu Crudu” Tudora, Botoşani

531

222. ÎNVĂŢAREA MATEMATICII PRIN ACTIVITĂŢI
PRACTICE

Înv. Nela-Lia Coropceanu
Şcoala Gimnazială Nr.1, Sat Bălteni

533

223. STIMULAREA  CREATIVITĂŢII ÎN EDUCAŢIE Prof. înv. primar Popa Tudoriţa 537



Prof. înv. primar Heroiu Iulia Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil”-
Năvodari

224. CREATIVITATEA ȘI ȘCOALA Moraru Mihaela-Anișoara
Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare’’Vaslui

539

225. TRATAREA DIFERENȚIATĂ A ELEVILOR
STRATEGIE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ

Prof.înv.primar: Oțel Anamaria
Prof.înv.primar: Zsiga Aurelia

Șc.Gimn.,,Avram Iancu’’- Unirea

541

226. DISCIPLINA ȘCOLARĂ- MIJLOC ȘI FINALITATE
A EDUCAȚIEI

Prof. Moraru Mihaela, Școala Gimnazială “Ion Creangă” Huși 543

227. CREATIVITATEA ŞI INOVAŢIA DASCĂLULUI,
PREMISE ALE PERFORMANŢEI ÎN EDUCAŢIE

Prof.înv.primar Cazan Mariana Iuliana
Şcoala Gimnazială, comuna Scorțeni-Prahova

545

228. INSTRUIREA ȘI PREDAREA INTEGRATĂ Prof. înv. primar Dragomir Georgiana
Școala Gimnazială „Ioan Atanasiu” Lipnița, jud. Constanța

546

229. TRATAREA DIFERENTIATA SI SUCCESUL
SCOLAR

Horotan Ancuța-Simona și Rusu Ioana-Daniela
Șc.Gimn.Andrei Mureșanu,Cehu Silvaniei,Sălaj

549

230. NEVOILE PĂRINȚILOR COPIILOR CU
DEFICIENȚE DE ÎNVĂȚARE

Ed. Rusu Lenuța
Șc. Gimn. Hârtop, jud. Suceava

552

231. MODALIATATI  EFICIENTE DE IMPLICARE  A
FAMILIEI SI COMUNITATII  IN VIATA SCOLII

RESPECTAND PRINCIPIILE EDUCATIEI
INCLUZIVE

Inv.Chetran Tamara-Scoala Gimnaziala “Anastasie Panu”
Loc.Husi

553

232. MODALITĂȚI DE EFICIENTIZARE A
ACTIVITĂȚILOR METODICE LA NIVELUL

UNITĂȚILOR ȘCOLARE

Prof.înv.primar Holban Mirela-Gianina
Școala Gimnazială ”Dimitrie Cantemir” Vaslui

555

233. DIFERENŢIEREA ŞI INDIVIDUALIZAREA
INSTRUIRII-O NOUĂ PERSPECTIVĂ

Bogos Andreea Mădălina, Tătaru Teodora
Şcoala Gimnazială “Alexandru Ioan Cuza”, Vaslui

556

234. JOCUL DIDACTIC, MIJLOC EFICIENT DE
ACTIVIZARE

Prof. înv. primar Obreja Silvia
Şcoala Gimnazială „Alexandra Nechita”, Vaslui

558

235. IMPORTANȚA ASERTIVITǍȚII ÎN
COMUNICAREA INSTITUȚIONALǍ

Prof.înv. primar:Merlan Larisa-Andreea
Școala Gimnazială „Vasile Pârvan„-Bârlad

562

236. INTELIGENŢELE MULTIPLE ÎN ACTUL DE
PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE

Prof.înv.primar-Apostol Rodica
Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare

Sat. Ștefan cel Mare-jud. Vaslui

564

237. METODE ACTIV-PARTICIPATIVE  FOLOSITE ÎN Prof.Înv. Primar  Marian Gina Mariana 566



PREDAREA MATEMATICII Şcoala Gimnazială ,,Gh. Lazăr,,
238. MATERIALELE DIN NATURĂ, SURSĂ SI

RESURSĂ DE ÎNVATARE. FORMAREA
ATITUDINII ECOLOGICE LA ȘCOLARII MICI

Prof.inv.primar . Brăiloiu Rodica-Cornelia
Liceul Teologic Tg-Jiu

569

239. METODA “PĂLĂRIILOR GÂNDITOARE”- O
METODĂ CARE CREEAZĂ IMPLICAREA ÎN
COMUNICARE LA CLASA PREGĂTITOARE

Prof. înv. primar Suditu Mădălina
Școala Gimnazială sat Strejnicu, jud. Prahova

571

240. ROLUL ȘI IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR
EXTRACURRICULARE

Gîlia Gina, Școala Gimnazială ,,Carol I”, orașul Plopeni 575

241. STRATEGII DIDACTICE MODERNE DE
REALIZARE A ACTIVITĂŢILOR DE GEOGRAFIE

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

Profesor Învățământ Primar Matache Nicoleta
Școala Primară Iazu, Cojasca, Dâmbovița

576

242. INIŢIATIVE DIDACTICE ÎN FORMAREA
CAPACITĂŢII DE LECTURĂ

prof. pentru înv. primar Stan Oana-Florina
Şcoala Gimnazială Nr. 3, Slobozia

579

243. PROCEDEE PENTRU EXPLICAREA
EXPRESIILOR VERBALE

ÎN CICLUL ACHIZIȚIILOR FUNDAMENTALE

Prof. Pt. Înv. primar, Hoha Nicoleta,
Școala Gimnazială ”Anastasie Panu” Huși

581

244. DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ELEVILOR
PRIN INTERMEDIUL ACTIVITĂŢILOR

EXTRACURRICULARE

prof. înv. primar Buzenchi Lucica, prof. înv. primar Nicon
Rodica

Şcoala Gimnazială Nr. 38 ”Dimitrie Cantemir” Constanţa

584

245. TEATRU, EDUCAȚIE MORALĂ ȘI
MULTICULTURALISM

Prof. Larisa MASAY, Colegiul Național “Radu Greceanu”,
Slatina

587

246. PIANUL ÎN EDUCAȚIA MUZICALĂ A COPIILOR
CU DEFICIENȚE DE VEDERE

Prof. Cauacean Rosi Cristiana
Liceul Special pentru Deficienți de Vedere, Cluj-Napoca

247. PREDAREA EFICIENTĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL
PRIMAR

-eseu-

Prof.Înv. Primar: Vasile Mădălina
Şcoala Gimnazială “Carol I ” Plopeni, Judeţul Prahova

591

248. METODE NOVATOARE ÎN ACTUL
EDUCAŢIONAL

ÎNVĂŢAREA CENTRATĂ PE ELEV

Profesor învăţământ primar, Ghindă Lorina Luissa
Şcoala Gimnazială nr. 1 Stănileşti

593

249. DEZVOLTAREA INTELIGENŢEI EMOŢIONALE
PRIN JOCURI DIDACTICE

Prof.înv.primar: Stoica Ramona-Lenuța
Școala Gimnazială Nr.1 Gherghești

595

250. METODE CU VALENŢE ACTIVE ÎN PROCESUL
EDUCAŢIONAL

Prof. înv. primar Munteanu Simona
Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Vaslui

597



251. UTILIZAREA JOCULUI DIDACTIC ÎN ORELE DE
GEOGRAFIE

Prof. înv. primar Diaconu Alina
Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Vaslui

599

252. INCLUZIUNEA – CERINŢĂ A ȘCOLII
CONTEMPORANE

Institutor, Manole Crina
Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Vaslui

601

253. DEZVOLTAREA POTENȚIALULUI
INTELECTUAL ȘI EMOȚIONAL AL ELEVILOR
PRIN PROIECTUL  EDUCAŢIONAL ”CARTEA-

BUCURIE ȘI LUMINĂ”

Prof.înv.primar Cuceanu Otilia-Raluca
Școala Gimnazială ”Anastasie Panu” Huși

603

254. UTILIZAREA CALCULATORULUI ȘI A
SOFTULUI EDUCAȚIONAL ÎN INSTRUIREA

ELEVILOR CU CES

Prof. Ștefan Adelina Ramona, Colegiul Tehnic ,,Ion
Holban”, Iași

605

255. LECTURA CA O PROVOCARE Bibl. Badescu Mariana
Colegiul Național ,,Mircea Eliade” Reșița

607

256. PROIECTAREA UNEI STRATEGII DE PREDARE
PENTRU DISCIPLINA ȘTIINȚE,

CARE A DETERMINAT ÎNVĂȚAREA PRIN
COOPERARE

Prof.inv.primar Beda Daiana
Scoala Gimnaziala nr.142, Bucuresti

610

257. STRATEGII EDUCATIVE CU APLICABILITATE
ÎN EDUCAȚIA PENTRU DEMOCRAȚIE

Prof.Sima Roxana Mihaela, Colegiul Tehnic ,,Ion
Holban” Iași

612

258. ROLUL LECTURII IN PROCESUL INSTRUCTIV-
EDUCATIV

Prof. înv. primar, Torcescu Anca
Școala Gimnaziala Nr.1, Zorleni

614

259. INIŢIATIVE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA
CALITĂŢII

PREDĂRII – ÎNVĂŢĂRII

Inst. Grigore Monica
Şcoala Gimnazială Bălești

618

260. SOFTURI EDUCAȚIONALE ÎN ACTIVITATEA
DIDACTICĂ

Chiosa Nicoleta, Școala Gimnazială ,,Vasile Pârvan” Bârlad,
județul Vaslui

619

261. CUM INTERACŢIONĂM CU ELEVII  ÎN DIFERITE
SITUAŢII CONCRETE

Prof. înv. primar Popescu Lorelai Iuliana - ŞC. Gim. ,,Antonie
Mogoş,, Ceauru

621

262.
263. EFICIENŢA  JOCULUI  DIDACTIC  ÎN

STUDIEREA  LIMBII
ŞI LITERATURII  ROMÂNE  LA  CLASELE I – II

Prof. înv. primar  Jacotă Mihaela
Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu”Vaslui

623

264. JOCUL DIDACTIC ÎN CADRUL LECŢIEI DE
MATEMATICĂ A PREŞCOLARULUI ŞI

Prof. înv.primar Moroşanu Livia Ricuţa,
Şcoala Gimnazială ,,Anastasie Panu” Huşi

626



ŞCOLARULUI MIC
265. PARTENERIATUL EDUCAŢIONAL – MIJLOC DE

EFICIENTIZARE A PROCESULUI INSTRUCTIV
EDUCATIV

Blănaru Mihaela
Şcoala Gimnazială „Victor Ion Popa” Dodeşti

629

266. MODALITĂŢI DE CULTIVARE A CREATIVITATII
IN ACTIVITATEA ŞCOLARĂ

Prof.inv.primar Ardeiu Aurora
Şcoala Gimnazială Nr.1 Motru

631

267. ELEVUL ŞI PROFESORUL – PARTENERI  ÎN
EDUCAŢIE

Prof. înv.primar Bejenaru Felicia
Şcoala Gimnazială nr.1 Motru

633

268. INTERDISCIPLINARITATEA ÎN ABORDAREA
ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ȘI

EXTRACURRICULARE

prof. înv. primar Eugenia Caragancev, Școala Gimnazială
“Eugen Barbu”

635

269. PERCEŢIA CALITᾸŢII ÎN EDUCAŢIE Prof. Pruteanu Luminița
Școala Gimnazială,,Ștefan cel Mare’’

Loc. Ștefan cel Mare , Jud. Vaslui

636

270. SCHIMBARE SAU EVOLUŢIE ÎN EDUCAŢIE? Prof. Moraru Adriana-Elena
Școala Gimnazială,,Ștefan cel Mare’’ Vaslui

638

271. METODE ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN CADRUL
ORELOR DE

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Prof.Înv. Primar Subţire Ramona – Şcoala Gimnazială Nr.4
Lugoj

640

272. 272. MATEMATICA ȘI CREATIVITATEA  LA
CICLUL PRIMAR

Prof. înv. primar Văleanu Ionica
Școala Gimn. ” Alexandra Nechita”, mun. Vaslui Vaslui

643

273. JOCUL  DIDACTIC  CA  METODĂ  ACTIVĂ Profesor pentru învățământ primar   Mihaela Todaşcă
Şcoala Gimnazială “ Nicolae Iorga ” – Baia Mare

646

274. ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE
ÎN OPTIMIZAREA PROCESULUI DE

ÎNVĂŢĂMÂNT

Prof.Înv.Primar. Sascău Iuliana
Şcoala Gimnazială Somuşca, Com. Cleja, Jud. Bacău

649

275. JOCUL DIDACTIC Prof.înv.primar Costandachi Daniela
Școala Gimnazială ,,Anastasie Panu” Huși

651

276. PRINCIPII PEDAGOGICE ȘI METODE UTILIZATE
ÎN PROCESUL ORIENTĂRII CARIEREI ELEVILOR

Prof. înv. primar Ștefănică Geanina
Școala Gimnazială ,, Episcop Iacov Antonovici,, Bârlad

652

277. STRATEGII DIDACTICE INTUITIVE ÎN
ALFABETIZARE

Prof.înv.primar Acsinte Mihaela
Scoala Gimnaziala Nr. 2, Liveni, Botoșani

654

278. CREATIVITATEA LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ Prof. Înv. Preșc. Moșneagu Ionela
Ed. Tomozei Mona-Lissa-Florentina

655



Grădinița Cu P.P.Nr.18 Vaslui
279. PREDAREA INTERDISCIPLINARĂ A ISTORIEI ŞI

ARTELOR PLASTICE FOLOSIND
CALCULATORUL

Prof. Livia Spiridon-Şcoala gimnazială,,Constantin
Parfene”Vaslui

Prof.Dida-Ancuţa Cobzaru-Colegiul Naţional Iasi

656

280. INTEGRAREA EFICIENTǍ  A  MIJLOACELOR
DIDACTICE ÎN

STRUCTURA LECṬIILOR LA CICLUL PRIMAR

Prof. MILITARU MILUTA
Ṣcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu"Vaslui

658

281. EDUCAṬIA TEHNOLOGICǍ - COMPONENTǍ DE
BAZǍ  ÎN

ÎNVǍṬǍMÂNTUL MODERN

Prof. Militaru Vasile
Ṣcoala Gimnazială  ,,Alexandra Nechita" Vaslui

661

282. TULBURĂRILE DE VORBIRE ŞI DEZVOLTAREA
EMOŢIONALĂ A PREŞCOLARULUI

Prof. Dorneanu Emilia, Grădinița Nr. 8, Vaslui 664

283. IMPLICAREA FAMILIEI ÎN FORMAREA
COMPORTAMENTULUI MORAL

prof. Greta Ciubotaru
Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Vaslui

667

284. ROLUL COMUNICĂRII NONVERBALE ÎN
COMUNICAREA DIDACTICĂ

Prof.înv.primar Pavel Livia, Vasu Mariana
Şcoala Gimnazială” Viorel Cucu Paltin” Arpaşu de Jos,  jud.

Sibiu

670

285. EDUCAŢIE ŞI IMPLICARE Prof.înv.pimar Butuza Luisiana
Şc.Gimn.,,I.G.Duca’’Petroşani

672

286. EXCURSIA DE STUDIU- ACTIVITATE
EXTRAŞCOLARĂ

CU MULTIPLE VALENŢE EDUCATIVE

P.i.p. Popa Luminiţa
Şcoala Gimnazială ,, Mihai Eminescu” Vaslui

674

287. JOCUL DIDACTIC – MODALITATE DE
ACTIVIZARE A ELEVILOR LA LECŢIA DE

MATEMATICĂ

Autor Rogozea Mihaela Elena, Rogozea Gheorghe Ovidiu,
ŞcoalaGimnazială,,V.C.Paltin”,jud. Sibiu

678

288. INIȚIATIVE DIDACTICE ÎN INSTRUIREA ŞI
EDUCAREA ELEVILOR – REFERAT

Prof. Arnăutu Alina
Școala Gimnazială George Topârceanu, București, sector 4

681

289. PREDAREA DIFERENȚIATĂ - PREMISA
SUCCESULUI ȘCOLAR

Prof. Elena BĂDĂRĂU
Prof. dr. Irina DUMITRAȘCU

684

290. ARHIVAREA ELECTRONICA A
DOCUMENTELOR

Blănaru Tatiana Jenica
Școala Gimnazială”Ștefan cel Mare”Vaslui

687

291. INIŢIATIVE DIDACTICE Prof. Înv.Preşc. Zăinescu Florentina
Gr. cu PP. Nr. 5 Săcele

689

292. INSTRUIREA DIFERENŢIATĂ A ELEVILOR ÎN Prof.Oţel Emilia Camelia-Colegiul Tehnic Aiud 690



ȘCOALA INCLUZIVĂ
293. METODE ACTIVE FOLOSITE ÎN GRĂDINIŢĂ ÎN

CADRUL ACTIVITĂŢILOR MATEMATICE
Prof. înv. preșc. Platon Maria

Prof. înv. preșc. Toma Simona-Mihaela
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 15 Vaslui

693

294. ÎNVĂŢARE ACTIVĂ ŞI EVALUARE AUTENTICĂ
PRIN INTERDISCIPLINARITATE

Prof. Mihaela Neacşu,
Colegiul Tehnic „Petru Muşat”, Suceava

696

295. DEZVOLTAREA INTELIGENŢEI EMOŢIONALE
LA ELEVI

Prof. Vasilescu Roxana Violeta,
LiceulTehnologic “Ion Bănescu”, Mangalia

701

296. MḖTHODES D’ḖVALUATION prof.Dăncău Monica , Sc.Gim.Costea Marinoiu”Oc.Mari,
Jud.Vâlcea

703

297. ŞOTRON LITERAR Profesor Agapie Gina
Şcoala Gimnazială Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu,

Buzău

705

298. ETAPELE STUDIULUI LITERATURII ÎN
GIMNAZIU

Agheorghiesei Gabriela,
Școala Gimnazială”Tiberiu Crudu” Tudora-Botoșani

707

299. MATEMATICA ÎN NATURĂ Prof. Aurora Agheorghiesei
Școala Gimnaziala ,,Ştefan cel Mare”, Vaslui

709

300. MODALITĂŢI DE STIMULARE A GUSTULUI
PENTRU LECTURĂ

Profesor  Alexandru Carmen Mirela
Şcoala Gimnazială Sfântul Gheorghe Cuca

710

301. EDUCAŢIA ŞI SOCIETATEA CONTEMPORANĂ Amza Nicoleta, Şcoala Gimnazială Nr. 3 Slatina, Olt 712
302. DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ÎN

ACTIVITATEA DIDACTICĂ
Prof. Bajdechi Iuliana-Claudia

Şcoala Gimnazială Produleşti, Dâmboviţa
714

303. INTERDISCIPLINARITATEA ŞTIINŢELOR -
MOTIVAŢIE PENTRU UN ÎNVĂŢĂMÂNT DE
CALITATE

Prof.dr. Balan I. Ioana Mihaela, Şcoala Gimnazială Costesti,
Buzău

716

304. INIȚIATIVE DIDACTICE ÎN PREDARE Profesor:Bazga Oana
Instituția:Școala Gimnazială A.P.Alexi

719

305. EDUCAȚIA MODERNĂ DIN PRISMA
STRATEGIILOR DIDACTICE INTERACTIVE

Prof. Bighiu Carmen- Nica
Școala Gimnazială ‟Episcop Iacov Antonovici‟Bârlad

720

306. EDUCAȚIA, O POARTĂ PENTRU DEZVOLTARE Prof. Blăjan Iuliana
Școala Gimnazială “Constantin Ioan Motaș”, Mediaș,

jud. Sibiu

722

307. Al 65-LEA PĂTRAT AL ELISABETEI
POLIHRONIADE

Grigore Doinița
Bondrea Mirela

724



Centrul Școlar De Educație Incluzivă  „Elisabeta Polihroniade”
Vaslui

308. CREATIVITATE. IMAGINAŢIE. INOVAŢIE Prof. Cărare Georgeta
Şcoala Gimnazială “Adrian Porumboiu” , Muntenii de Jos

727

309. ABORDĂRI BAZATE PE PROIECTE Prof. Carp Laura
Școala Gimnazială Preutești, jud. Suceava

729

310. DEMERSUL DIDACTIC MODERN ÎN ŞCOALA
CONTEMPORANĂ

Prof.Cazacu Camelia
Prof.Katler Dana

Şcoala Gimnazială ’’Constantin  Gheorghe Marinescu’’ Galaţi

733

311. MATH-TEACHER Educational Software Prof. Chiosa Aurelian,
Școala Gimnazială Nr. 1, sat Blăgești, Vaslui

735

312. MODALITĂȚI  PRACTICE  DE
PROMOVARE  A LECTURII

Chiru Paula Luiza - Bibliotecar
Școala Gimnazială  Nr. 142, Bucureşti

737

313. METODE ŞI STRATEGII DIDACTICE INCLUZIVE
DE PREDARE ŞI EVALUARE

Prof. Chitea Mihaela- Șc. Gimn. ,, Nicolae Bălcescu” Pitești 739

314. RELAŢIA DINTRE TRADIŢIONAL ŞI MODERN ÎN
EFICIENTIZAREA ACTULUI DIDACTIC

Ciovnicu Lenuţa Alina
Şcoala cu clasele I-VIII „Mihai David”, localitatea Negreşti,

judeţul Vaslui

741

315. CURCUBEU DE CULORI, TEMA DE
INTERDISCIPLINARITATE ÎNTRE

EDUCAŢIE PLASTICĂ, FIZICĂ ŞI CHIMIE

Prof. Ciuche Emil, Şcoala Gimnazială ,,Miron Costin” Bacău
Prof. Moroi Irina, Şcoala Gimnazială ,,Mihai Drăgan” Bacău

745

316. INSTRUMENTE DE EVALUARE A
COMPETENŢELOR LA ISTORIE

profesor Ciurea Viorica, Şcoala Gimnazială „Anton Pann”,
Craiova

747

317. MODALITĂŢI DE  ABORDARE  PRIVIND
EDUCAŢIA  COPIILOR  CU  CERINŢE  SPECIALE

Coman Sofia Mihaela- Şcoala Gimnazială Comuna Birda,
Timis

752

318. PREDAREA  INTERACTIVĂ  A MATEMATICII IN
GIMNAZIU

Prof. Copaciu Georgeta Cătălina,
Şcoala Gimnaziala Moieciu de Jos, jud.Braşov

755

319. MODERNIZAREA ȘI EFICIENTIZAREA
STRATEGIILOR DIDACTICE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT

Prof. Corendea Daniela
Școala Gimnazială Nr.4 Rm.Vâlcea

758

320. METODE INOVATIVE DE ÎNȚELEGERE A
TEXTELOR LITERARE

Profesor Cornea Alina Robertina, Școala Gimnazială Radu
Stanian, Ploiești

760

321. PLATFORME EDUCAŢIONALE UTILIZATE ÎN
ACTIVITATEA DIDACTICĂ

Bibliotecar Iordache Tanța, Şcoala Gimnazială,,C-Tin Gh.
Marinescu’’ Galaţi

Prof. Cortojan Viorica, Şcoala Gimnazială,,C-Tin Gh.

763



Marinescu’’ Galaţi
322. HARTA SUFLETULUI UNUI ELEV CU CES

-STUDIU –
prof. Crăsneanu Diana–Gabriela şi prof. Lupu Elena

Instituţia : Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” Huşi
766

323. INIȚIATIVA DIDACTICĂ – CHEIA SUCCESULUI
ÎN EDUCAȚIE

Prof. Cristea Daniela, Școala Gimnazială nr. 20, Galați 770

324. METODE ACTIV-PARTICIPATIVE DE PREDARE-
ÎNVĂŢARE-EVALUARE

ÎN LECŢIILE DE LIMBA ŞI LITERATURA
ROMÂNĂ

Prof. Dina Denisa-Reli
Şcoala Gimnazială Drăgăeşti-Pământeni

771

325. PERSONAJUL DRAMATIC ŞI PASIUNILE
LITERARE

prof. dr. Anca Elena Doboş, prof. Lică Irinel Doboş,
Şcoala Gimnazială nr. 1 Deleni

777

326. STRATEGII DIDACTICE DE
RECEPTARE

A LIMBII ROMÂNE ÎN GIMNAZIU

Duhan Cleopatra
Profesor limba și literatura română

Școala  Gimnazială Luizi-Călugăra, jud. Bacău

781

327. EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ ÎN PREGĂTIREA
EXAMENULUI DE EVALUARE NAŢIONALĂ  LA

MATEMATICĂ, CLASA A VIII-A

Prof. Dumitrache Antoaneta, Şcoala  Gimnazială Drăgăeşti-
Pămînteni, Măneşti

783

328. FACILITAREA INSTRUIRII ŞCOLARE PRIN
STRATEGII PSIHOPEDAGOGICE A

ELEVIILOR CU C.E.S.

Prof. Ed.Farcasanu Florentina
Csei  Simleu Silvaniei, Salaj

785

329. CUM ÎNVĂŢĂM COPIII SĂ NU MAI URASCĂ
MATEMATICA: CÂND GREŞESC PĂRINŢII ŞI CE

POT FACE CA SĂ ÎNLOCUIASCĂ TEAMA CU
PLĂCEREA DE A DESCOPERI UNIVERSUL

CIFRELOR

Fețanu Elisa-Ioana
Școala Gimnazială Nr.1 Negomir

788

330. DEZVOLTAREA SPIRITULUI CREATIV LA ELEVI Prof. Filipescu Elena-Daniela, Școala Gimnazială „Ștefan cel
Mare” Vaslui

789

331. INTEGRAREA COPIILOR CU DIZABILITĂŢI ÎN
ŞCOALA  DE MASĂ

Prof. Focşa Constantin, Şcoala Gimnazialǎ “Ştefan cel Mare”,
Vaslui

792

332. PREDAREA LIMBII FRANCEZE IN CONTEXTUL
CERINTELOR ACTUALE

Gârlea Gabriela-Alexandra
Scoala Gimnazială nr. 149, sector 3, București

794

333. EDUCAŢIA ÎN VIZIUNEA EUROPEANĂ Prof. Anişoara GHEORGHE, Şcoala Gimnazială,,George
Topârceanu”, Mioveni - Argeş

796

334. ELEVII – PARTE CREATIVA, ACTIVA SI Prof. Glavaschi Romica, Şcoala Gimnazială nr.7, Galaţi 798



COOPERANTA A PROCESULUI DE
INVATAMANT

335. METODE MODERNE ÎN PREDAREA
MIJLOACELOR DE ÎMBOGĂȚIRE A

VOCABULARULUI

Griga Iuliana, Școala Gimnazială Merișani, județ Argeș 800

336. STRATEGII DE STIMULARE A CREATIVITĂŢII
ELEVILOR ÎN CADRUL ORELOR DE GEOGRAFIE

Prof. Grigorie Ionela – Alina
Şcoala Gimnazială „Ion Ţuculescu” Craiova

803

337. INIȚIATIVE DIDACTICE DE SUFLET Hagiu Rodica,
Școala Gimnazială ,,George Topârceanu’’, sector 4, București

805

338. TERAPIA COPIILOR CU CES Prof. Educ. Hintea Claudia Alexandrina
Csei Simleu Silvaniei.Salaj

807

339. ABORDARE  INTERDISCIPLINARA A
FENOMENULUI EDUCATIONAL

Prof. Huțanu Ana VIorica
Prof. Buruiană Gina

Școala Gimnazială Constantin Gheorghe Marinescu Galați

809

340. “ FIZICA  ALTFEL ” Prof. Iacob Adriana Nicoleta, Şcoala Gimnazială Nimigea de
Jos; jud. Bistriţa-Năsăud

811

341. DEMERSURI CREATIVE ÎN PREDARE ŞI
ÎNVĂŢARE

Profesor Claudia ILIESCU
Şcoala Gimnaziala, Comuna Măgurele, Prahova

812

342. NATURA, PRIETENA MEA Profesor, Eugenia Cristina Ionescu
Școala Gimnazială ”Emil Gârleanu” Bărăganu/Constanța

816

343. PERSPECTIVA MODERNĂ A ÎNVĂŢĂRII ŞI
PREDĂRII MATEMATICII

Profesor Ivănuş Nicolae
Şcoala Gimnazială, sat Mologeşti, Com. Laloşu, jud. Vâlcea

818

344. ,,AGRICULTURA ECOLOGICĂ, UN MODEL DE
BUNE PRACTICI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL

TEHNOLOGIC”

Profesor Kadar  Ioana Gabriela
Liceul Tehnologic Agricol”Alexiu Berinde”

Seini, Maramureș

819

345. EVALUAREA LA LIMBA ENGLEZĂ LA CLASELE
CU ELEVI PE MAI MULTE NIVELE

Kollat Delia, prof. limba engleză - Şcoala Gimnazială Mihail
Sadoveanu Baia Mare

821

346. EDUCATIA – PREMISĂ A SOCIETATII
CONTEMPORANE

prof. Kui Anișoara
Școala Gimnazială Vînatori, Structura Crivești;

Localitatea Crivești

825

347. METODELE MODERNE, CALE DE EFICIETIZARE
A PREDĂRII LIMBILOR STRĂINE

Prof. Lăzărică Daniel,
Şcoala Gimnazilă Buhoci, com. Buhoci, Jud. Bacău

828

348. INIŢIATIVE DIDACTICE-JOCUL DIDACTIC Lucaci Florentina
Şcoala Gimnazială „Henri Coandă”Perisor-Şcoala Gimnazială

830



Terpeziţa, Dolj
349. STRATEGII DIDACTICE MODERNE Prof. Lupu Roxana Mihaela

Înv. Iordache Georgiana
Şcoala Gimnazială Nr. 54, Bucureşti

831

350. PLEDOARIE PENTRU LUMEA CĂRȚII Prof. Maftei Vasilica
Școala Gimnazială ”George Tutoveanu”, Bârlad

834

351. INTEGRAREA NOILOR TEHNOLOGII ÎN
STUDIUL LIMBII FRANCEZE

Mandache Florina
Şcoala Gimnazială Merişani, com. Merişani, jud. Argeş

835

352. STUDIU PRIVIND UTILIZAREA CREATIVĂ A
NOILOR TEHNOLOGII DIDACTICE ÎN CADRUL

ORELOR DE LIMBA ENGLEZĂ

Mangu Ionela, Şcoala Gimnazială „Spiru Haret” Bacău
Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Bacău

838

353. ,,CARAVANA PRIETENIEI” Prof. Măntăluță Alina
Școala Gimnazială Nr.1 Dîngeni

841

354. O EDUCAȚIE ROMÂNEASCĂ PENTRU
GENERAȚIILE VIITOARE

Marin Cristina Violeta,
Școala Gimnazială „Ion Simionescu”, Iași

843

355. METODE ŞI STRATEGII FOLOSITE ÎN
CERCETARE

Mentea Mirela Simona
Şcoala gimnazială Bodeşti, localitatea Bărbăteşti, jud. Vâlcea

Şcoala gimnazială Buneşti, localitatea Buneşti,jud. Vâlcea

845

356. IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR DE SPRIJIN
EDUCAŢIONAL ŞI CONSILIEREA PĂRINŢILOR

Prof.itinerant/de sprijin
Miron Ioan-Liceul Tehnologic Special ,,Sf.Stelian” Botoşani

849

357. IMPORTANȚA  ISTORIEI  LOCALE  ÎN
PREDAREA  ISTORIEI  ROMÂNILOR

Prof. Mihai Mariana
Școala Gimnazială Nr. 20 Galați

852

358. MAREA NECUNOSCUTĂ – TIMPUL ȘI
UNIVERSUL

Prof. Moldovan Florina, prof Ozsvath Elisabeta
Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Unirea

854

359. STUDIU COMPARATIV : LIMBAJUL COPIILOR
DEFICIENŢI MINTALI  ŞI LIMBAJUL COPIILOR

CU CES INTEGRAŢI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE
MASĂ

Moraru Maria Camelia
Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă Braşov

856

360. PROMOVAREA INTERCULTURALITATII IN
PROCESUL DE PREDARE

Prof.Mihai Anca Cristina
Liceul Teoretic „ Tudor Arghezi” Craiova

859

361. INTRODUCEREA NOȚIUNILOR DE ARIE SI
VOLUM

IN CICLUL PRIMAR SI SECUNDAR

prof. Nechita Ionut C.S.E.I. „C-tin Pufan” Vaslui 861

362. REVERSUL CONFORTULUI: ANXIETATEA LA Prof. dr. Nicolae Lucian 864



ORELE DE LIMBA MODERNĂ Școala Gimnazială. „Ștefan cel Mare” Vaslui
363. IMPORTANŢA PARTENERIATELOR

EDUCAŢIONALE
Prof. Cristina Nicorici

CTE. „Dragomir Hurmuzescu” Deva
866

364. STRATEGII DIDACTICE INOVATIVE Prof. Viorica Niță, Școala Gimnazială” Aurel Solacolu”,
Ogrezeni

868

365. UTILIZAREA JOCULUI DIDACTIC ÎN PREDAREA
LIMBII FRANCEZE

Sorina Iulia Panţîru, Şcoala Gimnazială Nr.1 Griviţa, judeţul
Galaţi

870

366. UTILIZAREA DOCUMENTELOR AUTENTICE
SCRISE ÎN PREDAREA LIMBII FRANCEZE –

BENZILE DESENATE

Paraschiv Mihaela, Şcoala Gimnazială Nr.33, Galaţi 872

367. ROLUL DRAMATIZĂRII ÎN ORA DE LIMBĂ ŞI
LITERATURĂ ROMÂNĂ

Roxana Paraschiv, Şcoala Gimnazială Nr.1 Şendreni, judeţul
Galaţi

873

368. EVALUAREA PRIN METODE ALTERNATIVE  LA
ORA DE LITERATURA ROMÂNĂ

Prof. Partene Beatrice-Dorina, Școala Gimnazială Nr.1, Sat
Blăgești, județul Vaslui

875

369. INOVAŢIA PEDAGOGICĂ ÎN CADRUL
DISCIPLINEI LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Prof. Pascu Corina-Vasilica, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Iana
Prof. Popescu Larisa Marlena, Școala Gimnazială” General

Aviator Inginer Gheorghe Negrescu”, Fruntișeni

879

370. METODE ACTIV-PARTICIPATIVE SPECIFICE
INVATAMANTULUI SPECIAL

Prof. PENA CARMEN-Școala Gimnazială Specială
“Constantin Păunescu”, Bucuresti

Prof. PASCU IONIȚA-Școala Gimnazială Specială
“Constantin Păunescu”, Bucuresti

881

371. PROIECTELE EUROPENE – UN PAS SPRE
MULTICULTURALITATE

Profesor Perța Cristina Mirela
Colegiul Național “Mircea Eliade” Reșița

884

372. STRATEGIA DIDACTICĂ! Profesor Petrişor Adriana
Şcoala Gimnazială Groşeni, Judeţul Arad

886

373. ÎNTRE CLASICISM ȘI MODERN IN LECȚIILE DE
LIMBA ROMÂNĂ

Profesor Petrișor Andreea Ioana
Școala Gimnazială „Virgil Iovănaş” Şofronea

888

374. ȘTIU/VREAU SĂ ŞTIU/AM ÎNVĂŢAT
EXEMPLE DE BUNE PRACTICI

prof. Otilia PÎNTEA
Școala Profesională Holboca, jud. Iași

891

375. ORA ANTIDROG ALTFEL!
EXEMPLE DE BUNE PRACTICI

prof. Otilia PÎNTEA
Școala Profesională Holboca, jud. Iași

893

376. FORME  ALE JOCULUI DIDACTIC  ŞI EFICIENŢA
LOR ÎN PROCESUL EDUCATIV  ACTUAL

Prof. Popa  Anca
Şcoala  Gimnazială Nr 21, Sibiu

896

377. FORME DE ORGANIZARE A PROCESULUI Prof. Popa Eleonora, Şcoala Gimnazială Cruşeţ, Jud. Gorj 899



INSTRUCTIV – EDUCATIV ÎN CADRUL ORELOR
DE BIOLOGIE

Prof. Vulpe Veronica, Şcoala Gimnazială Cruşeţ, Jud. Gorj

378. FORMAREA COMPETENȚELOR TINERILOR
ÎNTR-O LUME GLOBALIZATĂ

Popa Irina Mariana - Școala gimnazială “Anton Pann”Ploiești 900

379. ÎMBUNĂTĂȚIREA PROCESULUI EDUCATIV
PRIN FOLOSIREA TIC ÎN CADRUL

DISCIPLINELOR DIN ARIILE CURRICULARE

Prof. Popescu Larisa Marlena, Școala Gimnazială ”General
Aviator Inginer Gheorghe Negrescu”, Fruntișeni

Prof. Pascu Grancea Corina, Școala Gimnazială Nr. 1, Iana

902

380. INIŢIATIVE DIDACTICE ÎN STUDIUL EDUCAŢIEI
TEHNOLOGICE

Prof. Pricop Gabriela Liliana,
Şcoala Gimnazială nr. 1, sat Lunca Banului

904

381. ASPECTE METODOLOGICE ÎN PREDARE-
ÎNVĂȚARE LA COPIII CU CERINȚE EDUCATIVE

SPECIALE

Profesor-educator Prisecaru Lică
Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Elisabeta Polihroniade”

Vaslui

906

382. LIMBAJUL - BAZA COMUNICĂRII LA ELEVI Prof. Ioana Corina ROTARU
Colegiul Național ”E. Racoviță” Iași

909

383. CADRUL DIDACTIC ȘI PROVOCAREA
PREZENTULUI

Prof. Safta Gheorghe-Marius
Școala Gimnazială Răzvad, Loc. Răzvad, Jud. Dâmbovița

911

384. APLICAREA TEORIEI INTELIGENȚELOR
MULTIPLE ÎN DEMERSUL DIDACTIC

Sîrba Magdalena, Iancu Aurora,
Școala Gimnazială Nr. 54, București

914

385. PORTOFOLIUL – METODĂ ALTERNATIVĂ DE
EVALUARE LA GEOGRAFIE

Prof. Viorica Săvoiu,  Şcoala Gimnazială Filiaşi, Dolj 916

386. METODELE INTERACTIVE, METODE DE
STIMULARE A MOTIVAȚIEI PENTRU ÎNVĂȚARE

LA ELEVII CU CES

Prof. Sidor Simona Daiana
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.1 Bistrița

918

387. MODALITĂȚI PRACTICE DE VALORIZARE A
LECTURII

Sopon Loredana, Școala Gimnazială Moara, Suceava 921

388. METODE SI PROCEDEE DIDACTICE
INTERACTIVE SI ROLUL LOR IN

EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE PREDARE-
INVATARE A ISTORIEI

Ştefan Iozefina   Şcoala Gimnazială Gura Sutii, Dîmboviţa 925

389. MODELE ŞI STRATEGII ALE ÎNVĂŢĂRII Prof.Tănasie Daniela, Şc.Gim.,,Costea Marinoiu,, Oc.Mari,
Jud.Vâlcea

927

390. ÎNTRE ÎNVĂŢĂMÂNTUL TRADIŢIONAL ŞI
ÎNVĂŢĂMÂNTUL MODERN

Prof. Tarcan Anişoara
Şcoala Gimnazială Vînători; Structura Criveşti, Judeţul Iaşi

930

391. JOCUL DIDACTIC, MIJLOC DE INSTRUIRE ŞI Tătaru Aureliana 932



MOTIVARE A COPILULUI CU CES C.S.E.I. ”Rudolf Steiner” Hunedoara
392. IMPORTANȚA ABORDĂRII COMUNICATIVE ÎN

PREDAREA LIMBII ENGLEZE
Temneanu Irina Maria, Școala Gimnazială Nr.7 Botoșani 935

393. TEHNICI EXPERIENȚIALE DE COMUNICARE Prof. Terinte Elena-Corina
Școala Gimazială Mihai David, Negrești

937

394. ÎNVĂŢĂMÂNTUL MODERN Prof. Ţifui Daniela , Şcoala Gimnazială ,,Alecu Russo”,  Iaşi 939
395. ROLUL CURSURILOR OPŢIONALE DE

ISTORIE LOCALĂ ÎN CADRUL
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI GIMNAZIAL

Prof. Toma Elisabeta Mirela
Şcoala Gimnazială „Andrei Şaguna” Deva

941

396. CUM POT INTRODUCE METODE ALTERNATIVE
ÎN ORELE DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Toma Magdalena,
Şcoala Gimnazilă “Anton Pann”, Municipiul Ploieşti

943

397. NATURĂ SUNTEM ALĂTURI DE TINE prof. Turcu Iuliana,  Şcoala Gimnazială “Vasile Goldiş”Alba
Iulia

prof. Giurcă Cornelia,  Şcoala Gimnazială “Vasile Goldiş”Alba
Iulia

946

398. METODA ÎNVĂŢĂRII PE BAZĂ DE PROIECTE DE
GRUP

Profesor Ungur Corina
Şcoala Gimnazială Vladimirescu, jud.Arad

949

399. COMPETENŢA DE COMUNICARE A CADRULUI
DIDACTIC

Vaculea Irina, Școala Gimnazială ,, Ecaterina Teodoroiu”, Tg-
Jiu

950

400. ROLUL BIBLIOTECII ÎN FORMAREA GUSTULUI
PENTRU LECTURĂ

bibliotecar  Cecilia Vasilescu,
Şcoala Gimnazială ”Ștefan cel Mare”  Vaslui

953

401. O ALTĂ EVALUARE INIȚIALĂ… Prof. Verde Elena-Laura, Școala Gimnazială nr. 136, București 955
402. INIŢIATIVE DIDACTICE

STRATEGII MODERNE DE PREDARE –
ÎNVĂŢARE – EVALUARE

Vişan Elena Roxana
Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Loc. Bradu, Jud. Argeş

957

403. CARTEA, PRIETENUL NOSTRU STATORNIC Prof. Briciu Andreia – Elena
Şcoala Gimnazială „V.I.Popa”, Bârlad

962

404. METODA ”TURISM DE GRUP ” Prof. Claudia Iliaș,
C.S.E.I,,C-tin Păunescu” Recaș, Jud.Timiș

964

405. LUMEA ARTELOR, LUMEA VIITORULUI prof. Sanda Marinela
Scoala Gimnaziala „George Topârceanu”, București

966

406. EVALUAREA – CHEIA CALITĂŢII ACTULUI
EDUCAŢIONAL

Prof.Ianţuc Liliana- Şcoala gimnazială „George Enescu”
Năvodari

967

407. CARTEA – FUNDAMENT AXIOLOGIC AL Prof.  Daniela Ștefania  Curelea 970



OMULUI ICTORIC. EXPRIMARE, REPERE ȘI
LOGOS ÎN OPERA LUI LUCIAN BLAGA

Colegiul Tehnic ,,Cibinium” Sibiu

408. TEMORALITATE ȘI FIINȚĂ ÎNTRE SIMBOL ȘI
EXISTENȚĂ - PARTE A DEVENIRII OMULUI

CĂZUT ÎN ISTORIE

Prof. Dragoş Lucian Curelea
Liceul Tehnologic ,,Avram Iancu” – Sibiu &

Școala Gimnazială ,,Radu Selejan” Sibiu

974

409. ROLUL EDUCAŢIEI INTERCULTURALE ÎN
FORMAREA CONŞTIINŢEI EUROPENE A

ELEVILOR

prof. metodist  proiecte educaţionale şi programe
europene , ISJ Buzău

Constantin Malanca Veronica

978

410. METODE  MODERNE DE ÎNVĂŢARE
UTILIZATE LA MATEMATICĂ

Profesor  Hogaş  Geta
Liceul Teoretic „Sfânta Maria”

Localitatea  Galaţi, Judeţul Galaţi

979

411. O MODALITATE PRACTICĂ DE MODERNIZARE
A PROCESULUI EDUCATIV

Profesor  Oprişor Valerian, Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu”-
Mioveni, Argeş

982

412. MODERNIZAREA ŞI EFICIENTIZAREA
STRATEGIILOR DIDACTICE ÎN PROCESUL

INSTRUCTIV-EDUCATIV

Bebu Andreea Colegiul „Costin D. Neniţescu” Piteşti 984

413. VALENŢELE INSTRUCTIV-EDUCATIVE ALE
EDUCAŢIEI EXTRADIDACTICE

Prof. Hodorog Marioara-Laura
Liceul Teoretic "Ștefan Cel Mare"

Râmnicu Sărat, Județul Buzău

987

414. POEZIA DIN SUFLETUL ŞI DIN ACTIVITĂŢILE
ELEVILOR

Tatiana Munteanu, prof.de  Limba şi literatura română
Liceul Tehnologic “Paul Bujor”, Berești, jud. Galați

989

415. EDUCAȚIA LA TIMPUL VIITOR Profesor Dumitru Manuela Ofelia, Liceul de Arte “Dinu
Lipatti”, Piteşti, Argeş

991

416. DINAMICA ŢĂRMULUI ROMÂNESC ÎNTRE
CAPUL MIDIA ŞI EFORIE SUD

Cazacu Dumitra
Colegiul Tehnic de Marină,,Alexandru Ioan Cuza” Constanţa

994

417. STUDIUL SEDIMENTELOR DE PE PLAJELE  DIN
SECTORUL  CAP MIDIA – EFORIE SUD

Cazacu Steliana
Liceul Teoretic,,Decebal” Constanţa

996.

418. UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR
mobileLEARNING PENTRU ASISTAREA

PROCESULUI DE ÎNVĂŢARE

Profesor Căpriță Simona, Colegiul Economic „Virgil
Madgearu”, Galați

999

419. ÎNVĂŢAREA DIFERENŢIATĂ INTEGRATĂ ÎN
LECŢIA DE MATEMATICĂ

- STRATEGIE DE REALIZARE A PROGRESULUI
ŞCOLAR

prof. Pogorevici Aura-Loreta, Colegiul „Vasile Lovinescu”
Fălticeni

1001



420. METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE UTILIZATE
ÎN PREDAREA PERSONAJULUI LITERAR

Prof. Badea Cristina Alexandra
Liceul Teoretic „Mihai Veliciu”

Chişineu-Criş, jud. Arad

1003

421. STIMULAREA CREATIVITATII ELEVILOR CU
DEFICIENTA DE VEDERE

Prof. Andrei Emanuela Simona, Liceul Teoretic Special
”Iris”,Timişoara

1011

422. O NOUĂ EDUCAȚIE PENTRU O NOUĂ
GENERAȚIE

Prof. Pîrșe Camelia, Colegiul Național Pedagogic
“Carol I”,

Câmpulung Muscel, Argeș

1013

423. APLICAŢII ALE NUMERELOR
COMPLEXE

Prof. Arseni Simona
Colegiul Tehnic Dimitrie Ghika Comăneşti

1015

424. APLICAREA METODEI „STUDIULUI DE CAZ” ÎN
ORA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Profesor Vasiluţă Daniela,
Liceul Tehnologic”Sfântul Pantelimon”, Bucureşti

1017

425. DEZVOLTAREA APTITUDINILOR BIO-PSIHO-
MOTRICE LA ELEVI

Prof. Roșescu Marinela Roxana, Colegiul Național „Alexandru
Odobescu”, Piteşti

Prof. Popa Daniela-Livia, Liceul Tehnologic „Sfântul
Pantelimon”, Bucureşti

1019

426. POSIBILITĂŢI DE UTILIZARE A METODELOR
MODERNE DE PREDARE – ÎNVĂŢARE –

EVALUARE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ

prof. Carmen – Elena Cristea
Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” Bacău

1022

427. RELAȚIA DE PARTENERIAT ŞCOALĂ -
COMUNITATE

psiholog Adriana Carp,
profesor Mihaela Toma

Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări, Iaşi

1024

428. TRATAREA DIFERENȚIATĂ A ELEVILOR ÎN
LECȚIILE DE EDUCAȚIE FIZICĂ

Prof. Năstăsescu Viorel-Cristinel,Liceul Tehnologic  ,,Sf.
Pantelimon”

1026

429. ABORDĂRI INTERDISCIPLINARE
- APLICAŢII LA ORA DE LIMBA ŞI LITERATURA

ROMÂNĂ -

Prof. Dr. Mădălina Scarlat
Şcoala Centrală, București

1028

430. CREAREA CADRULUI NECESAR GÂNDIRII
CRITICE

Prof.Sarca-Jugaru Lavinia
Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi”-Oneşti

1031

431. MODERNIZAREA SISTEMULUI DE STRATEGII
ALE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL

ACTUAL - EDUCAȚIA ANTREPRENORIALĂ

Prof. Zanfirescu Elena
Colegiul Tehnic Alexe Marin, Slatina

1033

432. INSTRUMENTE ALTERNATIVE DE  EVALUARE
LA LITERATURA ROMÂNĂ

Profesor Vasiliu Loredana
Liceul Tehnologic Economic “Virgil Madgearu”, Iaşi

1034



433. DIDACTICA  PREDĂRII  LIMBII  ŞI  LITERATURII
ROMÂNE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL

Prof. dr. Crăciun Maria, prof. Colegiul Tehnic ,,Costin D.
Neniţescu” Piteşti

1037

434. METODE INTERACTIVE FOLOSITE ÎN
CADRUL ORELOR DE LIMBA FRANCEZĂ

Prof. Damian Dana
Liceul Ștefan cel Mare Codăești

1041

435. INTRODUCEREA DATELOR DE ISTORIE
LOCALĂ ÎN ORA DE ISTORIE

Prof. Hriţcu Cristina
Liceul tehnologic “Mihai Novac”, Oraviţa, judeţul Caraş-

Severin

1042

436. METODA PIRAMIDEI Prof. Linca Florin- Gabriel- Liceul de Arte «Sabin Păuţa»
Reşiţa

1045

437. VIITOR  PE PIAȚA MUNCII PRIN F.E. BUSINESS
GIFTS S.R.L.

Profesor : CIOCAN CARMEN
COLEGIUL ECONOMIC “Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia

1046

438. METODE DIDACTICE INTERACTIVE
- SECVENŢE DIDACTICE-

LIMBA FRANCEZĂ

Andraș Laura Maria
Școala Gimnazială „

Episcop Melchisedec Ștefănescu”, Gîrcina

1047

439. UN NOU AN ACT, ACEEAȘI PIESĂ
(DAR ACTORII AU MAI CRESCUT CU UN AN)

Profesor꞉Mihaela Achiței
Liceul Tehnologic „I.Teodoreanu”

Comuna Victoria, județul Iași

1051

440. STRATEGII DIDACTICE UTILIZATE ÎN LECŢIILE
DE GEOGRAFIE și BIOLOGIE

Profesor Diaconu Rodica C.N.Radu Greceanu Slatina 1052

441. METODE ACTIV-PARTICIPATIVE
JOCUL DIDACTIC

Prof. Stana Coca
Liceul Tehnologic” Spiru Haret” Târgoviște

1055

442. PROIECTAREA TRANSDISCIPLINARĂ-CHEIA
UNEI LECŢII DE SUCCES

Moisă Loreta şi Neneciu Rodica
Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Oneşti, jud. Bacău

1057

443. INITIATIVE DIDACTICE: JOCUL DIDACTIC IN
PREDAREA LIMBII FRANCEZE

Ilie  Ioana-Adriana,
Colegiul National Alexandru Ioan Cuza, Galaţi

1059

444. PREZENȚĂ SAU ABSENȚĂ LA ȘCOALĂ?
-CAUZĂ A LIPSEI DE PREGĂTIRE

PROFESIONALĂ-

Ing. Iuliana Bucurescu, Colegiul Tehnic ”Dimitrie Dima”,
Pitești

1061

445. DIVERSITATE SI INOVAŢIE ÎN EDUCAŢIE Profesor: Gălbează Carmina Adriana
C.T. „Dumitru Mangeron” - Şcoala „Ion Luca, Bacău

1065

446. PROIECTUL ŞI INTELIGENŢELE MULTIPLE Prof. Ing. Maria MONCICǍ
Liceul Teoretic “AUREL VLAICU oraş BREAZA”

1067

447. INIȚIATIVE DIDACTICE - METODE DE
EVALUARE ALTERNATIVE

Prof. Geamănu Simona Aurelia
Liceul Tehnologic Roșia-Jiu, Fărcășești, Gorj

1070



448. EDUCAȚIA-ÎN LUMEA CUNOAȘTERII Topliceanu Amalia
Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino” Pitești

1073

449. METODE MODERNE DE ÎNVĂȚARE Prof.Ciobanu Manuiela-Liceul Tehnologic Dărmănești 1074
450. ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE BAZATE PE

EXPERIMENTE DE LABORATOR VIRTUAL
Prof. Lefter Irina-Antoneta – Liceul Teoretic”Emil Racoviță ”

Vaslui
1078

451. EXPERIMENTUL PSIHOPEDAGOGIC – METODĂ
DE CUNOAŞTERE A PERSONALITĂŢII

ELEVILOR ŞI A GRUPULUI ŞCOLAR

Prof. Beca Felicia
Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia

1081

452. LECŢIA DE FORMARE DE PRICEPERI ŞI
DEPRINDERI LA MODULELE DE SPECIALITATE

Chelmuș Carmen Florentina
Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Onești,Județul Bacău

1084

453. STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE
SPECIFICE DISCIPLINEI LIMBA ȘI LITERATURA

ROMÂNĂ

Prof. Orășanu Elena Luminița, Liceul Tehnologic ”Sfântul
Pantelimon”, București

1086

454. ADAPTAREA APLICAȚIILOR LA ORA DE
MATEMATICĂ

Prof. Rogojină Alexandra-Maria și Damian Dana, Liceul
”Ștefan cel Mare” Codăești

1089

455. LECTURIADA INTERACTIVĂ Prof. Amancei Nicoleta
Prof. Ganea Crăița

Liceul „Ştefan Procopiu”, loc. Vaslui, jud. Vaslui

1093

456. SĂ EXPLORĂM VIAȚA CU MAUPASSANT! Prof. Diana Luca
Liceul ”Ștefan Procopiu”, loc. Vaslui, jud. Vaslui

1097

457. PROIECTUL EDUCAȚIONAL ”SCRIU, ASCULT,
VORBESC” (SAV)

Prof. Ionela Cristina Busuioc, prof. Doina Mazga
Liceul ”Ștefan Procopiu”, loc. Vaslui, jud. Vaslui

1099

458. UTILIZAREA INSTRUMENTELOR ONLINE ÎN
EDUCAȚIE

Profesori Bușcă Alexandru, Bușcă Laura
Liceul Tehnologic “Lazăr Edeleanu”, Năvodari

1105

459. FIRMA DE EXERCIŢIU, METODĂ MODERNĂ
INTERACTIVĂ DE ÎNVĂŢARE

Şandru Claudia Elena
Filipoaia Luminiţa

Colegiul ,,Vasile Lovinescu” Fălticeni

1109

460. INTEGRAREA COPIILOR CU CERINŢE SPECIALE
ÎN PROGRAMUL ŞCOLILOR DE MASĂ

Silitrã Ana-Andreea, Liceul Teoretic “Emil Racoviţã”, Vaslui 1110

461. INIŢIATIVE DIDACTICE BAZATE PE
STRATEGIILE MODERNE INTERACTIVE DE

PREDARE-ÎNVĂŢARE

Prof. dr. biolog Olaru Livia-Irina – Şcoala Potliceală Sanitară
“Fundeni”

1113

462. DEMERSURI CREATIVE ÎN ACTIVITĂŢILE
BIOLOGICE CU ELEVII

Profesor Stănese Carmen, Colegiul Economic “George Bariţiu”
Sibiu, judeţul Sibiu

1115



463. PROMOVAREA CONCEPTULUI DE EGALITATE
DE ŞANSE ŞI DE GEN

PRIN PROIECTE EDUCAŢIONALE

Prof.  Daniela ILIE
Colegiul National “Radu Greceanu”,

Slatina, JudeţulOlt

1119

464. IMAGINEA ELEVILOR DESPRE ȘCOALĂ! Iancu Ionuț Marian
Colegiul Tehnic„Ion D. Lăzărescu” Cugir

1122

465. EVALUAREA PRIN TESTUL DOCIMOLOGIC LA
DISCIPLINA GEOGRAFIE

Prof. Cristina Nicolai, Colegiul Naţional Alexandru
Odobescu  Piteşti

1123

466. PROFESIONALISM ȘI ARMONIE ÎN RELAȚIA
PROFESOR-ELEV

Profesor: Buta Violeta,
Lic.Tehnologic.Agricol "Alexandru Borza" Ciumbrud

Școala Gimnazială "Axente Sever" Aiud

1125

467. EXTRACURRICULAR, O INIŢIATIVĂ ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL ACTUAL

Temelie Vasilica
Colegiul „Mihai Eminescu“, Bacău

1129

468. A CREA, A INOVA…..ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT Prof. Daniela Alice Manolescu – Colegiul Național Al.
Odobescu, Pitești

1130

469. METODE MODERNE ÎN PREDAREA
ROMANULUI

Prof. Elena Ghiță, Colegiul Tehnic Toma N. Socolescu  Ploiești 1133

470. CALCULATORUL – MIJLOC DE
ÎNVĂȚĂMÂNT LA FIZICĂ

Profesor Moșteanu Gabriela Georgeta, Colegiul Tehnic,
Câmpulung

1136

471. CREAȚIE ȘI INOVAȚIE ÎN LECȚIILE DE TIC Prof. Florea Alina-Simona, Colegiul Tehnic Câmpulung, Argeș 1139
472. QUELLE PLACE POUR LES TICE DANS

L’ENSEIGNEMENT?
Uţǎ Livia, Collège National Économique «Gheorghe Chiţu»,

Craïova
1142

473. ISTORIA VIRTUALĂ-PROVOCAREA CADRULUI
DIDACTIC

PROF.DRD. IVAN R.RAUL, Liceul Teoretic „Decebal”
Constanța

1144

474. LECTURA RELIGIOASĂ,
PARTE COMPONENTA A

EDUCAŢIEI RELIGIOASE ÎN DEZVOLTAREA
EMOŢIONALĂ A COPIILOR

Profesor: Coman Ion
Colegiul Tehnic “Dimitrie Dima” Pitești

1146

475. ABORDARE COMPARATIVĂ ÎNTRE
EVALUAREA SUMATIVĂ ŞI EVALUAREA

FORMATIVĂ

Prof. Ing. Viorela SIMEDRU
Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad

1149

476. MIJLOACE MODERNE ÎN PROCESUL DE
PREDARE-ÎNVĂŢARE

Prof. Alexe Alina Magdalena, Colegiul Economic “Ion Ghica”,
Târgoviște

Înv. Stănescu Angelica, Şcoala Gimnazială “Dr.Mioara
Mincu”, Târgoviște

1151



477. CREAREA UNEI CLASE VIRTUALE DENUMITĂ
DOMENIULMECANICĂ FOLOSIND WIKISPACES

CLASSROOM

Prof. Butnaru Claudia, Liceul Tehnologic “Anghel Saligny”
Brăila

1153

478. INSTRUMENTE WEB UTILIZATE ÎN
CONCEPEREA STRATEGIILOR DIDACTICE

prof. Bălănescu Daniela Cristina
Colegiul de Muzică “Sigismund Toduță” Cluj-Napoca

1156

479. SĂ  ÎNVĂȚĂM  SĂ  FIM  ADEVĂRAȚI
ANTREPRENORI

Prof. Bordea  Ioana Camelia, Pavel Ioana
Colegiul  Tehnic ”Traian Vuia” – Oradea - Bihor

1160

480. METODE ATRACTIVE DE PREDARE-
ÎNVAŢARE-EVALUARE ÎN BIOLOGIE

Fețanu Bogdan-Anton
Liceul Tehnologic Bîlteni

1161

481. INSTRUIREA ASISTATĂ DE CALCULATOR.
SOFTUL EDUCAŢIONAL

Prof. Lavinia - Elena Buşcă, Colegiul Tehnic „Dumitru
Mangeron”, Bacău, jud. Bacău

1163

482. IMPORTANŢA  STRUCTURĂRII TESTELOR
DOCIMOLOGICE PE OBIECTIVE ÎN

OPTIMIZAREA VERIFICĂRII ŞI EVALUĂRII
CUNOŞTINŢELOR

-STUDIU-

Profesor, Cojocaru Camelia,
Colegiul “Mihai Eminescu” Bacău

1166

483. METODE ACTIVE DE AMELIORARE A
ÎNVĂȚĂRII ÎN VEDEREA OBȚINERII

PERFORMANȚELOR ȘCOLARE LA FIZICĂ

Prof. Bolca Cornelia
Colegiul Tehnic Aiud

1167

484. PORTOFOLIUL - UN INSTRUMENT DE
EVALUARE COMPLET ȘI COMPLEX

Prof. Chirica Anca
Liceul Tehnologic  „Ion Mincu”, Vaslui

1169

485. DRUMUL SPRE DECIZIA POTRIVITĂ Milea Rodica Melania -Școala Profesională Specială Codlea
Grecu Claudia Mariana- Școala Profesională Specială Codlea

1171

486. STIMULEAZĂ-ȚI IMUNITATEA ȘI PĂSTREZĂ-ȚI
SĂNĂTATEA

Săulescu Nicoleta, Școala Profesională Specială Codlea
Dorofte Livia Școala Profesională Specială Codlea

1175

487. “FIRMA DE EXERCIŢIU – UN PRIN PAS ÎN
CONSTRUIREA PROPRIEI CARIERE”

Prof. Elena Manuela Dreghici
Prof. Mădălina Adriana Pleşa

Colegiul Tehnic Motru

1177

488. LA METHODE DE DECOUVERTE DIVERGENTE :
LA RECHERCHE EXPLORATOIRE DE TYPE

WEBQUEST

Cărămizoiu Anca, Colegiul Tehnic Alexe Marin 1180

489. MASS-MEDIA, INSTRUMENT AL EDUCAȚIEI
PERMANENTE

Prof. Mărgărint Cristina, Liceul Teoretic “Emil Racoviță”
Vaslui

1181

490. LOCUL ŞI ROLUL JOCULUI DE MIŞCARE ÎN Nicolae Georgeta, profesor de educaţie fizică şi sport 1184



LECŢIA DE EDUCAŢIE FIZICĂ Colegiul National ,,Iulia Hasdeu”, Lugoj
491. ȘCOALA DE ȘTIINȚE Cristina-Lăcrămioara Buzatu

Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești
1185

492. ÎNVĂŢAREA CA JOACĂ NU-I DE JOACĂ! Nae Florentina Laura
Liceul Voievodul Mircea, Târgoviște

1188

493. METODE MODERNE, ALTERNATIVE ŞI
COMPLEMENTARE

DE EVALUARE. INVESTIGAŢIA

Prof. Andrei Doina
Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive

Buzău

1191

494. PROIECTUL DE PARTENERIAT- O MODALITATE
DE DEZVOLTARE A ABILITĂŢILOR SOCIALE

ALE COPIILOR CU CES

Profesor consilier şcolar Anca Olariu
Profesor învăţământ primar Alexandru Pârliţeanu

Liceul Tehnologic”Ovid Densuşianu”Călan

1195

495. COMUNICAREA PROFESOR-ELEV-PǍRINTE---
CHEIA REUŞITEI ŞCOLARE ŞI SOCIALE

Prof Joiţa Mariana
Liceul Voievodul Mircea,Târgoviște

1198

496. ÎNVĂȚAREA PRIN DESCOPERIRE Prof. Boeru Luminița
Colegiul Național ”Alexandru Odobescu” Pitești

1200

497. ARC PESTE TIMP CU TEORIA INTELIGENȚELOR
MULTIPLE

Prof. Roșu Roxana, Colegiul Mihai Eminescu, Bacău 1202

498. FIRMA DE EXERCIŢIU, DE
LA VIS LA REALITATE!

Diaconeasa Margareta,
Creţu Cristiana

Colegiul Tehnic “Costin D. Neniţescu”,  Piteşti

1205

499. METODA PROIECTULUI IN CADRUL
DISCIPLINELOR TEHNICE

Prof. Groşan Rodica Ana, Colegiul Tehnic Energetic Cluj-
Napoca, jud. Cluj

1207

500. TESTE INTERACTIVE  DE EVALUARE Prof. Moale Cristina-Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca,
jud. Cluj

1209

501. TEHNICI MODERNE DE ABORDARE A
PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV

Prof.Pruncuț Daniela
Liceul Tehnologic Sanitar Vasile Voiculescu  Oradea

1212

502. UN ALT MOD DE A ÎNVĂȚA GEOMETRIA Profesor: Miloiu Simona
Școala Profesională Codlea

1215

503. ROLUL JOCULUI DE BASCHET ÎN
AMELIORAREA CAPACITĂȚII COORDINATIVE

LA ELEVII CU CES

Enescu Daniela, Liceul Tehnologic Măneciu, Prahova
Stan Elena, Liceul Tehnologic Măneciu, Prahova

1219

504. ORIENTAREA SPRE CARIERA VIITOARE PRIN
EXCURSIE - « NE INIŢIEM ÎN

TAINELE ROBOTICII »

Profesor inginer specializarea
mecanică VOICA MARIA

SIDONIA

1222



Colegiul Tehnic ,,ALEXE MARIN” Slatina-Olt
505. TESTAREA INIȚIALĂ CU AJUTORUL

CALCULATORULUI
Prof. Șerban Gina-Elena, Liceul Teoretic ”Nicolae Bălcescu”

Medgidia
1223

506. PRINCIPII DIDACTICE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
ROMÂNESC

Lăcătuş Florentina Alisa – Liceul Tehnologic Anghel Saligny
Feteşti, Ialomiţa

1225

507. STUDIU DE CAZ: EVALUAREA
CONȚINUTURILOR ÎNTRE TRADIȚIONAL ȘI

MODERN

Profesor Ionela Bucăloiu, Liceul Tehnologic „Spiru Haret”
Târgovişte+Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan

Gură de Aur” Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

1228

508. EDUCAȚIA CONTEMPORANĂ Prof. Pană Lenuţa, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, Galaţi
Prof. Constantin Nicoleta, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”,

Galaţi

1230

509. INNOVATIVE AND EFFECTIVE TEACHING Prof. Tudor Viorica-Violeta,
Liceul Tehnologic ”Horia Vintilă” și Școala Gimnazială

Predești, jud. Dolj
Prof. Vîlcea Anca Simona,

Liceul Tehnologic ”Horia Vintilă” Segarcea , jud. Dolj

1233

510. EDUCAŢIA SECOLULUI AL XXI – LEA Prof.  Tudor Ramona, Liceul Tehnologic Nr. 1, Mărăcineni 1234
511. ROLUL ȘI  MODUL DE UTILIZARE A

CALCULATORULUI ÎN LECȚIA DE
MATEMATICĂ

Prof. Popîrlan Doina Lelica–Colegiul Național “Iulia Hasdeu”,
Lugoj

1237

512. MODALITĂȚI DE MOTIVARE A ELEVILOR Marie-Anne Cristinne Licsandru, Colegiul Economic ”P.S.
Aurelian”, Slatina

1240

513. ROLUL CREATIVITATII ÎN EDUCATIA
ELEVILOR

Profesor: Arotăriţei Monica- Petruța
Colegiul Național „ Mihai Eminescu”, Suceava

1242

514. EDUCAȚIA ÎN CONTEXTUL SECOLULUI XXI Ing. Stan Carmen
Colegiul Tehnic “ Traian Vuia “ Galați

1244

515. DE CE O EDUCAŢIE RELIGIOASĂ ÎN ŞCOALĂ? Prof. Tătulea Iuliana
Liceul Vocațional de Muzică „ Tudor Ciortea” Brașov

1247

516. PREDAREA INTEGRATĂ A CUNOŞTINŢELOR -
STRATEGIE MODERNĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

Prof. Geantă Liliana Elena
Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”, Băileşti

1249

517. INITIATIVE DIDACTICE: JOCUL DIDACTIC IN
PREDAREA LIMBII FRANCEZE

Prof. Ilie  Ioana-Adriana,
Colegiul National Alexandru Ioan Cuza, Galaţi

1251

518. UNITATE ÎN DIVERSITATE Prof. Larisa Natalia Nicola
Colegiul Naţional ‘Radu Greceanu’, Slatina – Olt

1252



519. MUZICOTERAPIA CA METODĂ DIDACTICĂ
ÎN STUDIUL LITERATURII ROMÂNE

prof. Gustea Loredana
Liceul Tehnologic ,,Anghel Saligny”, Ploieşti

1254

520. POLITICI EDUCAȚIONALE MODERNE profesor Monica Ilie, Colegiul Național Alexandru Odobescu-
Pitești

1256

521. METODE DE CONSOLIDARE ALE LIMBII
ENGLEZE

Prof. Ghiţă Claudia
Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”Piteşti

1258

522. DEMERS DIDACTIC LA DISCIPLINA ECONOMIE
PRIN METODA CAFENELEI PUBLICE

Prof. Radu Camelia- Colegiul Tehnic “TraianVuia” 1260

523. TEHNICI DE REALIZARE A DESCRIERILOR ÎN
PROZA INTERBELICĂ

Prof. Dragomir Iuliana
Colegiul Național ,,Alexandru Dimitrie Ghica”, Alexandria

1261

524. EVALUAREA PRIN PORTOFOLIU A TEXTULUI
POETIC EMINESCIAN

Prof. Dora Florean
Colegiul Naţional“Petru Rareş”, Beclean

1263

525. ORIZONTUL LOCAL-IMPORTANŢĂ ŞI
APLICAŢII PRACTICE IN GEOGRAFIE

Prof. Olteanu Ecaterina
Colegiul Tehnic de Alimentaţie si Turism “Dumitru Moţoc”

Galaţi

1266

526. ASPECTE ALE UTILIZĂRII TIC ÎN PREDAREA
BIOLOGIEI

Prof. dr. Roșescu Marinela – Colegiul Național ”Alexandru
Odobescu” Pitești

1268

527. „ AGENDA CU NOTIŢE PARALELE”- O METODĂ
DE PREDARE- ÎNVĂŢARE- EVALUARE

Lilia Boambă
Liceul „Ştefan cel Mare”, Codăeşti;

Liceul „Ştefan Procopiu”,Vaslui

1272

528. FORMAREA COMPETENȚELOR TINERILOR
ÎNTR-O LUME GLOBALIZATĂ

Popa Irina Mariana - Școala gimnazială “Anton Pann”Ploiești 1273

529. CALITATE ŞI EFICIENŢĂ ÎN PLANIFICAREA
UNUI PROIECT

Prof. Ramona Maria RIZU, Colegiul Tehnic “Armand
Călinescu”

1275

530. METODE MODERNE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-
EVALUARE

Prof. Andreia Maria DEMETER
Colegiul Tehnic Armand Călinescu, Piteşti

1277

531. METODA TURNIRULUI ÎNTRE ECHIPE
(TEAMS-GAMES-TOURNEMENT)

Prof. Raduc Ancuţa
Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Nicolae V. Karpen” Bacău

1280

532. ENGLEZĂ PENTRU VIAȚA DE ZI CU ZI Prof. Paraschiv Elena, Liceul Tehnologic Nr.1, Mărăcineni 1284
533. METODE MODERNE DE ACTIVIZATE A

ELEVILOR LA DISCIPLINA BIOLOGIE
Prof.Diaconu Laurentia,director Liceul “George Emil Palade”

Constanţa
1285

534. METODE DE ÎNVĂŢARE CENTRATE PE ELEV
UTILIZATE LA ORELE DE FIZICĂ

Prof. fizică  Boldea Maria Lucia
Colegiul Naţional “Coriolan Brediceanu” Lugoj

1288

535. MÉTHODES ET TECHNIQUES INTERACTIVES Popescu Mirela–Mirabela/Liceul Teologic Tg –Jiu 1290



DANS LA CLASSE DE FLE
536. ACTIVITĂŢILE LUDICE ÎN EVOLUŢIA

COPILULUI
Prof. Băiceanu Adriana, Colegiul Tehnic “Ion Holban” Iaşi 1291

537. METODE MODERNE PENTRU PREDAREA-
ÎNVĂȚAREA NEOLOGISMELOR

Prof. Şerban Aurora
Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Feteşti

1295

538. INCURSIUNE ÎN ISTORIA LOCALĂ PRIN
ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE

Prof. Craiciu Mariana Tanţi
Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan” Giurgiu, judeţul Giurgiu

1298

539. IMPORTANŢA STUDIERII LIMBII LITERARE Prof. Coica Iuliana Carmen, Liceul Tehnologic Bîlteni, Gorj 1300
540. CLASIC ȘI MODERN ÎN METODOLOGIA

PREDĂRII SUBIECTULUI
prof. Cioarec  Georgeta  Gabriela

Liceul Teoretic Cujmir, jud.Mehedinți
1303

541. METODE ȘI TEHNICI UTILIZATE ÎN PREDAREA
NOȚIUNILOR DE COMUNICARE

Prof. Gavrilă Georgiana
Liceul Tehnologic Bîlteni, Gorj

1306

542. IMPORTANȚA PARTENERIATULUI ȘCOALĂ-
FAMILIE ÎN REUȘITA ȘCOLARĂ A ELEVULUI

prof. Hamat Liliana
Colegiul Național „Mircea Eliade” Reșița, jud. Caraș-Severin

1308

543. MEDIUL VIRTUAL DE ÎNVĂȚARE CREAT PE
BAZA SOFTULUI EDUCAȚIONAL – ELEMENT
ESENȚIAL ÎN FORMAREA COMPETENȚEI DE

ÎNVĂȚARE AUTONOMĂ

Prof. Poiată Liliana - Liceul Tehnologic „J. M. Elias” Sascut,
Bacău

1311

544. LET’S KNOW OUR COUNTY AND MAKE
FRIENDS!

Prof. Andrei Elena, Colegiul Economic Buzău 1313

545. CREATIVITATEA, O NECESITATE A SOCIETĂŢII
CONTEMPORANE

Prof. Victoriţa Nicolescu
Colegiul Tehnic “Costin D. Neniţescu”

1315

546. DIMENSIUNEA PERSONALĂ – FACTOR
DETERMINANT ÎN REUŞITA ŞCOLARĂ

Prof. Ileana SAFTA, Liceul Teoretic “Ion Cantacuzino”, Piteşti 1317

547. PROCESUL INSTRUCTIV EDUCATIV – CONDIȚIE
SINE QUA NON A ACTIVITĂȚII DIDACTICE

Strâmbeanu Elena Mihaela, Școala Postliceală Sanitară
„Fundeni”

1319

548. CĂLĂTORIA – SPAȚIU INIȚIATIC
TURISMUL ȘI LITERATURA

Pușcaș Iuliana, bibliotecar
Marchiș Ramona, prof. lb. română

Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej, jud. Cluj

1321

549. INSTRUIREA DIFERENȚIATĂ APLICAȚII ALE
TEORIEI INTELIGENȚLOR MULTIPLE

Prof. Secară Daniela
Liceul Tehnologic „Ionel Teodoreanu”, Victoria, Iași

1323

550. EVALUAREA ȘI AUTOEVALUAREA
ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ

prof. Vâlcea Antonela, Liceul Tehnologic Independența, jud.
Constanţa

1326

551. DIN EXPERIENȚA UNUI PROIECT EDUCATIV Prof. Olaru Monica 1328



INTERDISCIPLINAR Prof. Ipate Carmen
Liceul Tehnologic ,,Ionel Teodoreanu” Victoria, Iași

552. INSTRUIREA DIFERENŢIATĂ. APLICAŢII
PENTRU EDUCAŢIA COPIILOR HIPERACTIVI

Prof. Sora Carlla Daniela, Liceul cu Program Sportiv, Slatina-
Olt

1330

553. INTERFERENŢE ALE EDUCAŢIEI ÎN MEDIUL
FAMILIAL ŞI ÎN CEL ŞCOLAR

Prof. Timaru Oana- Gabriela
Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Ghika’’- Comăneşti

1334

554. VALENŢELE EDUCATIVE ALE SPORTULUI ŞI
RELAŢIILE CARE LE GENEREAZĂ

Prof. Bujin Cornelia
Colegiul  Național  de Arte “Regina Maria”, Constanţa

1337

555. METODE DE ÎNVĂȚARE ACTIVE Prof. Oltean Adriana – Colegiul Tehnic ”Petru Mușat” Suceava 1340
556. O INIȚIATIVĂ CARE SFIDEAZĂ TIMPUL… prof. Daniela Oatu,Școala „ Ștefan cel Mare” Vaslui 1344
557. COPIII  DOTAŢI  INTELECTUAL ŞI

CARACTERISTICILE  LOR
prof. înv. primar Ghiţă Elena, Şcoala Gimnazială nr. 1

Ungureni, Galaţi
1346

558. IDENTITATEA ŞCOLII – “FLUTURAŞUL DE
MUNTENI”

prof. Ghiţă Claudiu, Şcoala Gimnazială Nr. 1, Munteni, Galaţi 1348

559. DIDACTICA – ȘTIINȚĂ SAU ARTĂ? Prof. înv. preșc. Badea Andreea Florina
G.P.N. nr. 4, Sântelec

1349

560. SECŢIUNEA  II

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ Inst. MARIANA BOICU
G.P.P.nr. 1 Vișeu de Sus

1352

1353

561. MELEAGURI DOMNIŞANE Prof.inv.primar preşcolar Trăistaru Maria, Liceul Tehnologic
„Petre Ionescu” Muscel

1359

562. MAGIA CUVINTELOR Prof.înv.preşcolar Halip Viorica,Şcoala Gimnazială,,George
Voevidca”  ,C-lung Moldovenesc

1360

563. ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,MĂRUL” LUNGU ANDREEA, Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 13,
Focșani, Vrancea

1363

564. PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR
EXTRACURRICULARE

Prof. înv. preşc. Negrilă Ionela, Grădinița cu PP Nr. 1
Hunedoara

1382

565. PROIECT ACTIVITATE INTEGRATĂ Prof. Înv. Preşc. Muntean Camelia
Liceul Tehnologic Sebeş- Grădiniţa PP nr 2 (structură)

1386

566. PROIECT TEMATIC”BINE E SĂ AI PRIETENI” Prof.Înv.Preşcolar:Coman Maria Floare
Grădiniţa cu P.P. Scufiţa Roşie, Alba Iulia

1388

567. ,,POVEȘTI FERMECATE’’ – PROIECT INTEGRAT Prof. Lazăr Marinela
Școala Gimnazială Nr. 6 Suceava

1391



568. PROIECT EDUCAȚIONAL
COPIII SPUN NU VIOLENȚEI!

Prof.înv.presc. Gîfei Margareta
Grădinița cu PP „ Raza de soare” Bacău

1396

569. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ Lesiuc Gabriela
Grădinița cu P.P nr. 39 “Căsuța fermecată”; Brăila

1398

570. PROIECT EDUCAŢIONAL PENTRU INTEGRAREA
COPIILOR CU C.E.S. ÎN GRĂDINIŢA PUBLICĂ

Ene  Elena-Mihaela, G.P.P. “Step by Step” Călăraşi 1407

571. PROIECT DE ACTIVITATE PRACTICĂ -
MORIȘCA- ÎNDOITURĂ

Prof.inv.prescolar Baidoc Daniela, Școala Gimnazială nr. 308,
București

1410

572. PROGRAMUL ”EDUCAȚI AȘA” Prof. Becheș Ana- Iulia, Prof. Feier Susana- C.Ș.E.I. Nr.1
Bistrița

1415

573. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ Educatoare: Tălmaciu Mirela, Grădinița cu PP ” Floare de
Colț” Brad

1417

574. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ Educatoare: Potîrniche Lăcrămioara Cosmina, Grupa mijlocie:
”Iepurașii”

Grădinița cu PP ”Floare de colț” Brad

1422

575. OPȚIONAL – NATURA, PRIETENA MEA Profesor învățământ preșcolar Popovici Mihaela
Profesor învățământ preșcolar Pufu Mihaela

Grăd. P.P. Floarea Soarelui Resita, Caras Severin

1427

576. DIN  ACTIVITATEA  NOASTRĂ
-EXEMPLE  DE  BUNE  PRACTICI-

Educatoare:-Camelia Muşoiu;Grădiniţa nr.15-Târgovişte
-Oana Boroş;Grădiniţa nr.15-Târgovişte

1429

577. „COPIL CA TINE SUNT ȘI EU!” Prof.înv.preşcolar, Bleoju Geanina Alina
Grădiniţa cu P.P.Nr.11 Bârlad

1430

578. PROIECT DIDACTIC Profesor pentru învăţământul preşcolar, Emilia MLADIN,
Grupa mijlocie cu program prelungit „Fluturaşii”

Grădiniţa Nr. 38, Constanţa - Structura Şcolii Gimnaziale
Nr.37,Constanţa

1432

579. POVESTEA BOABELOR DE GRÂU Prof. Mestic Gabriela
Mestic Anca

Grădiniţa cu Program Prelungit, Nr.1
Vişeu de Sus , Maramureş

1435

580. ACTIVITATE INTEGRATĂ
COMOARA GÂZELOR

Prof. Paşcu Violeta
Ed. Năsui Livia

Grădiniţa cu Program Prelungit, Nr.1, Vişeu de Sus ,
Maramureş

1436



581. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATA Ed. Pop Anamaria Andreea
Prof. Hapca Maria

Grădiniţa cu Program Prelungit, Nr. 1 , Vişeu de Sus ,
Maramureş

1445

582. ÎN  LUMEA POVEŞTILOR
ACTIVITATE OPŢIONALĂ

NIVELUL I

Prof.Huszak Rodica
Prof.Galbîn Năsui Liana

Grădiniţa Cu Program Prelungit Nr.1, Vişeu De
Sus,Maramureş

1448

583. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ Ins..Fedorciuc Monica
G.P.P.nr. 1,Vișeu de Sus,Maramureş

1451

584. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ Ed. Dunca Carmen, Grădiniţa cu Program Prelungit, Nr. 1,
Vişeu de Sus , Maramureş

1455

585. SCENETĂ- “COLIBA IEPURAŞULUI”
- GRUPA MIJLOCIE-

Prof. Căciulan Cristina-Mariana
Grădiniţa P.P.Nr.5 Lugoj, Timiş

1462

586. ACTIVITATE   EXTRAŞCOLARĂ
– ,,ZIUA RECOLTEI”

Prof.înv.preşc. Dorca Laura
Prof.înv.preşc. Negrea Eugen Iulian

Grădiniţa P.P.Nr.25 Baia Mare

1464

587. ACTIVITĂŢI EXPERIENŢIALE PRIVIND
DEZVOLTAREA SOCIO-EMOŢIONALĂ A

PREŞCOLARILOR

Prof. pt. învăţământ preşcolar Uleanu Cristina
Școala Gimnazială Vrănești-Călinești, jud. Argeș

1466

588. “FAMILIA”
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Educatoare: Prof. Liea Aurora
Grădiniţa: P.P. Nr.7 Lugoj

1469

589. PROIECT DIDACTIC: ,,CĂLĂTORIE ÎN LUMEA
PRIETENIEI”

Teoc Elena-Georgiana
Grădinița cu P.P. ,,Scufița Roșie”, Alba Iulia

Coman Maria Floare
Grădinița cu P.P. ,,Scufița Roșie”, Alba Iulia

1473

590. MICII ARTIȘTI
Activitate opțională Nivelul: II (5-6ani)

Prof.: Achihăie Sanda
G.P.P.,,Prichindel” - Suceava

1475

591. PROIECTUL ERASMUS +KA2
“Legături între trei generaţii: Jocuri fără vârstă”

Prof.Găzdac Vasilica-Şcoala Gimnazială “ Tiberiu Morariu “
Salva, Jud.Bistriţa-Năsăud

1479

592. PROIECT DE ACTIVITATE:”ZIUA
LAMPIOANELOR”

PPIP Linul Crina,  Grădiniţa cu Program Normal Salva, Scoala
Gimnaziala ”Tiberiu Morariu” Salva, Judeţul Bistrita-Nasaud

1485

593. PROIECT DIDACTIC - DARURILE TOAMNEI Profesor Boțu Tatiana
Grădinița cu P. P. Nr.10 Huși

1496



594. PROIECT DIDACTIC Prof. Învăţământ preşcolar SANDA BULARDA
Grădiniţa cu P.P. nr. 2 - Bîrlad

1498

595. ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE
ÎN EDUCAȚIA COPIILOR

Profesor învățământ preșcolar GHECIU RODICA
Grădinița cu P.P. nr. 2 - Bîrlad

1501

596. PROIECT DE ACTIVITATE prof. înv. preșc. Fătu Mihaela
prof. înv.preșc.: Toma Aurica

Grădiniţa nr. 185, sector 5, București

1503

597. PROIECT DE CERCETARE
DEZVOLTAREA COGNITIVĂ A COPILULUI PRIN

INTERMEDIUL ACTIVITĂŢILOR INTEGRATE

Prof. înv. preșcolar: Porumbel Nicoleta
G.P.N. Ipotești, Jud. Olt

1507

598. PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL
” MAGIA SĂRBĂTORILOR”

Prof. Mizileanu Mirela, Gradinita “Floare De Colt”, Bucuresti,
Sector 3

1510

599. „MIRACOLUL PRIETENIEI”
-PROIECT EDUCAȚIONAL-

Prof. Popa Cristina/
Prof. Basoc Cătălina- Loredana
Grădinița cu P.P. Nr. 11, Bârlad

1513

600. PROIECTUL EDUCAŢIONAL
„ECOGRĂDINIŢA-NATURA, PRIETENA MEA”

Lăpădat Ligia, Grădiniţa P.N. Nr. 2 Mangalia 1516

601. GRĂDİNİŢA-MICUL MEU UNIVERS Prof.înv.preşc.Ştefănescu Luminiţa
Şcoala Gimnazială Nr.133 Sector 4 Bucureşti

1520

602. PROIECT  EDUCAȚIONAL
EDUCAȚIE  FINANCIARĂ

„BANII SE CÂȘTIGĂ PRIN MUNCĂ!”

Prof. Înv. Preșcolar Șovea Rodica
Grăd. „Peștișorul De Aur”, Zlatna

1524

603. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
,,CIUBOŢELELE OGARULUI”

Prof. MOTOŞ CRISTINA, Grăniniţa P. N. Darova 1525

604. JOC ȘI ÎNVĂȚARE ÎN AER LIBER Prof. Elena Manolache, Grădiniţa Nr. 39 Ploieşti 1530
605. PROIECT DIDACTIC Soporan Cornelia – Grădiniţa cu Program Prelungit nr.2 Aiud

Tuluş Antoanela - Grădiniţa cu Program Prelungit nr.2 Aiud
1531

606. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ Grangure Daniela- Grădinița cu program prelungit
"Căsuța Fermecată", Craiova

Manolache Ileana- Grădinița cu program prelungit "Căsuța
Fermecată", Craiova

1537

607. OPŢIONAL CU SUPORT DE CURS Prof.  înv. preşcolar Rotaru Vasilica Iuliana
Prof. înv. preşcolar Nica Geta

Grădiniţa cu P.P. nr.3. ,,Tara Piticilor” Vaslui

1540



608. ACTIVITĂȚILE INTEGRATE ÎN EDUCAȚIA
TIMPURIE

Prof. înv. preșc. Mihu Marina, Grădinița Nr.3/12 Vaslui
Prof. înv. preșc. Cazacu Nela, Grădinița Nr.3/12 Vaslui

1543

609. PARTENERIATUL GRĂDINIȚĂ - ȘCOALĂ
CONTINUITATE ȘI EFICIENȚĂ

Prof. Zetu-Ungureanu Greta-Magda
G.P.N. „Voinicelul” structura G.P.N. “Scufiţa Roşie” Fălticeni

1546

610. ,,POVESTEA EMOŢIILOR" Prof. înv. preşcolar: Axinia Vasilica, G.P.P. ,,Prichindel”,
Suceava

1549

611. „CĂLĂTORIA FLUTURAŞILOR”
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATӐ

prof.înv.preşcolar: Costin Angelica,Borza Alina, Grădinița cu
P.P. Nr.3, Vaslui

1552

612. PROIECT DE ACTIVITATE prof. înv. preșcolar Șari Giorgiana Daniela, Grădinița Nr. 273,
Bucuresti, Sector 6

1555

613. JOCUL SENZORIAL ,,GRĂDINILE MAGICE” Prof. Vodiţă Anca-Camelia
Grădiniţa Nr.273 Sector 6 București

1559

614. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ Prof. Udrescu Lucreţia Loredana
Grădiniţa P.N. Slatina Nera

1561

615. PROIECT EDUCATIV GRĂDINIŢĂ-FAMILIE
“SĂ EDUCĂM ÎMPREUNĂ!”

Prof.înv.preşc. Bede Laura
Școala Gimnazială “Zelk Zoltan” Valea lui Mihai- GPP nr.3

1564

616. INSTRUMENTE ŞI BUNE PRACTICE CARE
SPRIJINĂ CULTIVAREA BUCURIEI DE A

ÎNVĂŢA LA COPILUL MIC

prof.înv.preşcolarGlodeanu Mihaela-GPP „Căsuţa din
Poveste”-Oc Mari

1567

617. FAMILIARIZAREA COPIILOR CU
ANTREPRENORIATUL

- OPȚIONAL ” DACĂ TE GÂNDEȘTI, SOLUȚII
GĂSEȘTI ” –

Prof. Asandei Elena
Grădinița nr.7 Târgoviște

1569

618. BUNE PRACTICI CARE SPRIJINĂ CULTIVAREA
BUCURIEI

DE A ÎNVĂŢA LA COPILUL MIC

educ.Stoica Constanţa-GPP Căsuţa din Poveste-Oc Mari 1571

619. PROIECT DIDACTIC PENTRU ACTIVITATE
INTEGRATĂ

prof. înv. preșcolar Iuga Daniela Georgiana, G.P. P.
„Prichindel”- Suceava

1573

620. ACTIVITĂŢILE INTEGRATE ÎN GRĂDINIŢĂ Profesori înv. preşcolar: Antonovici Stefania
Tudoran Doiniţa

Grădiniţa „Floare albastră”, Bucureşti

1578

621. PROIECT DIDACTIC”GAINUȘA CEA MOȚATĂ” Anton Greta G.P.N.”Scufița Roșie”Fălticeni, Suceava 1580
622. PROIECT DIDACTIC DE ACTIVITATE

INTEGRATA
Educatoare –Amariei  Eugenia G.P.N.„Scufita

Rosie”Falticeni,Suceava
1585



623. ACTIVITĂŢILE ECOLOGICE LA GRĂDINIŢĂ Prof. Înv. Preşcolar  Dorinela  Turbatu – Balan
Educ. Gavril Adina, Grădiniţa cu PP. Nr 19 Vaslui

1588

624. PROIECT DIDACTIC PENTRU ACTIVITATE
INTEGRATĂ

Prof. Lateș Mihaela
G.P.N. “Scufița Roșie” Fălticeni

1590

625. PROIECT DIDACTIC PENTRU ACTIVITATE
INTEGRATĂ

Prof.Inv.Preșcolar Tanasă Gabriela
G.P.N., „Scufița Roșie”- Fălticeni, Jud. Suceava

1595

626. PROIECT DE ACTIVITATE PENTRU ACTIVITATE
INTEGRATĂ (ALA1-DLC)

prof. înv. preșcolar Anișoara Florea, G.P.P. „Prichindel”
Suceava

1601

627. ACTIVITATE INTEGRATĂ  ÎN PĂDUREA CU
ALUNE

Ed. Corciovei Tatiana
Grădinița cu P.N. Nr.9/

Școala Gimnazială ,,Ion Creangă", Huși

1604

628. PE URMELE COCOŞULUI DIN POVESTE Prof. Corduneanu Sofia Valeria
G.P.N. Mitocu Dragomirnei, Suceava

1605

629. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
„ SĂ IUBIM ŞI SĂ FIM PRIETENI CU FLORILE!

Profesor pentru învătământul preşcolar: Enache Mirabela,
Grădiniţa cu P.P. Nr. 19 Vaslui

1608

630. „ÎN LUMEA POVEȘTILOR” Prof.: Ciubotaru Rodica
Prof.: Pamparău Simona

GPP „Prichindel” Județul  Suceava

1613

631. PROIECT EDUCAȚIONAL: ,,MAGIA
COPILARIEI’’

Prof.Inv.Preșcolar: Sperila Carmen-Laura
Prof.Inv.Prescolar :  Drutu Adina

Gradinița Cu P.P. Nr.11 Bârlad

1616

632. PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ prof. înv. preșcolar Popa Valentina, Grădinița nr.273 Bucuresti 1618
633. ROCHIA ZÂNEI FLORILOR Păduraru Aurelia

Grădinița cu PPnr.15 Vaslui
1625

634. PROIECT DIDACTIC
PENTRU ACTIVITATE INTEGRATĂ

PROFESOR : Lența Elena Olga şi Cozma Alina
G.P. P.  „Prichindel”- Suceava

1627

635. CLUBUL CURIOŞILOR Prof.Aioanei Denisse Alina
Prof.Croitoru  Alina Mirabela

G.P.P„ PRICHINDEL” SUCEAVA

1629

636. PROIECT DIDACTIC
„EXCURSIE ÎN PĂDURE”

Bihari Kiss Andrea Lorena
Grăd. P.P. Nr.7, Lugoj, Jud. Timiș

1633

637. PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ Prof. Înv. Preşc. Popescu Narcisa
Prof. Înv. Preşc. Anghel Magdalena

Grădiniţa cu Program Prelungit  “Aripi Deschise”, Piteşti

1637



638. OPŢIONAL
“ZÂMBET DE COPIL”

PROFESOR CONSILIER ŞCOLAR,
IONESCU OANA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT
“ARIPI DESCHISE” PITEŞTI

1642

639. PROIECT  DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
ACTIVITATE INTEGRATĂ INTERDISCIPLINARĂ

TABLOU DE TOAMNĂ

Prof.Înv.Preşc. Mărcuşanu Maria-Luminiţa, G.P.N.,,Lumea
Copiilor”-Topoloveni

1644

640. PROIECT  DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
“BRADUL - SIMBOLUL CRĂCIUNULUI”

P.Î.P.P. Mărcuşanu Maria –Luminiţa, G.P.N. Goleştii-Badii,
Topoloveni

1649

641. PROIECT DE ACTIVITATE Educatoare  Brasoveanu Ramona, Grupa Portocalelor (mare),
Gradinita nr 206, Bucuresti

1656

642. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
„ AZI SUNTEM MARINARI!”

Prof. Inv.Presc.  Arteni  Irina& Costea Gianina
Grădiniţa cu P.P.  Nr. 19 Vaslui

1658

643. DE  LA  GRĂDINIŢĂ . . . LA ȘCOALĂ prof. Gina  Nane/educ.
Mihaela Coca Pricop

Grădiniţa cu P.P. Nr. 17  Vaslui

1661

644. OPȚIONAL „O MICUȚĂ PASIUNE” Prof. Înv. preșcolar: ARION PETRUȚA ALINA Prof. Înv.
preșcolar: MUȘCELEANU NICOLETA Grădinița „Brândușa”

– București, Sector 3

1663

645. OPTIONAL
,,LIMBA NOASTRĂ-I O COMOARĂ’’

Tudor Ancuța
Mitra-Alexandru Liliana

Gradinita Brandusa, Bucuresti, Sector 3

1666

646. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
“MIROS DE NARCISE”

P.Î.P. Dinu Elena, G.P.N. Dobrești, Argeș 1670

647. PROIECT DIDACTIC DE ACTIVITATE Bușe Valentina-Raluca
Grădinița nr.273, București, sector 6

1676

648. ÎN LUMEA MESERIILOR Prof. Stancu Laura, Prof. Drugă Corina, Grădiniţa cu Program
Prelungit „Aripi deschise”

1680

649. PAȘI MICI ÎN GRĂDINA LUMII
-Activitate opțională-

Mladin Luminița Corina, Grădinița nr. 206 București 1686

650. PROIECTELE INTERNAȚIONALE iEARN – O
ALTĂ VIZIUNE ASUPRA EDUCAȚEI

Prof. Angheluță Elena Grădinița cu Program Normal
”Pinocchio” Costinești, județul Constanța

1689

651. ACTIVITATE EXTRASCOLARA - DE ZIUA
MAMEI

Ed. Ichim Tanta Nicoleta
Prof. Pîrvu Mihaela

1694



Grădiniţa Cu P.P. Nr.1 Odobeşti
652. PROIECT DIDACTIC - “JOCUL

ANOTIMPURILOR’’
Prof. înv. preşcolar: Radu Geanina, Bratu Oana

Grădiniţa cu P.P. nr. 8, Bârlad
1698

653. SOLUŢII PENTRU O VIATĂ SĂNĂTOASĂ -
PARTENERIAT  GRADINITA – RADIO DADA

Inst Vrînceanu Mirela
Prof. Batog Veronica

Grădiniţa Cu P.P. Nr.1 Odobeşti

1700

654. PROIECT DIDACTIC Prof.înv.preş.Grigoraş Ana-Dorina
Grădiniţa cu P.P Nr. 19. Vaslui

1704

655. PROIECT  DIDACTIC PENTRU ACTIVITATE
INTEGRATĂ

Ed. Costea Daniela, G.P.P. Nr.9 „Prichindel” Suceava 1708

656. PROIECT DE ACTIVITATE „EXPOZIŢIA CU
PEŞTIŞORI”

Prof. înv. preșcolar Ostăcioaie Adina Mirela
Școala Gimnazială „M. Eminescu” Ighiu – structura Grădiniţa

cu P.N., Ighiu, Alba

1713

657. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ Prof. Înv. Presc. Butnaru Cristina
Grădinița cu P.P Nr. 10 Huși

1715

658. ÎN LUMEA POVEȘTILOR OPȚIONAL Prof. Antal Gabriela Luciana Prof.Jeleru Maria Monica
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr 4 Târnăveni/ Mureş

1719

659. COPILĂRIA ÎN CULORI
- PROIECT EDUCAȚIONAL -

Prof. Sava Diana Irina
Prof. Corcioveanu Mioara

Grădinița cu P.P. nr. 8 Bârlad

1725

660. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ - ,,
PARFUM DE NARCISE !”

Educ.Negrău Elena, G.P.P.,, Trei Ursuleți  ,, -Oradea 1728

661. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ - ,,
GRĂDINIŢA MEA"

prof. Pituț Mariana Teodora, G.P.P. ”Trei Ursuleți”, Oradea 1734

662. ACTIVITATE OPŢIONALĂ
,,CĂLĂTORIE ÎN LUMEA POVEŞTILOR”

Prof. Mircu Nicoleta
Grădiniţa P.N. Coşteiu

1738

663. MULT E DULCE ŞI FRUMOASĂ LIMBA CE-O
VORBIM

OPŢIONAL CU SUPORT DE CURS

Educ.Mihai Silvia
Educ. Şoldan Oana

Grădiniţa cu P.P.Nr.8 Barlad

1740

664. PROIECT  DIDACTIC (DE TIP CONSTRUCTIVIST) Afrăsinii Marcela, GPP. 17, Vaslui
Parfene Elena, GPP. 17, Vaslui

1742

665. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
“ÎN AŞTEPTAREA LUI MOŞ CRĂCIUN!”

Prof. Toma Mihaela
Grăd. P.P. Nr.7, Lugoj /Jud.Timiş

1747

666. ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE - ppt prof. înv. preșcolar Zamfir Camelia, Grădiniţa cu Program 1749



Normal, nr. 2 Deleni, jud. Vaslui
667. COPILUL PREŞCOLAR ÎN LUMEA

EXPERIMENTELOR
Profesor pentru învăţământul preşcolar:Apetrei Tatiana- Livia

Grădiniţa cu Program  Prelungit ,,Prichindel”Suceava
1752

668. PROIECT DIDACTIC DE ACTIVITATE
INTEGRATĂ

Prof. Inv. Presc. Nasui  Ana, Gradinita cu Prog. Prel. Nr.1 –
Viseu de  Sus , Maramures

1755

669. PROIECTUL - METODĂ ALTERNATIVĂ DE
EVALUARE

Prof. Vasilescu  Maria
Şcoala Primară Nr.1,  Miceşti

1759

670. BUNE PRACTICI ÎN ORGANIZAREA ŞI
VALORIFICAREA  ACTIVITĂŢILOR CU

CARACTER INTERDISCIPLINAR LA CLASA
PREGĂTITOARE - PPT

profesor învățământ primar,Nedelescu Ancuța-Georgiana
Şcoala Gimnazială nr.1 Mangalia, judeţul Constanţa

1761

671. PROIECT DIDACTIC Daniela Scurtulescu, Palatul Copiilor Timişoara
Sorin Scurtulescu, Colegiul Naţional “C.D.Loga”

1762

672. PROIECT DIDACTIC - FELICITAREA PENTRU 8
MARTIE

pip. Martin Ştefania Carmen, Şcoala Gimnazială ,,Tiberiu
Morariu” Salva, Bistrița-Năsăud

1765

673. SCRIEM CORECT ROMÂNEȘTE prof. pt. înv. primar: Tuţă Silviu – Marinel, Şcoala Gimnazială
Giubega, Dolj

prof. pt. înv. primar Ion Maria - Cristina, Școala Gimnazială
Moțăței, Dolj

1771

674. ACTIVITATE EXTRAŞCOLARĂ
„OLĂRITUL- STRĂVECHI MEŞTEŞUG

ROMÂNESC”

Prof. înv. primar Dumitrache Florentina- Şcoala Gimnazială
„Ion Ghica” Iaşi

1773

675. CALEIDOSCOPUL AMINTIRILOR
PREZENTARE

Prof. Grecu Eliza Carolina, Șc.Gimn.Mihai Codreanu,Iași
Prof. Nistor Veronica, Șc.Gimn.Siminicea,Suceava

1776

676. PROIECT EDUCAȚIONAL
” O AMPRENTĂ FRUMOASĂ PE SUFLETUL

COPILĂRIEI”

Prof. Ferlovici Gabriela
Sc.Gimn.” Manolache Costache Epureanu”

1778

677. PROIECT EDUCAŢIONAL
APA- O POVESTE FǍRǍ SFÂRŞIT

prof.înv. primar HRIŢAC RODICA
Scoala Gimnazialǎ ,,Teofil Vâlcu’’ Hǎneşti

1779

678. ȘCOALA FĂRĂ GHIOZDAN Prof.înv.primar Ivan Ramona Nicoleta
Școala Gimnazială ”Mircea Eliade” Oltenița, Județul Călărași

1781

679. PROIECT DIDACTIC - SALUTARE, PRIMĂVARĂ!
PROBLEME DE ADUNARE ȘI SCĂDERE

Prof. înv. primar: Vasile Janina, Șc.Gimn.Grigore
Tocilescu,București

1783

680. VOLUNTARIATUL, CALE DE DEZVOLTARE Șipoș Zsófia, Profesor pentru învățământ primar, Școala 1791



PERSONALĂ ȘI INTERACȚIUNE COMUNITARĂ Gimnazială Tășnad
Marcu Ioana Ramona,Profesor pentru învățământ primar,

Școala Gimnazială Tășnad
681. TEST DE STABILIRE A VÂRSTEI PSIHOLOGICE

A LIMBAJULUI
Prof. pentru înv. primar, Violeta Chelaru Școala Gimnazială

Trifești, Neamț
1793

682. ”Limba română este patria mea”
Revista Concursului Național de Ortografie

Înv. Emilia Barzu
Prof. Mariana Huiban

Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” Vaslui

1797

683. CULEGERE DE EXERCIŢII ŞI PROBLEME
-operaţia de împărţire şi probleme care se rezolvă prin

metoda figurativă-

Filip Irina, Şcoala Gimnazială „Manolache Costache Epureanu” 1798

684. ECO-EDUCAŢIA  ŞI  DREPTUL  LA  UN  MEDIU
SĂNĂTOS

- PROIECT  EDUCAŢIONAL-

Prof.Belu Marilena-Colegiul Naţional Ienăchiţă Văcărescu-
Târgovişte

Înv. Muşoiu Gheorghe-Şc. Prof. Ilie Popescu -Şotânga

1798

685. PROIECT EDUCAŢIONAL
ZIUA INTERNAŢIONALA A CĂRŢII PENTRU

COPII

Prof.înv. primar Andronie Smaranda, Colegiul Naţional
Pedagogic “Regina Maria”, Deva

Prof. Luminiţa Hurgoiu, Colegiul Naţional Pedagogic “Regina
Maria”, Deva

1801

686. JUCĂRII DIN CORPURI GEOMETRICE
-Opţional-

Prof. Înv. Primar Iacob Tatiana, Şcoala Gimnazială Hărău
Prof. Înv. Primar Hebel Sorina, Şcoala Gimnazială Hărău

1802

687. PROIECT DIDACTIC – CLR înv. Gherase Carmen, Școala Gimnazială Ștefan cel
Mare,Vaslui

1804

688. TABLA ÎMPĂRȚIRII
EXERCIȚII, PROBLEME, JOCURI-CLASA A II A

Caiet auxiliar

Prof. Toader Monica Dorina
Școala Gimnazială “Avram Iancu”, Oradea

1810

689. ,,STEP BY STEP” ŞI  STILUL PEDAGOGIC
PROMOVAT

Prof.înv.primar Marinela Adumitroie
Înv. Maria Gheorghiu

Colegiul Naţional ,,Traian Lalescu”Reşiţa

1810

690. PROIECT EDUCAŢIONAL
“CLASA  ÎN   CARETALENTELE  ÎNFLORESC “

Prof. înv. Primar Rișcuța Marioara Dorina
Școala Gimnazială Horea, Cloșca și Crișan, Brad, Jud.

Hunedoara

1814

691. PROIECT EDUCAȚIONAL Prof. înv. primar Boboc Domnica, Școala Gimnazială nr. 149 –
București

1817

692. PROIECT DIDACTIC pip Gîfei Iuliana, Şcoala Gimnazială “Ştefan cel Mare” Vaslui 1819



693. PROIECT DIDACTIC
“SPUNE CE AI PRIMIT!”

Baicu Ileana, Şcoala Gimnazială Specială nr. 3, Bucureşti 1830

694. PROIECT DE LECŢIE
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII

pip Ivan Ana-Anca
Liceul Teoretic Callatis Mangalia

1833

695. PROIECT DIDACTIC MEM înv. Cernat Rica, Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare”  Vaslui 1838
696. ABORDAREA TRANSDISCIPLINARĂ LA CLASA I Înv.  Mandolica Lupoaei

Şcoala Gimnazialǎ“Ioan Bob”
1842

697. PROIECT DIDACTIC LA CLASA A II-A prof. educ. Lihor  Andreea  Oana
Csei “Elisabeta Polihroniade”, Vaslui

1846

698. PROIECT DE LECŢIE pip Buguleț Gianina, Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare”
Vaslui

1849

699. PROIECT DIDACTIC pip. Cîrlescu Iulia-Adriana, Școala Gimnazială „Ștefan cel
Mare” Vaslui

1856

700. PROIECT DIDACTIC „ÎN ȚARA DULCIURILOR” înv. Mureșan- Sas Maria, Şcoala Gimnazială  „Avram Iancu”,
Bistrița

1861

701. REVISTA CLASEI
,,MICII ÎNVĂŢĂCEI’’

Prof. înv. primar, VIULEŢ NELIA
Şcoala Gimnazială de Arte ,,N. N. Tonitza’’ – Bârlad

1865

702. AUXILIAR DIDACTIC ÎN VEDEREA REALIZĂRII
LUCRĂRII PRACTICE

SECRETARIAT – ASISTENT MANAGER

Secretar-economist,
Decuseară Flavia

Şcoala Gimnazială de Arte ,,N. N. Tonitza’’ - Bârlad

1866

703. OLIMPIADELE ALTFEL Institutor Angelica Dumitraşcu
Prof. inv. primar Violeta Polifrone

Scoala Gimnazială Strejnicu – jud. Prahova

1869

704. DE CE REALIZAREA UNEI REVISTE ŞCOLARE?
REVISTA „AMICII”

Pip. Liliana Cozma
Şcoala Gimnazială ,,Ştefan cel Mare” Vaslui

1872

705. ASCULTARE: 5 EXERCIȚII Înv. Bărbosu Lenuţa
Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Cioată” Todireşti, jud. Vaslui

1874

706. PROIECT  DE ACTIVITATE INTEGRATĂ prof. pt. înv. primar: Barbulescu Aurelia, Şcoala Gimnazială
“Virgil Mazilescu”, Corabia

1877

707. SĂ  NE CUNOAŞTEM, SĂ NE ACCEPTĂM, SĂ NE
ÎMPRIETENIM

PROIECT DE ACTIVITATE
EXTRACURRICULARĂ

Prof. înv. primar Florea Elena Loredana
Şcoala Gimnazială Oniceni

1883

708. CUNOAȘTEREA TRADIȚIILOR ROMÂNEȘTI P.I.P. Cernat Monica-Iuliana, Șc. Gim. Luizi-Călugăra, Jud. 1885



PRIN INTERMEDIUL PROIECTELOR EDUCATIVE Bacău
709. ACTIVITĂŢI PRACTICO-APLICATIVE-

ARTISTICE
Prof. Elena Badea

Şcoala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” - Corbu
1887

710. DIFERENŢIEREA CONŢINUTURILOR DE
ARITMETICĂ CU AJUTORUL

INTERDISCIPLINARITĂŢII

Aurelia Neguş, Şcoala Gimnazială Nr 5, Braşov 1889

711. PROIECT DIDACTIC PIP Ștefăniță Adriana, Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”
Vaslui

1893

712. CAPACITATEA DE RECEPTARE A MESAJELOR
ORALE

Prof. Guran Bușoi Alexandra, Școala Gimnazială Nr. 1 Motru 1897

713. DIN LUMEA CELOR CARE NU CUVÂNTĂ
– Studiu tematic –

Prof. Cuceu Luminiţa-Maria
Şc. Gimn. ,,Tiberiu Morariu” Salva, Jud. Bistriţa-Năsăud

1899

714. PROIECT EDUCAŢIONAL Gherghescu Neculai Lucian
Profesor pentru învățământul primar

Școala Gimnazială “Teodor Medeleanu”, Ciocani, Vaslui

1900

715. PROIECT DIDACTIC- EDUCAȚIE ECOLOGICĂ Gherghescu Jenica
Profesor pentru învățământul primar

Școala Gimnazială ”V. I. Popa”, Bârlad

1902

716. IMPLICAREA ELEVILOR ÎN PROIECTELE ŞCOLII înv. Vlad Daniela
Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea, Alba

1904

717. PROIECT DIDACTIC prof.inv.primar Ionescu Magda, Şcoala Gimnazială ,,Mihail
Sadoveanu” Brăila

1906

718. ”ÎMPREUNĂ CUNOAŞTEM MAI BINE LUMEA!”
PROIECT  EDUCATIV

Prof.înv.primar, Iordache Nicoleta-Laura
Școala Gimnazială ”Mihai David” Negrești

1911

719. EDUCAȚIA ECOLOGICĂ ÎN ”LIVADA
COPILĂRIEI”

Prof.înv. primar  Anca Sereș
Școala Gimn. ”Al. I. Cuza ” Bacău

1914

720. GENURI ȘI  SPECII  LITERARE Prof. Lavric  Iulian, Școala Gimnazială “Theodor Rosetti”, sat
Solești, Jud. Vaslui

Prof. Lavric Ionela Mirela, Școala Gimnazială “Mihai
Eminescu”, sat Laza, jud. Vaslui

1916

721. PROIECT EDUCAȚIONAL
CCOOLLIINNDDEE RROOMMÂÂNNEEŞŞTTII

Prof.  Înv. Primar, Corneanu Chenti –Nina-Colegiul Național
,,Traian  Doda,, Caransebeș

Prof.  Înv. Primar, Dobromirescu Anesia-Marilena- Colegiul

1917



Național ,,C.D.Loga,, Caransebeș
722. CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ PE ÎNȚELESUL

CELOR MICI
Prof. înv. primar Ștefan Irina, Șc. Gimn. Nr.149, București 1921

723. PROIECT  EDUCAŢIONAL  ÎN  PARTENERIAT CU
BISERICA

Ȋnvățătoare: Coman Codruța
Şcoala Gimnazială Dragoş-Vodă, Moisei

1922

724. PROIECT “SUCCESSFUL SCIENTISTS”, 2014 –
2016

Pancu Alexandrina Liliana, Școala Gimnazială Nr.5, Brașov 1923

725. PREZENTAREA AUXILIARULUI ,,REBUSURI
ŞCOLARE”- ISTORIE

Prof.înv. primar, Sardaru Elena, Şcoala Gimnazială ,,Ion
Creangă” Huşi

1925

726. EU ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR-PROIECT
DIDACTIC

prof . Andrunache Carmen-Gabriela, Şcoala Gimnazială ”
Ştefan cel Mare” Vaslui

1931

727. ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE ÎN
VIAŢA ŞCOLARILOR

Înv: Spanache Alina, Şcoala Gimnazială Pogăneşti, jud Vaslui 1932

728. MESERIA E BRĂȚARĂ DE AUR
PROIECT DE LECŢIE

PIP Dinu Izabela Nicoleta
Școala Primară Zănoaga, Dumbrava,Prahova

1934

729. PARTENERIATUL  EDUCATIV ÎN COMUNITATE Prof. Onița Sorina Dori
Școala Gimnazială Birda – Județul Timiș

1936

730. ALBINA-PROIECT DIDACTIC Prof. inv. Primar, Diaconu Carmen-Beatrice, Școala
Gimnazială nr. 4 Bistrița

1940

731. REVISTA ȘCOLARĂ – PRILEJ PENTRU
ORGANIZAREA MUNCII PE ECHIPE

Prof. Înv. Primar : Mitoi Gianina
Liceul Tehnologic „I.C.Petrescu”, Comuna Stâlpeni, jud. Argeș

1947

732. CREATIVITATEA ÎN ACTIVITATEA DIDACTICǍ Prof. înv. primar Ivan Gabriela
Școala Gimnazialǎ ,,Vasile Pârvan”  Bârlad, Jud.Vaslui

1948

733. PROIECT DE PARTENERIAT –GRĂDINIȚĂ-
ȘCOALĂ-PRIETENII NATURII

PIP Stan Dorina, Școala Gimnazială Darova,Timiș 1953

734. CĂRTICICA CELOR 15 EXPERIMENTE
IMPORTANȚA INTEGRĂRII EXERIMENTELOR

ÎN CADRUL ORELOR DE ȘTIINTE

pip Pop Teodora Sorina, Școala Gimnazială nr. 4 , Bistrița 1955

735. STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS-PROIECT DIDACTIC p.i.p. Borcan Lăcrămioara, Şcoala Gimnazială “Ştefan cel
Mare”, Vaslui

1956

736. ARTA TEXTILĂ ÎNTRE TRADIŢIE ŞI
MODERNITATE

PROF. GÎTLAN MARIA
CERCUL DE ARTĂ TEXTILĂ

CLUBUL COPIILOR TG. NEAMŢ

1960

737. PROIECT DIDACTIC - TRENULEȚUL Prof.Înv.Primar Dulgheriu Paula Veronica, Școala Gimnazială 1964



EMOȚIILOR-CL I Nr. 1 Vadu Moldovei
738. PROIECT DIDACTIC

GEOGRAFIE
înv. Barbu  Lenuţa

Şcoala Gimnazială „Alexandra Nechita‟ Vaslui
1973

739. PROIECT  EDUCAŢIONAL DE VOLUNTARIAT
“INIMĂ DE COPIL”

Prof.inv.primar şi prescolar:Vădan Elena Mirela, Şcoala
Gimnazială Măgurele, Prahova

1986

740. OMUL ȘI NATURA – SCENETĂ Profesor pentru învăţământul primar, Tinică Maricela – Paula
Şcoala Gimnazială nr. 3, sat. Popeni, comuna Zorleni, judeţul

Vaslui

1988

741. VALENŢELE FORMATIVE ALE ACTIVITĂŢILOR
EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE

prof. înv. primar Mirela-Elena Norocea
Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu”, sector 6, Bucureşti

1991

742. NATURA – PRIETENA MEA
Opțional clasele  I –IV

Prof.înv.primar STOICESCU ELISABETA, Scoala Gimnazială
Nr. 3 Slobozia

1991

743. SĂ DESLUȘIM TAINELE SUBIECTULUI-
AUXILIAR

inst. Budescu Petrina-Angela, Școala Gimnazială „Episcop
Iacov Antonovici” Bârlad,Vaslui

1994

744. ECOLOGIA PE INTELESUL CELOR MICI
- „MAI MULT VERDE, MAI MULT ALBASTRU”

pip Semnescu Ionelia Alina, Școala Gimnazială nr.1 Motru 1995

745. MUZELE COPILĂRIEI
- Revistă școlară -

prof.înv.primar: Bîra Ilinca
Şc. Gimn. “Elena Doamna”,Tecuci

1996

746. „NU SUFOCAȚI PĂDUREA CU DEŞEURI! ”
PROIECT ECOLOGIC PRIN PROGRAMUL

INTERNAŢIONAL LeAF

prof. înv. primar Bodroghină Gabriela-Petrina
Şcoala Gimnazială,, Ştefan cel Mare”-Bârzeṣti

1997

747. CĂLĂTORIE ÎN LUMEA POVEȘTILOR prof. Cârja Mihaela
prof. Mija Elena Luminița

Școala Gimnazială nr. 156 București

1998

748. PROIECT DIDACTIC pip Ivașcu Keusch Alina, Școala Gimnazială „I.Atanasiu”
Lipnița,Constanța

2001

749. PROIECT DIDACTIC Învățător: Codreanu Irina
Școala Gimnazială Nr. 1, sat . Lunca Banului

2005

750. PROIECT DIDACTIC INTERACTIV
ARGUMENT

Prof. Vintilă Paul
Liceul Tehnologic Răchitoasa, Comuna Răchitoasa, Județul

Bacău

2011

751. OPȚIONAL-PERSONALITĂȚI DE IERI ȘI DE AZI Prof.înv.primar Tolontan Liliana-Dana
Prof.înv.primar Şelaru Ilona

Şcoala Gimnazială ,,Alexandra Nechita” Vaslui

2012



752. PROIECTUL – METODĂ EFICIENTĂ DE
PREDARE-ÎNVĂŢARE

înv. Surulescu Floarea
Colegiul Național ,,Mircea Eliade” Reșița

2016

753. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
“COMOARA FLUTURAŞULUI”

Profesor Corduneanu Marius Lucian
Şcoala Gimnazialã “Hatmanul Şendrea” Dolheştii Mari,

Suceava

2018

754. PROIECT DIDACTIC - EDUCAȚIA FINANCIARĂ Prof.înv.primar Plavie Georgiana, Școala Gimnazială Mănești-
Drăgăești-Pământeni, Dâmbovița

2020

755. PROIECT EDUCAȚIONAL
„ CONSILIEREA ȘI INFORMAREA PĂRINȚILOR –

CALEA CĂTRE SUCCES ”

Prof. Ursu Mioara Carmen
Şcoala Gimnazială Nr.1, Sat Albeşti

2025

756. SFÂRȘIT DE TOAMNĂ-PROIECT INTEGRAT Pip Andries Gabriela Dana, Şcoala Gimnazială “Adrian
Porumboiu” Muntenii de Jos / Vaslui

2027

757. METODA CIORCHINELUI Prof.înv. primar Dobre Raluca
Școala Gimnazială Nr.142

2029

758. PROIECT DIDACTIC-RAMURA CU FLORI pip. Muth Dorina, Școala Gimnazială „Andrei Mureșanu”,
Cehu

Silvaniei, Sălaj

2031

759. JOCUL ŞI EFICIENŢA SA pip Guzgan Gabriela
Şcoala Gimnazială „Episcop Iacov Antonovici” Bârlad-Vaslui

2033

760. ȘCOALA MEA – PRIETENA MEA! Prof. Corina Lavric - Școala Gimnazială ”Ion Neculce” Iași
Prof. Mihaela Mititelu - Școala Gimnazială ”Ion Neculce” Iași

2036

761. PROIECT DIDACTIC LA SIMULTAN pip Bădărău Geanina –Elena, Şcoala Gimnazială Nr.1 Deleni 2038
762. PROIECT   DE   LECȚIE

NUMĂRUL ȘI CIFRA ZERO
Prof. Înv. Primar, CHIRA DELIA, Școala Gimnaziala Dobrești,

Sat Furești
2043

763. PROIECT DIDACTIC
MĂSURAREA MASEI. KILOGRAMUL. GRAMUL

Prof. Înv. Primar, Vîjîitu Ionela Liliana, Școala Gimnazială
Dobreşti, Argeș

2047

764. COMORI PENTRU MINTE ȘI SUFLET-PROIECT
EDUCATIV

Prof. înv. Primar Crăciun Dorina, Scoala Gimnazială nr.1
Motru, Gorj

2051

765. DACĂ NU AM FI INDIFERENȚI...NIMENI NU AR
PLÂNGE-PROIECT EDUCATIV

Prof. Înv. Primar Gionea Daniela Școala Gimnazială Nr. 1
Motru, Jud. Gorj

2053

766. EDUCAȚIA-ASCENSIUNE PE TREPTELE
GENERAȚIILOR-PROIECT EDUCATIV

Prof. inv. primar Bîrnoiu Maria, Școala Gimnazială Nr. 1
Motru, Gorj

2056

767. BUCURIA DE A SCRIE COMPUNERI – OPȚIONAL Prof. Natalia Secăreanu, Şcoala Gimnazială “Episcop Iacov
Antonovici” Bârlad

2058



Prof. Violeta Cucu, Şcoala Primară Criveşti-Tutova
768. OPŢIONAL

“ÎMI  E  DESTUL  SĂ  ŞTIU  CĂ  POT”
(F.DOSTOIEVSKI)

Prof. Purice Oana Cristina, Colegiul Tehnic ,,Ion Holban “ Iaşi 2062

769. EVALUAREA PRIN PORTOFOLIU DIGITAL:
APLICAȚIA SEESAW

Prof. înv. primar Cristina Tăbăcaru, Școala Gimnazială ”Mihail
Sadoveanu” Vaslui

2065

770. „PRIMELE 100 DE ZILE DE ŞCOALĂ” - PROIECT
EDUCAŢIONAL

Prof.Înv. Primar Balea Delia Elena
Prof. Înv. Primar Barbu Viorela Laura

Liceul Cu Program Sportiv Alba-Iulia,Alba

2068

771. SĂ NE CUNOAȘTEM ȚARA-PROIECT DE
ACTIVITATE EXTRAȘCOLARĂ

Pip. Bumbu Maria, Școala Gimnazială Nr.2 Sebeș, Alba 2073

772. PARTENERIAT EDUCAȚIONAL-POMPIERII,
PRIETENII COPIILOR

prof. înv. primar Magda Roxana Tomina, Liceul cu program
sportiv Alba-Iulia,Alba

2075

773. EDUCAȚIA ECOLOGICĂ – O NECESITATE ÎN
ȘCOALA MODERNĂ – ACTIVITĂȚI SPECIFICE

Prof. Dima Alina Florentina
Scoala Gimnaziala Nr. 150, București

2078

774. PROIECT DE ACTIVITATE ÎN ALTERNATIVA
STEP BY STEP

Prof. pt. înv. primar: Bănulescu Geanina
Prof. pt. înv. primar: Bănulescu Marian- Lucian

Școala Gimnazială „Vasile Cristoforeanu”, Rm. Sărat, Jud.
Buzău

2080

775. “PE ARIPILE…CUVINTELOR”- REVISTĂ
MAGAZIN

PIP Hazu Mona, Şcoala Gimnazială “Stroe S. Belloescu”
Bârlad

2083

776. CĂLĂTORIE ÎN LUMEA CĂRȚILOR
PROIECT DIDACTIC

Prof. Ioan Elena, Școala Gimnazială „Stroe Belloescu” Grivița,
Vaslui

2084

777. PE MELEAGURILE NATALE
PROIECT DIDACTIC

Prof. Sava Ștefan, Școala Gimnazială „Stroe Belloescu”
Grivița, Vaslui

2086

778. ȘCOALA ALTFEL – CEA MAI INTERESANTĂ
SĂPTĂMÂNĂ DE ȘCOALĂ

prof. înv. primar Trif Laura, Școala Gimnazială Nr. 81 2090

779. OPŢIONAL
ISTORIE ŞI TRADIŢII  ALE SATULUI NATAL

Prof. Înv. Primar Niţicu Otilia-Ana, Şcoala Gimnazială
Măgurele, jud. Prahova

2092

780. APLICAŢIA PADLET ÎN UTILIZAREA
TABLETEI LA CLASĂ

Flueraş Mihaela, Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu”,
Vaslui

2095

781. PROIECT DIDACTIC-MEM înv. Gosav Mihaela, Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Ciubotaru”
Vultureşti

2097

782. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ȘTEFAN CEL MARE” – prof. Antipa Gabriela Lolica 2101



O GAZDĂ PERFECTĂ
783. POVESTEA „CINE SUNT EU?” Prof. dr.Anton Veronica,

Prof. logoped Simionica Elena,
Prof. Nicoara Maria-Cristina

CJRAE VASLUI

2103

784. PROIECT DIDACTIC - LB.ROMÂNĂ-CL A IV-A prof.  înv. primar Malanca Elena, Şcoala Gimnazială “Ştefan
cel Mare” Vaslui

2111

785. SĂ SCRIEM CORECT!
OPŢIONAL

Prof. Inv.pimar  Vrabie Veronica
Școala Gimnazială ”AL. Nechita” Vaslui

2115

786. PROIECT DIDACTIC înv. Lupu Georgeta, Școala Gimnazială ”Dimitrie Cantemir”,
Vaslui

2120

787. 100 DE ZILE DE ȘCOALĂ Prof.înv.primar,  Dragu Mihaela
Școala Gimnazială „Elena Cuza‟ Vaslui

2125

788. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ înv. Buciumaș Maricica, Școala Gimnazială ,,Ștefan Cel Mare,,
Vaslui

2127

789. FORME DE ACTIVIZARE A ELEVULUI ÎN
LECŢIA DE MATEMATICĂ – GHID

METODOLOGIC

inst. Juverdeanu Loredana, Școala Gimnazială „Ștefan cel
Mare” Vaslui

2132

790. METODELE ACTIVE ÎN ACTIVITATEA
MATEMATICĂ

înv. Butnaru Manuela
Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Vaslui

2136

791. FERICIREA CA STARE DE SPIRIT Panait Viorina – Şcoala Gimnazialã Nr. 1 Poenari, Com. Ulmi;
Jud. Giurgiu

Lungu Cristina Nicoleta – Şcoala Gimnazialã „George
Topârceanu” Bucureşti

2139

792. PROIECT DIDACTIC prof. înv. primar, Toma Alexandra-Elena, Şcoala Gimnazială
,,Mihail Sadoveanu” Nr. 10 Vaslui

2144

793. PEDAGOGIA WALDORF prof. înv. primar Baciu Olivia-Maria, Școala Gimnazială „Radu
Popa” Sighișoara, Mureș

2149

794. PREZENTAREA REVISTEI TEHNICO-
ȘTIINȚIFICE ,,HOMO FABER”

Profesori Țipordei Irina Școala Gimnazială ,,Anastasie
Panu”Huși

2152

795. PREZENTAREA REVISTEI TIP MAGAZIN
,,CALEIDOSCOP”

Profesor Țipordei Irina, Școala Gimnazială ,,Ion Creangă”Huși 2153

796. PROIECTUL EDUCAȚIONAL
PĂMÂNTUL, CASA NOASTRĂ VERDE

Prof. Boldișor Viorica
Școala Gimnazială ”Nicolae Romanescu” Craiova

2154



797. PROIECT DIDACTIC - DESPRE
CONSTELAŢII

Baban Dorina, Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri”
Vaslui

Baban Vladimir, Şcoala Gimnazială „Alexandra Nechita”
Vaslui

2154

798. PARALELISM ŞI PERPENDICULARITATE ÎN
SPAŢIU -PROIECT DIDACTIC

Prof. Anton Flavia
Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Vaslui

2158

799. PROIECTUL "LEBĂDA"
Argument

Prof. Bâcă Alina
Liceul Teoretic"Carmen Sylva"Eforie-Sud

2164

800. PROIECT DIDACTIC Prof. BARBU EDUARD, Școala Gimnazială Dobrești, Arges 2165
801. LESSON PLAN Teacher: Borteş Anca  Mădălina

Scoala Gimnaziala “Stefan cel Mare”, Vaslui
2167

802. ÎN NOI STĂ SCHIMBAREA Prof. Bradea-Cristea Maria  Angela
Prof. Muresan Teodora Codruta

Scoala Gimn AVRAM IANCU, UNIREA

2170

803. STUDIU DE CAZ: METODA PROIECTULUI
APLICATA IN LECȚIE

Profesor Bucăloiu Constanţa, Şcoala Gimnazială „Constantin
Secăreanu” Runcu

+ Şcoala Gimnazială „Diaconu Coresi” Fieni, judeţul
Dâmboviţa

2170

804. ÎNVĂȚAREA LIMBILOR STRĂINE PRIN METODE
NON-FORMALE

Prof. Cristina Budeanu, Școala Gimnazială„Mihail Andrei”,
Buhuși (Bacău)

2172

805. METODE INTERACTIVE ACCESIBILE ELEVILOR
CU DEFICIENŢE AUDITIVE

Prof. Burlacu Loredana
C.S.E.I. "Constantin Pufan" Vaslui

2175

806. PROIECT DE LECŢIE - FRANȚA. MAREA
BRITANIE

prof. Butuc Luminița, Școala Gimnazială Borde Verde, Braila 2178

807. PROIECT DE LECŢIE - MAREA BRITANIE prof. Butuc Luminița, Școala Gimnazială Borde Verde, Brăila 2183
808. ABORDAREA LECŢIEI “MAREA NEAGRĂ” DIN

PERSPECTIVA TEORIEI  INTELIGENŢELOR
MULTIPLE

Prof. Nicoleta Călin
Şcoala Gimnazială “George Bacovia” Bucureşti

2191

809. PROIECT   DE   LECȚIE
NUMĂRUL ȘI CIFRA ZERO

Prof. Înv. Primar, CHIRA DELIA, Școala Gimnaziala Dobrești,
Sat Furești

2193

810. ÎNVAŢĂ LIMBA ENGLEZĂ PRIN TEATRU
DIDACTIC STRATEGIES IN ENGLISH

Prof. Erika Chiriac, Școala Gimnazială “C. Parfene” Vaslui 2197

811. RAPORT DE ACTIVITATEA EXTRAȘCOLARĂ
„ÎMI PASĂ”

Prof. Ciorba Mihaela, Școala Gimnazială„Iosif Moldova” Arad
Prof. Țolea Florina, Colegiul Tehnologic de Industrie

2198



Alimentară Arad
812. ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ

derulată în cadrul SNAC
prof. Clepe Roxana, Școala Gimnazială„ Iosif Moldovan” Arad
prof.Stana Gianina, Școala Gimnazială „Iosif Moldovan” Arad

2200

813. ABORDAREA MULTIDISCIPLINARĂ A UNEI
LECȚII DE GEOGRAFIE. STUDIU DE CAZ: TEMA

«VREMEA», CLASA A V-A

Profesor Constantin Dorina,
Școala Gimnazială ”George Bacovia”, București

2202

814. PROIECT DIDACTIC Profesor: Corfu Elena
Școala Gimnazială „Ep. Melchisedec Ștefănescu” Gîrcina

2205

815. PROIECT EDUCAȚIONAL
“ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI BUNI “

Prof. Costin Silvia- Săndica, Liceul Tehnologic “Costache
Conachi” , Pechea, Jud. Galaţi

Prof. Costin Silviu-Nicolae, Şcoala  Gimnazială “Alexandru
Moruzi”, Pechea, Jud. Galaţi

2208

816. DESCRIERE REVISTA ŞCOLARĂ
„ Şcoala, a doua casă”

Prof. Documentarist: Cutean Irina
Prof. Limba şi Literatura Română:  Rusneac Anca

Şcoala Gimnazială Şugag

2212

817. PROIECT DIDACTIC – MY ROOM Profesor Diaconu Adela
Şcoala Gimnazială “Anton Pann”

Craiova, jud. Dolj

2213

818. BISERICA ÎN PRIMELE VEACURI CREŞTINE -
PROIECT DIDACTIC

Profesor Drăgan Maria Magdalena, Școala Gimnazială
Mănești, Dâmbovița

2215

819. PROJET D’ACTIVITÉ DIDACTIQUE
SIMULTANÉE

Prof. Ducu Andreea, Școala Gimnazială Dobrești 2221

820. PROIECT     DIDACTIC Profesor: Dumitrică Elena-Delia, Institutul Comprensiv
Bariano (Bergamo, Lombardia), Italia

2225

821. EVALUARE- STRUCTURĂ ȘI COMPOZIȚIE/clasa a
VII-a

Profesor: Beatrice- Ionela Enache
Școala Gimnazială ”Al. Piru” Mărgineni, Bacău

2227

822. REZUMAT REVISTA   “ŞCOALA DE VARĂ –
ÎNVAȚĂ SĂ DAI CULOARE VERII”

Prof. Lorena Florescu –
Şcoala Gimnazială “Constantin  Palade ”  Totoeşti -Erbiceni –

Iaşi

2228

823. PRIMĂVARA-ABORDARE
INTERDISCIPLINARĂ

Profesor Fodor Daniela
Şcoala Gimnazială ,,Avram Iancu’’ Târnăveni, Judeţul Mureş

2228

824. ROLUL UNUI AUXILIAR DIDACTIC LA LIMBA ȘI
LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU ELEVII CU CES

DIN GIMNAZIU

Prof. Galaftion Laura, Școala Gimnazială nr. 21 Sibiu 2231



825. PROIECT DIDACTIC - OCUPAŢIE, MESERIE,
CARIERĂ

Prof. Gales Cristina, Scoala Gimnaziala Comuna Vȋlcaneşti ,
Prahova

2234

826. MANAGEMENTUL VALORILOR CULTURALE ŞI
A ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE

Profesor: Gavriloaia Daniela
Unitatea de învătământ: Clubul Copiilor Târgu Neamț

2237

827. PROJET D'ACTIVITÉ DIDACTIQUE
LE PLUS-QUE-PARFAIT

Prof. Ghiță Maria Iszabela, Școala Gimnazială Dobrești 2238

828. CINE EȘTI TU, CONTEAZĂ PENTRU MINE! Prof. Grigore Mioara, Școala Gimnazială  Bogdănești, Bacău 2240
829. PUNGUȚA CU DOI BANI – PROIECT

EDUCAȚIONAL INTERDISCIPLINAR
prof. Harhătă Maura, Școala  Gimnazială Osoi, Comarna, Iași 2241

830. APLICAŢII ALE LIMBII FRANCEZE ÎN DIVERSE
ACTIVITĂŢI EDUCATIVE

Prof. Hohan  Simona
Şcoala Gimnazială   „Vasile Pârvan” Bârlad, Jud. Vaslui

2242

831. PROIECTUL EDUCATIV „ FENOMENUL
VIOLENŢEI ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ”

Prof. Iacob Ancuţa, Şcoala Gimnazială Nr. 3 Mangalia 2246

832. EMOȚIE DE TOAMNĂ – TEHNICA OSHIBANA Prof. Ichim Cristina
Școala Gimnazială Nr.81, Bucuresti

2250

833. PROIECT DIDACTIC Profesor: Ichim Cristiana-Oana, Şcoala Gimnazială “Iulia
Hașdeu”

2252

834. SUGESTII DE UTILIZARE A SURSELOR
ISTORICE VIZUALE ÎN CADRUL ORELOR DE

ISTORIE - FOTOGRAFIA CA SURSĂ ISTORICĂ

Prof. Ilie Leonard Cornel
Școala Gimnazială Nicolae Titulescu Călărași

2254

835. PROIECT DIDACTIC Profesor Irimia Andreea- Cătălina, Şcoala Gimnazială
,,Anastasie Panu’’ Huşi

2259

836. PROIECT  INTERDISCIPLINAR
SĂMÂNŢA. GERMINAŢIA SEMINŢELOR.

Prof.Valerica Istrate
Şcoala Profesională Holboca, Iasi

2262

837. FAC SPORT CU COPILUL MEU!
ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ ÎN SĂPTĂMÂNA
„ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE SĂ FII

MAI BUN!”

Profesor Cristina Mihaela Lefter
Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Vaslui

2271

838. A ȘTI SAU A UN FI! PRIMUL AJUTOR - PRIMII
PAȘI

Prof. Leuștean Cristina
Colegiul Economic “Anghel Rugină” Vaslui

2275

839. PROIECT DE LECȚIE prof. Lina Bogdan, Colegiul Tehnic „General D. Praporgescu”,
Turnu Măgurele, Școala Gimnazială Dobrești, Argeș

2278

840. STRATEGII DE ABORDARE A TEXTULUI
LITERAR ŞI A TEXTULUI NONLITERAR -

Profesor Lupescu Daniela, Liceul Tehnologic “Ionel
Teodoreanu”, Victoria   Judeţul: Iaşi

2283



PROIECT DE LECŢIE INTERDISCIPLINAR
841. UTILIZAREA METODELOR ACTIV-

PARTICIPATIVE ÎN ÎNVĂȚAREA MATEMATICII
Autor: Molea Viorica-Ana

Școala   Gimnazială  “Peter Thal” Râșnov, jud. Brașov
2285

842. PROIECT DIDACTIC prof. Moșneagu Cristina-Rema, Scoala Gimnaziala “Stefan cel
Mare”, Vaslui

2289

843. JOC DIDACTIC INTEGRAT: “SĂ SCHIMBĂM
BANII” - PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

Profesor educator  Mureșan- Chira Gabriel
Şcoala Gimnazială Specială Centru de Resurse și Documentare

privind Educația Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca

2293

844. DIALOGUL DINTRE ȘTIINȚĂ ȘI CREDINȚĂ – UN
DEMERS INTERDISCIPLINAR POSIBIL

Prof. Nechita Adrian-Viorel
Colegiul Național Pedagogic ,,Ștefan cel Mare” Bacău

2299

845. PROIECT DE LECȚIE - ECUAȚII Prof. Nedelcu Diana, Școala Gimnazială Dobrești 2302
846. STRATEGII DE EVALUARE ÎN CADRUL

ORELOR DE LIMBA FRANCEZĂ
EXEMPLE DE BUNE PRACTICI

Prof. Niță Oana - Școala Gimnazială Mănești, Structura
Drăgăești-Pământeni, județ Dâmbovița

2305

847. MINUNILE LUMII - PROIECT DIDACTIC prof. Mirela Obreja, Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare”,
Vaslui

2306

848. CONȘTIENTIZAREA AMPRENTEI ECOLOGICE
LA ELEVII SURZI

PRIN PROIECTUL EUROPEAN SALVAȚI
NATURA - NU EXISTĂ O PLANETĂ B

Prof. Orindovici Elena
C.S.E.I. ”Constantin Pufan” Vaslui

2309

849. APLICAȚII PRACTICE ÎN ORIZONTUL LOCAL
AL COMUNEI BÎLTENI ȘI AL JUDEȚULUI GORJ

Prof.Orzan Claudia Elena, Școala Gimnazială Nr.1 Peșteana-
Jiu, Bîlteni, Gorj

2312

850. METODE INTERACTIVE LA DISCIPLINA
BIOLOGIE

Prof. Pavel Ildiko Hortenzia
Scoala Gimnaziala Birda, Timiș

2315

851. LUMEA MICILOR VIEȚUITOARE – OPȚIONAL Prof. Petcu Elena, Școala Gimnazială „Gala
Galaction”Mangalia

2317

852. 852. PROIECT DIDACTIC Profesor Pavel Carmen, Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare”
Vaslui

2318

853. REVISTA ANUALĂ A CONCURSULUI REGIONAL
DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
„CUVINTE POTRIVITE”, ZORLENI 2016

Prof. Pleșu Denisa
Școala Gimnazială Nr. 1 Zorleni

2321

854. 853. PROJET  D’ACTIVITE DIDACTIQUE prof. Petrache Mădălina, Școala Gimnazială „Anghel Rugina”,
Tecuci, Galati

2323

855. EXEMPLE DE BUNE PRACTICĂ ÎN Popescu Mirela, Școala Gimnazială nr. 81, București 2330



ACTIVITĂŢILE
DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE

CENTRATE PE INVESTIGARE

Reu Constanța, Școala Gimnazială nr. 81, București

856. CURRICULUM ADAPTAT PENTRU ELEVII CU
CES LA DISCIPLINA LIMBA ȘI LITERATURA

ROMÂNĂ

Sabo Ancuța, Colegiul de Arte Baia Mare 2333

857. MATEMATICA ÎNTRE TRADIȚIONAL-JOC ȘI
PRACTICĂ

Prof. Săftian Elena-Cătălina,
Școala Gimnazială ”Tiberiu Crudu” Tudora, Botoșani

2333

858. PROIECT DIDACTIC Prof. Daniela Șerban, Școala Gimnazială Voila Jud.Brașov 2337
859. LECTURA- SURSĂ CONSTANTĂ DE

REDESCOPERIRE
Profesor Marina Sima

Şcoala Gimnazială Episcop Melchisedec Ştefănescu Gîrcina/
Neamț

2342

860. PROIECT  DE LECŢIE – GEOGRAFIE Simion Doiniţa, Şc. “Prof. Paul Bănică”, Târgovişte, Judeţul:
Dâmboviţa

2344

861. PROIECT EDUCATIV - SCENA TEATRULUI-
APARENŢĂ ŞI ESENŢĂ

Prof. Simion Carmen, Școala Gimnazială „Ștefan Cel Mare”,
Galați

2346

862. TABĂRĂ  DE DEZVOLTARE PERSONALĂ LA
BORŞA

Sirghi Paula Simona
Școala Gimnazială Nr. 9, Borșa

2349

863. INTEGRAREA INSTRUIRII ASISTATE DE
CALCULATOR ÎN DISCIPLINELE BIOLOGICE

Prof. Smochină Anca Elena, Liceul Tehnologic ,,Ionel
Teodoreanu” Victoria, Iaşi

2351

864. “TRĂIM CU RADIAȚII” Prof.Gr.I Socheri Carmen-Mariana, Școala Gimnazială Nr.1 Sat
Stănilești

2354

865. “TRANSPORT ȘI DEPLASARE” Prof.Gr.I Socheri Carmen-Mariana, Școala Gimnazială Nr.1 Sat
Stănilești

2357

866. LUMINA CUVÂNTULUI – REVISTA ȘCOLARĂ Prof. Sopon Loredana, Școala Gimnazială Moara, Suceava 2360
867. ACTIVITĂŢILE CU SCOP EDUCATIV ÎN IMAGINI Profesor Anca Şova, Şcoala Gimnazială „General Nicolae Şova

Poduri
2361

868. PROIECT  DIDACTIC – ADJECTIVUL Prof. Stan Camelia, Școala Gimnazială Dobrești 2364
869. INTERDISCIPLINARITATEA – LA ORE ȘI PRIN

PROIECTE
Stoian Adriana, Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș

Timișoara
2367

870. PROIECT  DE  PARTENERIAT
EDUCAȚONAL

« ȘCOALA ȘI BISERICA-FUNDAMENTE
ALE EDUCAȚIEI »

Prof. Tanasă Cornelia, Școala Gimnazială “Mihai
Eminescu” Vaslui

2369



871. PROIECT DE LECȚIE
DRAGOSTEA FAȚĂ DE APROAPELE – PILDA

SAMARINEANULUI MILOSTIV

Prof. Stanciu Elena Luminița, Școala Gimnazială Dobrești 2372

872. CERCULUI  DE RELIGIE „ARTĂ ȘI TRADIȚIE
CREȘTINĂ”

Profesor de Religie Tănasă Daniela Gabriela, Şcoala
Gimnazială “Ştefan cel Mare” Vaslui

2377

873. „NOI” - REVISTA CLASEI
SCURTĂ PREZENTARE

prof. dr. Tanase Luisa-Georgiana
Şcoala Gimnazială Frătăuţii Vechi, Suceava

2380

874. REVOLUȚIA FRANCEZĂ - PROIECT DIDACTIC Profesor Târchilă Alina, Școala Cu Clasele I-VIII Nr. 163
București

2381

875. EDUCAŢIE ECOLOGICĂ ŞI DE PROTECŢIA
MEDIULUI ÎN CONTEXT NONFORMAL

Teodora Popescu, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.l,
Bistriţa, Jud. Bistriţa-Năsăud

2384

876. «LA FRANCE ET SES MERVEILLES» Tica Eleonora, Şcoala Gimnazială Giubega, Dolj
Cojocaru Mirela, Școala Gimnazială Giubega, Dolj

2386

877. PROIECT EDUCAŢIONAL – ,,CLUBUL DE
LECTURĂ’’

Prof. Limba şi literatura românã- Turbatu Dana
Şcoala Gimnazialã“ Mihail Sadoveanu”- Huşi

2388

878. „LUPTĂM CONTRA VIOLENȚEI!” - PROIECT
EDUCATIV

Prof.: Tuță Anișoara - Ionela, Şcoala Gimnazială Giubega
Prof. Pîrvu Veronica, Școala Gimnazială Henri Coandă, Perișor

2391

879. CLUB DE LECTURA SI SCRIERE
CREATIVA

Prof.Urjan Maria Mihaela
Școala Gimnazială Siriu, Buzau

2393

880. OPTIMIZAREA LECȚIEI DE ISTORIE PRIN
VIZITELE DE STUDIU

Profesor Vamanu Melania, Școala Gimnazială Sirețel, Județul
Iași

2396

881. RAPORT DE ACTIVITATE - „CRĂCIUNUL
NOSTRU”

Prof. Vida Andrea, Școala Gimnazială„Iosif Moldovan” Arad
Prof. Dohangie Ariana, Școala Gimnazială„Iosif Moldovan”

Arad

2398

882. LESSON  PLAN - THERE IS AND THERE ARE Prof. Vîlnoiu Nadia, Școala Gimnazială Dobrești 2400
883. PLAN DE LECȚIE PENTRU DEZVOLTAREA

GÂNDIRII CRITICE
”Enigma Otiliei”de George Călinescu

Profesor: Dincă Raluca, Liceul Teoretic ”Teglas Gabor”, Deva 2402

884. CERCUL DE LECTURĂ „SPIRITE NOI”
PROIECTUL

„SĂ CITIM PENTRU SUFLETUL ŞI MINTEA
NOASTRĂ”

Anca Şuşcu, Colegiul Tehnic Energetic D.  Hurmuzescu Deva 2404

885. CLUBUL DE LECTURĂ prof. Adela Grozeanu, Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia 2406
886. PROIECT EDUCAŢIONAL Profesor: Bârla Alin 2410



”ŞAHUL – JOCUL MINŢII” Liceul Dr. Lazăr Chirilă, Baia de Arieş
887. PROIECT EDUCATIV  ,,ȘI EU SUNT

FRANCOFON ...!”
Mădălina Enache, Colegiul Tehnic ,,Alexe Marin” Slatina

Maria Răduț, Colegiul Tehnic ,,Alexe Marin” Slatina
2413

888. PROIECT   DIDACTIC Bârla Niculina Cosmina
Liceul Dr." Lazăr Chirilă" Baia De Arieş

2414

889. PROIECT DIDACTIC – REVEDERE DE MIHAI
EMINESCU

Prof. Iftime Alina,
Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Constanța

2418

890. PROIECT DE PROGRAMĂ OPŢIONAL
CREATIVITATE ŞI CUNOAŞTERE

Blejan Maria Liliana, Liceul Vocational de Arte Plastice “Hans
Mattis Teutsch” Brașov

2423

891. PROIECT INTEGRAT: CU EMOȚIILE  LA CDI Ungureanu Adina, Colegiul Gheorghe Tătărescu Rovinari
Roșca Valeria, Colegiul Gheorghe Tătărescu Rovinari

2426

892. CULTURE ET CIVILISATION FRANÇAISE
(OPŢIONAL)

Prof. Guia Roxana, Colegiul “Gheorghe Tătărescu”, Rovinari 2432

893. OPŢIONAL ISTORIE LOCALĂ CASTELUL
CORVINILOR

Prof. Pătrăşcoiu Alexandra Liceul Tehnologic “ Constantin
Bursan” Hunedoara

2433

894. PRONATURA Prof. Antal Oana, Liceul Teologic Ortodox ,, Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena”, Piatra- Neamţ

2435

895. ȘTIINȚĂ ȘI IMAGINAȚIE - ALMANAH DE
ȘTIINȚE

Prof. Jagă Ioana Mihaela, Liceul Teoretic,,Aurel
Vlaicu”Breaza,
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EXTERIOR LA UN CERC”- ACTIVITATE
INTEGRATĂ ÎN CURRICULUM ÎN CADRUL

PROIECTULUI ERSAMUS+ “ACTIVE
CITIZENSHIP AND ENVIRONMENTAL

AWARENESS THROUGH FORMAL AND NON-
FORMAL EDUCATION” (ACEAFNE)

prof. Zepişi Simona Valinda, Colegiul Naţional „Ienăchiţă
Văcărescu”, Târgovişte ,  Dâmboviţa
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PREDARE
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Profesor Morteci Genoveva Lucia CTAT’’Dumitru Moţoc”
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898. REZULTATE ALE PARTENERIATELOR
EDUCAȚIONALE

Ing. Bucurescu Iuliana, Colegiul Tehnic “Dimitrie Dima”
Pitești
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2445



Bătrân” Pitești
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901. MODELE DE BUNE PRACTICI ȊN PREGATIREA
ELEVILOR PENTRU EXAMENUL DE

BACALAUREAT

Profesor Răus  Liliana, C.T.A.T.,,Dumitru Moțoc”Galați 2456

902. SPECIILE LITERARE – OPȚIONAL Prof.Gheorghe Cornelia, Colegiul ,,Gheorghe Tătărescu”
Rovinari

2459

903. GÂNDEȘTE LITERAT:  ABORDĂRI CROSS-
CURRICULARE  (LECȚII DE LITERAȚIE)

Prof. Daniela Croitoru
Liceul ”Ștefan Procopiu”, loc. Vaslui, jud. Vaslui

2460

904. ELEMENTE DE CRIMINOLOGIE ȘI CHIMIE
JUDICIARĂ

Prof. Popa Lăcrămioara, Liceul Teoretic de Informatică
„Grigore Moisil” Iași

2462

905. PRIETENUL DE LÂNGĂ TINE! - UN PROIECT DE
SUFLET!

Vasilescu Florina, Colegiul Național „Alexandru Dimitrie
Ghica” Alexandria

2465

906. HARTA SUFLETULUI UNUI ELEV CU CES
-STUDIU –

prof. Crăsneanu Diana–Gabriela şi prof. Lupu Elena
Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” Huşi

2468

907. PROIECT  EDUCATIV
ALIMENTE  SĂNĂTOASE

prof. Dimitriu Daniela-Colegiul Tehnic de Comunicaţii
„Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău

prof. Marcoci-Dima Andreea- Colegiul Tehnic de Comunicaţii
„Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău
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908. IPOSTAZELE FOCULUI ÎN BASMUL POVESTEA
LUI HARAP-ALB- METODA CADRANELOR
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Sighetu- Marmației, Jud. Maramureș

2475

909. PROIECT DE LECŢIE: ORGANIZAREA
MATERIALULUI GENETIC-RECAPITULARE

Prof. Ionescu Mariana, Liceul Teoretic Bechet 2479

910. PROIECT DE LECŢIE- PRÂSLEA CEL VOINIC ŞI
MERELE DE AUR

Prof. Ghiţă Alina Daniela, LiceulTeoretic Bechet 2483

911. PROIECT DIDACTIC Prof. Săceleanu Fănica, Liceul Tehnologic “Anghel Saligny”
Fetești

2488

912. CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII - TIPUL –
EXTINDERE - CLASA A XI-A, FILIERA

TEORETICĂ, PROFIL REAL, SPECIALIZAREA
ȘTIINȚE ALE NATURII – „COMPLEMENTE DE

Prof. Vasile Liliana, Liceul Tehnologic Special nr. 3, București,
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ALGEBRĂ”
913. PROIECT DE LECŢIE

EDUCAŢIE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ
Profesor Ioniţă Olimpia, Colegiul Economic VIILOR,

Bucureşti
2494

914. PROIECT EDUCAȚIONAL LOCAL
”TRADUCERILE - O PUNTE INTERCULTURALĂ”

Carmen Pora, Diana Toader, Colegiul Economic „Mihail
Kogălniceanu” Focșani

2497

915. PROIECT DE LECȚIE Prof. Tătulea Iuliana, Liceul Vocațional de Muzică „ Tudor
Ciortea” Brașov
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916. ACTIVITATE EXTRAȘCOLARĂ DE BUNĂ
PRACTICĂ

,,SĂ NE SCHIMBĂM GARDEROBA”

Prof. Ing. Textile-Pielărie,
Lengyel Bianca-Cristina

Liceul Tehnologic Jimbolia, Timiș
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917. PROIECTUL EDUCATIV – „PRIVEȘTE-NE!” Șova Simona-Andreea, C.T.C. „N.Vasilescu-Karpen” Bacău 2510
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Prof. Ec. Cîrcotă Roxana- Liceul Tehnologic de Marină Galați 2512

919. CURENTE CULTURALE / LITERARE
ROMÂNEȘTI ÎN CONTEXT EUROPEAN

ELEMENTE DE TEORIE LITERARĂ
Opțional aprofundare

Prof. Mariana Lişteveanu, Colegiul Național ,,Radu Greceanu”

920. MODALITĂŢI PRACTICE DE UTILIZARE A
METODELOR INTERACTIVE

prof. Pruncuț  Daniela Florentina, Liceul Tehnologic Sanitar
Vasile Voiculescu, Oradea, jud. Bihor
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921. TRANSDISCIPLINARITATE LA ORA DE
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

prof. Loredana Gustea, Liceul Tehnologic ,,Anghel Saligny”,
Municipiul Ploieşti

2518

922. METODE DE CONSOLIDARE ALE LIMBII
ENGLEZE ”THE GREAT TEACHERS”-PROIECT

DIDACTIC

Prof. Ghiţă Claudia, Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”Piteşti 2521

923. PROIECT EDUCATIV – “SĂNĂTATE  ÎNAINTE DE
TOATE”

prof. Vlad Corina, LiceulTehnologic “CostacheConachi”,
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924. AUXILIAR DIDACTIC: „ROMANUL
EXPERIENŢEI”

Profesori: Ungureanu Irina, Cetean Ioan Emil de la Colegiul
Economic „D.P.M”, Alba-Iulia
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IMPACTUL ASUPRA EDUCAȚIEI

Prof. Nițu Carmen, Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”, Pitești 2528

926. PREZENTAREA OPȚIONALULUI „
FOLCLORUL DE LÂNGĂ NOI”

Prof. Dora Florean, Colegiul Național ” Petru Rareș”, Beclean 2530

927. PROIECT DIDACTIC Prof. Lovin Maria, Liceul Tehnologic Anghel Saligny, Feteşti 2530



928. PROIECT  DIDACTIC
- EUROPA - CARACTERIZARE FIZICO-

GEOGRAFICĂ-

prof. Iordache Elena Daniela
Liceul Tehnologic Ioan Corivan, Huși

2536

929. PROIECT EDUCAȚIONAL ”CLUBUL DE
ECHITAȚIE”

Profesor Pavel Dan, Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor 2541

930. PROIECT DIDACTIC Profesor Maria Valentina Lungoci, Școala Profesională
Specială Codlea

2543

931. PROIECT
“TU ADUCI O FLOARE, ÎMPREUNĂ REALIZĂM

O GRĂDINĂ!”

Prof. Bojoga Mirela Gabi, Prof. Neacşu Gabriela Eliza,
Colegiul Tehnic De Industrie Alimentară “Dumitru Moţoc”,

Bucureşti
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932. PROGRAMĂ CURS OPŢIONAL
INTERDISCIPLINAR

“STATISTICA ÎNTRE TEORIE ȘI PRACTICĂ”

prof. Florentina Gusti, Liceul Tehnologic „SPIRU HARET”
Targoviște

2548

933. PROIECT  DIDACTIC Prof. Dumitraşcu Mădălina-Elena, Liceul Tehnologic
Independenţa

2551

934. PROIECT DIDACTIC Profesor Şerban Aurora, Liceul Tehnologic ,,Anghel Saligny” -
Feteşti

2554

935. BROŞURA „45 DE EXERCIŢII PENTRU O LIMBĂ
ROMÂNĂ CORECTĂ”

prof. Banu Petronela, Liceul tehnologic ”Anghel Saligny”
Feteşti – Ialomiţa

2556

936. CERCUL DE FOLCLOR – “ FLOARE DE COLŢ” Prof. Voinea Maria – Colegiul Tehnic “Dimitrie Dima”, Piteşti 2557
937. PROIECT DIDACTIC Profesor Sămăreanu Ionela-Mihaela, Liceul Teoretic „ Ion

Cantacuzino” Pitești
2560

938. „O CARTE PENTRU FIECARE”- CERCUL DE
LECTURĂ

Prof. Cristina Șulț, Colegiul Naţional Pedagogic „Ștefan
Odobleja”, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți

Prof. Elena Boștină, Colegiul Economic „Theodor Costescu”,
Drobeta Turnu Severin, Mehedinți

2563

939. OPŢIONAL TIC: IMPLEMENTAREA DATELOR
STRUCTURATE

Prof. Sîrbu Petronela, Liceul Teoretic “Emil Racoviţă”- Vaslui 2565

940. ANALYSE D’UN PASSAGE D’UN CONTE CONNU prof. Vintilă Sanda Mihaela, Liceul tehnologic Răchitoasa,
Comuna Răchitoasa, Județul Bacău

2569

941. LESSON PLAN: THE CYCLE OF LIFE –
LITERATURE CORNER

Prof. Andrei Elena, Colegiul Economic Buzău 2575

942. „CASA NOASTRĂ – NATURA”
PROIECT LOCAL  DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ

prof. Romaşcu Gianina, Liceul Teoretic „ Mihail
Kogălniceanu” Vaslui

2576



943. PROIECT DE LECȚIE Profesor Alexandru Roxana Monica, Liceul Tehnologic
“Anghel Saligny”, Galați

2578

944. PROIECT EDUCAȚIONAL
VALENŢE MULTIPLE ALE JOCULUI

Prof. Coman Mariana, Colegiul Tehnic Napoca,
Prof. OprişNicoleta, Colegiul Tehnic Napoca

2581

945. “ÎMI  E  DESTUL  SĂ  ŞTIU  CĂ  POT”
(F.Dostoievski)

Prof. Pătraşcu Mihaela Camelia, Colegiul Tehnic,,Ion
Holban“Iaşi

2583

946. PATRULA VERDE – ACTIVITĂŢI DE CURĂŢARE
A SPAŢIULUI  VERDE ŞI PLANTARE DE FLORI

prof. Rudică Gabriela, Colegiul Tehnic ,, Ion Holban”, Iași 2586

947. PROIECT EDUCAŢIONAL ,,CIVILIZAŢIE
ROMÂNESCĂ ŞI CULTURĂ DEMOCRATICĂ”

Prof. Marilena Ana Draia, Liceul Tehnologic ,,Ovid
Densusianu”, Călan, HD

2588

948. REVISTA ”UNIVERSUL SPECIAL” Prof. Vîlcu Daniela
Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sfânta Filofteia”

Ștefănești, Argeș

2589

949. PROIECT EDUCATIV
“Bunul simţ”

prof. Marcoci Daniela - Colegiul Economic ,, Ion Ghica ,,
Bacău

2590

950. AMPRENTA PERFORMANȚEI Prof.dr. Anca Irena Balan
Liceul Tehnologic ,,Ion Mincu” Vaslui

2595

951. MANAGEMENT EDUCAŢIONAL, LEADERSHIP,
FORMARE

prof.  Balan Remu - Doru 2597

952. À MON AVIS – REVISTĂ ȘCOLARĂ prof. Avram Veronica Georgiana, Liceul de Arte „Hariclea
Darclèe”, Brăila

2600

953. PREDAREA INTERACTIVĂ FOLOSIND SOFTUL
EDUCAŢIONAL

ing. prof. Mariana Stîrcu - Colegiul Tehnic Energetic, Cluj-
Napoca

2602

954. ORIZONTUL LOCAL, CEA DINTÂI PATRIE A
COPILULUI

prof. înv. primar Bribete Cornelia
Colegiul Național,,Mircea Eliade” Reșița

2605

955. DIFERENŢIEREA CONŢINUTURILOR DE
MATEMATICĂ PRIN COMPUNERI

DE PROBLEME

înv. Spiridon Rodica Gabriela,
Școala Gimnazială Nr. 5 Brașov

2607

956. SĂNĂTATEA  COPILULUI  ADOLESCENT
PRIN  PRACTICAREA  ACTIVITĂŢILOR

SPORTIVE

prof. Vîrlan Luminiţa Mihaela, Școala Gimnazială „Ștefan cel
Mare” Vaslui, Vaslui

2610

957. TEORIA STADIALĂ A LUI PIAGET
ŞI DEZVOLTAREA INTELIGENŢEI

Prof. Vlaica Mariana
Grădiniţa ,,Otilia Cazimir”, Baia Mare, jud. Maramureş
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958. PROIECT EDUCAŢIONAL ,,UN COPIL VOIOS,
ESTE UNUL SĂNĂTOS” 

ACTIVITĂŢI OPŢIONALE - EDUCAŢIE 
SANITARĂ 

Prof. Vlaica Mariana 
Grădiniţa ,,Otilia Cazimir”, Baia Mare, jud. Maramureş 

2616 

959. DEZVOLTAREA SOCIABILITĂŢII PRIN JOC ŞI 
ACTIVITĂŢI DISTRACTIVE 

prof. Pocea Carolina 
Grădiniţa Nr. 38, Constanţa 

2617 

960. MIJLOACE MODERNE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE Prof. Alexandrescu Claudia-Mariana 
Liceul Teologic Târgu Jiu, Jud. Gorj 

2619 

961. PROIECT EDUCAȚIONAL 
,,MÂNUȚE PRICEPUTE” 

PROF. DINULESCU BEATRICE 
 GRĂDINIȚA NR 273 BUCUREȘTI 

2621 

962. PROIECT DIDACTIC prof.  Mihalcea Elena 
Școala Gimnazială „Petru Comarnescu” Gura Humorului 

2624 

963. PROIECT  DE  ACTIVITATE prof. înv. preșcolar NEGOESCU  MARIANA 
GRĂDINIŢA ,,STROP DE ROUĂ” SECTOR  4 BUCUREŞTI 

2628 
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	Nu, matematica este o materie complexă. Îți oferă posibilitatea de a gândi corect, de a evalua valoarea exactă.
	354. O EDUCAȚIE ROMÂNEASCĂ PENTRU GENERAȚIILE VIITOARE
	Marin Cristina Violeta,
	Școala Gimnazială „Ion Simionescu”, Iași
	Învăţarea matematicii

	383. CADRUL DIDACTIC ȘI PROVOCAREA PREZENTULUI

	DA SIMPOZION  3 (2 files merged).pdf (p.1001-2000)
	BIBLIOGRAFIE:
	1.Ninel Ganea, Recviem pentru gândirea critic
	BIBLIOGRAFIE:
	Cerghit, Ioan (2002), Sisteme de instruire alternative şi complementare. Sructuri, stiluri strategii, Bucuresti, Editura Aramis;
	Bercu, N., Căpiță, Despre a învăța elevul să învețe, în Revista de pedagogie, Institutul de Știinnțe ale Educației, nr. 58(3) 2010
	BIBLIOGRAFIE:
	ILIE, Emanuela. Didactica literaturii române. Iaşi: Polirom, 2008
	Competențele profesionale ale unui absolvent se formează prin instruirea sa complexă și progresivă, pornind de la problemele generale ale profilului şi ajungând la cele specifice calificării profesionale alese. Astfel, studiul diferitelor discipline ...
	Disciplinele de specialitate trebuie abordate ca părți ale aceluiași întreg. Ele nu pot fi privite singular, ca o parte teoretică pe care se construiesc abilitățile practice ale viitorului absolvent, ci în unitate cu ele. Ceea ce le diferențiază este...
	Prin abordarea transdisciplinară a disciplinelor de cultură generală și a celor de cultură tehnică de specialitate, absolventul de liceu sau învăţământ profesional poate fi corespunzător pregătit pentru situațiile cu care se va confrunta la viitorul l...
	Tehnologia proiectării transdisciplinare a lecţiilorreprezintă un ansamblu de metode, strategii, mijloace de învăţământ și relații stabilite în cadrul procesului de învățământ cu scopul realizării obiectivelor și în condițiile unei evaluări riguroase...
	Nivelul real de pregătire al elevilor ce urmează a fi instruiți, precum și disponibilitățile acestora, sunt factori care influențează și determină proiectarea unei tehnologii didactice. Luarea în considerare a acestora se impune pentru stabilirea cor...
	Un alt factor de care trebuie să se țină cont la elaborarea tehnologiei didactice este constituit din condițiile reale de care dispune profesorul pentru desfășurarea instruirii. Oricât de bine ar fi întocmit un proiect de tehnologie didactică, el devi...
	Cum aceste condiții existente pentru disciplina respectivă prezintă aceste limite, cadrul didactic trebuie să folosească în proiectarea didactică și creativitatea sa.
	Elaborarea proiectelor de tehnologie didactică este impusă cu necesitate de condițiile desfășurării unui învățământ modern și trebuie să țină seama de factorii determinanți și anume organizarea științifico-tehnică a activității, creșterea eficienței ...
	Proiectul de tehnologie didactică, pentru a fi eficient, trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:să respecte principiile pedagogice și psihologice procesului instructiv-educativ, tehnicile de instruire să fie subordonate conținutului și obiecti...
	Ca o concluzie, întocmirea proiectului de tehnologie didactică transdisciplinar este o îndatorire deosebit de complexă şi responsabilă care necesită găsirea modalităţii optime de desfăşurare a instruirii și a căilor pentru realizarea ei, ținând cont ...

	RECLAMA
	Slogan-text
	Fişă – nivel slab – clasa a VI-a
	Fişă – nivel mediu – clasa a VI-a
	UNDE
	Mecanice
	Plane
	Principiul lui
	Electomagnetice
	Ultrasunete

	504. ORIENTAREA  SPRE  CARIERA VIITOARE PRIN EXCURSIE - « NE INIŢIEM ÎN
	,,Niciun mijloc, oricât de perfecţionat ar fi el, şi nicio metodă, oricât de modernă ar fi ea, nu au o forţă activatoare imanentă, în sine, ele pot însă impune şi determina o participare activă din partea celui care învaţă’’

	elevului: intelectuală, emoțională, socială, fizică şi estetică.
	Ar fi de dorit, indiferent de opțiunea metodică-instructivă,  ca fiecare dascăl să fie pentru copiii lui formator,  pentru a simţi zilnic acea satisfacţie pe care ţi-o dă pregătirea pentru activitatea cu elevii şi mai ales plăcerea de a realiza o pred...
	BIBLIOGRAFIE
	Aplicaţia 1 - Exemplu de activitate la biologie – clasa a IX-a
	Aplicația 2 - Exemplu de activitate la biologie – clasa a X-a
	Aplicația 4 - Exemplu de activitate la biologie – clasa a XII-a
	1. Moment Angrenaje melcate

	Cantecul degetelor
	Strategii de evaluare: -evaluare orală
	568. PROIECT EDUCAȚIONAL
	COPIII SPUN NU VIOLENȚEI !
	Prof.înv.presc. Gîfei Margareta
	Grădinița cu PP „ Raza de soare” Bacău
	Inițiator de proiect : prof.înv.presc.  -  Gîfei Margareta, Grădinița „ Raza de soare” Bacău
	-Curriculum pentru învățământul preșcolar(3-6/7ani), M.E.C.T.-2008;
	Scopul activității:
	Material didactic: imagini cu și despre prietenie, acuarele, pahare, șervețele, carton pe care se află desenat un copac, buline roșii;
	Modalități de evaluare:


	Efectivul grupei: 26 copii
	Prof.Găzdac Vasilica-Şcoala Gimnazială “ Tiberiu Morariu “ Salva, Jud.Bistriţa-Năsăud
	Rezumat: In Engleza:

	https://www.facebook.com/groups/713238598806560/
	595. ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE ÎN EDUCAȚIA COPIILOR
	Profesor învățământ preșcolar GHECIU RODICA
	Grădinița cu P.P. nr. 2 - Bîrlad
	” MAGIA SĂRBĂTORILOR”
	606. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
	Grangure Daniela- Grădinița cu program prelungit "Căsuța Fermecată", Craiova
	Manolache Ileana- Grădinița cu program prelungit "Căsuța Fermecată", Craiova
	Grupa: Mare
	Tema anuală: „Cum este, a fost şi va fi viaţa pe pământ?”
	Proiectul: Iubim animalele
	Subtema/Tema săptămânii: "În sălbăticie"
	Elemente componenete ale activităţii integrate: Activitate pe domenii experienţiale --Domeniul Ştiinţă şi Domeniul Om şi societate
	Mijloace de realizare a activităţii: repovestirea, jocul didactic
	Obiective operaţionale:
	DS
	DOS
	Desfăşurarea activităţii integrate /Descrierea proiectului
	BIBLIOGRAFIE:
	611. „CĂLĂTORIA  FLUTURAŞILOR”
	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu P.P. Nr.3- Vaslui PROF.ÎNV.PREŞCOLAR:   Costin Angelica,Borza Alina NIVELUL/ GRUPA: Mică ,,Fluturaşii”
	I. ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ(ADP):
	II. ACTIVITĂȚI PE DOMENII  EXPERIENğIALE:
	Obiective operaționale:

	REGULILE JOCULUI:
	1. ActivităȚi pe centre de interes:

	ARTĂ:
	Tema activităȚii: ,, Fluturii prieteni”
	Obiective operaȚionale:

	JOC DE MASĂ:
	Tema activităȚii: ,,Cei trei fluturaşi” Mijloc de realizare: puzzle  Obiective operaȚionale:
	2. Jocuri recreative:
	STRATEGIA DIDACTICĂ:

	MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
	I. SALUTUL
	II. ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALğI /ACTIVITATEA DE GRUP:
	Putem spune că jocul oglindește ceea ce se întâmplă în mintea și în sufletul unui copil, prin joc el se exprimă liber, reușind să înlăture toate barierele.Se mai spune despre joc că reprezintă munca depusă de copil, deoarece cea mai mare parte a activ...
	Prof. Asandei Elena
	BIBLIOGRAFIE:

	Unitatea de învăţământ: G.P.N. SCUFITA ROSIE
	Nivelul de vârstă/ Grupa: nivelul I / grupa  mijlocie „Buburuzele”
	Omul de zapadă  În gradină, lângă stradă,  Şade omul de zăpadă.  L-am făcut cu mâna mea  Din covorul alb de nea.
	Chiar de ninge, chiar de-i ger,  Eu mă joc frumos cu el.  Însă, când afară-i soare,  E topit de supărare.

	645. OPTIONAL
	Domenii experienţiale vizate:
	Nivelul de vârstă/grupa:
	Număr de ore pe săptămână: 1
	OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:
	BIBLIOGRAFIE:
	Planificarea activităților pentru un an şcolar

	653. SOLUŢII PENTRU O VIATĂ SĂNĂTOASĂ - PARTENERIAT  GRADINITA – RADIO DADA
	Inst Vrînceanu Mirela
	Prof. Batog Veronica
	Grădiniţa Cu P.P. Nr.1 Odobeşti
	GRADINITA CU P.P. NR.1 ODOBESTI                       RADIO DADA  FOCSANI
	PARTENERIAT EDUCATIONAL
	COORDONATORI PROIECT
	INST. VRINCEANU MIRELA
	PROF. BATOG VERONICA
	ARGUMENT
	SCOP
	OBIECTIVE
	GRUP ŢINTA
	METODE DIDACTICE SI TEHNICI DE LUCRU
	RESURSE UMANE
	RESURSE MATERIALE
	RESURSE TEMPORALE
	CALENDARUL ACTIVIŢĂŢILOR
	TEMA- Păinea gustoasă e mai sănătoasă
	TEMA- Importanţa mediului înconjurător in dezvoltarea armonioasă
	FINALITĂŢILE PROIECTULUI
	BIBLIOGRAFIE
	Metodica activităților instructiv-educative în grădiniţa de copii
	ACORD DE COLABORARE
	LOCUL DE DESFASURARE – Gradinita nr.1 Odobeşti
	SCOPUL PARTENERIATULUI:
	GRUPA ……….
	Preşcolarii şi doamnele educatoare
	DOAMNA DOCTOR  DSP
	Preşcolarii şi doamnele educatoare
	RADIO DADA
	658. ÎN LUMEA POVEȘTILOR OPȚIONAL
	,, Iubiți poveştile, copii,
	“Copilul se naşte curios în lume şi nerăbdător de a se orienta în ea.Literatura care îi satisface această pornire îl încantă. Ca să fie opere de artă, scrierile pentru copii trebuie să intereseze şi pe oamenii maturi, instruiȚi. A ieşi din lecturi cu ...
	STRATEGII DIDACTICE:
	PATENERI: educatoare, părinţi, BibliotecaMunicipală.
	OBIECTIVE DE REFERINȚĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
	2. Dezvoltarea capacităȚii de exprimare orală şi scrisă
	3. Dezvoltarea interesului pentru lectură
	4. Dezvoltarea capacităȚii de reprezentare ale unor secvenȚe ale pove܈tilor prin desene
	CONȚINUTURI:
	EVALUARE
	BIBLIOGRAFIE:
	PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
	 Capra cu trei iezi
	 Toamna

	Tema săptămânală: „ În aşteptarea lui Moş Crăciun!”
	Tipul activităţii: transmiterea de cunoştinţe şi formarea deprinderilor moral-civice


	OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
	 AFECTIV-ATITUDINALE:
	 PSIHOMOTORII:
	STRATEGII DIDACTICE:
	 FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală.
	argument
	679. PROIECT DIDACTIC - SALUTARE, PRIMĂVARĂ! PROBLEME DE ADUNARE ȘI SCĂDERE
	Cine-mi spune dintr-o dată Câte colţuri are-o roată? (zero)
	Roaba care-o împingi întruna Câte roţi ea are? (una)
	Cartea ce-o păstrezi ca nouă Câte scoarţe are?  (două)
	Tricicleta lui Andrei Câte roţi învârte?  (trei)
	Fluturaşul cel plăpând Câte aripi o fi având?  (patru)
	În mănuşă sau ciorap Câte degete încap?  (cinci)
	Câte, câte mici picioare Harnica albină are?  (şase)
	Câte stele lucitoare Strălucesc în Carul Mare?  (şapte)
	Câte colţuri în total Are micul tău penar?  (opt)
	Numără pe îndelete Roţile a trei triciclete.  (nouă)
	Degetele, buni frăţâni Câte-s la-amândouă mâini?  (zece)

	STRATEGII DIDACTICE:
	c)FORME DE ORGANIZARE:
	BIBLIOGRAFIE:
	I. Metode și procedee:

	Importanţa activităţii de secretariat
	MIJLOACE DIDACTICE: coli albe, hârtie cartonată, carioci, polistiren, foarfece, păpuşi;
	Milkshake de banane

	Opționalul respectă cele patru competențe generale: dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral; dezvoltarea capacităţii de exprimare orală; dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris; dezvoltarea capacităţii de exprim...
	PERIOADA  DESFĂŞURĂRII : 19 XII – 23 XII 2016

	Prof.inv.primar Dobromirescu Anesia Marilena
	„UN STROP DE CREDINŢĂ”
	METODE DIDACTICE ŞI TEHNICI DE LUCRU:
	observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, descoperirea, învăţarea prin cooperare, dezbaterea, lucrul în echipă, gândiţi-lucraţi în perechi, brainstorming-ul de grup şi individual, ciorchinele, turul galeriei, cubu...
	CONŢINUTURI
	MODALITĂŢI DE EVALUARE



	DA SIMPOZION  4 (2 files merged).pdf (p.2001-2606)
	TIPUL  OPŢIONALULUI : Transcurricular
	ARII  CURRICULARE : Limbă  şi  comunicare
	Om  şi  societate
	Matematica  şi  ştiinte  ale  naturii
	Arte
	Tehnologii
	ARGUMENT
	I. COMPETENȚE CADRU
	754. PROIECT DIDACTIC - EDUCAȚIA FINANCIARĂ
	Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Drăgăești - Pământeni
	Scopul: Formarea unor deprinderi și abilități de utilizare a banilor
	Obiective operaţionale:
	O1: să recunoască monedele și bancnotele românești;   O2: să identifice valorile monedelor și bancnotelor românești;
	O3: să numere modalități de obținere și folosire a banilor;   O4: să utilizeze banii în situații practice date;
	O5: să rezolve problema matematice utilizând termeni din domeniul financiar.
	Resurse
	Strategii didactice
	Metode şi procedee:
	- conversația, explicația, conversația euristică, demonstrația, problematizarea, exercițiul, jocul didactic,
	Mijloace de învăţământ:
	- laptop, filmuleț, videoproiector, fișe cu obiectivele lecției, plicuri, monede și bancnote, fițe de lucru în perechi, planșă, flipchart, legume, fructe, jucării, etichete cu prețuri, fișe de lucru pe grupe
	SCENARIU DIDACTIC
	Tipul de opţional : la nivelul ariei  curriculare -Terapie educaţională complexă şi integrată
	ARGUMENT
	ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE



	- Se așază pe o tavă din plastic un pahar de unică folosința nu foarte mare. Prin tehnica ,,Papier mâché”, din aracet și ziare vechi se construiește în jurul paharului un vulcan, lăsând liberă gura paharului. Când este uscat bine, se poate picta v...
	3. ,, Muzicanți de ocazie”  - elemente necesare: roșcove uscate, boabe de fasole, știulete curățat de boabele de porumb, tigăi mici și orice material neconvențional care poate fi transformat cu ușurință în instrument muzical.
	- Va fi o mare plăcere pentru copii să producă sunete din instrumentele lor haioase. Chiar dacă la început va fi o ,,altfel de muzică” care ne poate duce cu gândul la haos, trebuie să ne imaginăm că doar se acordă instrumentele.  Când lucrurile în...
	4. ,,Master Chef Junior” - elemente necesare: fructe și legume îndrăgite de copii, feliuțe de cașcaval, șuncă, pâine, frișcă, creme de casă, gogoșele de ecler, topinguri de ciocolată, bombonele colorate, mănuși din plastic, tacâmuri de unică folosință...
	- În funcție de produsul pe care dorim să-l realizăm, ne vom juca de-a gătitul lăsându-ne imaginația să zboare. Ce poate fi mai delicios decât un ecler făcut chiar de tine cu multă cremă, frișcă și toping, un sandwich broscuță sau o gărgăriță zâmb...
	5. ,,Șoricei de bibliotecă”  - elemente necesare: cărți cu povești, poezii, perne pufoase, ceai aromat, prajiturele
	- Această activitate se poate desfășura atunci când copii știu deja să citească și se poate organiza și în cadrul bibliotecii. Pentru a ne apuca de citit, ne vom lua cărțile preferate și ne vom așeza confortabil pe ...
	6. ,,Drumul pâinii”  -  Rolul acestei activități este de a-i familiariza pe copii cu drumul pe care-l parcurge micuțul bobul de grâu până este transformat în pâinică gustoasă.  Dacă există în localitatea o fabrică de pâine, nu trebuie să ezităm să org...
	7. ,,Ce culoare au meseriile” - Părinții pot fi invitați să le prezinte elevilor meseriile pe care aceștia le au, punându-se accent pe importanța acestora pentru familie, pentru societate. Ideal ar fi să fie prezentate cât mai multe meserii, eventual ...
	8. ,,În căutarea comorii ascunse”  - elemente necesare: carton format A0, acuarele, pensule, plicuri pentru surpize
	- Pe un carton mare se poate desena o hartă asemnănătoare cu a piraților. Pentru a ajuge la marea comoară, elevii au de parcurs un drum periculos printre insule, mări și occeane. Se vor lupta cu animale ciudate, vor înfrunta pirații periculoși. V...
	Alte activități pe care le putem desfășura cu elevii noștri pot viza aspecte religioase, caritabile. Prin apropierea de Dumnezeu, de cei care sunt necajiți încercăm să-i învățăm despre bunătate, despre dragostea de semeni. Sădind semințe de iubire, c...
	Programul ,,Săptămâna Altfel” oferă prilejul atât cadrelor didactice, cât și elevilor, instituțiilor culturale, colaboratorilor economici și industriali să desfășoare împreună activități educative deosebite Noi dascălii suntem cei care organizăm, con...
	,,Profesorul este ca o lumânare care îi luminează pe alții consumându-se pe sine”.
	Giovanni Ruffini (poet italian)
	6. Planificarea calendaristica

	Demersul didactic
	Disciplina:Fizică
	Tema lecției-Alternatorul
	Tipul de lecţie- mixtă (predare-învățare-evaluare)
	Competenţe specifice:
	C1- realizarea unor experimente simple individual sau în echipă
	C2-interpretarea datelor experimentale
	C3-stabilirea legăturilor între fenomenele fizice studiate și aplicații tehnologice bazate pe acestea
	C4-descrierea fenomenului de inducție electromagnetică
	C5-rezolvare de probleme cu caracter teoretic
	C6 utilizarea noţiunilor studiate în  rezolvarea sarcinilor propuse
	C7- analizarea şi interpretarea informațiilor din experimente
	C8- formularea observațiilor și concluziilor științifice asupra experimentelor de fizică realizate
	Bibliografie:
	Ovidiu Florin Călţun –„Didactica fizicii”, Editura Univ. Al. I. Cuza Iaşi, 2002
	Culegeri de fizică
	Metode eficiente de învăţare a fizicii
	Desfăşurarea lecţiei
	f. Numărul claselor participante la proiect: trei  clase de la Liceul Tehnologic „Costache Conachi” şi trei clase de la  Şcolii Gimnaziale „Alexandru Moruzi” .
	În ceea ce priveşte colectivul de redacţie, acesta este format din elevi a căror creaţii îşi găsesc locul în paginile revistei. Aceştia sunt coordonaţi de alte didactice, a căror efort susţinut a făcut ca această revistă să ajungă la numărul 13.
	Text – suport pentru activitatea „Portul popular din zona de provenientă”
	a-și da mâna-........................................................          fără cap-...............................................
	de V. Alecsandri
	A trecut iarna ............,
	Câmpul iată-l înverzit.
	Rândunica cea ............
	La noi, iarăşi a venit.
	Dintr-o creangă-ntr-alta zboară
	Sturzul galben, aurit.
	Salutare, ...............!
	Timp .........., bine-ai venit!
	Turturelele se-ngână,
	Mii de ........... vezi zburând,
	Şi pe harnica ..........,
	Din flori, miere adunând.
	Cântă cucu-n dumbrăvioară
	Pe copacul .........!
	Salutare, primăvară!

	CONŢINUTURI
	Mara Daniel, coordonator, ” Limba și literatura română. Curriculum adaptat pentru copiii cu CES din ciclul gimnazial, Editura Universității ”Lucian Blaga”, Sibiu, 2011, pag.27-28.
	828. CINE EȘTI TU, CONTEAZĂ PENTRU MINE!
	Prof. Grigore Mioara, Școala Gimnazială  Bogdănești, Bacău
	Obiective specifice

	Microgrant activitați 2016 marti 11 octombrie 2016.ppt
	829.PUNGUȚA CU DOI BANI – PROIECT EDUCAȚIONAL  INTERDISCIPLINAR
	prof. Harhătă Maura, Școala  Gimnazială Osoi, Comarna, Iași
	Proiect educațional  interdisciplinar
	chimie- Istorie-  limba română
	Indrumător: prof. Harhătă Maura
	ȘCOALA  GIMNAZIALĂ OSOI, COMARNA, IAȘI
	Scopul și obiectivele proiectului
	• Familiarizarea  elevilor cu componența emisiunii monetare din țara noastră, identificarea compoziției chimice a monedelor .  Prezentarea  elementelor de siguranță  și a personalitățior care sunt expuse pe bancnotele aflate în uz.
	• Dezvoltarea competențelor de comunicare.
	• Abordarea unei teme din punct de vedere interdisciplinar.
	• Consultarea unor surse de informații diverse.
	• Sistematizarea informațiilor.
	Activități desfășurate:
	• Prezentarea proiectului
	•  Distribuirea sarcinilor de lucru(clasa de elevi se împarte în grupe de 2-3 elevi care primesc fiecare un tip de bacnotă sau monedă pe care să o studieze sub următoarele aspecte :
	• * anul emisiunii monetare
	• *compoziția chimică a monedei
	• *dimensiunile bancnotei și personalitatea de pe ea
	• *principalele elemente de identificare și siguranță de pe bancnote
	Evaluarea proiectului
	• În urma activității de cercetare desfășurate elevii au realizat postere, desene, prezentări pentru a descrie căt mai complet moneda sau bancnota aleasă.
	• Iată cîteva informații prezentate  și sistematizate de elevi:
	• De-a lungul istoriei , dezvoltarea unei societăți este marcată de circulația  banilor... istoria banilor se confundă cu istoria oamenirii, cele două entităţi fiind greu de separat. Acest lucru este confirmat chiar de o personalitate a lumii moderne ...
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